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ZADEVA: POZIV PREDSEDNIKU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K VZPOSTAVITVI POGOJEV ZA
POTEK SOCIALNEGA DIALOGA V SLOVENIJI

Spoštovani predsednik Vlade RS, g. Marjan Šarec,
delodajalske organizacije in zbornice, članice Ekonomsko-socialnega sveta, smo v petek
27. 9. 2019 na seji Ekonomsko-socialnega sveta izstopile iz tripartitnega dialoga v okviru tega
organa in njegovih delovnih teles (strokovni odbori, pogajalske skupine) do ponovne
vzpostavitve osnovnih pogojev za njegovo delovanje.
Delodajalske organizacije z obžalovanjem ugotavljamo, da je bil tripartitni socialni dialog v
času trenutne vlade izigran, saj je postal Ekonomsko-socialni svet zgolj mesto, kjer lahko
socialni partnerji (delodajalci in sindikati) z vlado obravnavamo le še obrobne zadeve,
medtem ko se ključni zakoni s področja trga dela in širše vlagajo neposredno preko
poslanskih skupin v Državni zbor.
Blokada socialnih partnerjev se je začela v letu 2018 s sprejetjem novele Zakona o minimalni
plači, nadaljevala s predlogom novele Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki predvideva
spremembe ureditve študentskega dela, neusklajen s socialnimi partnerji je tudi predlog
dopolnitve Zakona o delovnih razmerjih, ki je prav tako že vložen v parlamentarni postopek.
Pred sejo ESS 27. 9. 2019 pa je bil v parlamentarni postopek vložen še predlog sprememb
zakonodaje, s katero naj bi se ukinilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ter povišale in
celo uvedle nove prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje.
Delodajalske organizacije vemo, da je vse naštete zakone v postopek v Državnem zboru
vložila ena izmed (opozicijskih) parlamentarnih strank, vendar od Vlade Republike Slovenije
pričakujemo, da bo kot partner v tripartitnem dialogu z delodajalci in sindikati, tovrstne

predloge v okviru obravnave v Državnem zboru RS ocenila kot neprimerne za nadaljnjo
obravnavo.
Vsled navedenemu vas spoštovani gospod predsednik Vlade RS pozivamo, da nas kot
predstavnike delodajalskih organizacij in zbornic v najkrajšem času sprejmete na razgovor in
nam osebno predstavite, kako vidite vzpostavitev osnovnih pogojev za normalen potek
socialnega dialoga med vsemi tremi socialnimi partnerji, sindikati, delodajalci in Vlado RS, v
okviru Ekonomsko-socialnega sveta.
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