
    
 
 
 
 
 

Ljubljana, 27. 9. 2019 

 

Vlada Republike Slovenije 

Predsednik vlade Marjan Šarec 

 

 

Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Marjan Šarec, 

 

v reprezentativnih sindikalnih centralah, članicah Ekonomsko socialnega sveta, z zaskrbljenostjo 

spremljamo nastajanje, usklajevanje in usodo nekaterih zakonskih sprememb, ki imajo pomemben 

vpliv na zaposlene v Republiki Sloveniji in posledice, ki jih ima to za socialni dialog v Republiki Sloveniji 

Ugotavljamo, da se pojavlja vedno več zakonskih predlogov (predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o 

delovnih razmerjih, predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju, predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prispevkih za 

socialno varnost, predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ, 

itd.), ki neposredno urejajo vsebine, ki bi morale biti predmet socialnega dialoga, katerega osrednje 

mesto je Ekonomsko socialni svet. Uvodoma poudarjamo, da se na tem mestu ne opredeljujemo do 

vsebine predlaganih zakonov, prav tako seveda ne odrekamo pravice poslancem in poslanskim 

skupinam, da pripravljajo in predlagajo sprejem določenih zakonov. Kljub temu pa smo prepričani, da 

ima Vlada, ki jo sestavljajo stranke koalicije, odgovornost za vodenje socialnega dialoga na tripartitni 

ravni. Vsebine, ki jih urejajo našteti zakoni, so bile v preteklosti vedno predmet socialnega dialoga, 

socialni partnerji pa smo imeli možnost sodelovanja pri nastajanju in usklajevanju zakonskih predlogov. 

Še več, o najpomembnejših od teh vsebin je bilo praviloma doseženo tudi soglasje socialnih partnerjev. 

Koalicijski poslanci zato praviloma niso podpirali zakonov, ki niso bili usklajevani v socialnem dialogu. 

Glede na navedeno Vas kot predsednika Vlade Republike Slovenije, ki predstavlja enega od partnerjev 

v tripartitnem socialnem dialogu in kot predsednika največje koalicijske stranke pozivamo, da 

zagotovite, da bomo imeli socialni partnerji možnost sodelovati pri pripravi in usklajevanju zakonodaje 

s področja dela Ekonomsko socialnega sveta, še preden bo le-ta posredovana v zakonodajni postopek. 

Obravnava tovrstne zakonodaje na Ekonomsko socialnem svetu pred obravnavo na Vladi in pred 

začetkom zakonodajnega postopka bi po našem trdnem prepričanju morala predstavljati predpogoj za 

podporo koalicijskih strank predlogom v zakonodajnem postopku.  

Socialni dialog v Republiki Sloveniji je bil pogosto pred težkimi preizkušnjami, vendar je v odločilnih 

trenutkih vedno odigral pozitivno vlogo, socialni partnerji pa smo o veliki večini ključnih vsebin uspeli 

doseči soglasje. Vendar je za to pomemben tudi angažma Vlade, ki koordinira ta socialni dialog. To se 

kaže tudi danes, ko smo socialni partnerji  dosegli sprejemljiv kompromis glede zakonodaje na področju 

urejanja trga dela ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja in predloga podprli. 

Nekoliko drugačno je stanje glede sprememb davčne zakonodaje, kjer pa se zdi, da je večmesečno delo 

in usklajevanje socialnih partnerjev postalo talec sprememb dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, 
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ki pa sploh ni bilo predmet socialnega dialoga. Ne transparentna situacija v zvezi s tem je po našem 

mnenju tudi botrovala temu, da na Ekonomsko socialnem svetu ni bil sprejet predlog, da se davčni 

paket posreduje v zakonodajni postopek, vendar hkrati nadaljuje socialni dialog in išče morebitna višja 

stopnja soglasja o predlaganih rešitvah. Vsaj kar se tiče sindikalnih central pričakujemo, da bodo še 

letos sprejete spremembe na področju dohodnine, ki razbremenjujejo tiste z najnižjimi plačami in 

spremembe, ki uvajajo najnižjo efektivno stopnjo davka od dohodka pravnih oseb.  

Glede na to, da smo bili v preteklih dneh obveščeni o vložitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o prispevkih za socialno varnost v zakonodajni postopek, se moramo v luči tega poziva odzvati 

tudi na to. Nesprejemljivo je, da socialnega dialoga ni bilo o tej pomembni vsebini, ki smo ji pri 

usklajevanju predloga novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v letu 2018 

namenili mnogo ur dela, tokrat pa socialni partnerji v usklajevanju sploh nismo bili vključeni.  

Zaradi aktualnih zakonodajnih predlogov, ki so zaobšli socialni dialog in Ekonomsko socialni svet, so  

delodajalske organizacije danes sporočile, da se sej Ekonomsko socialnega sveta ne bodo več 

udeleževale, dokler se stanje ne uredi. Iz tega razloga je demonstrativno odstopila tudi predsednica 

Ekonomsko socialnega sveta iz vrst sindikatov. Delo Ekonomsko socialnega sveta je tako de facto 

blokirano, tripartitni socialni dialog pa s tem onemogočen, kar utegne imeti dolgoročne negativne 

posledice. Navedeno pa utegne imeti posledice tudi na bipartitni socialni dialog. 

Spoštovani predsednik Vlade, pozivamo Vas, da opozorila in pričakovanja, navedena v tem pozivu 

vzamete resno in pričakujemo tudi Vaš odgovor. Glede na trenutne razmere ocenjujemo, da bi bil nujen 

sestanek med Vami in predstavniki organizacij, ki so članice Ekonomsko socialnega sveta, kjer bi se 

lahko pogovorili o prihodnosti socialnega dialoga, zlasti  pri pripravi in usklajevanju zakonskih 

predlogov, do takrat pa vas pozivamo, da storite vse, kar je v vaši moči, da koalicijske stranke ne bodo 

podpirale predlogov zakonov, ki niso usklajevani v socialnem dialogu, kljub temu, da bi morali biti.  

 

S spoštovanjem 

 
Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije   Pergam – konfederacija sindikatov Slovenije 
Predsednica Lidija Jerkič, l.r.    Predsednik Jakob Počivavšek, l.r. 
 
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije KNSS-Neodvisnost 
Predsednik Branimir Štrukelj, l.r.   Predsednica Evelin Vesenjak, l.r. 
 
Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost Konfederacija sindikatov 90 Slovenije 
Predsednik Albert Pavlič, l.r.    Predsednik Peter Majcen, l.r. 
 
       SZS - Alternativa 

Predsednik Zdenko Lorber, l.r. 
 

 

V vednost: 

- Sredstvom javnega obveščanja 

 

 

Poslano na e-naslove. 


