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Zadeva: Poziv EKS in ZSSS Vladi RS k podpori in sprejetju Direktive EU o 

usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja staršev in oskrbovalcev 
 
 

Spoštovani Predsednik Vlade! 

 
Evropska komisija je 26. aprila 2017, po umiku revizije Direktive 92/85/EGS o varstvu 
materinstva leta 2015, predlagala novo pobudo t. im. »Direktivo o usklajevanju zasebnega 
in poklicnega življenja staršev in oskrbovalcev«, o kateri trenutno potekajo razprave v 
Svetu Evropske Unije. Prihodnji tedni pod bolgarskim predsedovanjem bodo odločilni za 
napredovanje te pomembne pobude. Za EKS in ZSSS je izredno pomembno, da se s 
sprejetjem direktive ne odlaša, in da sprejetje napreduje brez postavljanja dodatnih ovir. 
 
EKS, katere članica je tudi ZSSS, že več let zahteva takšno pobudo in rešitve. V EKS in ZSSS 
zato pozdravljamo in podpiramo predlog Evropske komisije, saj močno verjamemo, da 
predlagani ukrepi lahko pomembno vplivajo na izboljšanje življenja ljudi. 
 
Dejstvo je, da obstoječi pravni in politični okvir EU, ki določa dopust iz družinskih 
razlogov in prožne ureditve dela ne rešuje težav, s katerimi se vsakodnevno srečujejo 
starši in oskrbovalci. Prav tako ne zagotavlja ustreznih rešitev, ki bi odgovarjale na 
potrebe sodobnih družb kot so staranje prebivalstva, zapiranje plačne in pokojninske 
vrzeli ter zagotavljanje enakosti na trgu dela. Zato pozdravljamo razglasitev Evropskega 
stebra socialnih pravic, znotraj katerega Predlog direktive o usklajevanju zasebnega in 
poklicnega življenja predstavlja prvi konkretni primer uresničevanja dobrih namenov na 
ravni Evropskega pravnega reda. 
 
Predlog direktive o usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja predstavlja pravo 
usmeritev za naprej, zato ga je potrebno hitro sprejeti, uveljaviti in spremljati njeno 
izvajanje v praksi.  
 
 



Nekateri ukrepi so še posebej koristni, zlasti uvedba neprenosljivega in plačanega 
starševskega dopusta, pravica do petih dni plačanega oskrbovalskega dopusta, uvedba 
plačanega desetdnevnega očetovskega dopusta ter pravica zahtevati prožne oblike dela 
zaradi nege. Verjamemo, da bo to prineslo pozitivne spremembe v življenja številnih 
delavk in delavcev v državah članicah EU, in tudi v Sloveniji.  
 
Ne glede na to, da ima Slovenija nekatera vprašanja s tega področja relativno dobro 
urejena, še zlasti s področja družinske politike, pa v EU obstajajo velike razlike v urejanju 
te problematike. Prav tako direktiva za slovenske delavke in delavce prinaša dodatne 
možnosti usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja (npr. širjenje pravice do 
plačanega dopusta za nego). 
 
Zato vas pozivamo, da nadaljnjo obravnavo in sprejem direktive v okviru svojih 
pristojnosti podprete in tako prispevate k izboljšanju socialnih pravic v EU in v Sloveniji.  
Priložnost za to bo že 25. maja 2018 na sestanku Sveta Evrope v Bruslju. 
 
Zavedamo se, da bo to morda zahtevalo nekaj dodatnega napora ter prilagoditev 
nacionalnih zakonov in politik. Zato smo vam v celoti na razpolago za podrobnejšo 
razpravo o katerem koli odprtem vprašanju. 
 
 
S spoštovanjem! 
 
 

Luca Visentini                                            Lidija Jerkič 
Generalni sekretar EKS 
 

                                    Predsednica ZSSS 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Poslano v vednost:   

- Dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, MDDSZEM. 

- Mag. Andrej Del Fabro, generalni direktor Direktorata za družino, MDDSZEM. 
 
 


