
 

 
 
 

Tripartite Social Summit 

24.th March 2021 

Speech Lidija Jerkič, President of ZSSS 

 

 

Kako doseči pravično in vzdržno ekonomsko in socialno okrevanje 

 

 

Spoštovani vsi, 

 

Za nami je leto boja z nevidnim sovražnikom, ki smo se ga v Sloveniji lotevali 

primerljivo z drugimi evropskimi državami. Tisto, kar je v Sloveniji 

neprimerljivo, je strm padec socialnega dialoga. Sprejeta je bila vrsta zakonskih 

ukrepov, iz zakona v zakon z manjšim vključevanjem sindikatov. Sindikati smo iz 

priprav zakonov, ki posegajo v socialni in ekonomski položaj delavcev, 

izključeni.  O zakonodaji smo sindikati občasno sicer obveščeni, vendar za nazaj, 

ko so zakoni že v parlamentu, ESS pa  deluje zgolj kot alibi za vlado, ki to šteje 

za socialni dialog. 

Sprejeti zakoni se  izkoriščajo tudi za uvedbo sistemskih sprememb po hitrem 

postopku, celo tistih, ki s samo epidemijo nimajo nikakršne povezave. To se je 

zgodilo s spremembo vezano na upokojevanje starejših delavcev,  tako se 

dogaja z političnim nadzorom nad državnim premoženjem, zagotovo ste vsi 

seznanjeni z napadi na novinarje in STA. Namesto socialnega dialoga smo 

sindikati prisiljeni v vlaganje tožb, ustavnih sporov, izvajanju referenduma. 

Zaradi ukrepov Covid19 so nam trenutno širše akcije onemogočene, a ukrepi in 

Covid ne bodo trajali večno. 

O tem smo tudi obvestili Evropsko komisijo in Evropsko sindikalno 

konfederacijo in na tem mestu  se vam vsem zahvaljujem za hiter odziv. Na 

žalost pa se aktivna udeležba v Sloveniji še vedno ne izvaja v skladu s pravili 



socialnega dialoga in tudi pričakovanjem komisije. Padli smo na raven zgolj 

seznanjanja z že gotovimi dejstvi, brez usklajevanj. 

 

Še beseda o načrtih za ekonomsko in socialno okrevanje. Nacionalni načrt za 

okrevanje je bil do pred kratkih dokument z oznako tajnosti, v katerega 

sindikatov ne vključujejo. Izjema je zgolj ministrstvo za delo, kjer pa je sredstev 

malo. Sindikati opozarjamo na   pripravo ukrepov za doseganje ciljev, zlasti na 

področju doseganja ciljev višje stopnje digitalne pismenosti, pomena 

izobraževanja in prehoda v zelena delovna mesta ter na vlaganje v zaposlene, 

vendar posebnih odzivov s strani odločevalcev ni.  

 


