
 

 

 

 

Spoštovani člani ZSDS! 

 

Kot se boste verjetno strinjali, je bilo v organizacijo našega letošnjega tradicionalnega 

dvodnevnega strokovnega posveta združenja vloženega resnično veliko strokovnega in 

organizacijskega truda v želji, da ta dogodek pripravimo in izpeljemo čim bolj kvalitetno. In 

kazalo je v vseh pogledih dobro (tudi prijav je bilo nadpovprečno veliko) - dokler se pač 

objektivna epidemiološka situacija ni res drastično poslabšala, vladni ukrepi pa zaostrili 

do te mere, da bi bilo brezglavo vztrajanje pri izvedbi tega dogodka »za vsako ceno« verjetno 

res lahko samo še samo sebi namen. 

 

Zato je Predsedstvo ZSDS po temeljitem tehtanju razlogov »za« in »proti« ocenilo, da  v teh 

okoliščinah in pod temi pogoji kljub morebitni pridobitvi formalnega dovoljenja NIJZ izvedba 

razpisanega posveta žal ne bi bila več niti smiselna (ker predpisani novi ukrepi »socialne 

distance« pač ne omogočajo več intenzivnejših neposrednih komunikacij, interakcij in 

izmenjave mnenj ter najrazličnejših soupravljalskih izkušenj med udeleženci iz različnih 

slovenskih podjetij in okolij, kar je sicer eno od bistev »posvetov« v primerjavi s klasičnimi 

ozko »izobraževalnimi« dogodki) niti priporočljiva iz povsem varnostnega vidika - vsaj za 

čas, dokler se trend naraščanja okužb ne bo ustavil in začel postopoma obračati v nasprotno 

smer.  

 

Na podlagi te ocene se je odločilo razpisani letošnji dvodnevni strokovni posvet ZSDS,  dne 

15. in 16. oktobra na Bledu dokončno odpovedati. Da je ta ocena trenutne situacije po vsej 

verjetnosti povsem utemeljena, pa med drugim kažejo tudi številne naknadne odjave sicer že 

najavljene udeležbe, ki so se v tem tednu začele tudi povsem spontano dogajati takoj po 

objavi novih epidemioloških podatkov ter s tem povezanih dodatnih vladnih ukrepov.  

 

Ker izvedbe tega posveta zaradi aktualnosti njegovih konkretnih tematik žal objektivno ni 

mogoče preložiti na kasnejši čas, bo potrebne smernice in priporočila zaenkrat oblikovalo kar 

Predsedstvo ZSDS, vse ključne strokovne vsebine iz programa pa bomo skušali ustrezno 

predstaviti prek revije Ekonomska demokracija in jih potem podrobneje obdelati tudi skozi 

naša prihodnja izobraževanja v združenju. Ob tem namreč posebej poudarjamo, da odpoved 

tega strokovnega »posveta« nikakor ne pomeni, da hkrati odpovedujemo tudi vse 

»izobraževalne« dogodke v združenju, ki so še planirani za letos (glejte program 

izobraževanj v ZSDS do konca leta: https://www.delavska-participacija.com/events/). Te 

dogodke je namreč za razliko od »posvetov« - ob pozitivnem mnenju NIJZ - mogoče povsem 

kakovostno organizirati tudi v teh razmerah, če se le ne bodo kljub vsemu preveč zaostrile.   

 

Resnično obžalujem, da smo bili prisiljeni sprejeti to neljubo odločitev, obenem pa računam 

na vaše polno razumevanje in vas lepo pozdravljam, 

 
Datum: 9. 10. 2020  
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