http://www.sindikat-glosa.si/

Ljubljana, 5. sept. 2017.
Državni zbor
gp@dz-rs.si
Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide
Uroš Prikl, predsednik
uros.prikl@dz-rs.si

Opravičilo in pojasnilo
Spoštovani!
Prejšnji teden je bila Sindikalna konferenca samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in
informiranja (Suki), organizacijska oblika Glose, Sindikata kulture in narave Slovenije,
obveščena, da je med dodatno povabljenimi na 2. točko 45. redne seje Odbora za delo,
družino, socialne zadeve in invalide, v sredo, 6. 9. 2017, ob 14. uri. Ob tej priložnosti naj bi
odbor, predvidoma po skrajšanem postopku, obravnaval predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (ZID-1B), s katerim ste se odločevalci namenili
nekoliko olajšati delo inšpektorjev za delo pri pregonu prekarizacije sveta dela.
Zaradi neodložljivih siceršnjih delovnih obveznosti se s tem dopisom opravičujemo zaradi
neudeležbe na tej seji. Prepričani smo, da bodo tovariši in tovarišice iz drugih sindikalnih in
delavskih organizacij prepričljivo razpravljali v prid izboljšanja položaja delavk in delavcev,
čeravno gre za spremembe, ki so občutno skromnejše od tistih, ki jih naše organizacije že dlje
odločno zagovarjamo.
Ravno zaradi možnosti sodelovanja v razpravah prvenstvenega zakonodajalca, poslank in
poslancev državnega zbora, kar ste nam s predmetnim obvestilom o dodatno vabljenih št. 06026/17-11/4 z dne 1. 9. 2017 omogočili in za kar se vam zahvaljujemo, pa želimo opozoriti še
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na eno razsežnost določanja režimov, v katere ste neposredno vpeti kot poslanke in poslanci
zakonodajnega telesa Republike Slovenije. Gre za primere vabljenja organizacij v
zakonodajne postopke ob hkratnem onemogočanju njihovega vsebinskega sodelovanja, pri
čemer pristojni kot privilegirani poznavalci uporabljajo uzakonjene postopke kot sredstvo in
izgovor za izigravanje državljanskih organizacij in njihovih predstavnikov.
Prepričani smo namreč – in tu gre po naših informacijah za splošno videnje civilnih
organizacij –, da je izrazito nekorektno, nedostojno in nedemokratično medse vabiti nekoga,
nato pa mu, s sklicevanjem na 'poslovniška določila', dovoliti le izjavo in preprečiti razpravo,
saj s tem povabljene podcenjujoče pahnete v vlogo paravana dialoga in konsenza ter ustvarite
navidezen oder izmenjave mnenj, upoštevanja in demokratičnosti. Takšnega zapostavljanja v
našem prostoru, ki se diči z demokracijo, ne bi smeli dopuščati, saj je v nasprotju z načeli in
ideali naše skupnosti!
V prepričanju, da boste, spoštovani poslanec Prikl, táko ravnanje s subjekti državnih politik
po svoji moči preprečili in vselej nastopali zoper svoje stanovske kolege, ki tega
demokratičnega standarda ne zagovarjajo, Vas, tako kot tudi vaše kolege in kolegice v odboru
in tudi sicer v državnem zboru, lepo pozdravljamo!
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