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UVOD  

Projekt, ki je predmet tega poročila, je nadaljnji korak v izvajanju odločitev, sprejetih 
na kongresu Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) o usklajevanju kolektivnih 
pogajanj, natančneje, o čezmejnem sodelovanju in vlogi medregijskih sindikalnih 
svetov (IRTUC) na tem področju. 

Akcijski načrt, sprejet na 12. kongresu Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) v 
Atenah od  16. do 19. maja 2011 poudarja pomen nadaljevanja politične pobude za 
spodbujanje, pospeševanje in podpiranje vseh iniciativ za sodelovanje na čezmejni 
ravni. 

Strogi varčevalni ukrepi, ki so jih sprejele institucije Evropske unije in vlade, zelo 
negativno vplivajo na oblikovanje plač in kolektivno pogajanje. Da bi bili temu 
kontekstu varčevanja in boju proti plačnemu dampingu kos, je Koordinacijski odbor 
za kolektivno pogajanje pri Evropski konfederaciji sindikatov predlagal, naj se 
oblikuje "nov način usklajevanja kolektivnih pogajanj". 

S tem namenom je Izvršilni odbor Evropske konfederacije sindikatov pripravil 
strategijo, katere del je ta projekt. Bolj natančno, gre za prioritete in akcije, ki krepijo 
sodelovanje znotraj mreže organizacij članic Evropske konfederacije sindikatov 
ETUC in spodbujajo izmenjavo informacij v skladu s skupnimi prioritetami in 
usmeritvami. 

Medregijski sindikalni sveti, zdaj jih je 45, v katerih sodelujejo regionalne sindikalne 
organizacije nacionalnih konfederacij, združenih v Evropski konfederaciji, na 
obmejnih območjih po definiciji dajejo prednost neposrednim čezmejnim povezavam 
znotraj posameznih sektorjev in med podjetji. 

To dejavnost smo najprej zagnali s 7 medregijskimi sindikalnimi sveti. V začetnem 
obdobju delovanja od 1. septembra 2008 do 31. avgusta 2009 smo prišli do ene  
najpomembnejših ugotovitev, in sicer, da predstavljajo medregijski sindikalni sveti 
enega temeljnih načinov za preseganje enostavne izmenjave informacij med enim in 
drugim sindikatom ob mejah in poskus vzpostavljanja doslednega sodelovanja, ki je 
zmožno vplivati na različne obstoječe prakse pogajanj, jih dopolnjevati in v največji 
možni meri poenotiti.  

Zdelo se nam je bistveno, da prvo dejavnost nadaljujemo z drugim projektom, v 
katerega je vključenih 7 dodatnih medregijskih sindikalnih svetov. Dejavnosti tega 
projekta so se začele 15. novembra 2010 in trajale do 14. oktobra 2011. 
 
Ta drugi projekt nam je omogočil okrepiti udeleženost regionalnih sindikalnih 
organizacij pri konkretizaciji sodelovanja med sindikati v Evropski Uniji kot odgovora 
na čedalje bolj prisoten pojav sodelovanja ter povezovanja gospodarstev in storitev  
med podjetji, slednje še posebno v obmejnih regijah.    



	  

	  

 
Iz spodaj navedenih sklepov je jasno razvidno, da se nam je zdelo pomembno 
nadaljevati aktivnost s še 7 drugimi Medregijskimi sindikalnimi sveti, ki se jih to še 
posebno tiče, in sicer z naslednjimi: 
 

1. Medregijski sindikalni svet za regiji Kastilja-León in Severovzhodna Beira 
(Španija in Portugalska) 

2. Medregijski sindikalni svet za regije Hainaut, Nord-Pas-De-Calais, Zahodno 
Flandrijo in JV Anglijo  (HNFK) (Belgija, Francija, Združeno kraljestvo) 

3. Medregijski sindikalni svet za obmejne regije treh dežel na območju Zgornjega 
Porenja, SZ Švice in Südbadna (Francija, Nemčija, Švica) 

4. Medregijski sindikalni svet za Furlanijo, Benečijo, Julijsko krajino in Slovenijo 
(Italija, Slovenija) 

5. Medregijski sindikalni svet za Štajersko, Podravje in Pomurje (Avstrija, 
Slovenija) 

6. Medregijski sindikalni svet za Gradiščansko in Zahodno Madžarsko (Avstrija, 
Madžarska)       

7. Medregijski sindikalni svet za San Marino in regiji Emilia-Romagna ter Marche 
 
Dejavnosti so se odvijale v dveh fazah.  

V prvi fazi so dotični Medregijski sindikalni sveti organizirali v pripadajočih obmejnih 
regijah seminar, ki je služil primarnemu cilju projekta, to je raziskati primere 
čezmejnih pogajanj in/ali dogovorov v določenem sektorju in/ali določenem podjetju.  

Za vsak seminar so Medregijski sindikalni sveti izbrali po en sektor in/ali eno podjetje,  
v katerem so analizirali dobre (ali manj dobre oz. celo slabe) primere čezmejnih 
pogajanj ali čezmejnih dogovorov,  tako dvostranskih kot tristranskih.  

V drugem delu smo 12. junija 2013 organizirali sklepni seminar, da bi lahko primerjali 
rezultate, izmenjali primere dobre prakse in dorekli, kako projekt nadaljevati.  

Na seminarju predstavljene dejavnosti prinašajo tako usmeritve našega prihodnjega 
delovanja kot tudi temeljno sindikalno strategijo Evropske konfederacije sindikatov  v 
zvezi z medregijskimi sindikalnimi sveti.  

Pričujoče poročilo povzema po eni strani sklepe, ki so se izoblikovali na vsakem od 
seminarjev,  in po drugi strani že omenjene usmeritve delovanja.  

Prav je, da znova poudarimo, da Medregijski sindikalni sveti omogočajo vzpostavitev 
stalnih instrumentov posredovanja, ki spodbujajo medsebojno zaupanje sindikatov  z 
obeh strani meje in so temelj sindikalnega posredovanja. Izkušnje kažejo, da imajo 
medregijski sindikalni sveti bistveno vlogo pri ustanavljanju skupnih teles za 
pogajanje o delovnih razmerjih.  



	  

	  

Projekt je znova pokazal, da so v obmejnih regijah, kjer delujejo, medregijski 
sindikalni sveti platforma za širjenje strategije Evropske konfederacije sindkatov, 
dogovorjene na evropski ravni.  

Luca VISENTINI      Claude DENAGTERGAL 

Sekretar Konfederacije     Svetovalec 
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 SKLEPI S SEMINARJA ODBORA MEDREGIJSKEGA SINDIKALNEGA SVETA  
ZA KASTILJO IN LEÓN V ŠPANIJI IN BEIRAS V SEVEROVZHODNI PORTUGALSKI 

 
Čezmejno sodelovanje v industrijskem sektorju  

pokrajin Kastilja - León v Španiji in Beiras v 
severovzhodni Portugalski 

 
UVOD 
 
Seminar Čezmejno sodelovanje v industrijskem sektorju pokrajin Kastilja - León v Španiji 
in Beiras v severovzhodni Portugalski je potekal 21. marca 2013 v mestu Valladolid. Cilj 
seminarja je bil izmenjava čezmejnih izkušenj v industrijskem razvoju obeh regij po vzpostavitvi 
evropske makroregije južno-zahodne Evrope (RESOE), v kateri so oblasti obeh držav sklenile 
oblikovati strateško zavezništvo s sodelovanjem v industriji.    
 
Na seminarju, ki so se ga udeležili predstavniki sindikalnih organizacij v zadevnih panogah, smo 
zato obravnavali skupne izkušnje v podsektorjih avtomobilske industrije, pridelavi hrane in 
tekstilni industriji. Razpravljali smo tudi o aktualnih pogojih dela in razmerah delavcev ter 
kolektivnem pogajanju v teh panogah.  
 
MOTIVACIJA IN PRILOŽNOST 
 
Štirje sindikati - dva portugalska (UGT-NP in CGTP-IN) in dva španska (UGTCyL in CCOOCyL), 
ki sodelujemo v Medregijskem sindikalnem svetu (CSIR) za Kastiljo - León in Beiras na 
severovzhodu Portugalske - smo načeli tematiko čezmejnega sodelovanja v industrijskem 
sektorju, javnost pa smo želeli seznaniti tudi s stališčem sindikatov o aktualnih vprašanjih ter s 
pomenom, ki ga imajo ta vprašanja za delavce, zlasti za delavce obeh držav glede naslednjega:  
 
1.- Kolektivno pogajanje. V obeh državah so bile enostransko uveljavljene škodljive reforme 
dela, ki so v navzkrižju z interesi delavcev in so odnose z delavstvom privedle do bankrota.  
 
2.- Drugačen proizvodni model. Zlasti na iberskem polotoku hočemo tako Južno Evropo, ki bo 
prepoznavna po zanesljivi proizvodni rasti, temelječi na ekonomiji znanja in na industriji; to je 
tisto, kar ustvarja nove zaposlitve in blaginjo, podpira pa tudi delovanje drugih sektorjev.    
 
3.- Politike varčevanja. Politike, s katerimi vladi Španije in Portugalske udejanjata finančno 
žrtvovanje, ki ga državama nalaga Evropa, so v veliki meri klavrno neuspešne, saj povzročajo še 
večjo brezposelnost, podaljšujejo gospodarsko recesijo, povečujejo revščino in socialno 
neenakost, in po drugi strani razgrajujejo produktivno substanco, ki je ključna za prihodnost obeh 
držav.  
 
4.- Nov scenarij evropskih skladov v obdobju 2014-2020. Gre za Evropski sklad za regionalni 
razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad ter sredstva za čezmejno 
sodelovanje, ki se ne bodo samo zmanjšala, temveč naj bi državam, ki ne dosegajo ciljev glede 
dovoljenega primanjkljaja, poleg tega naložili še kazenske sankcije. Države, med katerimi sta tudi 
Španija in Portugalska, bodo zato spričo nerazumnih varčevalnih politik "Trojke" dvakrat 
prikrajšane.  
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5.- Evropska makroregija južno-zahodne Evrope (RESOE): strateško povezovanje, ki 
spodbuja sodelovanje v industriji. Nedavna vzpostavitev makroregije RESOE, ki jo je mogoče 
razširiti še v osrednjo Portugalsko in druge pokrajine v Španiji, kot so Asturija, Aragón, Baskija 
ipd., je priložnost za mobiliziranje sredstev na strateških področjih, kar industrijski sektor tudi je.  
 
B. GLAVNE TEME 
 
Seminar je potekal v obliki intenzivnega enodnevnega zasedanja, z razpravo v okviru dveh 
predstavitev (ena se je nanašala na politike Evropske unije in njene vplive na produktivno 
substanco, druga na industrijsko sodelovanje z vidika uresničevanja ozemeljskega povezovanja 
kot enega od ciljev) in z dvema okroglima mizama (v prvi smo se osredotočili na izkušnje v 
kolektivnih pogajanjih in delovne razmere, v drugi na regionalno politiko Evropske unije in razvoj 
makroregij).  
 
Približno petdeset udeležencev iz Kastilje in Leóna, severne Portugalske in sosednjih 
avtonomnih skupnosti, kot so Extremadura, Galicija in Asturija, je prisluhnilo štiriindvajsetim 
govornikom (najvišji predstavniki sindikatov iz Španije in Portugalske, en poslanec Evropskega 
parlamenta in vidni višji predstavniki Sveta Kastilje in Leóna). 
  
1.- Izkušnje na področju kolektivnega pogajanja in sedanjih delovnih pogojev 
delavcev 
 
Tema seminarja je bila situacija na področju kolektivnega pogajanja in delovnih pogojev delavcev 
v industrijskem sektorju v regijah Kastilja - León in Beiras v SV Portugalski, natančneje, v 
podsektorjih tekstilne in avtomobilske proizvodnje in v pridelavi hrane.   
 
V obeh državah so bile enostransko uvedene reforme dela, ki so privedle do zloma odnosov z 
delavstvom. Posledice teh reform so postopno in vztrajno krčenje delavskih pravic, usihanje 
kolektivnega pogajanja in upadanje kupne moči. 
 
Kupna moč delavstva v Kastilji in Leónu se je v letih od 2010 do 2012 zmanjšala za 2,76 %. V 
Kastilji in Leónu na obnovitev kolektivnih pogodb še vedno čaka 210.000 delavcev, 20.000 
delavcev pa sploh nima nobene pogodbe. V Španiji je skupaj še 4,5 milijona delavcev, za katere 
kolektivne pogodbe ne veljajo več.  
 
Kar zadeva Beiras na severovzhodu Portugalske, je število nezaposlenih delavcev januarja 2012 
preseglo 52.200, v januarju 2013 jih bo brez dela predvidoma več kot 64.300. Stopnja 
nezaposlenosti dosega 23 %, najbolj prizadeti del prebivalstva so ženske in mladina, med 
katerimi je stopnja nezaposlenosti celo višja od 34 %. Razmere na Portugalskem so še znatno 
slabše. 
 
Obe državi se spopadata z očitnimi težavami, ki najhuje prizadevajo prav delavce na 
čezmejnih območjih. Za mlade, ki so v vsej naši dosedanji zgodovini tudi najbolj izobraženi, je 
edina rešitev izseljevanje.  
 
a) Tekstilstvo: Opravljena je bila groba analiza stanja v panogi; kolektivno pogajanje na 
Portugalskem je blokirano, zaslužiti je mogoče komaj da kaj več kot znaša zajamčena minimalna 
plača. Sočasno s tem je bilo tudi opozorjeno, da se bodo razmere v zaposlovanju v tej panogi, 
ki je v hudi krizi že štiri leta, vlekle še leta. Od l. 2001 je bilo izgubljenih veliko delovnih mest. V 
letu 2003 je bilo v tej panogi 267.000 zaposlenih delavcev, v letu 2012 samo 115.000.      
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Povedano je bilo tudi, da postajajo tekstilna podjetja, ki še poslujejo v Kastilji in Leónu, 
logistična središča in distribucijske točke. Proizvodnja se je preselila v azijske države, tu 
ostajata le distribucija in logistika.   
 
b) Avtomobilska industrija: Pojasnjen je bil nedavno podpisani dogovor med španskim 
Renaultom in glavnimi sindikati. Za dosego dogovora z Renaultom je bila ključna solidarnost 
med proizvodnimi obrati. Prav zavoljo tega dogovora lahko še govorimo o ohranjanju zaposlitev 
in “pogodbah za nedoločen čas" v tovarni Renault, kakor tudi o delu za podjetja, ki opravljajo 
pomožne dejavnosti za to panogo.  
 
Če odštejemo velike tovarniške obrate, tvorijo avtomobilsko panogo v Kastilji in Leónu ter 
pokrajini Beiras številne male avtomehanične delavnice, ki imajo v povprečju od 5 do 10 
zaposlenih. V Kastilji in Leónu je od dela v tej panogi odvisnih približno 23.000 delavcev, 
samozaposlenih in zaposlenih v podjetjih, ki oskrbujejo avtomobilsko industrijo. Ob tem je treba 
upoštevati, da tudi tiste maloštevilne pravice, ki so se v tej panogi izboljšale, že od nekdaj capljajo 
za dobički, ki jih dosegajo veliki obrati. Prisotnost sindikatov je treba torej okrepiti.   
 
c) Pridelava hrane:  Za obe regiji je podeželje izjemnega pomena. Industrijska pridelava hrane je 
v obeh regijah vodilna gospodarska panoga, ključna pa je tudi za poselitev podeželja. Prav zato 
je obžalovanja vredno, da se o kolektivnih pogodbah, o katerih smo se nekdaj pogajali zato, da 
smo nekaj pridobili, pogajamo dandanes zgolj zato, da bi izgubili čim manj in da bi ohranili to, kar 
spada med delavske pravice. Borimo se, da nobena mezda ne bi bila nižja od 10.000 EUR letno.  
Danes se pogajamo za to, da bi pri mezdah čim manj izgubili. Nekdaj smo se pogajali o 
nadurah, danes se pogajamo o kolektivnem odpuščanju. 
 
2.- Industrijsko sodelovanje z vidika teritorialnega povezovanja 
 
Industrijski sektor pomembno vpliva na vse prej omenjene panoge, tudi na pridobivanje in 
predelavo surovin, energetiko, upravljanje voda, industrijsko proizvodnjo in druge panoge. Vendar 
je gospodarska kriza po l. 2008 na mednarodni ravni zajela tudi ta področja. Samo v letih 2008 
in 2009 je propadlo 3.060 podjetij; izgubljenih je bilo 64.330 delovnih mest.  
 
Podatki kažejo, da so bila podjetja, ki so propadla v Kastilji in Leónu, večja od onih, ki so 
propadla v portugalski regiji. Stvarnost, ki je skupna obema regijama, pa je izjemno visoka 
razdrobljenost industrijskega tkiva, saj je na vseh treh ozemljih skupaj več kot 80 % podjetij, ki 
zaposlujejo manj kot 10 delavcev.  
 
Ta posebnost se navadno tolmači kot slabost, saj se majhnost podjetij povezuje s slabšim 
poznavanjem trgov, finančnimi omejitvami, tradicionalnimi oblikami proizvodnje, z nizko stopnjo 
uporabe in uvajanja novih tehnologij, s pomanjkanjem trženjskih poti, slabšim logističnim 
razvojem ali z nezadostno strokovno usposobljenostjo delavcev; vse to vodi v manjšo 
produktivnost, v težave, povezane s prilagajanjem na globalizirano in čedalje bolj 
tekmovalno okolje, težave v zvezi z upoštevanjem okoljskih zahtev in zagotavljanjem 
varnosti pri delu, glede na proizvodne procese pa vodi tudi v doseganje nizke industrijske 
proizvodnje. Upoštevati je treba tudi, da so mala in srednje velika podjetja močno vezana 
na ozemlje, na katerem delujejo, medtem ko velike (večinoma tuje) korporacije zlahka rešujejo 
težave tako, da si priložnosti poiščejo v drugih regijah, s preselitvijo.  
 
Jasno je, da je za prihodnost razvoja v Evropi ključen razvoj industrije, zlasti za države, kakršni 
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sta Španija in Portugalska. Ne smemo spregledati, da v Evropi 1 od 5 delovnih mest daje 
industrija in da so raziskave pokazale, da vsako delovno mesto v industriji odpre po eno 
novo zaposlitev v storitvenem sektorju. To je znano kot 'multiplikativni učinek' industrijskega 
zaposlovanja. 
 
Industrijski sektor je torej ena od rešitev za vzpodbujanje gospodarskega okrevanja v Evropi. 
Zlasti v Španiji in na Portugalskem ustvarja ta sektor nova delovna mesta in blagostanje ter 
podpira delovanje drugih sektorjev. 
 
3.- Politike Evropske unije in njihov vpliv na proizvodni sistem in na delavce v 
Španiji in Portugalski. 
 
V seminarju smo se dotaknili vprašanj o tem, kako in zakaj v sedanjih razmerah Evropska unija 
ni območje razvoja, temveč območje gospodarskega izčrpavanja. V državah, kamor je, tako 
kot na Portugalsko, posegla “Trojka”, delavci delajo zgolj zato, da postajajo čedalje bolj revni 
(njihove mezde so čedalje nižje, a se jih obenem vse bolj obdavčuje). Zato so potrebni ukrepi za 
spodbujanje rasti, kajti varčevanje nas bo sicer ubilo.  
 
Socialna neenakost se v recesiji povečuje, vendar pa se v obdobjih širitve gospodarstva 
ne zmanjšuje. Prav zdaj neenakosti ni mogoče zmanjševati zgolj s povečevanjem zaposlovanja 
(čeprav ima delavec delo, ostaja še naprej reven). Potrebujemo spodobne plače, progresivne 
politike obdavčevanja, dobro javno zdravstvo in izobraževanje, politike za zagotovitev 
spodobnih pokojnin. To so temeljni kamni, na katerih je mogoče graditi družbeno pravičnost. 
 
Španija in Portugalska morata, med drugim, drastično omejevati javno porabo in trpeti izgubo 
socialnih in delavskih pravic, vse to breme pa je na plečih delavstva, upokojencev in že tako 
najbolj prikrajšanih slojev prebivalstva.  
 
Pot do gospodarskega okrevanja v območju evra mora neizogibno voditi skozi drugačno Evropo; 
bolj socialno Evropo, ki obnavlja stebre sodelovanja in s tem krepi obrambo tega kolektivnega 
projekta, ter, med drugim, prej kot privilegijem finančnega sektorja daje prednost interesom 
državljanov. Zato je treba dogmo o radikalnem varčevanju pokopati, da bodo prostor dobile 
politike, ki spodbujajo rast in odpirajo delovna mesta.   
 
Medregijski sindikalni sveti pomagajo krepiti evropsko sindikalno gibanje od spodaj 
navzgor. Tkati pomagajo vezi sodelovanja in vzajemno razumevanje. Sindikati z juga Evrope 
morajo Evropsko unijo seznanjati s posledicami politik korenitega varčevanja. 
Ob vstopu v Evropsko unijo pred desetletji smo v Evropi videli upanje in rešitev (to še 
posebej velja Španijo in Portugalsko). Danes jo vidimo kot problem. 
 
4.- Regionalna politika Evropske unije in razvoj makroregij v novem evropskem 
kontekstu. 
 
Na tej okrogli mizi smo globinsko razčlenili tematiko čezmejnega sodelovanja pod 
pokroviteljstvom Evropske unije in Evropskega parlamenta, ki ima, tega ne smemo 
pozabiti, moč soodločanja, ko gre za kohezijsko politiko. Tako smo prišli do sklepa, da mora 
Evropska unija dajati prednost ustvarjanju zaposlitev, prav tako tudi usposabljanju in nadaljnjemu 
izpopolnjevanju delavcev. Evropska unija mora vlagati v teritorialni razvoj, ki temelji na rasti, 
zaposlovanju in konkurenčnosti.  
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KONFEDERACIJA EVROPSKIH SINDIKATOV 
Medregijski sindikalni svet za Kastiljo in León, 

Španija, in Beiras, SV Portugalska 
 

Res je, da je tudi sodelovanje utrpelo reze, kar je posledica krize. V številkah pomeni to 35.000 
milijonov evrov manj. Lahko bi rekli, da so v bitki z “varčevanjem” krajši konec potegnila 
“vlaganja”, kar je brez dvoma neposredna posledica “barv”, ki jim pripada večina nacionalnih 
vlad v Evropski uniji. 
 
Strukturni skladi (ERDF, ESF, kohezijski in čezmejni skladi) prinašajo v novem obdobju 2014-
2020 številne neznanke. Čeprav mora vse odobriti še Evropski parlament, gre v bistvu za 
naslednje:  
 
a.- Zmanjšanje sredstev za strukturne sklade za 25 %. V razmerah globoke gospodarske krize 
v Evropi bo za solidarnost in teritorialno kohezivnost na voljo manj sredstev. 
 
b.- Uvedba pogojev in meril po katerih se državam, ki jim primankljaja ne uspe zmanjšati, naloži 
še gospodarske sankcije.  
 
Ta novi scenarij bi dvakratno kaznoval države južne Evrope, zlasti Španijo in Portugalsko. Po 
eni plati trpimo posledice krize zaradi uresničevanja neizprosnih varčevalnih politik, ki jih spremlja 
naraščanje brezposelnosti in poglabljanje gospodarske recesije, po drugi plati pa bi te države 
kaznovali še z odtegnitvijo sredstev iz strukturnih skladov, kar bi pomenilo, da se bodo že tako 
hude razmere za delavce in državljane še bolj zaostrile. 
 
Preučili smo tudi delovanje južno-vzhodne evropske makroregije RESOE (Regiones del 
Sudoeste Europeo), ki so jo pred tremi leti vzpostavile regije Kastilja in León, severna 
Portugalska in Galicija. Zdaj potekajo nadaljnje razprave o dodatni širitvi makroregije na 
osrednjo Portugalsko, Asturijo, Aragon, Navarro in Baskijo.  
 
Makroregija je bila ustanovljena, da bi spodbudila ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezivnost na podlagi uporabe skupnih virov in skupnih interesov. Sodelovanje in 
teritorialna kohezivnost sta kot cilja zapisana v Lizbonski pogodbi, njun namen pa je spodbuditi 
periferne države k močnejšemu sodelovanju in prisotnosti v Evropi. Ob ustanovitvi makroregije je 
bilo začrtanih šest strateških razvojnih osi:  
 

1.- Izobraževanje, univerza in raziskave 
2.- Gospodarstvo in industrija 
3.- Prevoz in logistika 
4.- Zaposlovanje 
5.- Kultura in turizem 
6.- Okolje 

 
Po mnenju Medregijskih sindikalnih svetov predstavljajo osi, ki so povezane z gospodarstvom in 
industrijo, skupaj z zaposlovanjem dobro orodje za premik naprej, od sedanje stvarnosti delavcev 
v regijah in čezmejnih delavcev, z vzpodbujanjem razvojnih projektov, ki krepijo industrijski sektor 
v regijah in z vidika kolektivnega pogajanja pozitivno vplivajo na sedanjo situacijo. 
 
Sindikati so prek Medregijskih sindikalnih svetov, ki delujejo kot instrumenti čezmejnega 
sodelovanja, zahtevali vključitev v sodelovanje v teh razvojnih strateških oseh, da bodo na 
ta način lahko branili interese delavcev med nastajanjem posameznih projektov.   
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MEDREGIONALNI	  SINDIKALNI	  ODBOR	  
HAINAUT (B) - SEVER PAS DE CALAIS (F) - ZAHODNA FLANDRIJA (B) - JUGOVZHODNA ANGLIJA (ZK) 

(CSIRHNFK)  
	  
	  
	  

25/03/2013	  
	  

"Usklajevanje kolektivnih pogodb v Evroregiji" 
	  

"CMCAS - Rue de Thouars - F 59542 CAPPELLE-EN PEVELE 
	  
	  
	  

Seznam udeležencev: v Prilogi 

Poročilo 

Predstavitev CSIR HNFK in njegovih glavnih nalog 
	  
Medregionalni sindikalni odbor HNFK (CSIR HNFK) 

združuje sindikalne predstavnike devetih sindikalnih organizacij: 

• Hainaut (CSC & FGTB) in Zahodna Flandrija (ABW & ACV), Belgija; 
• Sever - Pas De Calais (CFDT, CFTC, CGT, FO), Francija; 

• Jugovzhodna Anglija (SERTUC), Združeno kraljestvo. 

-   zajema 4 regije in uporablja 3 

jezike. CSIRHNFK 
• spodbuja čezmejno sodelovanje sindikalnih organizacij, 
• sodeluje s čezmejnimi organi na njihovih področjih delovanja, 
• čezmejne delavce obvešča o njihovih socialnih in ekonomskih pravicah (obdavčitev, 

brezposelnost, socialna varnost itd.) 

V ta namen ima CSIR HNFK na voljo mrežo sindikalnih svetovalcev EURES, ki je vključena v 
Eureschannel. 
Njegovi partnerji v okviru Eureschannel: SPE & delodajalci v Evroregiji. 
Poudarek je predvsem na čezmejni mobilnosti. 
Predstavnik CSIR HNFK je trenutno podpredsednik Eureschannel. 
	  
Predstavitev Dneva / seminarja 
	  
Ta dan je organiziran v okviru evropskega projekta "Prispevek medregionalnih sindikalnih odborov 
(CSIR) k izvajanju prednostnih nalog in programa dela CES pri usklajevanju kolektivnih pogodb"  
preko CES. 
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Druga faza projekta poteka v EU od leta 2010 ob finančni podpori Evropske komisije; zajema 7 CSIR. 

Cilji: 
- pregledati stanje oz. položaj CCT v vsaki sodelujoči državi; 
- razmisliti, kako v prihodnje delovati in skupno nastopati proti delodajalskim organizacijam. 

V sedanjem času gospodarske krize je nujno opredeliti čezmejno sindikalno strategijo. 
	  
Potek dneva: pregledati CCT v trgovinskem sektorju v 3 zadevnih državah. 

V Franciji pregled stanja kolektivnih pogodb v trgovinskem sektorju; glej dosje CFTC v Prilogi. 

Sindikalna zastopanost v trgovini na drobno (zelo majhna podjetja - TPE) je zelo šibka. 
Enako je stanje v Belgiji. 

V Belgiji "so trenutno ohromljeni", ker delajo na usklajevanju / enotnem statutu za delavce & uslužbence. 
Sindikalne organizacije (O.S.) skrbijo za to, da usklajevanje ne poteka od spodaj. Prav tako je 
nesprejemljivo, da bi to šlo na račun državnih organov ali socialne varnosti! 
	  
Državni organi morajo težavo odpraviti do 8. julija 2013! 

Gibanje plač: zaradi krize bi se ohranila samo indeksacija plač! 
Elementi, ki "povezujejo indeks", bi se lahko spremenili, ker se nekateri izdelki ne kupujejo več! 
Posledica: v letu 2013 ne bi bilo več indeksacije plač; to ne bi izboljšalo kupne moči. 

Na Valonskem se kažejo znaki preobrata; pri tem so udeleženi sindikati & SPE-ji. 
Kar zadeva vodenje skupne ponudbe delovnih mest (Belgija-Francija) vodi FOREM samo nekaj ponudb! 

V Združenem kraljestvu (ZK): 

predstavlja trgovina na drobno 5% BDP in 10 % zaposlenih. 
Opaziti je precej: 

• zaposlitev s krajšim delovnim časom, zlasti med ženskami; 
• zahtev po fleksibilnosti; 
• negotovosti glede plače in varnosti delovnega mesta, zlasti na jugovzhodu in vzhodu Anglije & v 

Londonu. 
Zaskrbljujoče razmere zaradi krize! 
Zapiranje velikih distribucijskih verig = velika izguba delovnih mest 
"Zakonodaja na tem področju ni tako dobra kot v Belgiji ali Franciji", poudarjajo. 
Posledice tega za delovne pogoje: npr. urna postavka =+/- 7€ & pogodba brez H! 

"V Belgiji je drugače, vendar se delavce najame po potrebi za "določen čas"; zato dobijo pogodbo od danes 
na jutri. 
	  
Dokaj šibka sindikalna zastopanost: 12%. 
Nekaj večjih podjetij ima s sindikati sklenjene skupinske sporazume. 
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Skupne značilnosti za vse regije: 

• Sindikalna zastopanost v trgovini na drobno (zelo majhna podjetja - TPE) je zelo šibka. 
• Težave v zvezi z delovnim časom & plačami. 
• Sektor, ki najbolj prizadeva žensko in mlado delovno silo. 
• Izvajanje socialnih načrtov v različnih državah. 
• Odstopanja od CCT v nekaterih sektorjih; primeri: 

o  storitvena podjetja (npr. pomoč na domu). 
o  delovni čas trgovin ob nedeljah & praznikih. 

• Stanje na področju delovnega časa trgovskih verig v različnih državah. 
Kljub Evropskim podjetniškim odborom (CEE) pomankanje pravičnosti; problem prerazvrstitve. 

• E-poslovanje (delavci in promet) se obravnava različno od poslovanja v trgovini znotraj iste 
skupine. 
Cene: v nekaterih verigah (npr. Carrefour) so cene višje kot na spletu! To velja za neživilske 
izdelke. 

• Odprava "majhnih struktur": poskusi iskanja franšiz. Od tod spremembe CCT = izguba plačnih 
ugodnosti. 

• V nekaterih sektorjih je težko najti kvalificirano delovno silo! 
Vprašanje: kako povezati različne države za dosego ustreznega in prilagojenega usposabljanja? 

	  

Želje sindikalnih organizacij na evro-regionalni ravni 
	  
Oblikovati CEE; npr. pri Sportsdirect.com (Belgija-ZK) 

! V praksi je CEE bolj prostor razprave kot prostor posvetovanja! 

Razprava. 

Na koncu: 
• oblikovanje lastne mreže je pomembnejše od CEE. 
• naši delegati/ke = naši najboljši viri. 
• vzpostaviti bazo podatkov za seznanitev z napredovanjem pogajanj v okviru iste skupine v različnih 

državah. 
V ta namen: 

o  izmenjava informacij med predstavniki sindikatov v različnih državah = nepogrešljivo.   
Konkretno, seznam s podatki o udeležencih tega Dneva je narejen in razposlan. 

Za njegovo "ažuriranje" naj vsak CSIR HNFK-ju posreduje kakršnekoli spremembe na tej 
ravni! 
Sekretariat CSIR HNFK bo to posredoval vsem zainteresiranim. 

	  

Tretja faza projekta: zaključni seminar maj-junij 2013; aktivisti bodo povabljeni. 
	  
	  
	  
	  

Priloge: 
1/- Seznam udeležencev 
2/- dosje o kolektivnih pogodbah za trgovinski sektor v Franciji. 



3-CSIR Dreiländereck Haut-Rhin SL.doc  1 

Sklepno poročilo seminarja Medregijskega sindikalnega sveta 
(IRTUC) treh dežel (območje meja med Francijo, Nemčijo in Švico) o 
sistemih kolektivnega pogajanja, dne 12. marca 2013 v mestu 
Mulhouse v Franciji  

 

Seminar Medregijskega sindikalnega sveta (IRTUC) za območje treh dežel o »sistemih 
kolektivnega pogajanja« je potekal dne 12. marca 2013 v prostorih Francoske konfederacije 
delavskih sindikatov (CFTD) v Mulhousu.  

V prvem delu seminarja sta bila predstavljena sistema kolektivnega pogajanja v Nemčiji in 
Franciji.  V zvezi s tem si oglejte informacije na spletišču Evropskega sindikalnega inštituta 
(ETUI):  

- Kolektivno pogajanje v Nemčiji: http://de.worker-participation.eu/Nationale-
Arbeitsbeziehungen/Laender/Deutschland/Tarifverhandlungen 

- Kolektivno pogajanje v Franciji: http://de.worker-participation.eu/Nationale-
Arbeitsbeziehungen/Laender/Frankreich/Tarifverhandlungen 

 

Razprava je pokazala, da so za vse nosilce interesov pri čezmejnem koordiniranju, tako 
glede usposobljenosti kot glede vodenja kolektivnih pogajanj, velik izziv temeljne razlike med 
obema sistemoma.     

Predstavitev razvoja trga dela in ekonomske strukture v regiji Zgornje Porenje je po drugi 
plati osvetlila visoko stopnjo čezmejne ekonomske prepletenosti:  

- V regiji Zgornje Porenje (Francija – Nemčija - Švica) je približno 96.000 čezmejnih 
delavcev. 

- Kljub finančni in gospodarski krizi ostaja skupno število čezmejnih delavcev skoraj 
nespremenjeno. Razlog je v tem, da so se povečale možnosti za kratkotrajno delo 
v Nemčiji (in v Švici) z namenom, da bi se izognili odpuščanjem.  

- Več kot 400 gospodarskih družb v Zgornjem Porenju ima podružnice v vsaj enem 
od preostalih dveh medregijskih območjih.   

- Raznovrstnost čezmejnih relacij med podjetji, ki dobavljajo in kupujejo izdelke in 
storitve.  

 

Razprava:  “Čezmejno koordiniranje kolektivnega pogajanja – trenutno stanje in obeti 
za prihodnost”  
Položaj čezmejnih delavcev:  

V Zgornjem Porenju je trg dela, ne glede na njegov trinacionalni status, že lep čas primerno 
prepusten za delavce iz podregij in kaže visoko stopnjo povezanosti. Če stanje primerjamo z 
Evropo, ima EURES-T skupaj s čezmejnim partnerstvom EURES v Zgornjem Porenju 
približno 96.000 čezmejnih delavcev in drugo najvišjo čezmejno mobilnost.  

Vseeno pa je treba pričakovati, da se bo število čezmejnih delavcev v Zgornjem Porenju 
srednjeročno zmanjševalo. Glavni vzrok za to je čedalje slabše znanje tujih jezikov, a tudi 
vztrajno ponavljajoče se težave s čezmejnim priznavanjem diplom in z ustreznim plačilom za 
delo. Na vse to povrhu vpliva tudi demografski razvoj.  
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Odnos do delavstva 

Gospodarske družbe čedalje bolj delujejo globalno:  
- z združevanjem svojih podjetij s podjetji čez mejo,  
- s kupovanjem tujih podjetij,  
- s selitvami v davčno ugodnejša okolja,  
- z zapiranjem podružnic v tujini,  
- z ustanavljanjem evropskih gospodarskih družb.  

Razmerje moči med podjetji in delavci oziroma telesi, ki zastopajo njihove interese, npr. 
sindikati in sveti delavcev, je neuravnoteženo. Z mednarodnim strukturiranjem v skupine si 
podjetja nenehno prizadevajo najti predpise, ki so z vidika obdavčitve, pridobivanja 
subvencij, delovne zakonodaje in tako naprej, najbolj njim v prid, posledice pa se kažejo v 
oblikih plačnega in socialnega dampinga.   

Delavci (in njihova predstavniška telesa) pogosto nimajo pravne podlage, da bi se z 
delodajalci lahko soočali na enakopravni podlagi.    

Evropski sveti delavcev (EWC): 
- Podjetja, ki izpolnjujejo merila za vzpostavitev delovanja evropskega sveta 

delavcev, so maloštevilna.  
- Telesa, ki zastopajo delavce, pogosto niso seznanjena s tem, da lahko ustanovijo 

evropski svet delavcev.  
- V nekaterih primerih je prisotna tudi bojazen, da bo v okviru evropskega sveta 

delavcev še težje zastopati interese delavcev enega samega podjetja.    

 

Sklepi in priporočila 
- Evropsko socialno zakonodajo je treba uskladiti. Sedanja strategija za 

koordiniranje socialnega sistema je privedla do razmer, v katerih podjetja 
nenehno iščejo zase najugodnejše regulatorne okvire.  

- To velja tudi za evropsko delovno zakonodajo. Uresničiti je treba vsaj osnovno 
načelo o »enakem plačilu in pogojih dela za enako delo na enakem delovnem 
mestu«. Cilj mora biti družbeni napredek v Evropi. V primeru konflikta morata 
imeti socialna zaščita in pravice delavstva prednost pred svobodo zagotavljanja 
storitev in notranjim trgom.  

- Politika kolektivnega pogajanja nam lahko pomaga preseči to krizo. Če to 
zahtevamo in nam uspe zagotoviti visoke plače, bomo s tem spodbudili tudi kupno 
moč in porabo.  

- Predstavniška telesa delavstva morajo biti bolje obveščena o delovnih razmerjih v 
drugih državah in s pravicami in obveznostmi evropskih svetov delavcev.  
Ponudbe Evropskega sindikalnega inštituta (ETUI), Evropske konfederacije 
sindikatov (ETUC) in evropskih panožnih sindikalnih podružnic morajo biti znane.  

- Mi, sindikati, potrebujemo kulturo preseganja meja in evropsko razpravo. Da bi 
izboljšali položaj delavcev, moramo zbirati informacije, si jih izmenjevati prek meja 
in razvijati skupno strategijo.   

- Medregijski sindikalni svet lahko pomaga panožnim sindikatom tako, da 
pospešuje čezmejne stike oziroma organizira čezmejna srečanja.  

- To nalogo je mogoče uresničiti le z dodatnim, posebej usposobljenim osebjem (ki 
govori jezik sosednje države, kot npr. svetovalci Euresa) in če bodo za to na voljo 
finančna sredstva.    

 



Prispevek Medregijskega sindikalnega sveta (IRTUC) k implementaciji 
delovnega programa in prioritet Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) 
glede koordiniranja kolektivnih pogajanj   
- Primer Skupine Fantoni 
 
Medregijski sindikalni svet (IRTUC) za severovzhodno Furlanijo - Julijsko 
krajino/Slovenijo: CGIL CISL UIL ZSSS KS90 

 
 

Medregijski sindikalni svet (IRTUC) za Furlanijo - Julijsko krajino/Slovenijo je v Fantonijevih 

prostorih v Osôfu (ital.: Osoppo) pripravil srečanje v okviru projekta “Prispevek medregijskega 

sindikalnega sveta k uresničevanju delovnega programa in prioritet Evropske konfederacije 

sindikatov (ETUC) glede usklajevanja kolektivnih pogajanj”. Cilj projekta, ki ga financira Evropska 

komisija, je identificirati primere čezmejnih pogajanj in/ali sporazumov v podjetju in/ali posamezni 

panogi, s podrobnim obravnavanjem konkretnih praks čezmejnih pogajanj oziroma okvirnih 

sporazumov.  Medregijski sindikalni svet za Furlanijo - Julijsko krajino/Slovenijo je v ta namen 

izbral skupino Fantoni, ki predstavlja eno najpomembnejših gospodarskih stvarnosti v pokrajini 

Furlanija - Julijska krajina in ima obenem v lasti Lesonit v Sloveniji. 

 

Skupina Fantoni zaposluje v Italiji približno 850 delavcev. Glavni obrat Skupine je v videmskem 

okraju, natančneje v industrijskem območju Osoppo, kjer je 640 zaposlenih:  približno 100 delavcev 

izdeluje pisarniško pohištvo, nadaljnjih 400 dela v oddelku za proizvodnjo plošč, od tega jih 60 %  

izdeluje plošče MDF, preostali izdelujejo iverne plošče, 130 pa jih dela v delovnih enotah. Nedaleč 

od obrata stojita še dva, ki sta sestavni del Skupine Fantoni: La-con, ki izdeluje plošče in zaposluje 

približno 50 ljudi, in Patt, ki zaposluje približno 30 ljudi. Za konec tega kratkega pregleda je treba 

omeniti še obrat Novolegno pri Avellinu. Skupina ima poleg tega še obrat v Sloveniji, kjer v 

Lesonitu zaposluje nekaj manj kot 200 delavcev, in v Srbiji (Špik Iverica).   

 

Lesonit v Sloveniji, ki ga je Skupina Fantoni kupila l. 2000, je eno prvih podjetij v Evropi, ki so l. 

1944, ko se je v Ilirsko Bistrico priselila družina Falersa, začela izdelovati plošče iz vlaken po 

mokrem postopku. Skupina Fantoni je po nakupu v celoti posodobila strojno opremo in postopke ter 

organizacijo podjetja. Ta proces so ga končali l. 2007 in predstavlja naložbo v višini približno 65 

mio EUR. Podjetje obsega 220.000 m² površine, od tega je 36.000 m² pokritih, in je zaradi svoje 

strateške lege pomembno proizvodno središče v regiji, katere gospodarski in trgovinski pomen se 

krepi. Lesonit, ki se ponaša z vrhunsko tehnologijo, slovi po bogati ponudbi in visoki kakovosti 



izdelkov, med katerimi niso le plošče MDF. Glavnino proizvodnje, ki je v ponos slovenskemu 

podjetju, dopolnjujejo žlahtni furnirji in plošče višjega cenovnega razreda: posebne HDF-plošče z 

nizko vsebnostjo formaldehida. Izdelujejo jih v debelinah od 2,5 do 8 mm z uporabo fenolnih smol, 

ki dajejo ploščam posebno odpornost in široko vsestransko uporabnost.       

Obseg proizvodnje in promet sta v letu 2012 dosegla skromen napredek. V Italiji je Skupina 

ustvarila promet v višini cca. 270 mio EUR in finančno leto sklenila dokaj uravnoteženo.   

 

Srečanje, organizirano na pobudo Medregijskega sindikalnega sveta za Furlanijo - Julijsko 

krajino/Slovenijo, je potekalo 16. aprila 2013. Prisostvovali so mu predstavniki Medregijskega 

sindikalnega sveta za Furlanijo - Julijsko krajino/Slovenijo, Evropske konfederacije sindikatov, 

sveta delavcev tovarne Fantoni, predstavniki sindikatov regije Furlanija - Julijska krajina ter 

Slovenije, pa tudi uprava podjetja.   

 

Medregijski sindikalni svet za Furlanijo - Julijsko krajino/Slovenijo je zastopal predsednik Roberto 

Treu, ki je koordiniral srečanje in predstavil namen projekta ter vlogo medregijskega sindikalnega 

sveta pri varovanju interesov delavcev in poslovnih dejavnosti v čezmejnih regijah. Medregijski 

sindikalni svet za Furlanijo - Julijsko krajino in Slovenijo se vse od ustanovitve bori za priznanje 

statusa čezmejnih delavcev in za ureditev dela na črno, ki je že tradicionalna značilnost italijansko-

slovenskega obmejnega območja. V duhu te svoje zaveze je Medregijski sindikalni svet do danes 

dal številne pobude (ki so jih tvorno podprli socialni partnerji, ustanove in nosilci ekonomskih 

interesov) za spodbujanje obojestransko povezanega razvoja gospodarstva na čezmejnem območju 

Slovenije in Furlanije - Julijske krajine na vseh področjih: pri sodelovanju pristanišč, prevozu, od 

turizma do industrijskih dejavnosti, storitev itn. V tem kontekstu je čedalje bolj v ospredju potreba 

po oblikovanju sistemov socialne varnosti in sklepanja pogodb, ki bodo tako za delavce kot za trg 

dela bolj homogeni in bolj usklajeni.    

  
Claude Denagtergal, svetovalka za gospodarstvo in socialno kohezijo, je bila povabljena kot 

predstavnica Evropske konfederacije sindikatov. Temeljito je podala poglavitne značilnosti politike 

Evropske konfederacije sindikatov o kolektivnem pogajanju in kolektivnih pogodbah: kolektivno 

pogajanje je temeljno sredstvo za varovanje pravic delavcev, zlasti v teh kriznih časih, ko so prav 

delavci prvi, ki nosijo  breme krize in plačujejo ceno zanjo. Evropska konfederacija sindikatov 

neomajno nasprotuje varčevalniki politiki Evropske unije, ki je recesijo v minulih nekaj letih le še 

poglobila. Da bi se razmere izboljšale, potrebujemo politiko investiranja, ki jo podpirajo glavne 

evropske države, še posebej EU, tudi s pomočjo evroobveznic.   



 

Podjetje je zastopal izvršni direktor in član sveta direktorjev Skupine Fantoni, ki je poudaril pomen 

srečanja (dejansko je to prvo srečanje, na katerem so se sešli predstavniki italijanskih in slovenskih 

delavcev dveh glavnih obratov Skupine), orisal splošne razmere v Skupini in pri tem izpostavil 

dobro kakovost dialoga med upravo in predstavniki sindikata na ravni različnih delovnih enot. Po 

njegovem mnenju je to srečanje pozitiven korak v razvijanju odnosov s sindikati, ki odpira nove 

možnosti za socialni dialog.  

 

Italijanske sindikate so zastopali regionalni sekretarji treh glavnih organizacij Furlanije - Julijske 

krajine v lesarski panogi:  Fillea CGIL, Filca CISL in Feneal UIL. Pojasnili so splošno sestavo 

nacionalne kolektivne pogodbe za lesarsko in pohištveno industrijo v Italiji in našteli bistvene 

prvine, ki so predmet kolektivnega pogajanja v Skupini v Osoppu, s pravnega in regulatornega 

gledišča, pa tudi z vidika plač, ki so povezane z uspešnostjo doseganja ciljev v podjetju.    

 

Predsednik Medregijskega sindikalnega sveta za Furlanijo - Julijsko krajino in Slovenijo je povedal, 

da je medregijska organizacija že v letu 2009 pripravila dvojezično podatkovno zbirko z glavnimi 

kolektivnimi pogodbami za različne panoge, med katerimi so seveda tudi obrati, ki so predmet tega 

srečanja. S tega vidika je podatke za lesarstvo treba posodobiti.   

 

V slovenskih delegacijah so bili predstavniki glavnega slovenskega sindikata ZSSS in SINLESa, 

glavnega panožnega sindikata, ki ga je zastopal njegov sekretar Mitja Bukovec. Bojan Kramar, 

regionalni sekretar ZSSS za Primorsko in Notranjsko (kjer je tudi ilirskobistriški Lesonit), je orisal 

glavne značilnosti nacionalne kolektivne pogodbe za lesarstvo, ki velja v Sloveniji.   

 

Predstavniki sveta delavcev Skupine Fantoni so spregovorili o delovnih razmerah v obratu, za 

katere menijo, da so pozitivne, čeprav so se v podjetju zadnje mesece zaradi upadanja 

povpraševanja zatekli k ukrepom za ohranjanje zaposlovanja. Tudi socialni dialog z vodstvom so 

ocenili pozitivno. Očitno je, da obstaja ustaljena dialektika odnosov, toda na splošno vse poteka v 

duhu sodelovanja in vzajemnega razumevanja.    

 

Pozitivno je odnose z upravo ocenil tudi Lesonitov predstavnik sveta delavcev, ki je izrazil 

pozitivno mnenje glede odnosa z vodstvom in izpostavil naložbe v obrat s strani Skupine Fantoni, 

ko je ta kupila podjetje; to je bilo zlasti pomembno v kriznih razmerah, ko je bila prisotna bojazen, 

da bi podjetje kupil špekulant, izkazalo pa se je, da je Skupina Fantoni resen in zanesljiv vlagatelj.   

 



V sklepnem delu srečanja predstavnikov Fantonijevega sveta delavcev iz Osoppa in Lesonita iz 

Ilirske Bistrice, ki je prvo te vrste, je bila sprejeta vrsta skupnih zavez za upravljanje pravice do 

obveščanja in posvetovanja s podjetjem, ki je do nedavna ločeno upravljalo odnose s predstavniki 

delavcev v obeh državah. Predstavniki delavcev obeh obratov so si izmenjali vrsto pomembnih in 

potrebnih informacij, ki bodo pripomogle k nadaljnjemu razvoju sodelovanja in medsebojnemu 

spoznavanju ter poznavanju regulatornih okvirov, ki urejajo delo v obeh obratih; cilj izmenjave je, 

da se zagotovijo skupna merila za analizo in predloge, tako glede pogojev sklepanja pogodb kot tudi 

glede investicijske politike v Skupini in sprememb v organizaciji dela.     

 

V tem kontekstu je bilo sklenjeno, da se v podjetju organizira seminar, z namenom, da se vzpostavi 

Evropski svet delavcev (ESD), saj so za to dejansko izpolnjeni vsi pogoji, zahtevani v evropskih 

direktivah.   

 

Ta nova sestava predstavništva delavcev iz obeh držav bi lahko bolj neposredno in enotno nastopala 

pred upravo Skupine, zlasti kar zadeva politiko vlaganj, v kateri vidijo instrument razvoja, prej kot  

sredstvo za selitev proizvodnje ali tekmovanje med obrati Skupine, ki temelji na zniževanju plač in 

krčenju delavskih pravic. V ta namen je bilo sklenjeno, da se med sindikatoma obeh držav začne 

uresničevati bolj koordinirana politika sklepanja pogodb. Gre za to, da se ustvari skupno, resnično 

gonilno silo za delo, in zavezo, osredotočeno predvsem na mobilnost delavcev med obema 

obratoma. Doslej je tovrstna mobilnost potekala brez sodelovanja obeh sindikatov.  

 

Ob koncu srečanja, ki so ga udeleženci soglasno ocenili kot zelo uspešno in pozitivno, je bil 

poudarjen pomen pobude, ki so jo sprejeli Evropska konfederacija sindikatov in Medregijski 

sindikalni sveti, da bodo, tako kot v tem primeru, spodbujali procese povezovanja in gospodarskega 

razvoja v čezmejnih regijah, in se ob tem borili tudi proti pojavu dampinga, ki je posledica 

manjšega socialnega varstva delavcev. 

   

Uresničevanje bolj usklajenih politik sklepanja pogodb je torej življenjskega pomena, saj delavcem 

v Evropski uniji zagotavlja boljše delovne in življenjske razmere.   



Zapisnik  
 

Enodnevni seminar Medregijskega sindikalnega sveta (IRTUC)  
“Prispevek Medregijskega sindikalnega sveta (IRTUC) k prioritetam Konfederacije evropskih sindikatov 

(ETUC) in k delovnemu programu za koordiniranje kolektivnih pogodb” 
 
Datum:   Torek, 19. marec 2013, od 9.00 do 15.00 ure  
Kraj:   Bad Radkersburg, kongresni center “Zehnerhaus”  
Udeleženci: gl. seznam  
 
Predsednik Heinrich Kern je pozdravil udeležence, zlasti slovenske kolege in sodelavca in člana 
Evropskega sveta delavcev v družbi Porr AG Alberta Stranzla.   
 
Poročal je o problemih, s katerimi se spopadajo manjši Medregijski sindikalni sveti, ki jim predvsem 
primanjkuje finančnih sredstev za uresničevanje projektov. To je omenil že na zadnjem srečanju 
koordinacijskega odbora v Bruslju, ki je temu ustrezno sedmim Medregijskim sindikalnim svetom naročil, 
naj vendarle pripravijo seminarje, kakršen je današnji, stroške zanje pa bodo krili v Bruslju.   
Albert Stranzl bo podrobneje pojasnil težave, do katerih prihaja pri čezmejnih pogodbah.   
 
Albert Stranzl, član Evropskega sveta delavcev v družbi Porr AG, 
se je zahvalil za povabilo, se na kratko predstavil (prihaja iz gradbeništva) in povedal, da bo poskušal 
predstaviti delovanje Evropskih svetov delavcev - t. j. zakonodajo z vidika kolektivnih pogodb, ukrepov za 
evropske svete delavcev in člena §97 avstrijskega Zakona o delu. Omenjeni zakon ureja udeležbo delavcev v 
primeru premestitve; delovanje sveta delavcev se začenja tu, ko so delavci napoteni na delo v drugo državo.  
Zakon o evropskih svetih delavcev je v bistvu napisan izključno za lokacije obratov, ne za gradbena 
podjetja. V Avstriji še kar velja posebnost, namreč ločevanje med sveti delavcev, ki delajo fizično, in sveti 
delavcev za zaposlene na administrativnih delovnih mestih.  Te posebnosti v Zakonu o evropskih delavskih 
svetih ni mogoče najti.   
Evropski svet delavcev je obenem tudi neučinkovit, saj ima dejansko zgolj pravico biti slišan.  Razlogi, 
zakaj se to še ni spremenilo, tičijo v izjemno različnih tradicijah soodločanja in različnosti sindikatov po 
podjetjih, vendar izvirajo tudi iz pomanjkanja kontinuitete v angleško govorečih državah.  V številnih 
državah mora biti v podjetju najprej ustanovljen sindikat, šele potem je mogoče ustanoviti svet delavcev.  
Brez sindikata v podjetju ni mogoče skleniti nobene kolektivne pogodbe.   
Do sedaj smo bili majhen evropski svet delavcev. Nekateri nacionalni sindikati so [do svetov, op. prev.] 
izjemno skeptični, ker jih zlasti skrbi njihov vpliv.  
 
G. Stranzl je sodeloval v študiji Dunajske delavske zbornice (AK Wien) o finančni krizi in njenih posledicah 
za socialno državo in za odnose z delavstvom na evropski ravni. Te dokumente je dal na razpolago tudi 
udeležencem seminarja. Glavne ugotovitve evropskih raziskav se zlasti nanašajo na erozijo sistema 
kolektivnega pogajanja kot takega, krčenje delavskih pravic, spremembe v plačah in spreminjanje pravil 
glede delovnega časa. Albert Stranzl je v predstavitvi še posebej izpostavil naslednje. V številnih državah 
evropskega območja je neoliberalizmu uspelo marginalizirati delavske sindikate.   
 
Türkl Jože, ZSSS, Slovenija   
se je spraševal, kaj se je zgodilo na evropski ravni, da so se ljudje v nekaterih državah tako rekoč čez noč 
začeli obnašati drugače.  
Z družbo Grammer AG, ki je specializirana za razvijanje in proizvodnjo delov in sistemov v vozilih, se 
prerekamo že deset let.    



 
Uprava družbe, ki ima obrate v Evropi, Ameriki in Aziji, je izjavila, da ne potrebuje sindikatov, ker ima že 
svet delavcev. Toda v Sloveniji vztrajamo na načelih. Svet delavcev ne more ukrepati sam. Glede tega so 
med državami velike razlike. Enkrat smo imeli priložnost obiskati svet delavcev v podjetju Strabag. Ta svet 
delavcev ima tam svojo pisarno in obsežne pristojnosti.  V Sloveniji ni tako.  
 
Albert Stranzl, član Evropskega sveta delavcev: V Avstriji imamo na ravni sindikatov ravno obraten 
sistem kot v drugih državah. Tu so sindikat uradni predstavniki. Po njegovem mnenju je problem v Avstriji 
to, da člani sveta delavcev nimajo nobene karizme več, čedalje slabše so izobraženi in jim ni do tega, da bi 
bili na voljo, ker sindikati, delavci, podjetje in politiki vsak dan »udrihajo« po njih. Seveda pa ni 
sprejemljivo, da se delavce postavlja enega proti drugemu. Povedal je še, da je prepričan, da imajo 
delodajalci neko platformo s seznami delavcev, ki so se tako ali drugače obrnili po pomoč k sindikatom.  
Tudi ta pojav moramo pozorno spremljati.   
Udeležence je seznanil s sporazumom, sklenjenim med evropskim svetom delavcev in družbo Porr AG 
glede nekaterih občutljivih čezmejnih vprašanj, vključno z informiranjem in posvetovanjem, sodelovanjem v 
evropskem svetu delavcev, zaščiti članov evropskega sveta delavcev itd. Ta sporazum se nanaša na 396 
podjetij z omejeno odgovornostjo, ki so del skupine, v kateri velja 23 različnih izpogajanih kolektivnih 
pogodb. V teh je jasno določena celo pravica sveta delavcev do varstva pravic na sodišču.   
Tak sporazum ima prednosti tudi za upravo podjetja, zlasti zato, ker imajo v sržavah, kjer sporazum velja, 
manj težav z oblastmi. Na evropski ravni je bil podpisan sporazum o varovanju podatkov, kakor tudi 
smernice za napotitev delavcev v skupini Porr na delo v tujino. Nadalje je bil za zaposlene ustanovljen 
socialni sklad, ki ga redno in samodejno financira uprava te skupine.  
Izjemnega pomena je, da se sveti delavcev srečujejo na mednarodni ravni in si izmenjujejo izkušnje, saj 
lahko tako uspešneje ukrepajo.  Ko pride do težav, je te treba obravnavati v prihodnji pogodbi, da se ne bi 
več ponovile.  Na žalost je vse premalo evropskih svetov delavcev, ki so dejavni na teh področjih.  
 
Predsedujoči g. Kern se je udeležencem zahvalil za komentarje in za dokumente, ki so jih s tem v zvezi dali 
na razpolago.  
 
Odmor za kosilo  
 
Andreas Rabl, predsednik sveta delavcev v družbi Boxmark: 
Andreas Rabl se je na kratko predstavil.  V podjetju dela že od l. 2001, predsednik sveta delavcev s polnim 
delovnim časom je od l. 2010.  Podjetje izdeluje zunanje in notranje usnjene prevleke visoke kakovosti.  Dva 
obrata ima v Avstriji, pa tudi v Sloveniji in Hrvaški. Obrat v Feldbachu zaposluje 635 delavcev, od tega jih 
210 dela v pisarnah, preostali pa v tovarni, v delavnici za obdelavo kovinskih delov, kot električarji in 
vozniki viličarjev ali delavci v voznem parku. Obrat Jennersdorf zaposluje 320 delavcev (300 je ročnih 
delavcev, 20 pa pisarniških). V Sloveniji ima podjetje približno 400 delavcev, v Hrvaški več kot 2000. Plače 
po kolektivnih pogodbah v teh državah se zelo razlikujejo. Tako npr. plače na Hrvaškem brez dodatkov 
znašajo od 300 do 350 evrov, v Sloveniji pa od 500 do 700 evrov.  
V Sloveniji in Hrvaški žal nimajo sveta delavcev, zato Andreas Rabl nima dodatnih informacij o teh obratih.  



  
Reinhard Puffer, Federacija avstrijskih sindikatov (ÖGB) v jugovzhodni Štajerski, je poudaril, da je že 
prišlo do srečanja z izmenjavo izkušenj med kolegi iz Slovenije in avstrijske Štajerske, na katerem so 
Slovenci pokazali izjemen interes za strukturo v Avstriji.  
 
Türkl Jože: 
Kot častni predsednik sindikata tekstilnih delavcev v Sloveniji je povedal, da je bilo že nekaj poskusov, da 
bi sklicali srečanje avstrijskih, slovenskih in hrvaških sindikalnih predstavnikov, ki so zadolženi za to 
območje. Izmenjava izkušenj bi bila izjemno pomembna. Število delavcev, ki so včlanjeni v sindikat v 
slovenski podružnici podjetja Boxmark, je zelo skromno. Obstaja konkurenčni sindikat.  Sindikat tekstilnih 
delavcev deluje na nivoju države. V Podravju pa obstaja še tako imenovani neodvisni sindikat. Ta sindikat, 
ki ga vodi g. Plochl, ima zelo številno članstvo. V Sloveniji je problem to, da število članov sindikata upada, 
pridobivanje novih pa je težavno. V slovenski podružnici Boxmarka ni bilo poskusov ustanovitve sveta 
delavcev, ker so zdaj vsa prizadevanja usmerjena v pogodbo o delu in krepitev našega položaja. Želja po 
razširitvi stikov obstaja.   
 
Rsako Lojze, ZSSS 
je omenil še eno težavo sindikata tekstilnih delavcev v Sloveniji. Ko tekstilna podjetja (tak primer je nemško 
podjetje Prevent) selijo proizvodnjo, šiviljam ponavadi marsikaj obljubljajo. Znebijo se njihovih sindikalnih 
zastopnikov, kak mesec pozneje pa se ženske znajdejo na cesti.  
Drugod kličejo delavce njihovi nadrejeni na individualne pogovore, kjer jim zelo jasno povedo, kako se 
morajo obnašati, če hočejo obdržati delo. Ljudi je strah zaupati se sindikatu. Bojijo se, da bi izgubili delo ali 
stalno delovno mesto. V Sloveniji evropski sveti delavcev ne delujejo, kakor naj bi. Ni sedeža v drugi 
državi, ne predsednika. V Sloveniji obstaja deset evropskih svetov delavcev, po eden za vsak sektor. Ne 
vidimo nobenih pomembnih prednosti za svoje člane. Vlade držav članic nimajo kaj prida posluha, dokler ne 
začne Bruselj izvajati pritiska.  
 
Türkl Joze je dodal: 
Pred dvema letoma je tekstilno podjetje Mura prevzel Wolfurt. V skladu z veljavno zakonodajo so bili ti 
delavci znova zaposleni za poskusno dobo. Poskušalo se je zaposliti delavce, ki so že bili člani sindikata.  
Uprava podjetja je delavce obvestila, da jim pogodbe po poskusnem delu ne bo podaljšala, če se ugotovi, da 
je kdo v sindikatu. Delavce še vedno vzpodbujemo, naj delodajalcu povedo, da so v sindikatu, toda ta preboj 
je še pred nami.  
 
Puffer Reinhard, regionalni sekretar ÖGB, je slovenskim kolegom ponudil pomoč v primeru Wolfurt.  
Podjetje ima podružnico v Feldbachu, on pa ima dobre zveze s poslovodjo in direktorjem.  
 
Navedel je tudi problem, ki je prisoten v gradbenem sektorju na obmejnem območju jugovzhodne avstrijske 
Štajerske. Tam ponujajo storitve slovenska gradbena podjetja, vendar je nemogoče preveriti, ali slovenski 
delavci res dobivajo plače, ki so v skladu z določenimi.    



 
Albert Stranzl, član evropskega sveta delavcev, je povedal, da se pripravlja sprememba zakona glede 
delavcev v gradbeništvu, s katero bo sklad BUAK v prihodnje lahko preverjal tudi zneske dejansko 
izplačanih plač.   
 
Türkl Jože: 
Slovenija se spopada z istim problemom kot Madžarska, s plačnim dampingom. To onemogoča prizadevanja 
za ohranitev ravni plač.  
 
Ewald Großschedl, regionalni sekretar ÖGB, je omenil primere, ko so slovenski delavci na papirju dobili 
ustrezno plačilo, vendar so morali v Sloveniji potem del denarja izročiti nazaj. Organizacije za socialno 
varnost na mednarodni ravni niso dovolj povezane med seboj, da bi lahko to preverjale. Podobne razmere so 
tudi v sektorju blagovnega prevoza.  
Dodatna velika težava s skladom BUAK je, da morajo delavci svoje pravice uveljaviti v določenem roku.  
Postopki za izterjavo so pogosto tako dolgotrajni, da postane nemogoče ujeti predvidene roke.  
 
Kolega Andreas Rabl je opozoril na velike razlike v plačah med tremi državami, Slovenijo, Madžarsko in 
Avstrijo. Božični dodatek ali regres za dopust nista povsod obvezna.   
 
Glede Zakona o socialnem dampingu je kolega Barthold Dallos iz Medregijskega sindikalnega sveta za 
Gradiščansko in Madžarsko povedal, da številni delavci niso bili seznanjeni s svojimi pravicami. Država 
delavcem nekaj vzame, če jih s tem ne seznani.   
 
Albert Stranzl, član Evropskega sveta delavcev:  
V pripravi je zakonodaja, po kateri bo obvezno delavce seznaniti s tem, ali se jim dogaja plačni damping.  
Poslovni svet temu seveda vehementno nasprotuje.  
 
Türkl Jože: 
Tudi Gospodarska zbornica v Sloveniji bo nasprotovala zakonodaji, ki določa, da morajo biti delavci 
seznanjeni s plačnim dampingom, češ da bodo podjetja s tem ob konkurenčnost.   
Na koncu je predlagal, da bi se ta pomembna izmenjava izkušenj nadaljevala tudi v prihodnje, da bi 
vzajemno mogli seznanjati zaposlene s tem, kam naj se v določenih situacijah obrnejo.   
 
Seminar se je sklenil z diskusijo o tem, da sindikati nimajo dostopa v podjetja ali na gradbišča brez 
vnaprejšnjega soglasja uprav. Tako je v Sloveniji in Avstriji. K zaposlenim ni mogoče pristopiti uradno. Če 
pa je obisk vnaprej napovedan, lahko poskrbijo, da številnih delavcev ni tam.  
 
Predsedujoči Heinrich Kern je poudaril, da ima izraz “svet delavcev” v Avstriji drugačen pomen kot v 
Sloveniji. Da bi dosegli napredek na mednarodni ravni, je treba odkrito položiti na mizo vse probleme in se 
o njih pogovarjati, da bomo ugotovili, kaj lahko s skupnimi močmi storimo za naše delavce.  
Izrazil je upanje, da mu bo v vlogi predsednika Medregijskega sindikalnega sveta za Štajersko, Podravje in 
Pomurje uspelo spraviti stvari v tek. Albertu Stranzlu se je zahvalil za zanimiv vpogled v dogajanje na 
evropski ravni, potem pa je misli sklenil z napovedjo čezmejne prireditve, pohoda k spominskemu obeležju 
v nedeljo, 27. aprila 2013.   
 
Albert Stranzl, član evropskega sveta delavcev, se je udeležencem zahvalil za pozornost in dejal, da upa, 
da mu je uspelo podati očrt tega, kar se sedaj dogaja v Evropi.  
 
Predsedujoči Heinrich Kern je nato seminar sklenil z zahvalo vsem odeležencem  
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 “Prispevek	  Mednarodne	  konfederacije	  sindikatov	  ITUC	  k	  prednostnim	  
nalogam	  Evropske	  konfederacije	  sindikatov	  ETUC	  in	  delovnemu	  programu	  	  

za	  koordiniranje	  kolektivnih	  pogodb	  o	  plačah”	  -‐	  osnutek	  besedila	  	  
	  

Ugotovitve	  s	  seminarja	  v	  Köszegu,	  Madžarska,	  dne	  25.	  marca	  2013	  
	  
	  
Medregionalni	  sindikalni	  svet	  za	  Gradiščansko	  in	  zahodno	  Madžarsko	  je	  bil	  kot	  39.	  medregionalni	  
sindikalni	  svet	  ustanovljen	  l.	  1999.	  Gre	  za	  odbor	  Evropske	  konfederacije	  sindikatov	  ETUC	  za	  vzajemno	  
sodelovanje	  z	  regionalni	  predstavniki	  avstrijskih	  (ÖGB)	  in	  madžarskih	  sindikalnih	  organizacij	  (MSZOSZ,	  
SZEF,	  ÉSZT,	  Liga,	  Autonómok,	  Munkástanácsok).	  
	  
	  
Čezmejni	  trg	  dela	  	  

Območje	  Medregionalnega	  sindikalnega	  sveta	  za	  Gradiščansko	  in	  zahodno	  Madžarsko	  obsega	  na	  
avstrijski	  strani	  deželo	  Gradiščansko	  in	  na	  madžarski	  strani	  regijo	  Zahodna	  Madžarska,	  ki	  jo	  
sestavljajo	  tri	  okrožja:	  	  Györ-‐Moson-‐Sopron,	  Vas	  in	  Zala.	  	  
	  
Demografska	  primerjava	  	  

 Gradiščansko / Avstrija Zahodna Madžarska  

Površina (km2) 3.966  11.329  

Prebivalstvo  286.000 1,000.000 

Delavci  91.000 460.000 

 
Ekonomska	  primerjava	  	  

 Gradiščansko / Avstrija  Zahodna Madžarska  

Povprečna bruto plača (v EUR)  2.050  700 

BDP (v mil. EUR) 6.609 8.058 

Dohodek na prebivalca   23.200 8.100 

Stopnja brezposelnosti  Avstrija: 4,8 % Madžarska 11,8 % 

 
	  
Obmejno	  območje	  dežele	  Gradiščanske	  in	  regije	  Zahodna	  Madžarska	  je	  zaznamovano	  z	  ekonomskimi	  
in	  družbenimi	  neskladji,	  čeprav	  so	  od	  vstopa	  Madžarske	  v	  EU	  minila	  leta.	  Na	  Gradiščanskem	  je	  
trenutno	  91.000	  delavcev;	  v	  regiji	  Zahodna	  Madžarska	  460.000.	  	  	  
Stopnje	  brezposelnosti	  v	  obeh	  regijah	  so	  porazdeljene	  neenakomerno,	  tudi	  na	  nacionalni	  ravni;	  
razlika	  v	  številu	  brezposelnih	  v	  obeh	  regijah	  je	  znatna:	  	  na	  Gradiščanskem	  je	  trenutno	  registriranih	  
10.000	  nezaposlenih;	  v	  regiji	  Zahodna	  Madžarska	  dosega	  število	  nezaposlenih	  delavcev	  blizu	  42.000.	  	  	  
	  
Razlike	  v	  plačah	  dosegajo	  razpon	  od	  1:3	  do	  1:5.	  V	  obeh	  državah	  je	  brezposelnost	  narasla	  zaradi	  
gospodarske	  krize,	  zlasti	  so	  se	  poslabšale	  življenjske	  razmere	  v	  regiji	  Zahodna	  Madžarska.	  	  
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Število	  obmejnih	  delavcev	  z	  Madžarske	  narašča	  že	  vse	  od	  konca	  komunističnega	  obdobja.	  	  
Pomembeni	  mejniki	  so	  bili	  odprtje	  meje	  l.	  1989,	  vstop	  Madžarske	  v	  Evropsko	  unijo	  l.	  2004	  in	  nato	  
popolno	  odprtje	  trga	  dela	  (s	  prenehanjem	  veljavnosti	  avstrijskih	  predpisov	  za	  prehodno	  obdobje)	  v	  
letu	  2011.	  Trenutno	  dela	  v	  Avstriji	  približno	  55.000	  Madžarov,	  od	  katerih	  se	  jih	  samo	  z	  Zahodne	  
Madžarske	  regije	  več	  kot	  15.000	  vsak	  dan	  vozi	  na	  delo	  na	  Gradiščansko.	  	  Migracijsko	  gibanje	  poteka	  
zaradi	  velikanskih	  razlik	  v	  plačah	  v	  eno	  smer:	  	  v	  vsej	  Madžarski	  je	  zaposlenih	  le	  nekaj	  sto	  Avstrijcev,	  
večinoma	  na	  poslovodnih	  delovnih	  mestih	  podružnic	  avstrijskih	  in	  mednarodnih	  gospodarskih	  družb.	  	  	  	  
	  
Od	  vstopa	  Madžarske	  v	  EU	  naprej,	  in	  zaradi	  gospodarske	  krize,	  so	  madžarski	  delavci	  spričo	  kratkih	  
razdalj	  čedalje	  pogosteje	  pripravljeni	  delati	  na	  Gradiščanskem.	  Te	  zaposlitve	  so	  pogosto	  zvezane	  z	  
negativnimi	  platmi,	  saj	  delavci	  niso	  deležni	  pravega	  usposabljanja	  za	  ta	  delovna	  mesta,	  prejemajo	  pa	  
do	  40	  %	  nižje	  plače	  kot	  delavci	  z	  Gradiščanskega.	  	  	  
	  
Učinki:	  dampinške	  plače	  na	  Gradiščanskem	  -‐	  pomanjkanje	  kvalificiranih	  delavcev	  v	  zahodni	  
Madžarski	  	  
	  
Gradiščansko	  je	  obmejna	  pokrajina,	  zato	  ga	  je	  postopna	  liberalizacija	  trga	  dela	  toliko	  bolj	  prizadela.	  	  	  
Zaradi	  dampinga	  pri	  plačah	  in	  brezobzirne	  konkurence	  z	  izrinjanjem	  postaja	  pritisk	  na	  trg	  dela	  na	  
Gradiščanskem	  čedalje	  močnejši.	  Trg	  dela	  na	  zahodnem	  Madžarskem	  pa	  se	  spopada	  s	  problemom	  
»odliva«	  kvalificiranih	  delavcev	  čez	  mejo	  na	  škodo	  gospodarskega	  razvoja	  na	  Madžarskem.	  	  	  
	  
Sindikatom	  v	  obeh	  državah	  je	  jasno,	  da	  je	  spričo	  sedanjih	  razmer	  na	  obmejnem	  območju	  nujno	  
potrebno	  politično	  delovanje	  in	  ukrepanje	  sindikatov,	  ki	  naj	  omogoči	  ciljno	  usmerjen	  in	  učinkovit	  
razvoj	  trga	  dela	  na	  obmejnem	  območju	  Gradiščanske	  in	  zahodne	  Madžarske.	  Medregijski	  sindikalni	  
svet	  in	  čezmejno	  sodelovanje	  sindikatov	  morajo	  storiti	  ta	  bistveni	  korak	  naprej	  k	  oblikovanju	  popolne	  
liberalizacije	  trga	  dela	  s	  pozitivnim	  učinkom.	  	  	  	  
	  
Pogajanja	  o	  plačah	  z	  železniškimi	  podjetji	  	  
	  
V	  Avstriji	  –	  ÖBB	  (Österreichische	  Bundesbahnen)	  [Avstrijske	  zvezne	  železnice]	  
	  
Kolektivne	  pogodbe	  prevoznikov	  v	  železniškem	  prometu:	  	  
V	  Avstriji	  obstaja	  več	  podlag	  za	  sklepanje	  pogodb	  o	  delu	  v	  železniškem	  prometu:	  	  

1. Splošna	  pravila	  in	  pogoji	  za	  sklepanje	  pogodb	  o	  zaposlitvi	  (Vertragsbedingungen	  für	  
Dienstverträge)	  -‐	  veljajo	  za	  delavce	  ÖBB,	  ki	  so	  sklenili	  delovno	  razmerje	  pred	  l.	  2004.	  	  

2. Pravilnik,	  ki	  ureja	  storitve	  in	  plačno	  lestvico	  zaposlenih	  pri	  zasebnih	  avstrijskih	  prevoznikih	  v	  
železniškem	  prometu	  (Dienst	  und	  Besoldungsordnung	  der	  österreichischen	  Privatbahnen)	  -‐	  	  
velja	  za	  delavce	  zasebnih	  prevoznikov	  v	  železniškem	  prometu	  do	  l.	  2011	  in	  za	  zaposlene	  ÖBB	  
od	  l.	  2004	  do	  l.2011.	  	  

3. Kolektivna	  pogodba	  za	  zaposlene	  v	  avstrijskih	  železniških	  podjetjih	  -‐	  	  velja	  od	  l.	  2011	  za	  vse	  
prevoznike	  v	  železniškem	  prometu.	  	  

	  
Iz	  navedenega	  je	  razvidno,	  da	  se	  v	  različnih	  podjetjih	  uporabljajo	  za	  pogodbe	  o	  delu	  različne	  pravne	  
podlage.	  To	  pomeni,	  da	  se	  za	  sklepanje	  pogodb	  o	  delu	  uporablja	  v	  podjetjih	  več	  kot	  en	  predpis.	  	  	  
	  
Tako	  imamo	  denimo	  v	  ÖBB	  zaposlene,	  za	  katere	  velja	  stara	  kolektivna	  pogodba	  izpred	  l.	  2004.	  Potem	  
imamo	  skupino	  delavcev,	  ki	  so	  se	  v	  podjetju	  zaposlili	  od	  leta	  2004	  do	  2011;	  nazadnje	  so	  tu	  delavci,	  ki	  
so	  sklenili	  delovno	  razmerje	  po	  l.	  2011.	  Ti	  predpisi	  o	  kolektivnih	  pogodbah	  se	  med	  seboj	  seveda	  
razlikujejo	  le	  deloma,	  v	  glavnem	  glede	  plačila.	  	  	  
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 Pogajalski	  partnerji	  	  

Različne	  delovnopravne	  podlage	  pomenijo	  tudi	  različne	  pogajalske	  partnerje:	  pogajanja	  o	  splošnih	  
pogojih	  za	  delo	  zaposlenih	  v	  ÖBB	  potekajo	  interno,	  med	  upravnim	  odborom	  ÖBB	  in	  svetom	  delavcev	  
koncerna,	  glede	  preostalih	  dveh	  pa	  med	  Avstrijsko	  gospodarsko	  zbornico	  (WKÖ)	  in	  sindikatom	  
(ÖGB/vida).	  	  	  
	  
V	  kolikšni	  meri	  se	  razlikujejo	  navedene	  kolektivne	  pogodbe?	  	  
Predvsem	  v	  smislu	  plačilne	  lestvice:	  	  posamezni	  plačilni	  razredi	  so	  razvrščeni	  tako,	  da	  so	  popolnoma	  
različni.	  Medtem	  ko	  je	  imela	  plačilna	  lestvica	  v	  starem	  sistemu	  -‐	  po	  splošnih	  pogojih	  o	  zaposlitvi	  v	  
ÖBB	  -‐	  značaj	  javne	  službe,	  kar	  pomeni,	  da	  mlajši	  zaposleni	  zaslužijo	  relativno	  malo,	  vendar	  se	  jim	  z	  
leti	  plača	  postopno	  zvišuje,	  ob	  koncu	  zaposlitve	  pa	  mnogi	  zaslužijo	  skoraj	  dvakrat	  več	  kot	  na	  začetku.	  
Preden	  dosežejo	  to	  visoko	  raven,	  morajo	  napredovati	  12-‐14	  razredov	  navzgor	  po	  plačni	  lestvici.	  	  
	  
V	  nasprotju	  s	  tem	  obsega	  zdaj	  plačna	  lestvica	  samo	  pet	  razredov	  od	  začetne	  do	  najvišje	  ravni	  ob	  
koncu	  kariere,	  kar	  pomeni,	  da	  je	  razlika	  med	  plačo,	  ki	  jo	  prejmejo	  mladi	  in	  nato	  stari	  zaposleni,	  samo	  
30-‐35	  %.	  To	  je	  medsebojno	  povezano,	  saj	  so	  mezde	  in	  plače	  zdaj	  na	  začetku	  višje,	  ljudje	  se	  
zaposlujejo	  z	  višjo	  začetno	  plačo	  in	  dosežejo,	  če	  se	  jim	  delovno	  mesto	  ne	  spremeni,	  najboljšo	  plačno	  
skupino	  po	  15	  letih	  dela.	  	  	  
	  
Sindikata	  ÖGB/vida	  zastopata	  v	  pogajanjih	  za	  vse	  te	  kolektivne	  pogodbe	  približno	  34.000	  delavcev.	  	  
	  
Dosežki	  pogajanj	  v	  letu	  2012	  
V	  letu	  2012	  smo	  s	  pogajanji	  o	  plačah	  dosegli	  te	  rezultate:	  realno	  zvišanje	  plač	  za	  2,4	  %	  +	  25.00	  EUR.	  	  
To	  pomeni	  povprečno	  mesečno	  plačo	  v	  višini	  2.500	  EUR.	  V	  nižjih	  segmentih	  je	  bil	  dvig	  plač	  3,4-‐	  do	  
3,5-‐%;	  za	  najvišja	  delovna	  mesta	  le	  3-‐%.	  	  	  
	  
V	  drugem	  koraku	  želimo	  letos	  skrajšati	  delovni	  čas	  s	  40	  ur	  na	  38,5.	  Naše	  podjetje	  ima	  tu	  možnost,	  da	  
uveljavi	  krajši	  običajni	  delovnik.	  Potem	  lahko	  na	  delovnih	  mestih,	  ki	  jih	  bomo	  pridobili	  s	  skrajšanjem	  
delovnika	  za	  1,5	  ure,	  poskusimo	  zaposliti	  mlade	  delavce.	  Upamo	  tudi	  na	  določeno	  mero	  
gospodarskega	  okrevanja,	  ki	  bo	  prineslo	  več	  priložnosti	  za	  novo	  zaposlovanje.	  	  	  
	  
Na	  Madžarskem	  –	  MÁV	  (Magyar	  Államvasutak	  –	  Madžarske	  državne	  železnice)	  
	  
Delovnopravna	  podlaga	  v	  Skupini	  Madžarskih	  železnic	  (Skupina	  MÁV)	  	  
Prvi	  element	  je	  izpogajana	  kolektivna	  pogodba.	  V	  družbah	  Madžarskih	  železnic	  (MÁV)	  taka	  pogodba	  
obstaja.	  Vse	  pogodbe	  so	  sklenjene	  v	  skladu	  z	  veljavnim	  sistemom	  vrednot,	  tako	  glede	  velikosti	  kot	  
obsega.	  Značilno	  in	  obenem	  zadovoljivo	  pri	  teh	  pogodbah	  je,	  da	  so	  bile	  vse	  sklenjene	  za	  nedoločen	  
čas,	  z	  odpovednim	  rokom	  štirih	  mesecev,	  in	  da	  so	  rešile	  vprašanja,	  povezana	  z	  lokalnimi	  razmerami,	  s	  
tako	  imenovanimi	  lokalnimi	  aneksi.	  	  	  	  
	  
Lani	  in	  letos	  je	  na	  pogajanja	  o	  kolektivnih	  pogodbah	  vplivala	  nova	  delovnopravna	  zakonodaja	  in	  njene	  
dopolnitve.	  	  
	  
Pogajalski	  partnerji	  	  
Deležniki	  v	  postopku	  kolektivne	  pogodbe	  (delodajalec	  in	  sindikati)	  se	  pogajajo	  v	  okviru	  
institucionaliziranih	  komisij.	  Te	  institucionalizirane	  komisije	  so	  imenovane	  v	  kolektivni	  pogodbi.	  	  	  
	  
Z	  ene	  strani	  so	  v	  podjetjih	  svetovalni	  odbori	  za	  usklajevanje	  interesov,	  katerih	  naloga	  je	  sklenitev	  
kolektivne	  pogodbe	  ali	  drugega	  dogovora	  s	  podobnim	  učinkom,	  obenem	  pa	  obravnavajo	  ali	  rešujejo	  
delovne	  spore,	  ki	  zadevajo	  celotno	  podjetje.	  	  	  
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 Na	  drugi	  strani	  delujejo	  na	  lokalni	  ravni	  lokalni	  svetovalni	  odbori	  za	  usklajevanje	  interesov	  -‐	  torej	  na	  

območnih	  sedežih	  skupin	  MÁV	  -‐	  ki	  sodelujejo	  z	  delodajalcem	  in	  lokalnimi	  sindikati.	  Tu	  so	  potrebna	  
pogajanja	  za	  lokalne	  anekse	  h	  kolektivnim	  pogodbam.	  S	  tem	  v	  zvezi	  se	  s	  kolektivno	  pogodbo	  za	  
navedeno	  območje	  lahko	  določijo	  odstopajoča	  pravila	  oziroma	  se	  z	  njo	  rešujejo	  delovni	  spori	  za	  
celotno	  ozemlje,	  z	  opozorilom,	  da	  obstaja	  v	  primeru,	  če	  se	  ne	  rešijo	  na	  tej	  ravni,	  možnost,	  da	  pridejo	  
pred	  forum	  podjetja.	  	  	  	  	  
	  
Spremembe	  Zakona	  o	  delovnih	  razmerjih	  in	  njihovi	  učinki	  na	  pogajanja	  	  
Novi	  zakon	  o	  delovnih	  razmerjih	  prinaša	  več	  škodljivih	  predpisov,	  ki	  delavce	  v	  javnem	  sektorju	  
postavljajo	  v	  slabši	  položaj,	  kar	  je	  zlasti	  za	  zaposlene	  na	  železnici	  izrazito	  neugodno.	  	  	  	  	  	  
	  
Eno	  od	  pravil	  zadeva	  delovni	  čas:	  	  do	  sedaj	  je	  bila	  železnica	  edino	  področje,	  na	  katerem	  je	  bil	  delovni	  
čas	  krajši	  od	  8	  ur.	  V	  drugih	  podjetjih	  ni	  bilo	  tako	  in	  v	  tem	  tiči	  razlog,	  zakaj	  pri	  političnem	  in	  
nacionalnem	  lobiju	  nismo	  mogli	  doseči,	  da	  bi	  to	  ostalo	  nespremenjeno.	  	  Odgovorili	  so	  nam:	  	  	  
Ta	  sprememba	  prizadene	  samo	  zaposlene	  na	  železnici	  in	  nikogar	  drugega.	  Delodajalcem	  v	  javnem	  
sektorju	  po	  novem	  zakonu	  ni	  dovoljeno	  odstopiti	  od	  8-‐urnega	  delovnika.	  	  	  
	  
Drugi	  pomemben	  del	  zakonodaje,	  ki	  je	  v	  škodo	  zaposlenim	  na	  železnici,	  zadeva	  odmore	  med	  delom.	  	  
Po	  novem	  zakonu	  o	  delovnih	  razmerjih	  v	  kolektivni	  pogodbi	  ne	  sme	  biti	  določeno	  niti	  to,	  da	  se	  
odmori	  vštevajo	  v	  delovni	  čas.	  Prej	  je	  bilo	  to	  seveda	  mogoče.	  To	  pomeni,	  da	  je	  novi	  zakon	  o	  delovnih	  
razmerjih	  zaposlenim	  na	  železnici	  ne	  le	  drastično	  podaljšal	  delovnik,	  temveč	  jim	  je	  prinesel	  še	  
dodatno	  obveznost	  prisotnosti	  v	  času	  odmora	  med	  delom	  -‐	  običajno	  20	  minut;	  za	  več	  kot	  8	  ur	  trajajoč	  
delovnik	  pa	  45	  minut.	  Še	  slabše	  kot	  to	  pa	  je,	  da	  to	  podaljšanje	  delovnika	  ni	  povezano	  s	  kakršnimkoli	  
zvišanjem	  plačila.	  	  	  
	  
Glede	  odpovednega	  roka	  in	  višine	  odpravnine,	  odstopanje	  od	  pravil,	  določenih	  z	  novim	  zakonom	  o	  
delovnih	  razmerjih,	  ni	  mogoče,	  kakor	  tudi	  ni	  dovoljeno	  odstopanje	  od	  pravil,	  ko	  gre	  za	  delovanje	  
sindikata	  in	  sveta	  delavcev.	  Ni	  se	  mogoče	  dogovarjati	  za	  več	  ugodnosti	  za	  daljši	  delovni	  čas	  ali	  za	  
pravico	  do	  drugih	  ugodnosti	  v	  okviru	  posebnega	  dogovora,	  temveč	  samo	  v	  okviru	  tega,	  kar	  
predvideva	  zakon.	  	  	  	  	  
	  
MÁV	  je	  vendarle	  imel	  veliko	  sreče	  z	  utemeljeno	  zavrnitvijo	  odpovednega	  roka.	  Novi	  zakon	  namreč	  
določa,	  da	  se	  kolektivnih	  pogodb,	  sklenjenih	  pred	  začetkom	  njegove	  veljavnosti,	  ne	  sme	  spreminjati.	  	  	  
	  
To	  pomeni,	  da	  smo	  glede	  odpovednega	  roka	  in	  nadomestila	  za	  prenehanja	  delovnega	  razmerja	  lahko	  
ohranili	  dodatne	  ugodnosti,	  ki	  smo	  si	  jih	  izborili	  v	  minulih	  desetletjih.	  	  	  
	  
Pomembna	  sprememba,	  ki	  je	  finančno	  zelo	  prizadela	  zaposlene	  na	  železnici,	  pa	  je,	  da	  bodo	  različni	  
izračuni	  morali	  v	  prihodnje	  temeljiti	  na	  nadomestilu	  za	  odsotnost	  namesto	  na	  povprečni	  mesečni	  
plači.	  	  	  
	  
Spremenila	  so	  se	  tudi	  pravila	  glede	  dopusta:	  zaposlenim,	  katerih	  delovnik	  odstopa	  od	  običajnega,	  se	  
dopust	  izračuna	  na	  podlagi	  delovnega	  razporeda	  v	  skladu	  z	  izkazanim	  številom	  opravljenih	  ur,	  kar	  je	  
med	  strojevodje	  vneslo	  nekaj	  zmede.	  	  	  	  
	  
Še	  ena	  resna	  sprememba	  je,	  da	  se	  z	  delovno	  nezmožnostjo,	  ki	  je	  daljša	  od	  30	  dni,	  zmanjša	  letni	  obseg	  
dopusta,	  kar	  pomeni	  kršitev	  ene	  od	  direktiv	  EU.	  Evropsko	  sodišče	  je	  že	  objavilo	  nekaj	  sodb,	  ki	  
delodajalcem	  prepovedujejo	  skrajšati	  delavski	  dopust	  zaradi	  delovne	  nezmožnosti.	  	  	  
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 Dosežki	  pogajanj	  v	  letu	  2012	  	  

Prednostni	  cilj	  sindikatov	  v	  teku	  kolektivnih	  pogajanj	  je	  čim	  bolj	  oslabiti	  negativne	  učinke	  predpisov,	  
ki	  jih	  prinaša	  novi	  zakon	  o	  delovnih	  razmerjih,	  in	  obenem	  ohraniti	  dosedanje	  dosežke	  na	  enaki	  ravni.	  	  	  
	  
Konkretno	  to	  pomeni,	  da	  nismo	  hoteli	  spreminjati	  ničesar	  razen	  najpomembnejših	  pravil.	  Rečemo	  
lahko,	  da	  nam	  je	  ob	  zaključku	  teh	  sprememb	  uspelo	  doseči	  te	  cilje.	  	  	  
	  	  
Ni	  mogoče	  reči,	  da	  smo	  pogajanja	  o	  kolektivnih	  pogodbah	  izpeljali	  uspešno	  v	  tradicionalnem	  pomenu	  
te	  besede;	  vprašanja,	  kot	  je	  povečanje	  nadomestil	  in	  pomoči	  ali	  kakršnokoli	  preseganje	  stopnje	  
inflacije,	  da	  bi	  delavcem	  izborili	  malenkost	  več,	  sploh	  niso	  prišla	  na	  vrsto.	  Izbrati	  smo	  morali	  najmanj	  
neugodno	  od	  številnih	  nezaželenih	  alternativ,	  kar	  je	  pomenilo,	  da	  se	  ne	  sme	  nič	  spremeniti.	  Šlo	  je	  za	  
to,	  da	  v	  dobro	  ljudi,	  ki	  jih	  zastopamo,	  ohranimo	  obstoječe	  stanje.	  Izboljšanje	  življenjske	  ravni	  ni	  prišlo	  
na	  dnevni	  red.	  	  	  	  
 
Najpomembnejše	  spremembe	  v	  kolektivnih	  pogodbah	  so:	  	  

− Uspelo	  nam	  je	  zagotoviti,	  da	  bodo	  delodajalci	  o	  načrtovanih	  ukrepih,	  ki	  zadevajo	  večje	  število	  
delavcev,	  poslej	  obveščali	  tudi	  sindikate,	  kar	  pomeni,	  da	  bodo	  mnenje	  sindikatov	  slišali	  in	  se	  z	  
njimi	  pogajali.	  	  	  

− Glede	  novih	  izračunov,	  ki	  temeljijo	  na	  nadomestilu	  za	  odsotnost,	  nam	  je	  uspelo	  zagotoviti,	  da	  
bodo	  nadomestila	  še	  naprej	  izračunavali	  po	  starem,	  na	  podlagi	  povprečne	  plače.	  	  	  

− Za	  izračun	  osnovne	  plače	  na	  podlagi	  urne	  postavke	  se,	  ne	  glede	  na	  novi	  zakon,	  uporabljajo	  
predpisi	  iz	  prejšnje	  ureditve.	  	  	  

− V	  primeru	  zaposlitve	  brez	  sklenjene	  pogodbe	  o	  zaposlitvi	  se	  še	  naprej	  uporabljajo	  pravila	  iz	  
prejšnjega	  zakona.	  V	  	  takih	  primerih	  se	  zaposlitev	  in	  plačilo	  za	  delo	  obravnavata	  po	  prejšnjih	  
predpisih.	  	  

	  
	  
	  
Sporazumi	  z	  učinkom	  kolektivnih	  pogodb	  	  	  
	  
Še	  ena	  posebnost	  madžarskega	  delovnega	  prava	  je,	  da	  poleg	  kolektivnih	  pogodb	  pozna	  tudi	  
sporazume	  z	  učinkom	  kolektivnih	  pogodb.	  Ker	  te	  sporazume	  sklepajo	  osebe,	  ki	  so	  pooblaščene	  tudi	  
za	  sklepanje	  kolektivnih	  pogodb,	  jih	  je	  mogoče	  spreminjati	  skupaj.	  	  
	  
Trenutno	  obstaja	  tak	  sporazum,	  ki	  je	  pomemben,	  vendar	  velja	  le	  do	  31.	  marca.	  Gre	  za	  dogovor	  o	  
sodelovanju,	  s	  pomočjo	  političnih	  instrumentov	  na	  področju	  dela,	  njegov	  namen	  pa	  je	  omiliti	  
negativne	  učinke	  odpuščanja.	  Najpomembnejša	  sta	  programa	  MÁV	  „Évek“	  (MÁV	  -‐	  leta)	  in	  MÁV	  
„Esélyprogramok“	  (MÁV	  -‐	  program	  priložnosti).	  	  
	  
“MÁV	  Évek“	  je	  program	  za	  pomoč	  delavcem,	  ki	  so	  pred	  upokojitvijo,	  po	  katerem	  lahko	  preidejo	  na	  
pogodbo	  o	  delu	  za	  določen	  čas,	  dokler	  ne	  dobijo	  možnosti,	  da	  se	  upokojijo.	  	  	  
	  
Delavci,	  ki	  jim	  je	  ta	  program	  namenjen,	  so	  v	  tem	  obdobju	  izvzeti	  iz	  dela,	  vendar	  ves	  čas	  prejemajo	  
polno	  plačo.	  V	  programu	  MÁV	  „Esélyprogramok”	  pa	  dobijo	  zaposleni,	  ki	  so	  določen	  čas	  delali	  na	  
madžarskih	  državnih	  železnicah,	  novo	  priložnost	  za	  vstop	  na	  trg	  dela.	  V	  ta	  namen	  vse	  družbe	  v	  
Skupini	  MÁV	  zagotavljajo	  delavcem	  pomoč	  za	  usposabljanje	  v	  višini	  do	  200.000	  madžarskih	  forintov.	  	  	  
	  
Drugi	  sporazumi	  z	  učinkom	  kolektivnih	  pogodb	  so	  sporazumi	  o	  višini	  plač.	  V	  Skupini	  družb	  MÁV	  ni	  
enotnega	  plačnega	  sistema.	  Sklenjeni	  so	  bili	  trije	  sporazumi	  z	  učinkom	  kolektivne	  pogodbe,	  ki	  pa	  za	  
zdaj	  določajo	  samo	  višino	  dodatka	  za	  malico	  in	  minimalno	  plačo	  za	  delavce	  z	  akademsko	  izobrazbo	  ob	  
vstopu	  v	  prvo	  zaposlitev.	  Sporazuma	  glede	  zviševanja	  plač	  ni,	  ker	  je	  bila	  ponudba	  Skupine	  MÁV,	  od	  
katere	  zdaj	  ni	  več	  mogoče	  odstopiti,	  na	  začetku	  pogajanj	  0	  %.	  	  
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Primeri	  in	  možnosti	  čezmejnega	  usklajevanja	  pogajanj	  o	  plačah	  	  
	  
Avstrija	  in	  Madžarska	  ležita	  v	  osrčju	  Evrope:	  ta	  položaj	  predstavlja	  železniškemu	  sektorju	  izziv,	  
delavcem	  pa	  obenem	  prinaša	  tveganja:	  	  
	  
Izzivi	  za	  železniški	  sektor:	  

− Krepiti	  tekmovalnost	  s	  prevozniki	  v	  drugih	  vrstah	  prevoza	  	  
− Izboljševati	  porazdelitev	  potnikov	  med	  cesto	  in	  železnico	  v	  korist	  železnice	  	  
− Posledično	  ustvariti	  nova	  delovna	  mesta	  	  

	  
Tveganja	  za	  delavce:	  

− Plačni	  damping	  	  
− Damping	  pri	  usposabljanju	  	  
− Socialni	  damping	  	  

	  
“Praški	  dogovor”	  je	  bil	  podpisan	  v	  Pragi	  oktobra	  2011	  s	  predstavniki	  strojevodij	  iz	  Češke	  republike,	  
Slovaške,	  Madžarske,	  Slovenije	  in	  Poljske.	  	  

1. Predstavniki	  strojevodij	  teh	  držav	  so	  izrazili	  skrb	  zaradi	  trendov,	  ki	  se	  v	  nekaterih	  podjetjih	  v	  
čezmejnem	  prometu	  odražajo	  v	  dampinških	  plačah,	  s	  katerimi	  podjetja	  na	  ustaljene	  načine	  
spretno	  izkoriščajo	  evropsko	  liberalizacijo	  železniškega	  prevoza.	  	  	  

2. Predstavniki	  strojevodij	  iz	  držav	  podpisnic	  so	  sklenili,	  da	  si	  bodo	  družno	  prizadevali	  za	  boj	  
proti	  takemu	  plačnemu	  dampingu.	  	  	  

3. Sklenili	  so,	  da	  bodo	  preverili	  in	  zahtevali	  spoštovanje	  dogovora	  z	  evropskimi	  socialnimi	  
partnerji	  o	  nekaterih	  vidikih	  delovnih	  razmer	  mobilnih	  delavcev,	  zaposlenih	  v	  
interoperabilnih	  čezmejnih	  storitvah	  (dokument	  EU	  L195/18	  z	  dne	  27.	  julija	  2005).	  	  

4. Soglašali	  so,	  da	  ne	  bodo	  sprejeli	  nobenih	  ukrepov,	  s	  katerimi	  bi	  spodbujali	  kršitve,	  
neučinkovite	  stavke	  in	  kolektivno	  ukrepanje.	  	  	  	  	  

5. Soglašali	  so,	  da	  bodo	  v	  prihodnje	  pozorneje	  spremljali	  problematiko	  plač	  in	  socialnega	  
dampinga.	  Zato	  so	  sindikalni	  predstavniki	  držav	  podpisnic	  dogovora	  sklenili,	  da	  bodo	  za	  vse	  
delavce,	  zaposlene	  v	  interoperabilnih	  čezmejnih	  storitvah	  (v	  skladu	  z	  Direktivo	  Sveta	  
2005/47/ES)	  zahtevali	  najmanj	  enako	  plačo,	  kakršna	  je	  v	  državi,	  kjer	  se	  storitve	  izvajajo,	  če	  le-‐
ta	  ni	  nižja	  od	  plače	  v	  izvorni	  državi.	  	  	  

	  
Študijo	  z	  izvedensko	  pravniško	  oceno	  zaposlovanja	  tujih	  delavcev	  je	  opravila	  dr.	  Michaela	  
Windischgrätz.	  V	  skladu	  z	  njenimi	  ugotovitvami	  je	  treba	  uporabljati	  zakonodajo	  za	  začasno	  delo.	  Če	  
družba	  RAIL	  CARGO	  AUSTRIA	  (RCA)	  napoti	  madžarskega	  sodelavca	  na	  delo	  pri	  družbi	  RAIL	  CARGO	  
HUNGARIA	  (RCH)	  in	  je	  delavec	  zaposlen	  tudi	  v	  Avstriji,	  mora	  prejemati	  plačilo	  za	  delo,	  ki	  je	  v	  skladu	  z	  
avstrijskimi	  pogoji	  za	  delo.	  V	  nasprotnem	  gre	  za	  kršenje	  zakonodaje,	  kar	  je	  kaznivo.	  Opravljena	  so	  bila	  
pogajanja	  z	  Rail	  Cargo	  Hungaria	  glede	  pravilnega	  plačevanja	  za	  opravljeno	  delo.	  	  Zadnja	  pogajanja	  so	  
bila	  opravljena	  v	  maju	  in	  juniju	  2012.	  	  	  
	  
Upoštevaje	  trenutne	  razmere	  so	  največje	  možnosti	  za	  napredek	  na	  področju	  mednarodnih	  odnosov,	  
v	  poenotenju	  pravil	  glede	  pogojev	  in	  zahtev	  za	  delo	  ter	  glede	  varnosti	  pri	  delu.	  	  	  
	  
Poenoten	  sistem	  plačnih	  tarif	  je	  spričo	  različnosti	  razmer	  v	  gospodarstvu	  na	  Madžarskem	  in	  v	  Avstriji	  
malodane	  nemogoč.	  	  
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Medregionalni sindikalni svet  
za Gradiščansko in zahodno Madžarsko  

Burgenland – Nyugat-Magyarország Régióközi 
Szakszervezeti Tanács (RSZT) 

Interregionaler Gewerkschaftsrat Burgenland-Westungarn 
(IGR) 

 
 Novi	  zakon	  o	  delovnih	  razmerjih	  ni	  preoblikoval	  le	  sistema	  pogajanj	  za	  kolektivno	  pogodbo,	  temveč	  

prinaša	  korenito	  spremembo	  v	  samem	  pristopu.	  Novi	  zakon	  o	  delovnih	  razmerjih	  na	  primer	  
domneva,	  da	  poteka	  dogovarjanje	  deležnikov	  v	  delovnem	  razmerju	  (delodajalca	  in	  delojemalca)	  pod	  
enakopravnimi	  pogoji.	  Domneva	  se	  torej,	  da	  delodajalec	  in	  zaposleni	  	  za	  pogajalsko	  mizo	  lahko	  
skleneta	  zelo	  dober	  dogovor	  pod	  enakimi	  pogoji,	  na	  podlagi	  enakovredne	  pogajalske	  moči.	  Toda	  
praksa	  kaže,	  da	  žal	  ni	  tako.	  	  	  
	  
Druga	  zelo	  pomembna	  sprememba	  je	  premik	  v	  vlogi	  deležnikov	  v	  kolektivnem	  pogajanju:	  pravice,	  ki	  
so	  bile	  doslej	  priznane	  sindikatom,	  so	  se	  prenesle	  na	  svet	  delavcev.	  Najpomembnejša	  pa	  je,	  in	  na	  to	  
je	  sindikat	  najbolj	  občutljiv,	  odprava	  pravila,	  da	  mora	  delodajalec	  glede	  ukrepov,	  ki	  jih	  načrtuje,	  prej	  
vprašati	  za	  mnenje	  sindikat.	  	  
	  
V	  prihodnje	  sme	  sindikat	  samo	  prositi	  za	  več	  informacij	  o	  takih	  zadevah.	  Dodatna	  sprememba	  je,	  da	  
zdaj	  ni	  nobenih	  sankcij,	  če	  zahteva	  sindikata	  ni	  upoštevana.	  Prej	  je	  bilo	  drugače,	  saj	  so	  bili	  ukrepi,	  ki	  
jih	  je	  delodajalec	  sprejel,	  ne	  da	  bi	  prej	  pridobil	  mnenje	  sindikatov,	  neveljavni.	  	  
	  
Najpomembnejši	  cilji,	  ki	  jih	  zasledujemo	  s	  sodelovanjem	  in	  različnimi	  ukrepi:	  	  

− seznanjanje	  delavcev	  v	  regijah	  Gradfiščansko	  –	  Zahodna	  Madžarska	  s	  problematiko	  
čezmejnega	  dela,	  

− ukrepi	  za	  omilitev	  pomanjkanja	  kvalificiranih	  delavcev	  v	  regijah	  Gradiščansko	  in	  Zahodna	  
Madžarska,	  

− jamstvo	  minimalnih	  socialnih	  standardov	  za	  delavce,	  
− razvijanje	  pogojev	  za	  urejena	  in	  stalna	  delovna	  razmerja,	  	  
− čezmejni	  ukrepi	  za	  usposabljanje,	  
− oblikovanje	  trajnih	  mrež	  za	  sodelovanje	  in	  vzajemno	  usklajevanje,	  in	  	  
− odpravljanje	  predsodkov.	  	  

	  
Cilji	  mednarodne	  konfederacije	  ITUC	  in	  sindikatov	  delavcev	  v	  železniških	  podjetjih:	  	  

− Minimalna	  plača	  v	  čezmejnem	  prometu.	  	  
− Minimalna	  doba	  usposabljanja	  v	  čezmejnem	  prometu.	  	  
− Minimalen	  socialni	  standard.	  

 
 

Kőszeg,	  25.	  marca	  2013	  	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   Csaba	  Horváth	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  Predsednik	  ITUC	  	  



Medregijski sindikalni svet za pokrajine San Marino, Emilia-Romagna in Marche 

DOBRA PRAKSA V KOLEKTIVNEM POGAJANJU 

PRIMER: SAN MARINO 

Sklepno poročilo s seminarja  

V aprilu je Medregijski sindikalni svet za pokrajine San Marino, Emilia-Romagna in Marche 
pripravil seminar v Riminiju za predstavnike sindikatov glavnih gospodarskih panog v San 
Marinu, da bi se pogovorili o dobri praksi v kolektivnem pogajanju in, bolj na splošno, o 
temah povezanih s položajem čezmejnih delavcev v Republiki San Marino.   

Poleg Micheleja Bertija, predsednika koordinacijskega odbora medregijskega sindikalnega 
sveta, ki je sklenil večerno diskusijo, so se seminarja udeležili člani Medregijskega 
sindikalnega sveta Claudio Pozzetti (prej nacionalni vodja za čezmejno delo pri največji 
Generalni konfederaciji italijanskih sindikatov CGIL), Raimondo Pancrazio (nacionalni 
vodja za  čezmejno delo pri Italijanski uniji dela UIL), Gian Marco Giraldoni (prejšnji 
nacionalni vodja za čezmejno delo pri Italijanski konfederaciji delavskih sindikatov CISL), 
ki se seminarja ni mogel udeležiti osebno, pa je zbrane nagovoril po telekonferenčni 
povezavi. 

Srečanje je odprl predsednik Massimo Fossati, ki je v nagovoru opomnil, da so v tem 
zgodovinskem trenutku in v dani gospodarski situaciji, ko se s težavami spopada vsa 
Evropa, pravice in jamstva delavcev neodtujljivo temeljno načelo, ki ga je treba krepiti.   

Poglabljanje napetosti in drobne vsakodnevne diskriminacije je mogoče preprečevati z 
dialogom in s skupnimi prizadevanji v tej smeri, saj omogočajo uspešnejše reševanje 
obstoječih težav in odvračanje novih, hujših. Zavedamo se, da je na tehtnici blaginja vseh, 
ne le interesi omejenega števila posameznikov.    

Zato je bistvenega pomena, da pozornosti ne namenjamo zgolj neposrednim okoliščinam 
in z njimi povezanim vprašanjem, temveč si neutrudno prizadevamo za reševanje težav, 
povezanih z univerzalnostjo pravic, med drugim tudi pri obdavčevanju.   

V tem smislu so bili storjeni ustrezni koraki na poti k stabiliziranju položaja čezmejnih 
delavcev v San Marinu. Desetletna prizadevanja so obrodila prve sadove šele po l. 2005 z 
obnovitvijo kolektivne pogodbe v industriji in doseženi uspeh se je kot zgled razširil in 
privedel do razvoja take prakse kolektivnega pogajanja, ki je, čeprav po več letih in krajših 
občasnih napetostih, vendarle dala otipljive in zanesljive rezultate, ki neposredno vplivajo 
na vsakdanje življenje ljudi.   

Kot je udeležence opomnil Gian Luca Montanari, prejšnji predsednik in zdajšnji član urada 
predsedstva Medregijskega sindikalnega sveta, ne smemo pozabiti, kako so si sindikati in 
Medregijski sindikalni svet v Italiji kot tudi v San Marinu prizadevali, da bi se izboljšale 
razmere čezmejnih delavcev.   



Hude težave, ki jih gospodarstvo v San Marinu izkuša od leta 2008, so z vso težo padle na 
pleča vseh delavcev, zlasti z vidika zaposlovanja, najbolj pa te težave prizadevajo prav 
čezmejne delavce.     

V zadnjih petih letih je število odvečnih delavcev skokovito naraslo, danes je število 
čezmejnih delavcev, ki so izgubili delo, že krepko čez tisoč. K temu je seveda treba prišteti 
še pričakovano opustitev sklepanja pogodb za nedoločen čas.  

Te številke ne bi bile tako pomenljive, če ne bi vedeli, da se je pred udarom krize 
zaposlovanje  stalno povečevalo s približno osemsto zaposlitvami na leto.   

Danes so ti ljudje, ki ostajajo brez dela, v nekem smislu obtičali na nikogaršnjem ozemlju 
med dvema državama.    

Dejstvo je, da dvostranska sporazuma, ki sta ju sklenili državi (sporazum o dobrih 
sosedskih odnosih iz l. 1939 in sporazum o zagotavljanju zdravstvenega varstva iz l. 
1974), ne za eno ne za drugo državo, še manj pa za primer krize kakršna je ta, ki jo 
pravkar preživljamo, ne predvidevata kakršnega koli načina za ponovno vključevanje 
delavcev na trg dela.  

Konkretno, čezmejni delavec, ki v San Marinu izgubi delo, je upravičen do predvidenih 
socialnih ugodnosti, ki blažijo ta pretres, vendar za razliko od delavcev, ki tam stalno 
bivajo, ni vključen v kakršnekoli vzpodbude, s pomočjo katerih bi na trgu dela lahko znova 
našel zaposlitev v Italiji ali v San Marinu.     

To pa ni edina oblika zapostavljanja, s katero se ti delavci soočajo. Država San Marino je 
npr. v letu 2010 povsem samovoljno in enostransko uvedla razlikovanje v sistemu 
obdavčevanja, ki v največjem številu prizadene izključno čezmejne delavce:  gre za pravo 
pravcato “etnično obdavčevanje”.  

Država je sklenila, da delavci, ki niso stalni prebivalci San Marina, niso več upravičeni do 
olajšave za poklicne izdatke v višini 9 % od plače, kar pomeni višjo obvdavčitev plač. S 
tem je med delavce uvedla plačno diskriminacijo, kar je popolnoma nesprejemljivo in v 
sodobni družbi nerazumljivo.  

Prav zato, da bi to anomalijo obsodili in jo odpravili, je Medregijski sindikalni svet l. 2011 
poleg drugih sindikalnih pobud pripravil akcijo ozaveščanja, s katero je zbral več kot 3000 
podpisov na dopisnicah, ki so jih poslali predsedniku Republike Italije Giorgiu Napolitanu.  

Ivan Toni, blagajnik Medregijskega sindikalnega sveta in koordinator seminarja, je besedo 
potem dal delavcem, ki tudi sami občutijo posledice teh težav.   

Agostino D'Antonio in Paride Neri, čezmejna delavca, ki delujeta kot sindikalista v San 
Marinu, sta podala zgodovino čezmejnega dela in opozorila na pomen tega pojava za 
razvoj gospodarstva v San Marinu in na sosednjih teritorijih v Italiji.  



Poročala sta tudi o splošnem vzdušju rastoče napetosti v tej mali republiki, ki se spričo 
negotovih gospodarskih razmer in rastoče nezaposlenosti ter populističnih poenostavljanj 
teh razmer nevarno krepi. 

Razširjena sta miselnost in prepričanje, da mora mali sistem San Marina sam poskrbeti za 
svoj razvoj in pri tem zavarovati ekonomsko vzdržnost tudi z notranjim zaposlovanjem.   
Vendar to ne sme biti izgovor za zapostavljanje, ki nima realne podlage. V tem pogledu je 
najbolj vidna oblika neupravičenega razlikovanja gotovo davčna diskriminacija, četudi je 
najbolj očitna morda zgolj zato, ker je prizadela veliko število ljudi in ker njene posledice 
občuti 5500 družin.   

Toda kažejo se še hujše oblike zapostavljanja:  v San Marinu je zakonodajalec, tako kot je 
to urejeno drugje v Evropi, predvidel sistem plačanih odsotnosti, ki staršem invalidnih otrok 
in otrok s posebnimi potrebami omogoča, da za te otroke lahko poskrbijo. Čezmejnim 
delavcem v San Marinu je uživanje te pravice izrecno onemogočeno. Določba ostaja 
nespremenjena kljub številnim pozivom sindikatov; manjka ji najbolj osnovna civilizacijska 
razsežnost, ki bi jo vendar morala imeti.    

Nacionalni koordinatorji so se potem osredotočili na primerjavo različnih stvarnosti, ki 
soobstajajo v Italiji. Pri tem so izhajali iz potrebe, da se te temeljne teme, ki so skupne 
vsem čezmejnim delavcem, obravnavajo in rešujejo na enovit način. 

V tem smislu so bili dani konkretni predlogi - od vključevanja poslancev, izvoljenih v 
parlament v volilnih okrožjih zunaj domačih meja, v obravnavo že znanih problemov, do 
vzpostavitve pravnega statusa čezmejnih delavcev po zakonodajni poti in uveljavitvi v 
praksi, da se jasno določijo njihove pravice in obveznosti.      

Jasno je, da zaradi geografske razpršenosti ozemelj, na katerih je aktualno čezmejno delo, 
ni mogoče obravnavati vseh tematik skupaj in načenjati vseh vprašanj z enotnega gledišča 
(italijanski delavec v Franciji se ne spopada z enakimi težavami kot njegov rojak, zaposlen 
v San Marinu), toda nekateri vidiki, nekatera temeljna načela, zadevajo vse.   

Kako obravnava te ljudi italijanska država? Ali je delo čez mejo stvar svobodne izbire ali 
prej prisila spričo pomanjkanja priložnosti za razvoj na matičnem ozemlju? Je mar prav, da 
se še naprej tolče po teh delavcih, ujetih v dvostranske sporazume, v pravne praznine in 
čez noč spremenljive davčne določbe? Ali ne bi bilo prav, da bi italijanska zakonodaja 
enkrat za vselej, jasno in dokončno, potegnila pod to črto in razrešila to zmešnjavo in 
probleme?    

Morda bi bila prava pot do rešitve vseh teh težav sprejetje zakona o čezmejnih delavcih, 
ne samo v italijanskem okviru, temveč na evropski ravni.  

Predstavitvi, ki so jo pripravili nacionalni koordinatorji, je sledila obsežna razprava, v kateri 
je na vprašanja udeležencev odgovarjal predsednik koordinacijskega odbora 
Medregijskega sindikalnega sveta Michele Berti.   



Michele Berti je v svojem imenu in imenu Evropske konfederacije sindikatov ETUC  
posebej poudaril, da sindikat odločno nasprotuje vsakršnemu razlikovanju v obravnavi 
delavcev, ko gre za plače ali za upoštevanje zakonodaje, in znova potrdil veljavnost 
načela, da mora enako delo spremljati enaka obravnava.  

Udeleženci so v tem kontekstu, in zaradi globaliziranosti današnje družbe, razpravljali o 
možnosti razširitve vsebin veljavnih kolektivnih pogodb v določenih državah, v nekaterih 
primerih in s posebnimi sporazumi, na druge teritorije, na katere vplivajo določeni projekti 
ali pojavi.   

Eno je gotovo: tovrstne prakse bi lahko pozitivno vplivale tudi na razvoj sindikalnih 
organizacij, ki bi se tako morale ukvarjati tudi s stvarnostmi na sosednjih teritorijih in ne 
več zgolj z domačimi razmerami. Poleg tega bi ta praksa s spodbujanjem pozitivne 
kontaminiranosti lahko vodila k zbliževanju pogojev za enako obravnavanje vseh delavcev.    

S tem pristopom bi preizkušene in uveljavljene nacionalne prakse kolektivnega pogajanja 
lahko postale izvrstni pogajalski instrumenti na ravni teritorijev, saj bi presegle koncept 
meje in s tem dodatno utrdile pomen vladavine prava.  

 

V aprilu 2013. 

 

 

 



SKLEPI 

 

Sedem (7) Medregijskih sindikalnih svetov (IRTUC), udeleženih v tem projektu, je v 
svojih obmejnih regijah pripravilo seminar, na katerem so predstavili in razpravljali o 
primerih pogajalske prakse in/ali čezmejnih sporazumih v posameznih sektorjih in/ali 
podjetjih.  

Sekretariat Evropske konfederacije sindikator (ETUC) je nato 12. junija 2013 pripravil 
končni seminar z namenom predstaviti ugotovitve s posameznih seminarjev, 
izmenjati dobre prakse in določiti nadaljnji potek projekta.  

Na končnem seminarju so se zbrali predstavniki vseh Medregijskih sindikalnih svetov 
(IRTUC), skupaj s predstavniki federacij v sektorjih.  

Na končnem seminarju predstavljene dejavnosti so pravzaprav glavne akcijske osi za 
prihodnje delovanje in obenem podlaga za osnovno strategijo Evropske 
konfederacije sindikatov glede Medregijskih sindikalnih svetov.  

Na regijskih seminarjih so bili obravnavani naslednji sektorji: les in lesni izdelki 
(pisarniško pohištvo), trgovina, prevoz, kovinska, avtomobilska in tekstilna industrija. 

Dejavnosti se bodo nadaljevale dvojno. 

V zvezi z nadaljnjimi seminarji je bila sprejeta vrsta odločitev, kot so: 

- vzpostavljati evropske svete delavcev, 
- poskrbeti za mreženje oz. tesnejše stike, 
- vzpostavljati podatkovne baze, 
- zagotoviti dolgoročno medsebojno usklajevanje, 
- vzpostaviti sodelovanje Medregijskih sindikalnih svetov z Evropsko federacijo 

sindikatov. 

Nadaljnje razprave o Medregijskih sindikalnih svetih bodo potekale v koordinacijskem 
odboru Medregijskih sindikalnih svetov (IRTUC) in bodo zlasti obravnavale te teme: 

- potreba po razvijanju sodelovanja Medregijskih sindikalnih svetov z 
nacionalnimi/evropskimi federacijami v industriji; 

- vloga Medregijskih sindikalnih svetov z namenom ugotavljanja (možnih) težav; 
- vloga Medregijskih sindikalnih svetov pri doseganju t. i. evropskega članstva 

(cf. Helsinška deklaracija). 

Ta projekt je razvijal tudi udeleženost in vlogo regijskih sindikalnih organizacij pri 
vzpostavljanju medsindikalnega sodelovanja v vsej Evropski uniji spričo rastočega 
povezovanja gospodarstev in storitev med podjetji, zlasti na obmejnih območjih. 

 



Pomembno je poudariti, da Medregijski sindikalni sveti omogočajo vzpostavitev 
trajnih instrumentov za poseganje v razmere na obeh straneh meje, kadar je 
potrebno. 

Pravzaprav je projekt pokazal tudi, da so Medregijski sindikalni sveti na svojih 
obmejnih območjih, kjer delujejo, idealna platforma za razširjanje strategije Evropske 
konfederacije sindikatov, sprejete na evropski ravni. 
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