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Zadeva: Črna lista delodajalcev 
 
 
 
Spoštovani! 
 
Z zanimanjem sem prebrala vaš dopis z dne 11.3.2009, v katerem  nas opozarjate, da s tem, 
ko objavljamo podjetja na črni listi ravnamo skrajno nesprejemljivo in da navajanje 
neresničnih in nepreverjenih navedb na naši spletni strani in v medijih za nas predstavlja 
kazensko in odškodninsko odgovornost. Dodajate še, da naše ravnanje obsojate in da takšno 
ravnanje ne pripomore h konstruktivnemu socialnemu dialogu. Od nas pričakujete, da bomo 
črno listo in sporne vpise odstranili, sicer boste zoper nas ustrezno ukrepali. 
 
Že ob uvedbi črne liste delodajalcev smo  se v popolnosti zavedali, da s tem ne bomo deležni 
odobravanja in pohval delodajalcev, zlasti ne tistih, ki se na črni listi nahajajo.  Seveda 
razumemo vaš protest, ki pa je zelo splošen in zelo nekritičen,  v njem uporabljeni izrazi pa  
neprimerni. V ničemer ne konkretizirate, katere neresnične in nepreverjene podatke 
objavljamo. Vsak od primerov in vsak od opisov na naši spletni strani je preverjen, za objave 
v sredstvih javnega obveščanja, če so napačne ali tendenciozne pa mi ne moremo 
odgovarjati. Prav tako se na nas z izjemo enega podjetja, ki pa smo se mu opravičili in ga 
naslednji dan umaknili s črne liste, ni obrnil nihče. Nobeno podjetje ni navedlo, da so podatki 
neresnični ali da njihovo ravnanje ni takšno, kot je zapisano. Tudi se na listo niso odzvale 
Zbornica oziroma združenja, katerega člani so podjetja z naše liste, pač pa Gospodarska 
zbornica, s katero SKEI Slovenije neposredno ne sodeluje in seveda ne pozna naših 
prizadevanj, da do takšne situacije že v začetku ne bi prišlo.  Veseli pa nas, da so se v 
zadnjem tednu nekateri delodajalci odzvali, nas povabili na sestanek in z nami dosegli 
dogovor, kako ravnati, da v bodoče ne bi bilo potrebe po takšnem objavljanju.  
 
Opozarjate tudi, da lahko le konstruktivni dialog pripelje do rešitve situacije,  čemur odločno 
pritrjujemo.  Odločitev o uvedbi črne liste je bilo dejanje,  h kateremu smo se zatekli zato, 
ker v nekaterih primerih ta dialog ni stekel, kljub našim poskusom, zato, ker nas delodajalci 
ne želijo kot partnerja, razen, ko je to res nujno pa nas formalno  potrebujejo in res je, da so 



na listi tudi podjetja, kjer je prišlo do ukrepov s soglasjem sindikata.  Pa vendarle, dejstvo 
zniževanja že tako nizkih plač najbrž tudi po vašem mnenju ni pohvalno ravnanje? In samo to 
smo navedli na naši črni listi, nič drugega. Vrednosti in ceno temu dejanju prisojate sami, z 
grožnjami po kazenski in odškodninski odgovornosti.  
 
Večkrat je bilo že pojasnjeno, da bomo vsako podjetje, za katerega se bo izkazalo, da ravna 
drugače kot je navedeno na naši listi, z nje z veseljem in obrazložitvijo umaknili in to že 
delamo. Če je črna lista mehanizem za drugačno ravnanje, potem smo z njo dosegli namen. 
Žal pa nekateri delodajalci raje delavce obveščajo o vaših grožnjah nam, kot pa da bi npr. 
razveljavili podpisane »prošnje« za izrabo neplačanega dopusta. Če želite dodatno pojasnilo 
napisanega, vam prilagam informator podjetja. Upam, da bodo v njem objavili tudi naš 
odgovor. 
 
V bodoče si res želimo več dialoga in manj groženj, tudi z vaše strani.  
 
Lep pozdrav, 
 
Lidija Jerkič, univ.dipl.prav. 
Predsednica SKEI Slovenije 
 
 
 
 
Poslano v vednost: 

- Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dušan Semolič 
- Združenje za kovinsko industrijo 
- Združenje za kovinske materiale in livarne 
- Zbornica za elektroindustrijo on elektroniko 
- Članom IO SKEI Slovenije 

 
 
 
 
 
 
 
 


