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DOGOVOR O OBUDITVI SOCIALNEGA DIALOGA

Preambula
Podpisniki tega dogovora ugotavljamo, da je socialni dialog pomembna demokratična
pridobitev, ključna za razvoj Slovenije, blaginjo državljanov in socialni mir, zato si bomo
prizadevali za njegovo ohranjanje in krepitev.
Podpisniki sklepamo ta dogovor z namenom obnovitve socialnega dialoga in ponovne graditve
zaupanja med partnerji v socialnem dialogu, ki je bilo porušeno zaradi kršitev Pravil o delovanju
Ekonomsko socialnega sveta.
Podpisniki tega dogovora potrjujemo, da je Ekonomsko socialni svet (ESS) tripartitni organ
socialnih partnerjev in vlade, ki temelji na enakopravnosti socialnih partnerjev in vlade, ki jo
priznavamo eden drugemu, prav tako pa tudi pristojnosti, ki gredo vsakemu od podpisnikov po
Ustavi in zakonih.
Podpisniki tega dogovora soglašamo, da je ESS osrednje mesto socialnega dialoga,
ustanovljen z namenom obravnave strateških vprašanj in ukrepov, ki se nanašajo na
ekonomsko in socialno politiko ter drugih vprašanj, ki se nanašajo na posebna področja
dogovarjanja socialnih partnerjev, ki so določena s Pravili o delovanju Ekonomsko socialnega
sveta.
1. člen
Ta dogovor dopolnjuje Pravila o delovanju ESS, podpisniki pa se zavezujemo, da bomo
dosledno v celoti spoštovali ta dogovor, Pravila o delovanju ESS ter dogovorjeno med partnerji
v okviru ESS, in sicer v vseh fazah sprejemanja zakonov, podzakonskih aktov in drugih aktov,
tako v postopku sprejemanja v okviru posameznih ministrstev, na vladi in v zakonodajnem
postopku v Državnem zboru in Državnem svetu.
Navedeno v prejšnjem odstavku je nujen pogoj za delujoče socialno partnerstvo in socialni
dialog v okviru ESS.
2. člen
Vlada se zavezuje, da zakonov, za katere kolegij ESS odloči, da bodo obravnavani na seji
ESS, ne bo sprejemala, dokler ne bodo obravnavani na seji ESS oziroma na njegovih delovnih
telesih, pri čemer mora biti za to obravnavo na voljo najmanj 2 meseca časa, v tem času pa
morajo biti na razpolago termini za vsaj 4 srečanja delovnih teles ESS.
3. člen
Vsak od podpisnikov mora zagotoviti, da na sejah delovnih teles ESS sodelujejo njegovi
predstavniki, ki imajo mandat za usklajevanja in pogajanja in ki omogoča tudi dogovor o
kompromisnih rešitvah v okviru tega mandata.

4. člen
Rešitve, ki bodo tripartitno usklajene med partnerji, bodo ministrstva oziroma vlada vključili v
svoje končne predloge in jih zagovarjala v zakonodajnem postopku. Vlada se zavezuje, da
predlogi zakonov, podzakonskih aktov in drugih predpisov ali aktov ne bodo vsebovali vsebin,
ki niso bile predmet predhodnih usklajevalnih postopkov med socialnimi partnerji in vlado in da
bo v zakonodajnem postopku nasprotovala amandmajem, ki bi spreminjali namen in vsebino
predpisov, ki so bili tripartitno usklajeni..
5. člen
Podpisniki tega dogovora soglašamo, da se po zaključku usklajevanja zakona,
podzakonskega akta in drugega predpisa ali akta na ESS pripravi in podpiše izjava o njegovi
usklajenosti, iz katere mora nedvoumno izhajati, kateri členi so usklajeni in kateri ne ter pri
slednjih kakšna je opredelitev posameznih partnerjev do neusklajenega člena oziroma rešitve.
Vsebuje tudi navedbo glede trajanja usklajevanja ter sodelujoče pri usklajevanju.
Izjava o usklajenosti iz prejšnjega odstavka je priloga zapisniku seje ESS, na kateri je končni
predlog zakona, podzakonskega akta oziroma drugega predpisa obravnavan. Po potrditvi se
zapisnik seje ESS, iz katerega so razvidna stališča posameznih članov ESS, skupaj z izjavo o
usklajenosti posreduje vladi in Državnemu zboru, izjava o usklajenosti pa je obvezna sestavina
predloga, ki ga vlada predloži Državnemu zboru.
6. člen
Zapisniki sej ESS se po potrditvi, skupaj z morebitnimi prilogami, objavljajo na spletni strani
ESS.
7. člen
V primeru težav z izvajanjem tega dogovora, Pravil o delovanju ESS ali na seji ESS sprejetih
sklepov, so podpisniki soglasni, da se z namenom preprečitve ponovne prekinitve socialnega
dialoga na zahtevo ene od treh, v socialnem dialogu udeleženih strani, v roku enega tedna
organizira sestanek z ministrom, pristojnim za socialni dialog ali s predsednikom vlade.
8. člen
Vlada se zavezuje, da si bo v zvezi s tistimi predlogi zakonov, pri katerih sama ni
predlagateljica, prizadevala za uveljavitev med socialnimi partnerji in vlado usklajenih rešitev,
in sicer na način, da bo pripravila predlog amandmajev, ki bodo odražali dogovorjeno, predloge
amandmajev pa posredovala poslancem Državnega zbora in jih zagovarjala v zakonodajnem
postopku ter nasprotovala rešitvam in amandmajem, ki bi od dogovorjenega odstopali.
9. člen
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu, uporabljati pa se začne z dnem podpisa najmanj dveh
tretjin članov posameznega partnerja ESS , ko se določi tudi datum prve naslednje seje ESS.
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