NAČRT OŽIVITVE ESSOKR
v okviru projekta
Socialni partner za socialni dialog III – Fleksibilen DI@LOG

Ekonomsko socialni svet Obalno-kraške regije je bil konstituiran decembra 2013 z namenom
vzpostavitve socialnega dialoga ter s tem mehanizmov za skupno iskanje vzvodov za reševanje
kompleksnih problemov družbene, ekonomske in socialne narave v regiji. Kljub začetnemu
pozitivnemu pristopu vseh akterjev je skupni projekt, iz objektivnih pa tudi nekaterih
subjektivnih razlogov, zastal. Glede na to, da je v okviru projekta Socialni partner za socialni
dialog III – Fleksibilen DI@LOG ponovno vzpostavljeno sodelovanje dveh socialnih
partnerjev, sta se partnerja, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije in Primorska gospodarska
zbornica, dogovorila o pristopu k ponovni oživitvi in aktivnostih ESSOKR.
Zaradi epidemiološkega stanja je sklic prve konstitutivne seje predviden šele v juniju 2021, saj
je za takšno priložnost nujen osebni stik udeležencev, zaradi medsebojnega spoznavanja
akterjev, ki odločilno pripomore h krepitvi medsebojnega zaupanja. To je nujen predpogoj za
uspešen začetek in razvoj projektnih načrtov. Dejstvo je, da je od podpisa dogovora o
ustanovitvi ESSOKR pred osmimi leti, na funkcijah v osmih občinah podpisnikov osem novih
županov, na teritoriju Obalno-kraške regije pa je nastala še nova, deveta občina Ankaran, od
katere je bil v neformalnih pogovorih zaznan interes za pristop in sodelovanje v ESSOKR.
SODELUJOČE ČLANICE ESSOKR
Predstavnice lokalnih skupnosti:
-

MO Koper,
Občina Divača,
Občina Hrpelje-Kozina
Občina Ilirska Bistrica
Občina Izola
Občina Komen
Občina Piran,
Občina Sežana
Občina Ankaran (če bodo pristopili k sporazumu)
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predstavnici delodajalcev:
-

Primorska gospodarska zbornica s sedežem v Kopru
Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana,

Predstavnice delojemalcev
-

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (KS 90)
Območna organizacija ZSSS Primorska in Notranjska
Obalna sindikalna organizacija (OSO-KS 90).

ESSOKR ostaja odprta tudi za druge reprezentativne organizacije delodajalcev in delojemalcev
na področju občin pristopnic.
SEJE ESSOKR – ČASOVNI NAČRT
Skladno s projektom »Socialni partner za socialni dialog III – Fleksibilen DI@LOG« načrtujemo
v letu 2021 vsaj 2 plenarni seji ESSOKR, nato pa v letu 2022 vsaj še eno ali več sej.
Prva seja je predvidena junija 2021.
Druga seja je predvidena oktobra ali novembra 2021, v odvisnosti od takratnih možnosti
pogojenih z epidemijo Covid-19.
Tretja seja je predvidena aprila ali maja 2022.
Po potrebi oziroma glede na razvoj dogodkov in aktivnosti se bodo člani sestali tudi večkrat.
OKVIRNE VSEBINE
o katerih bodo potekale razprave:
-

ponovni zagon turizma v regiji po obdobju krize zaradi Covid-19
ključne razvojne usmeritve regije do leta 2040 (javno zdravstvo, kultura in šolstvo,
vključno s srednješolskimi in univerzitetnimi programi v regiji)
spodbude razvoju logistike v regiji (specifična obmorska lega)
spodbujanje naložbene politike s ciljem pridobivanja novih delovnih mest
poselitveni trendi do leta 2040 in naložbe v potrebno infrastrukturo za povečano število
prebivalstva (prometna omrežja, vodo-oskrba, elektro-oskrba…)
razvojne priložnosti podeželja (zeleni turizem, sonaravno kmetijstvo)
skrb za čisto in zdravo okolje
stanovanjska politika v regiji
EXPO 2021 in predstavitev regije globalnemu trgu
možnosti mednarodnega sodelovanja zaradi lege regije v obmejnem prostoru
(tematika čezmejnih migrantov in priseljencev)
iskanje možnosti za sklepanje regijskih kolektivnih pogodb, če bo izražena volja
partnerjev)
druge morebitne predlagane primerne tematike s strani partnerjev.
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SMERNICE IN CILJI DELOVANJA ESSOKR
Cilj ESSOKR ni le izvedba predhodno načrtovanega števila sej, ampak predvsem razprava o
vsebinah, s čemer sledimo želji po dvigu ravni socialnega dialoga na regijski ravni, ki lahko s
sinergijskimi učinki, ob poznavanju lokalnih posebnosti, pripomore k dvigu ekonomske in
socialne ravni družbe na teritoriju. Pred sklicem sej je potrebno opraviti še več osebnih
razgovorov s predvidenimi udeleženci (župani, socialnimi partnerji).
Glavni ciliji in smernice:
-

spodbujanje modela ekonomskega in socialnega razvoja, temelječega na sodelovanju
in usklajevanju, z namenom spodbujanja in pospeševanja zaposlovanja, lokalnega
razvoja ter gospodarstva;

-

skupno iskanje in razvijanje pobud za reševanje skupnih prepoznanih problemov;

-

spodbuda ukrepom za nastanek novih podjetij z izkoriščanjem mehanizmov in sredstev
nacionalnih in evropskih programov;

-

spodbuda ideji in uresničevanju razvoja socialne ekonomije;

-

podpora in pospeševanje ukrepov za ustvarjanje enakih možnosti za zaposlovanje
žensk, mladih in težko zaposljivih skupin;

-

povezovanje z drugimi ESS na regionalni, državni in mednarodni ravni;

-

povezovanje z nacionalnimi in evropskimi institucijami, ki bi lahko bile koristne za celo
regijo ali njen del;

-

razvijanje ukrepov za vlaganja v razvoj človeških virov, za pridobitev znanj in spretnosti,
z usposabljanjem in vseživljenjskim učenjem;

-

informiranje prebivalstva o ukrepih, ki jih bomo izvajali;

-

dvig ravni socialnega dialoga med podjetniškim sistemom, sindikati, lokalnimi oblastmi,
institucijami in organizacijami.

Iz naštetih smeri delovanja ESSOKR sledi, da je ideja regijskega ESS sicer zahtevna, a
pomembna za nadgradnjo medsebojnih odnosov akterjev ter posledično za dvig ravni
skladnejšega razvoja socialnih in ekonomskih odnosov v regiji.
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