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Zadeva: Ponovni poziv ZSSS Vladi RS in MDDSZEM k podpori in sprejetju Direktive 
EU o usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja staršev in oskrbovalcev 
 
 

Spoštovani Predsednik Vlade, dr. Miro Cerar! 

 

Dne 14. maja 2018 smo na vas naslovili poziv, da na sestanku Sveta Evrope, ki je potekal 

25. maja 2018 v Bruslju podprete nadaljnjo obravnavo in sprejetje Direktive EU o 

usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja staršev in oskrbovalcev. Vse do danes 

odgovora na naš poziv nismo prejeli, ne od Vlade RS in ne od pristojnega ministrstva 

(MDDSZEM). V ZSSS smo ogorčeni nad takšno ignoranco Vlade v zvezi s tem tako 

pomembnim vprašanjem.    

 

Kolegi iz Evropske konfederacije sindikatov (EKS) so nas obvestili, da Vlada RS 

nasprotuje Predlogu direktive, predvsem v točki, ki se nanaša na neprenosljivost 

starševskega dopusta. V ZSSS smo nad tem začudeni, saj sedanji kompromisni predlog 

zmanjšuje neprenosljivi del starševskega dopusta iz prvotno predlaganih štirih mesecev 

na dva meseca.  Res je, da ima Slovenija politiko starševskega dopusta v primerjavi z 

mnogimi drugimi evropskimi državami relativno dobro urejeno. Ne glede na to pa smo 

prepričani, da Evropa potrebuje to Direktivo, ki bo postavila minimalne standarde na 

tem področju in tako izboljšala socialne pravice delavk in delavcev v EU.  

 

Naj ponovno spomnimo, da EKS, katere članica je tudi ZSSS, že več let zahteva takšno 

pobudo in rešitve. V EKS in ZSSS se zato močno zavzemamo, da se s sprejetjem direktive 

ne odlaša, in da sprejetje napreduje brez dodatnih ovir, saj gre za prvi konkretni primer 



uresničevanja dobrih namenov iz Evropskega stebra socialnih pravic na ravni 

evropskega pravnega reda. Prav tako močno verjamemo, da predlagani ukrepi lahko 

pomembno vplivajo na izboljšanje življenja ljudi v Evropi in v Sloveniji. 

 

Zato vas ponovno pozivamo, da v okviru svojih pristojnosti podprete nadaljnjo 

obravnavo in sprejetje predloga direktive, ki se bo obravnaval 5. in 6. junija 2018 v Svetu 

Evropske unije v Bruslju. 

 

 

S spoštovanjem! 

 

 
        Lidija Jerkič 
        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. 
 
 


