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1. Uvod 
 
Ekonomsko-socialni sveti (ESS) so institucionalna oblika zastopanja civilne družbe. Gre za zelo 
raznolike posvetovalne organe, pri tem pa je civilno-družbeni dialog in dialog s socialnimi 
partnerji bistvenega pomena (povzeto po spletni strani Evropskega ekonomsko-socialnega 
odbora).  
 
Ekonomsko-socialni svet v Sloveniji je tripartitni organ socialnih partnerjev in Vlade Republike 
Slovenije, ustanovljen zato, da obravnava vprašanja in ukrepe povezane z ekonomsko in 
socialno politiko, in druga vprašanja, ki se nanašajo na posebna področja dogovarjanja 
partnerjev (npr. socialni sporazum, sistem kolektivnega dogovarjanja, cene in davki, ekonomska 
politika, pravna varnost, problematika zaposlovanja itd.). Tripartitna sestava Ekonomsko-
socialnega sveta kaže enakopravno zastopanost treh partnerjev, in sicer predstavnikov 
delojemalcev, delodajalcev in vlade. Vsak od partnerjev imenuje v ESS svoje predstavnike. Teh 
ima vsak partner največ 8 (povzeto po spletni strani Republika Slovenija, Ekonomsko-socialni 
svet).  
 
Ekonomsko-socialni svet v Sloveniji pri svojem delovanju:  

- sodeluje pri pripravi zakonodaje ter daje mnenja in priporočila v zvezi z njo,  
- daje pobude za sprejetje novih ali spremembo veljavnih zakonov,  
- oblikuje stališča in mnenja o delovnem gradivu, osnutkih in predlogih uredb, odredb in 

zakonov,  
- oblikuje stališča in mnenja o proračunskem memorandumu in državnem proračunu. 
 

Svoje predloge, priporočila in mnenja pošilja Ekonomsko-socialni svet Državnem zboru, 
Državnem svetu, strokovni in širši javnosti. Odločitve Ekonomsko-socialnega sveta zavezujejo 
organe in delovna telesa vseh treh partnerjev (povzeto po spletni strani Republika Slovenija, 
Ekonomsko-socialni svet).  
 
V primerjalnem pregledu predstavljamo ekonomsko socialne svete oziroma podobne tripartitne 
organe za socialni dialog v državah članicah Evropske unije. Na željo naročnika smo se posebej 
osredotočali na: 

- temeljna področja delovanja ESS; 
- sestavo in organiziranost ESS ter 
- zastopanost mladih oziroma mladinskih organizacij v ekonomsko socialnih svetih.  

 
Podatke smo pridobili iz odgovorov na vprašalnik (1539) o funkcioniranju tripartitnih organov - 
Legal basis for functioning tripartite bodies, v podatkovni zbirki Evropskega centra za 
parlamentarne raziskave in dokumentacijo (ECPRD) ter na spletnih straneh tripartitnih organov 
oziroma podobnih organizacij.   
 
 
2. Ekonomsko socialni sveti v državah članicah EU 
 
2. 1 Avstrija 
 
V Avstriji nimajo tripartitnega organa v ožjem smislu. Vendar obstaja močno, večinoma 
neformalno, socialno partnerstvo med Delavsko zbornico (Arbeiterkammer), ki predstavlja vse 
zaposlene v Avstriji (obvezno članstvo), Gospodarsko zbornico (Wirtschaftskammer), Kmetijsko-
gozdarsko zbornico (Landwirtschaftskammer) ter sindikati in Federacijo avstrijskih industrij, ki so 
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prostovoljne nevladne organizacije. Številni dogovori, ki se v drugih državah dosežejo s 
pogajanjem v tripartitnem organu, se v Avstriji dosežejo na ravni omenjenega socialnega 
partnerstva. Predstavniki vlade ali parlamenta niso formalno vključeni v pogajanja. Z druge strani 
imajo vplivni člani socialnega partnerstva pogosto močno vlogo v političnih strankah ali pa so 
nosilci političnih funkcij. Avstrijska vlada in parlament običajno obravnavata dosežene 
sporazume socialnega partnerstva kot neformalno obvezujoče ter, če je potrebno, temu 
primerno sprejmeta ustrezne zakonske akte (ECPRD 1539).   
 
2. 2 Bolgarija 
 
Zakon o Ekonomsko socialnem svetu iz leta 2001 opredeljuje Ekonomsko socialni svet (ESS) 
kot "posvetovalno telo, ki izraža voljo organizacij civilne družbe glede gospodarskega in 
socialnega razvoja" (Republic of Bolgaria, Economic and Social Council). Ekonomsko socialni 
svet se v Bolgariji predstavlja kot "civilni parlament". Njegovo poslanstvo je omogočati in 
spodbujati udeležbo organizacij civilne družbe  v procesu odločanja o strateških gospodarskih in 
socialnih vprašanjih.  
 
Glavni cilj delovanja ESS je omogočiti različnim predstavnikom organizirane civilne družbe, da 
izrazijo svoja stališča, kar spodbuja soglasje o zadevah skupnega interesa. Svet ESS izraža in 
ščiti interese civilne družbe ter posreduje sklenjene sporazume in predloge svojih članov izvršni 
in zakonodajni oblasti. 
 
ESS na plenarnem zasedanju sestavljajo predsednik ter 36 članov ESS -  po 12 članov iz vsake 
od treh zastopanih skupin: skupine delodajalcev, skupine delojemalcev ter skupine drugih 
interesnih skupin.1 Predsednika ESS voli parlament, na predlog vlade, po tem, ko so njegovo 
nominacijo potrdile vse organizacije, zastopane v ESS. Člani plenarnega zasedanja imajo 
štiriletni mandat. Na plenarnih zasedanjih člani z najmanj tričetrtinsko večino sprejemajo mnenja 
o predlogih zakonov, nacionalnih programih ter o letnih memorandumih  o ekonomskem in 
socialnem razvoju države (povzeto po spletni strani Republic of Bolgaria, Economic and Social 
Council).    
 
2. 3 Belgija 
 
V Belgiji ni tripartitnega organa za socialni dialog. Obstajajo pa bipartitni organi,2 ki jih sestavljajo 
predstavniki delodajalcev ter zaposlenih (ECPRD 1539).   
 
2. 4 Ciper 
 
Na praktični ravni se sodelovanje med tremi socialnimi partnerji na Cipru uresničuje preko 
različnih odborov in drugih organov tripartitne zastopanosti, posebej pa izstopa vloga 
Svetovalnega odbora za delo (LAB), ki deluje pod okriljem Ministrstva za delo in socialno 
zavarovanje. Ta redno dodeljuje določene teme tripartitnim "tehničnih" odborom, ki po strokovni 
plati pokrivajo posamezno področje. Poleg tega so socialni partnerji vedno povabljeni k 

                                                 
1
 Zakon o Ekonomsko socialnem svetu v 7. členu določa zastopstvo skupine drugih interesnih skupin. Vključeni so po 

en predstavnik kmetijskih pridelovalcev, industrijskih korporacij, obrtnikov, strokovnih zbornic, organizacije 
potrošnikov, organizacij žensk, ekoloških organizacij, invalidskih organizacij, organizacij upokojencev, organizacij, ki 
podpirajo socialno šibke, invalide  ter osebe, ki potrebujejo nego ter dva neodvisna strokovnjaka za področje 
ekonomskih in socialnih politik, ki ju imenuje vlada na predlog ministra za gospodarstvo in ministra za delo in socialno 
politiko.   
2
 To so: Central Council for Economy (C.C.E), National Works Council (C.N.T.) ter Superior Council for prevention 

and protection at work.   
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sodelovanju v razpravah in predstavitvah predlogov zakonov na pristojnih parlamentarnih 
odborih. Če LAB o določeni problematiki sprejme soglasno odločitev, jo parlament spoštuje, 
četudi je pred tem v parlamentu prevladovalo nasprotno mnenje (AICESS1, spletna stran). 
 
V primeru obravnave vprašanj ekonomske in plačne politike je za te pristojen tripartitni 
Ekonomski svetovalni odbor, ki deluje v okviru Ministrstva za finance. Ta odbor ima povsem 
posvetovalni značaj, kar pomeni, da rezultat njegovega delovanja niso sklenjeni sporazumi.  
 
Treba je omeniti, da je v vseh tripartitnih organih trenutno v veljavi, da so socialni partnerji 
zastopani v razmerju 6:6 (po dva predstavnika treh reprezentativnih sindikatov in po trije 
predstavniki dveh reprezentativnih organizacij delodajalcev). Vendar pa so glede na 
obravnavano tematiko lahko na seje odborov ad hoc povabljeni tudi predstavniki drugih 
sindikatov in delodajalskih organizacij (predvsem kot opazovalci) (Ministrstvo za delo in socialno 
zavarovanje Cipra, spletna stran). 
 
Poleg tega je pomemben tudi podatek, da na Cipru pod okrilji različnih ministrstev trenutno 
deluje več kot 50 tripartitnih odborov in svetov (v okviru različnih dejavnosti). Samo pod okriljem 
Ministrstva za delo in socialne zadeve delujejo na primer: omenjeni Svetovalni odbor za delo, 
Nacionalni odbor za zaposlovanje, Svet za socialno zavarovanje, Svet sklada za letni dopust, 
Svet sklada za insolventnost delodajalcev, Sveta sklada za odpravnine, Svet za razvoj človeških 
virov, Svet za produktivnost, Svet za pripravništva, Svetovalni odbori okrajnih uradov za delo, 
Panciprski svet za varnost in zdravje, Panciprski svet za ljudi s posebnimi potrebami, Območni 
svetovalni odbori za delovni čas turističnih trgovin, Odbor za enakost spolov pri zaposlovanju in 
poklicnem usposabljanju, Svet za rehabilitacijo invalidnih oseb, Svet sklada za poklicno 
pokojninsko zavarovanje (OEB, spletna stran). 
 
2. 5 Češka 
 
Tripartitni organ Svet za ekonomsko-socialni sporazum Češke republike (RHSD) je bil 
ustanovljen leta 1990 na podlagi soglasja med vlado in socialnimi partnerji, ni pa ustanovljen z 
zakonom. Tako rezultati tripartitnih pogajanj niso pravno zavezujoči. Je pa mogoče sporazume,  
nastale v socialnem dialogu, vključiti v pravne predpise (npr. zakon o delovnih razmerjih). 
 
V skladu s svojim statutom je Svet prostovoljna organizacija, ki združuje predstavnike 
delodajalcev, zaposlenih in vlade v času tristranskih pogajanj s ciljem, da se doseže dogovor o 
zadevah temeljnega pomena za gospodarski in družbeni razvoj. Svet obravnava vprašanja, pri 
katerih obstaja skupni interes sodelujočih strank, kot so: gospodarska politika, delovna razmerja, 
kolektivna pogajanja in trg dela, socialna vprašanja, plače, varnost pri delu itd (povzeto po 
spletni strani SOCR).  
 
Najvišji organ je Plenum Sveta ekonomsko-socialnega sporazuma Češke republike, ki ga 
sestavlja 8 predstavnikov vlade, 7 predstavnikov sindikatov in 7 predstavnikov delodajalcev. 
Trenutno prihajajo predstavniki sindikatov iz Češko-Moravske Konfederacije sindikatov in Zveze 
samostojnih sindikatov, delodajalce pa predstavljajo: Unija za industrijo in promet, Konfederacija 
delodajalcev ter "podjetniški sindikati" (Entrepreneurial Unions of the Czech Republic) (povzeto 
po spletni strani CESlink). 
 
2. 6 Danska 
 
Na Danskem ni tripartitnega nacionalnega organa za socialni dialog. Ministrstvo za socialne 
zadeve pa je ustanovilo državni organ t.i. Prostovoljni svet (Volounteers Council), ki je sestavljen 
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iz 12 članov, predstavnikov različnih zasebnih in državnih inštitucij. Člani so izbrani na osnovi 
njihovega poznavanja ter prizadevanja za razvoj socialne družbe, posebej v luči reševanja 
izzivov, ki v sedanjem času ogrožajo družbo blaginje. Priporočila Sveta niso obvezujoča 
(ECPRD 1539).     
 
2. 7 Estonija 
 
V Estoniji so člani Socialno ekonomskega sveta predstavniki vlade, centralnih organizacij 
delodajalcev ter centralnih organizacij zaposlenih. Socialno ekonomski svet ima svetovalno in 
informativno funkcijo, njegove odločitve pa  niso obvezujoče (ECPRD 1539).     
 
2. 8 Finska 
 
Na Finskem ni tripartitnega državnega organa. Je pa v preteklih štirih desetletjih nacionalna 
dohodkovna politika bila rezultat tripartitnega sporazuma vlade, sindikatov in organizacij 
delodajalcev. Tripartitna pogajanja so bila ustaljena praksa, niso pa bila zakonsko določena. Ta 
praksa se bo spremenila, ker je največja organizacija delodajalcev - Konfederacija finskih 
industrij (EK) napovedala, da se bo v bodoče glede plač pogajala na ravni sektorjev oziroma 
podjetij. Kljub temu so tripartitna pogajanja glede pokojninskih shem in nadomestila za 
brezposelne še vedno potekala (ECPRD 1539).      
 
2. 9 Francija 
 
Ekonomski, socialni in okoljski svet (ESEC) v Franciji je posvetovalna skupščina, oblikovana s 
ustavnimi spremembami leta 2008. Svet ESEC obravnava ključna gospodarska, socialna in 
okoljska področja in spodbuja sodelovanje med različnimi socialno-poklicnimi interesnimi 
skupinami  ter zagotavlja, da so te skupine del procesa oblikovanja javne politike. Pet glavnih 
nalog Sveta ESEC vključuje: 

- svetovanje parlamentu in vladi ter sodelovanje pri razvoju gospodarskih, socialnih in 
okoljskih politik; 

- spodbujanje dialoga med socialno-poklicnimi skupinami ter oblikovanje skupnih 
predlogov v javnem interesu; 

- prispevek k pregledu javnih politik o gospodarskih, socialnih in okoljskih vprašanjih; 
- spodbujanje konstruktivnega dialoga in sodelovanja s posvetovalnimi organi lokalne 

oblasti, EU in drugih držav ter 
- pomoč pri obveščanju državljanov (povzeto po spletni strani ESEC). 

 
Svet ESEC ima 233 članov, ki skupaj sestavljajo 18 skupin predstavnikov, imenovanih za dobo 
petih let. Metode imenovanja članov temeljijo na različnih pravilih, ki jih določa sistemski zakon z 
dne 28. junija 2010, ki je uvedel spremembe ter je omogočil predstavnikom okoljskih organizacij 
da se pridružijo Svetu, skupaj s predstavniki za mladino in študentske interese. 
 
Člani Sveta ESEC so razdeljeni, kot sledi: 
 
140 članov za gospodarske zadeve in socialni dialog, vključuje: 

- 69 predstavnikov delavcev; 
- 27 predstavnikov za zasebno industrijo, trgovino in storitve; 
- 20 predstavnikov kmetov in kmetijskih dejavnosti; 
- 10 predstavnikov obrtnih dejavnosti; 
- 4 predstavnike za svobodne poklice; 
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- 10 posameznikov, izbranih zaradi njihovih izkušenj na področju ekonomije, vključno z 
dvema predstavnikoma gospodarskih družb in enim predstavnikom francoskih 
gospodarskih interesov v tujini. 

60 članov za socialno in teritorialno kohezijo in življenje v skupnosti, vključno z: 
- 8 predstavniki iz nekmetijskih področjih gospodarstva, ki temelji na vzajemnosti, 

sodelovanju in solidarnosti; 
- 4 predstavniki za vzajemne organizacije in kmetijsko proizvodnjo ter zadruge; 
- 10 predstavniki za družinska združenja; 
- 8 predstavniki za druga združenja in fundacije; 
- 11 predstavniki gospodarskih in družbenih dejavnostih v francoskih čezmorskih 

departmajih in ozemljih, vključno s čezmorskimi skupnostmi in Novo Kaledonijo; 
- 4 predstavniki za mlade in študente; 
- 15 posameznikov, izbranih zaradi njihovih izkušenj na socialnem, kulturnem, 

športnem in znanstvenem področju, glede socialnih stanovanj, ali pri uveljavljanju 
interesov invalidov in upokojencev. 

33 članov za okolje in varovanje narave: 
- 18 predstavnikov združenj in ustanov, ki delujejo na področju okolja in varovanja 

narave; 
- 15 usposobljenih posameznikov, izbranih zaradi strokovnega znanja na področju 

trajnostnega razvoja ter okolja, vključno z najmanj tremi predstavniki vodstev  
podjetij, ki so zelo dejavna na teh področjih (povzeto po spletni strani ESEC). 

 
2. 10 Hrvaška 
 
Ekonomsko-socialni svet na Hrvaškem je zasnovan na konceptu tripartitnega sodelovanja 
hrvaške vlade, sindikatov ter združenj delodajalcev, usmerjenih v reševanje gospodarskih in 
socialnih vprašanj ter problemov. Ekonomsko-socialni svet se ustanovi z namenom definiranja in 
izvajanja koordiniranih aktivnosti na področju zaščite in promocije ekonomskih in socialnih pravic 
ter interesov delavcev in delodajalcev, spodbujanja sklepanja in uporabe kolektivnih pogodb ter 
harmoniziacije teh pogodb z ukrepi ekonomskih, socialnih in razvojnih politik (ECPRD 1539 in 
spletna stran NHS).   
 
2. 11 Grčija 
 
V Grčiji ni tripartitnega organa vlade in socialnih partnerjev (ECPRD 1539). Pri pregledu spletnih 
strani pa smo ugotovili, da v Grčiji deluje Ekonomsko socialni svet (ESC), ki želi doseči bolj 
učinkovit socialni dialog v državi. Ekonomsko socialni svet v Grčiji vodi predsednik ESC, ki ga 
imenuje finančni minister za obdobje štirih let, na predlog generalne skupščine ESC (povzeto po 
spletni strani ESC). 
 
ESC sestavljajo naslednje skupine:  

- skupina (A) delodajalcev: štirje predstavniki Združenja podjetij (SEV), Konfederacije 
strokovnjakov, obrtnikov in trgovcev (GSEVEE), Nacionalne konfederacije trgovine 
(ESEE) in  Zveze turističnih podjetij (SETE) ter en predstavnik Zveze združenja bank 
(EET), Zveze ladjarjev (EEE), Združenja pogodbenih podjetij (SATE) in Federacije 
gradbeništva (OMKOEE); 

- skupina (B) delojemalcev: 14 članov, imenovanih s strani Generalne konfederacije dela 
(GSEE) in šest članov iz sindikatov javnih uslužbencev (ADEDY), izbranih, če je 
mogoče, iz različnih sektorjev; 

- skupina (C) drugih predstavnikov: štirje člani iz Konfederacije sindikatov kmetijskih 
zadrug (PASEGES) in dva iz Generalne konfederacije agrarnih združenj (GESASE) ; en 
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član, ki zastopa Koordinacijski odbor odvetnikov, Zdravniško zbornico (PIS), Zvezo 
zbornic (KEEE), Tehnično zbornico (TEE), Gospodarsko zbornico (OEE) in Geotehnično 
zbornico (GEOTEE); en predstavnik potrošnikov, organizacije za varstvo okolja, 
Nacionalne konfederacije invalidov (ESAEA) in organizacij o vprašanjih enakosti spolov; 
dva člana iz Zveze skupnosti in občin (KEDKE) ter dve člana iz Centralne unije prefektur 
(KEPE). 

 
Aktivnosti  ESC vključujejo srečanja in sodelovanje z grško vlado, srečanja s tujimi delegacijami, 
organizacijo seminarjev, konferenc in javnih razprav, sodelovanje v forumih, itd. (povzeto po 
spletni strani ESC). 
 
2. 12 Irska  
 
Nacionalni ekonomsko-socialni svet (NESC) je bil ustanovljen leta 1973 z namenom  svetovanja 
predsedniku vlade o strateških vprašanjih glede gospodarskega in družbenega razvoja Irske. 
Člane sveta imenuje predsednik vlade za obdobje treh let. Člani Sveta so predstavniki podjetij in 
organizacij delodajalcev (5), sindikatov (5), kmetijskih organizacij (5), prostovoljnih in okoljskih 
organizacij (5), predstojniki vladnih služb (10) in neodvisni strokovnjaki (5).  
 
NESC se sestaja redno, ponavadi mesečno. Sejam predseduje generalni sekretar v kabinetu 
predsednika vlade. Na vsaki seji Sveta se obravnavajo poročila, ki jih pripravi sekretariat NESC 
(7 zaposlenih). NESC pripravi svoj program dela za obdobje treh let, vključno z gradivi kabineta 
predsednika vlade. 
 
NESC ima zgodovino priprav poročil s strateškimi, dolgoročnimi analizami ključnih področij 
gospodarskega in družbenega razvoja. V začetnem obdobju se je njegovo delo osredotočalo na 
gospodarstvo, davke, prebivalstvo in izseljevanje ter kmetijsko politike. NESC je v preteklih letih 
pripravljal poročila na področju zaposlovanja, stanovanjske politike, izobraževanja, socialne 
politike, Irske v EU, javnih služb ter družbene blaginje. Nedavno je NESC preučil izzive s 
katerimi se sooča država, in je opredelil pet ključnih elementov sedanje krize. Po njegovih 
ugotovitvah kriza - fiskalna, bančništva, ekonomska, socialna in ugleda - zahteva temeljne 
spremembe v gospodarskem in družbenem sistemu, v javni politiki in pravni ureditvi ter v 
mednarodnih odnosih in v oblikah upravljanja (povzeto po spletnih straneh NESC).3  
 
2. 13 Italija  
 
Italijanska ustava v 99. členu določa delovanje Nacionalnega sveta za ekonomijo in delo 
(National Council of the Economy and Labour - CNEL), ki na nacionalni ravni zastopa 
predstavnike socialnih in ekonomskih skupin. Nacionalni svet je posvetovalni organ vlade, 
parlamenta, dežel in pokrajin ter na njihovo zahtevo pripravlja mnenja o ekonomskih in socialnih 
vprašanjih. Člani skupščine Nacionalnega sveta so: 

- 20 ekspertov, izbranih predstavnikov z ekonomskega, socialnega in pravnega področja; 
- 44 predstavnikov zaposlenih iz zasebnega in javnega sektorja; 
- 18 predstavnikov samozaposlenih (npr. v kmetijstvu, itd.); 
- 37 predstavnikov podjetij ter 

                                                 
3
 Nacionalni ekonomsko-socialni svet je pripravil načrt za reševanje iz krize. Pripravil je priporočila na petih področjih: 

stabilizacija bančnega sistema, omejevanje javne porabe, obnovitev konkurenčnosti gospodarstva, praktični ukrepi, ki 
pomagajo pri grožnjah izgube zaposlitve, dohodka, prihrankov in pokojnine, ter ponovna vzpostavitev ugleda države 
(povzeto po spletni strani SER).  
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- 10 predstavnikov društev, ki spodbujajo socialne storitve in prostovoljnih organizacij 
(ECPRD 1539).      

 
2. 14 Latvija 
 
V Latviji deluje Nacionalni tripartitni svet za sodelovanje (National Tripartite Cooperation Council 
- NTCC) v katerega so imenovani predstavniki vlade, Konfederacije delodajalcev (LDDK) ter 
Konfederacije svobodnih sindikatov. Vsaka stran ima po 9 predstavnikov. Nacionalni tripartitni 
svet spodbuja sodelovanje med omenjenimi socialnimi partnerji na nacionalni ravni ter se na 
integrirani način ukvarja z vprašanji socialnoekonomskega razvoja, v skladu z interesi celotne 
družbe in države, kar zagotavlja socialno stabilnost, povišanje blaginje ter ekonomski razvoj 
države. Od leta 2006 sestanke Sveta sklicuje predsednik vlade. Nacionalni svet ustanavlja 
delovne skupine, pripravlja predloge ter svetuje pri kolektivnih delovnih sporih. Znotraj 
Nacionalnega sveta deluje sedem podsvetov za:  

- poklicno izobraževanje in zaposlovanje, 
- delo, 
- socialno varnost, 
- zdravstvo, 
- prometne, komunikacijske in informacijske tehnologije,  
- varstvo okolja ter  
- regionalni razvoj (ECPRD 1539).      

 
2. 15 Litva 
 
Ekonomsko-socialni svet Republike Litve (Lietuvos Respublikos Trišalė taryba) je svetovalno 
telo, ustanovljeno leta 1995 z dogovorom med sindikalnimi organizacijami, organizacijami 
delodajalcev in vlado. Statut sveta določa, da je ta sestavljen iz največ 21 članov, ki zastopajo 
sindikalne organizacije in organizacije delodajalcev na nacionalni ravni ter predstavnikov vlade. 
Vsako stran lahko zastopa največ 7 članov, ki so: 

- predstavniki delavcev - imenovani s strani nacionalnih združenj sindikatov; 
- predstavniki delodajalcev - imenovani s strani nacionalnih organizacij delodajalcev; 
- predstavniki izvršne veje oblasti - imenovani s strani Vlade Republike Litve. 
 

Mandat članov Sveta določijo organizacije, ki so jih imenovale za predstavnike. Svet se 
praviloma sestaja enkrat mesečno, srečanje pa se lahko skliče tudi na zahtevo ene od strani. 
  
Ekonomsko - socialni svet Republike Litve v primeru večine aktivnosti deluje kot posvetovalno 
telo vlade in parlamenta. Tristranski sporazumi so za vlado, kot eno od strani, vključenih v 
pogajanja, zavezujoči. O zavezujočem značaju sporazumov lahko več preberemo v Zakonu o 
delovnih razmerjih v 45. členu: 
 
"5. Svet lahko sprejme tristranske sporazume o delovnih razmerjih in o z njimi povezanih 
družbenih in gospodarskih razmerah ter tudi o ureditvi medsebojnih razmerij med stranmi, 
vključenimi v sporazum. 
6. Sporazum tripartitnega sveta se s sklepom predsednika vlade objavi v "Valstybės žinios" 
(uradnem listu) in stopi v veljavo na način, ki je predpisan za vladne resolucije." 
(ECPRD št.1539).  
 
V sklopu Sveta deluje tudi več odborov (stalnih in ad hoc), ki pokrivajo posamezna ožja 
področja. Eden od teh je tudi Odbor za mladino. Odbor sestavljajo nevladne organizacije, 
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delodajalci, sindikati, mladinski centri in predstavniki javne uprave. Skupno ne več kot 20 
predstavnikov (Ekonomsko-socialni svet Litve, spletna stran). 
 
 
2. 16 Luksemburg 
 
Ekonomsko-socialni svet (Le Conseil économique et social - CES) Velikega vojvodstva 
Luksemburg je stalno posvetovalno telo vlade pri oblikovanju ekonomske in socialne politike. 
CES je osrednji organ za vodenje tristranskega socialnega dialoga in za strokovno posvetovanje 
na nacionalni ravni.  
 
Na zahtevo vlade ali na lastno pobudo CES obravnava gospodarske, socialne in finančne 
problematike ter skuša najti soglasje in trajnostne rešitve kot pomoč pri odločanju vlade. Presoje 
CES v zgodnji fazi predstavljajo podlago za končne odločitve in sklepe, ki jih sprejmeta vlada in 
poslanska zbornica. 
 
CES sodi pod pristojnost predsednika vlade in se financira iz vladnega proračuna. Ustanovljen je 
bil z zakonom marca 1966, zadnja pravna podlaga pa je zakon iz leta 2004. Ta določa, da Svet 
sestavlja 39 članov in prav toliko namestnikov, ki so razdeljeni na tri skupine, in sicer: 

- 18 predstavnikov delodajalcev, ki jih vlada imenuje v Svet na predlog reprezentativnih 
organizacij; 

- 18 predstavnikov zaposlenih, ki jih vlada imenuje na predlog reprezentativnih organizacij; 
- 3 predstavniki, ki jih imenuje vlada neposredno in so pristojni za področje gospodarstva, 

sociale in financ. 
 
Delovanje CES je urejeno s pravili iz junija 2005, ki so nadomestila pravila iz decembra 1966. 
Plenum Sveta sestavljajo vsi njegovi člani. Plenarna zasedanja niso javna, lahko pa se jih 
udeležijo člani vlade in njihovi predstavniki. Predsedstvo Sveta predstavljajo predsednik, dva 
podpredsednika in generalni sekretar (v vlogi svetovalca). Slednji vodi sekretariat Sveta, ki ima 
predvsem administrativno in logistično vlogo. Svet lahko za obravnavanje posameznih 
problematik ustanovi stalne ali ad hoc odbore. Te poleg članov Sveta sestavljajo tudi 
strokovnjaki z obravnavanega področja (na podlagi pogodb) (Ekonomsko-socialni svet 
Luksemburga, spletna stran).  
 
2. 17 Madžarska 
 
Tristransko sodelovanje na nacionalni ravni na Madžarskem poteka v okviru Nacionalnega sveta 
za usklajevanje interesov (Országos Érdekegyeztető Tanács, OET), ki je bil ustanovljen leta 
1988. V času političnih sprememb leta 1990 je bil ustanovljen nov organ - Svet za usklajevanje 
(Érdekegyeztető Tanács, ET) - z več udeleženci in več pristojnostmi. ET je z zaznavanjem in 
usklajevanjem interesov delodajalcev, delavcev in vlade igral nepogrešljivo vlogo pri doseganju 
obsežne gospodarske in socialne preobrazbe Madžarske brez večjih socialnih konfliktov. 
  
Sedanji organ se od leta 2002 ponovno imenuje Nacionalni svet za usklajevanje interesov in 
predstavlja institucionalni okvir za nacionalni forum tristranskega sodelovanja predstavnikov 
delavcev, delodajalcev in vlade. Njegova pristojnost zajema vsa vprašanja, povezana s 
področjem dela, vključno z vsemi pomembnejšimi vprašanji gospodarske in socialne politike. 
 
Sodelovanje je osnovano predvsem na prostovoljnih sporazumih vključenih strani, ki imajo 
pravico biti obveščene (dostop do vseh podatkov, ki posredno ali neposredno zadevajo interese 
delodajalcev ali delavcev), pravico podajati mnenja (socialni partnerji imajo pravico podati 
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mnenja na predloge zakonov, predpisov in administrativnih ukrepov) in pravico do podajanja 
soglasij (to pomeni, da lahko vlada sprejema odločitve le skupaj s socialnimi partnerji).  
 
OET je sestavljen iz pogajalskih skupin organizacij delodajalcev (9), sindikatov (6) in vlade. 
Sestava pogajalske skupine posameznih socialnih partnerjev temelji na načelu 
samoorganizacije in soglasja znotraj skupine. Pravila samoorganizacije so določena z internimi 
predpisi pogajalskih skupin. 
Pravila o udeležencih pogajalske skupine vlade so določena z vladno uredbo. Na splošno velja, 
da skupina vključuje predstavnike različnih ministrstev in nacionalnih organov v sestavi, ki so 
kompetentni za obravnavane problematike. V skupini je stalni predstavnik vlade s splošnimi 
pooblastili politični sekretar Ministrstva za delo in socialne zadeve.  
 
Glavni organ Sveta je plenum, Svet pa deluje še v okviru stalnih forumov (npr. Nacionalni svet 
za ILO) in odborov4 ter posebnih ad-hoc delovnih skupin za posebna področja obravnave. Delo 
OET podpira sekretariat. 
 
Tako plenarne seje kot tudi seje odborov so odprte za javnost, obstaja pa možnost odločitve, da 
se posamezna seja za javnost zapre (Madžarski Nacionalni svet za usklajevanje interesov, 
spletna stran). 
 
2. 18 Malta 
 
Malteški Svet za ekonomski in socialni razvoj (MCESD) je bil ustanovljen z zakonom leta 2011. 
Je svetovalni organ, ki daje mnenja in priporočila vladi o zadevah gospodarskega in socialnega 
pomena. Naloga MCESD je razvijanje socialnega dialoga in igranje vloge učinkovitega 
katalizatorja med socialnimi partnerji in vlado. Cilj Sveta je, da vlada pred reformami in sprejetimi 
ukrepi upošteva posvetovanja in priporočila Sveta o socialno-ekonomskih zadevah. 
 
Svet sestavljajo predsednik, ki ga imenuje predsednik vlade po posvetovanju s predstavniki 
delodajalcev in sindikatov v Svetu, njegov namestnik v vlogi glavnega stalnega sekretarja za 
javne uslužbence, stalni sekretarji ministrstev za finance, gospodarstvo in naložbe, zunanje 
zadeve in socialno politiko, generalni direktor oddelka za ekonomsko politiko, guverner centralne 
banke Malte, predsedniki petih glavnih organizacij delodajalcev (Malteško združenje 
delodajalcev, Zbornica za gospodarstvo, podjetništvo in industrijo, Zveza hotelov in restavracij in 
Zbornica za mala in srednje velika podjetja) in generalnih sekretarjev največjih sindikatov 
(Splošni sindikat delavcev in Sindikat Haddiema Maghqudin, predsednik For.UM in predsednik 
Konfederacije sindikatov). 
 
V Svetu sicer ni predstavnikov civilne družbe, se pa pod vodstvom predsednika Sveta redno 
sestaja Odbor za civilno družbo, katerega član je tudi predstavnik mladih (JCI - Junior Chamber 
International).  
  
Na dnevne rede Sveta in njegovih odborov vplivajo predvsem tekoče zadeve v domačem in 
mednarodnem gospodarskem okolju, o katerih socialni partnerji menijo, da se je treba 
pogovoriti. Ker je tudi vlada ena od udeleženih strani Sveta, ta v razpravo predlaga 
problematike, preko katerih se oblikuje državna politika. 

                                                 
4 Odbor za plače in kolektivne pogodbe, Odbor za gospodarske zadeve, Odbor za enake možnosti, Odbor za trg dela, 
Odbor za delovno pravo, Odbor za varnost pri delu, Nacionalni odbor za razvojni načrt, Odbor za poklicno 
usposabljanje, Odbor za socialne zadeve in Odbor za socialno listino.  
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Da bi bolje razumeli socialni dialog na Malti, je treba izpostaviti, da na Malti pogajanja o plačah 
potekajo na ravni podjetij in ne prek sektorskih ali nacionalnih pogajanj. To po mnenju Sveta 
dobro vpliva na državo v smislu spodbujanja konkurenčnosti in plačne fleksibilnosti. Svet zato ne 
posega v pogajalske procese glede plač. Po tradiciji je na Malti vlada tista, ki je največkrat 
pobudnik, oblikovalec in izvajalec politik. Zato Svet služi kot svetovalno in posvetovalno telo, ki 
pa nima izvršilnih pristojnosti, niti ne zavezujočega vpliva na vladne odločitve (Ekonomsko-
socialni svet Malte, spletna stran). 
 
2. 19 Nemčija 
 
Nemška zakonodaja ne pozna trajne tripartitne institucionalne organizacije, ki bi se na zvezni 
ravni ukvarjala z gospodarskimi in socialnimi vprašanji. Najdemo pa podobne oblike tripartitnega 
sodelovanja v področni delovni oziroma socialni zakonodaji (npr. Zavod za zaposlovanje pri 
spodbujanju zaposlovanja vključuje predstavnike delavcev, delodajalcev in državnih organov; 
podobno tripartitno sodelovanje določa tudi Zakon o pogojih dela - MiArbG npr. pri določanju 
minimalne plače itd.) (ECPRD 1539).     
 
2. 10 Nizozemska 
 
Nizozemski Socialno-ekonomski svet (Sociaal-Economische Raad - SER) je bil ustanovljen leta 
1950 z Zakonom o gospodarskih družbah (Wet op de Bedrijfsorganisatie). SER je glavno 
posvetovalno telo nizozemske vlade in parlamenta na področju nacionalne in mednarodne 
socialne ter ekonomske politike. Financiran je s strani industrije (preko obveznih dajatev 
Gospodarski zbornici) in je povsem neodvisen od vlade. Zastopa interese sindikatov in industrije 
ter svetuje vladi (na zahtevo ali na lastno pobudo) glede pomembnejših socialnih in 
gospodarskih vprašanj. Cilj je uravnotežena gospodarska rast in trajnostni razvoj, doseganje 
najvišje možne stopnje zaposlenosti ter pravična porazdelitev dohodka. 
 
SER ima tudi upravne naloge. Nadzoruje delo gospodarskih svetov (imenuje tudi njihovo 
vodstvo), ki v nizozemskem gospodarstvu igrajo pomembno vlogo (npr. organiziranje skupne 
promocijske kampanje). Odgovorni so namreč za zastopanje interesov posameznih panog, 
sestavljajo pa jih predstavniki delodajalcev in sindikatov. 
Poleg tega SER pomaga vladi pri implementaciji nacionalnih zakonov in smernic, ki jih oblikuje 
Evropska unija. 
 
SER je sestavljen iz treh skupin s po 11 članov, skupno torej iz 33 članov. Ta tripartitna sestava 
odraža družbene in gospodarske odnose na Nizozemskem. Prvo skupino sestavljajo člani, ki 
zastopajo delodajalce, druga je sestavljena iz članov, ki zastopajo sindikate in tretja je 
sestavljena iz neodvisnih ali "kronskih" članov, ki jih imenuje vlada. 
 
Predstavniki delodajalcev (11): 

- 7 - Združenje nizozemske industrije in delodajalcev (VNO Vereniging / NCW); 
- 3 - združenje malih in srednje velikih podjetij (MKB Nederland); 
- 1 - Nizozemska organizacija za kmetijstvo in vrtnarstvo (LTO). 

  
Predstavniki sindikatov (11): 

- 8 - Združenje nizozemskih sindikatov (FNV); 
- 2 - Nacionalna zveza krščanskih sindikatov na Nizozemskem (CNV); 
- 1 - Federacija sindikatov vodstvenega in strokovnega osebja sindikatov (MHP). 
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Neodvisni člani (11): 
Neodvisni (kronski) člani so neodvisni strokovnjaki. Pogosto gre za univerzitetne profesorje 
ekonomije, financ, prava ali sociologije. Imenuje jih vlada, a ji niso odgovorni. Pri imenovanju teh 
članov je posebna skrb posvečena ohranjanju ravnotežja med različnimi področji interesov in 
političnih usmeritev v državi. 
 
Predsednik Nederlandsche Bank (Nizozemska centralna banka) in direktor nizozemskega Urada 
za analizo ekonomskih politik (Centraal Planbureau) sta kronska člana. Predsednika SER 
imenuje kraljica - po priporočilu SER. Predsednikova funkcija se opravlja za polni delovni čas, 
vsi ostali člani SER pa imajo druge stalne zaposlitve. 
 
Vseh javnih sestankov SER in zaprtih sej komisij in delovnih skupin se kot opazovalci 
udeležujejo tudi predstavniki vladnih služb. Ti uradniki so imenovani kot opazovalci zaradi 
njihovega strokovnega znanja na določenih področnih politikah. Njihova prisotnost izboljšuje 
pretok informacij med vladnimi službami. 
 
Pri svetovanju glede različnih tem si SER pomaga s številnimi odbori in stalnim sekretariatom. 
SER sicer vodi izvršni odbor, v polni sestavi pa se sestane vsak tretji petek v mesecu, v prvi vrsti 
z namenom obravnave in oblikovanja svetovalnih poročil vladi (ki jih predhodno pripravijo odbori 
ali delovne skupine). Kjer mnenje SER ni soglasno, se različna mnenja navedejo v poročilu. Ti 
sestanki so odprti za javnost. 
Tako kot SER tudi odbore sestavljajo predstavniki delodajalcev, predstavniki sindikatov in 
neodvisni strokovnjaki. Načeloma odboru predseduje "kronski" član. 
Nekateri odbori ("odbori po 43. členu" - 43. člen Zakona o gospodarskih družbah), lahko svoja 
mnenja posredujejo neposredno vladi.  
Sekretariat pomaga SER pri pripravi in izvedbi aktivnosti. V njem je približno 120 zaposlenih. 
 
Vsako leto Ekonomsko-socialni svet sprejme nov delovni program, ki temelji na pismu, ki ga 
prejme od nizozemske vlade. V pismu so navedene najpomembnejše politične predloge, glede 
katerih namerava vlada v prihodnjem letu poiskati nasvet Sveta. Kot omenjeno, za nasvet lahko 
zaprosi tudi parlament (tako predstavniški dom kot senat).  
 
Svet je med drugim v vladnem pismu "Zahteve za svetovanje v letih 2013" septembra 2012 
prejel napoved vlade, da bo med drugim potrebovala njegov nasvet glede položaja mladih na 
trgu dela. To je vlada utemeljila z naslednjimi ugotovitvami: 
 
"Na trgu dela različni trendi dela ogrožajo socialni in ekonomski položaj mladih. Brezposelnost 
mladih narašča, diplomanti pogosto delajo honorarno ali na manj zahtevnih delovnih mestih,  
mladi vedno težje dobijo stalno službo. To jim močno otežuje tudi položaj na stanovanjskem 
trgu, stopnja brezposelnosti mladih pa je še posebej neugodna med ranljivimi skupinami. 
 
Kaj Svet meni, katera so glavna tveganja, s katerimi se mladi srečujejo na kratek in dolgi rok?... 
Kakšen vpliv imajo institucije - na primer trg dela, stanovanjski trg in izobraževalni sistem - na 
varnost zaposlitve ter socialni in ekonomski položaj mladih? Kako lahko te institucije izboljšajo 
varnost zaposlitve ter socialni in ekonomski položaj te skupine? 
Kako izboljšati povezavo med izobraževanjem in trgom dela? Kakšno vlogo lahko imajo socialni 
partnerji v zvezi s tem?" (Ekonomsko-socialni svet Nizozemske, spletna stran). 
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2. 21 Poljska 
 
Na Poljskem je bila leta 1994 z vladnim sklepom ustanovljena tripartitna Komisija za socialne in 
ekonomske zadeve. Deluje na podlagi pravil, ki so navedena v Zakonu o tripartitni komisiji za 
socialne in ekonomske zadeve ter o vojvodskih komisijah za socialni dialog iz leta 2001. 
 
V skladu z zakonom je komisija najpomembnejši nacionalni organ socialnega dialoga, katerega 
namen je uskladitev interesov delavcev in delodajalcev ter delovati za skupno dobro. Cilj 
delovanja Komisije je doseči in ohraniti socialni mir s pomočjo: 

- vodenja socialnega dialoga glede plač in socialnih prejemkov, kot tudi drugih socialnih ali 
ekonomskih zadev; 

- preučevanja predlogov velikega socialnega ali ekonomskega pomena, če so bistvenega 
pomena za ohranjanje socialnega miru; 

- sodelovanje pri oblikovanju Zakona o proračunu, kot tudi aktov, ki so z njim povezani. 
 
Komisija je sestavljena iz predstavnikov vlade, delavcev in delodajalcev. Predstavniki Sveta 
ministrov, ki jih imenuje predsednik vlade, zastopajo vladno stran. Trenutno so to predstavniki: 
Ministrstva za gospodarstvo, delo in socialno politiko (minister za gospodarstvo, delo in socialno 
politiko je trenutno hkrati predsednik Komisije), Ministrstva za finance, Ministrstva za državno 
premoženje, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za zdravje ter Ministrstva za šolstvo in 
šport. 
Stran zaposlenih v Komisiji zastopajo reprezentativne sindikalne organizacije. To so: Sindikat 
"Solidarnost", Zveza poljskih sindikatov in Forum sindikatov. 
Delodajalsko stran v Komisiji zastopajo predstavniki reprezentativnih organizacij delodajalcev. 
To so: Poljska konfederacija delodajalcev, Poljska konfederacija zasebnih delodajalcev, Poljsko 
združenje obrtnikov in Poslovni center Club - Unija poljskih delodajalcev. 
 
Svetovanje pri aktivnostih Komisije izvajajo predstavniki Centralnega statističnega urada in 
Narodne banke Poljske. Poleg tega pa so vabljeni lahko še predstavniki: Skupne komisije vlade 
in lokalne samouprave, Nacionalnega sveta za sodelovanje, Združenja za forum nevladnih 
pobud, Zveze potrošnikov in Poljske zveze brezposelnih.  
 
Predsednik vlade imenuje predsednika komisije, ki skupaj s predsedstvom vodi Komisijo. 
Predsedstvo sestavljajo predsednik komisije in podpredsedniki - vodje vsake reprezentativne 
organizacije delavcev in delodajalcev. Predsedstvo določi program dejavnosti in časovni 
razpored dela, kot tudi dnevni red sej Komisije.  
 
Komisija deluje na plenarnih zasedanjih, ki jih skličejo po potrebi, vendar ne manj kot enkrat na 
dva meseca. Komisija lahko sprejema zakone in sklepe. 
 
Administrativne storitve za  Komisijo opravlja sekretariat Komisije, ki ga sestavljajo zaposleni v 
Uradu za institucije socialnega dialoga na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in socialno politiko. 
 
Na podlagi 11. člena Zakona o tripartitni komisiji za socialne in ekonomske zadeve ter o 
vojvodskih komisijah za socialni dialog, je Komisija leta 2002 sprejela Zakon št. 3 o oblikovanju 
stalnih odborov: za socialno zavarovanje, za delovno zakonodajo in kolektivne pogodbe, za 
proračun, za plače in socialne prejemke, za ekonomske politike in trga dela ter za razvoj 
socialnega dialoga. Istega leta je bil z Zakonom št. 9 oblikovan Odbor za javne storitve/službe in 
z Zakonom št. 12 še Odbor za sodelovanje z Mednarodno organizacijo dela. 
Trenutno Komisije za socialni dialog delujejo tudi v vsakem od 16 vojvodstev (Ekonomsko-
socialna komisija Poljske, spletna stran). 
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2. 22 Portugalska 
 
Ekonomsko-socialni svet (Conselho Económico e Social - CES) je na Portugalskem z ustavo 
predviden organ za posvetovanje in socialni dialog. Njegov glavni cilj je spodbujanje sodelovanja 
ekonomskih in socialnih partnerjev v postopkih odločanja glede reševanja socialno-ekonomskih 
vprašanj. To je prostor za dialog med vlado, socialnimi partnerji in predstavniki drugih 
organiziranih skupin civilne družbe. 
 
Ustava Republike Portugalske v 92. členu CES podeljuje dve vrsti pristojnosti, posvetovalno in 
pristojnost sprejemanja socialnih sporazumov. 
Njegove posvetovalne pristojnosti temeljijo na sodelovanju najbolj reprezentativnih organizacij 
portugalske družbe in gospodarstva. Svet pripravlja mnenja, ki jih zahteva vlada ali drugi organi, 
lahko pa tudi na lastno pobudo. V okviru te pristojnosti CES izraža svoje mnenje o osnutkih 
programov in politik socialnega in gospodarskega razvoja, glede pozicioniranja Portugalske v 
okvir evropskih institucij, pristojnih za te politike, glede uporabe evropskih sredstev na nacionalni 
ravni in glede regionalne razvojne politike. 
 
Pristojnost glede socialnega dogovarjanja ima za cilj spodbujanje socialnega dialoga ter 
pogajanj med vlado in socialnimi partnerji - sindikati in združenji delodajalcev. 
 
Delo Sveta se izvaja preko njegovih organov, ki so: predsednik, plenum, posebni odbori (stalni in 
začasni), koordinacijski odbor, administrativni odbor ter poseben Stalni odbor za socialno 
dogovarjanje, ki deluje neodvisno od CES. 
 
Plenum je sestavljen iz 66 rednih članov, ki imajo status svetovalca, vključno s predsednikom 
CES, ki predseduje tudi plenarnim zasedanjem in ga izvoli parlament ter štirimi podpredsedniki, 
ki jih izvoli plenum. 
 
Člane CES je možno okvirno razdeliti na šest skupin, ki se razlikujejo glede na naravo interesov, 
ki jih zastopajo: 

- vlada; 
- delodajalci; 
- delavci; 
- predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti; 
- predstavniki različnih interesov (med drugimi tudi predstavnica Nacionalnega združenja 

mladih podjetnikov (Ass. Nac. Jov. Empresários), predstavnik Združenja družin, 
predstavnik univerz itd.); 

- posamezniki s posebnimi  zaslugami. 
 
Plenum zaseda šestkrat na leto na rednih zasedanjih, vendar ga je mogoče sklicati tudi izredno, 
na pobudo predsednika ali na zahtevo petine članov. 
Stalni odbor za ekonomsko in socialno politiko (Comissão Especializada Permanente de Política 
Económica e Social - CEPES) je sestavljen iz štirih predstavnikov vlade, združenja delodajalcev, 
sindikatov in lokalnih oblasti, predstavnikov vsake od avtonomnih regij in po enega predstavnika 
iz sektorjev, zastopanih v CES, lahko tudi eno ali dve osebi s posebnimi zaslugami. 
CEPES (in CDROT - glej naslednji stalni odbor) vodi predsednik, ki mu pomagata dva 
podpredsednika. Delovanje odbora ni vezano določen urnik, ampak se srečanje skliče na 
pobudo predsednika ali na zahtevo tretjine članov. 
Stalni odbor za regionalni razvoj in prostorsko načrtovanje (Comissão Especializada 
Permanente do Desenvolvimento Regional e do Ordenamento do Território - CDROT) je prav 
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tako sestavljen iz štirih predstavnikov iz vlade, združenja delodajalcev, sindikatov in lokalnih 
oblasti, predstavnikov vsake od avtonomnih regij in po enega predstavnika iz sektorjev, 
zastopanih v CES, lahko tudi eno ali dve osebi s posebnimi zaslugami. 
Socialni partnerji - vlada, združenja delodajalcev in sindikati - delujejo tudi v Stalnem odboru za 
socialno dogovarjanje (Comissão Permanente de Concertação Social - SSVP), katerega glavna 
naloga je spodbujanje socialnega dialoga in dogovarjanja za sklenitev sporazumov. 
 
Poleg tega SSVP tudi: 

- daje mnenja o prestrukturiranju in socialno-ekonomskih razvojnih politikah ter o njihovi 
implementaciji; 

- zagotavlja rešitve za pravilno delovanje gospodarstva ob upoštevanju njegovega vpliva 
na trg dela in na socialno področje; 

- redno ocenjuje razvoj socialnih in gospodarskih razmer v državi; 
- ocenjuje zakonodajne projekte v zvezi s socialnim-delovnimi zadevami - delovno pravo. 

 
Predseduje mu predsednik vlade. Predsednik CES je sicer član odbora, vendar nima glasovalne 
pravice. Delo SSVP se izvaja v več fazah, in sicer glede na predlog in razporejanje zadev, ki jih 
obravnava in glede na opredelitev najbolj primernih metodologij za analizo, ki so sprejemljive za 
vse člane. Tematike, ki se običajno obravnavajo zajemajo: politike zaposlovanja, poklicno 
usposabljanje, socialno varstvo, javno upravo in davčne politike. 
Kadar se zahteva priprava kompleksnejšega mnenja, se oblikujejo tematske delovne skupine. 
Tristransko sprejeti sporazumi SSVP ne potrebujejo potrditve na plenumu.  
 
Določene zadeve od SSVP zahtevajo zavezujoče mnenje, kot je na primer določitev letnega 
zneska zajamčenega minimalnega mesečnega dohodka (Ekonomsko-socialni svet Portugalske, 
spletna stran). 
 
2. 23 Romunija 
 
Ekonomsko-socialni svet (Consiliul Economic şi Social - CES) je avtonomen tripartitni javni 
organ nacionalnega interesa, ustanovljen za doseganje socialnega dialoga med delodajalci, 
sindikati in vlado ter z namenom vzpostavitve stabilnosti in socialnega miru ter razvoja socialne 
solidarnosti. 
Romunska ustava določa Ekonomsko-socialni svet kot posvetovalno telo parlamenta in vlade na 
področjih, določenih z Zakonom o organizaciji in delovanju CES.5 
Ekonomsko-socialni svet ima svetovalno funkcijo pri oblikovanju strategij ter ekonomskih in 
socialnih politik. Igra tudi vlogo mediatorja v primeru sporov na nacionalni ravni med socialnimi 
partnerji.  
 
Ekonomsko-socialni svet analizira gospodarske in socialne razmere v državi ter daje priporočila 
vladi in parlamentu glede: 

- prestrukturiranja in razvoja nacionalnega gospodarstva; 
- privatizacije, doseganja in povečevanja konkurenčnosti gospodarskih subjektov; 
- odnosov na trgu dela in politike plač; 
- socialnega in zdravstvenega varstva; 
- izobraževanja, raziskav in kulture; 
- denarnih, finančnih, fiskalnih in dohodkovnih politik. 

 
Za vsa navedena področja so organizirani posebni stalni odbori. 

                                                 
5 Dostopen v angleškem jeziku na: http://www.ces.ro/legislation/en/9.  
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Plenum se sestaja na rednih mesečnih sejah. Možne so tudi izredne seje na zahtevo 
predsednika CES ali vsaj ene tretjine članov. Plenum sestavlja 45 članov, vključno s 
predsednikom in dvema podpredsednikoma. Nacionalna konfederacija delodajalcev imenuje 15 
članov; 15 članov določijo reprezentativni sindikati; 15 članov civilne družbe s sklepom imenuje 
predsednik vlade, na predlog Ministrstva za delo, družino in socialne zaščite. Gre za 
predstavnike različnih poklicev, organizacij za varstvo potrošnikov, znanstvene in akademske 
skupnosti, organizacij kmetov, upokojencev, lokalnih skupnosti, združenj, ki zastopajo družine in 
ljudi s posebnimi potrebami ter drugih nevladnih organizacij. 
 
Predsednika CES imenuje Romunska nacionalna organizacija delodajalcev, potrdi pa ga 
parlament (za dobo 4 let).  
Izvršni svet Ekonomsko-socialnega sveta sestavljajo predsednik, dva podpredsednika (en s 
strani vlade, drugi s strani sindikatov) in še šest članov (po dva od vsakega socialnega 
partnerja). Svet je odgovoren za aktivnosti CES v obdobjih med plenarnimi sejami. Koordinira 
srečanja posebnih odborov ter delo generalnega sekretarja in dejavnosti strokovne službe. 
Stalni ali začasni odbori so ustanovljeni kot delovne skupine za opravljanje nalog Ekonomsko-
socialnega sveta. Namenjeni so analizo posebnih vprašanj, ki jih določa zakon ter pripravi 
dokumentov za izvršni svet in plenum: 

- priprava mnenj na osnutke aktov/projektov in osnutke strategij; 
- priprava stališč in priporočil o zadevah, ki jih CES rešuje na lastno pobudo; 
- priprava različnih priporočil, ki izhajajo iz določb Zakona o CES (Ekonomsko socialni svet 

Romunije in ECPRD 1539, spletne strani). 
 
 
2. 24 Slovaška 
 
Zakon št. 103/2007 regulira oz. definira način tristranskega dialoga na nacionalni ravni med 
socialnimi partnerji -  državo/vlado, delodajalci in zaposlenimi. S tem zakonom je bil kot 
posvetovalno telo ustanovljen Ekonomsko - socialni svet Slovaške republike, ki preko 
predstavnikov socialnih partnerjev pripravlja stališča in priporočila na področju gospodarskega in 
socialnega razvoja ter sklepa sporazume. Poleg tega pa oblikuje tudi skupna stališča in 
priporočila glede državnega proračuna ter stališča do predlogov splošno zavezujočih pravnih 
predpisov, ki so pomembni za interese delavcev in delodajalcev (na gospodarskem, socialnem 
in delovnem področju, na področju plač, pogojev zaposlovanja in poslovnih pogojev).  
 
Svet ima 21 članov; sedem predstavnikov vlade, sedem predstavnikov reprezentativnih 
organizacij delodajalcev in sedem predstavnikov reprezentativnih sindikatov (število 
predstavnikov posamezne reprezentativne organizacije je odvisno od števila zaposlenih oz. 
članov). Svet je sestavljen iz plenuma in predsedstva.  
 
Plenum je glavno posvetovalno telo Sveta in sestavljen iz vseh članov. Sestaja se vsaj v 
četrtletnih intervalih (seje niso javne). Na posamezne točke sej lahko člani plenuma povabijo 
strokovnjake. Zaključke sej, ki so sestavljeni iz sporazumov, stališč in priporočil, se posreduje 
ustreznemu organu v nadaljnjo obravnavo oz. za sprejem odločitve. V primeru nesoglasij, 
zaključek vsebuje stališče vlade in vsakega posameznega socialnega partnerja. 
 
Predsedstvo je sestavljeno iz članov Sveta: predsednika Sveta, ki ga imenuje vlada izmed 
"vladnih" članov Sveta; podpredsednika, ki je imenovan s strani delodajalcev; podpredsednika, 
ki je imenovan s strani sindikatov; in treh članov (imenovani po eden od vsakega socialnega 
partnerja). 
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Svet za obravnavo posameznih področij ustanovi svetovalna telesa, ki jih sestavljajo tudi 
strokovnjaki, imenovani s strani predstavnikov vlade in socialnih partnerjev, sicer pa člani Sveta 
in sekretar Sveta. 
 
Delovanje Sveta organizacijsko in administrativno podpira sekretariat (vodi ga sekretar), 
finančno pa je pokrit s strani državnega proračuna. Stroške članov, povezanih z njihovim 
delovanjem v organih Sveta, pa krije posamezen socialni partner, katerega predstavnik je član 
(Vlada Republike Slovaške1 in 2, spletni strani).  
 
2. 25 Španija 
 
Iz odgovora ECPRD je razvidno, da imajo v Španiji na nacionalni ravni več tripartitnih organov, 
katerih delovanje je pretežno namenjeno socialnemu dialogu. V njih so zastopani državna 
uprava, delodajalci in delojemalci, ki razpravljajo o temah, ki se raztezajo od ekonomije do 
zdravja. Za primer: obstaja tripartitni Odbor za nadzor nad delom in socialno varnost ali Odbor 
za delo na področju imigracij (oba pri Ministrstvu za delo in imigracije). Odbor za strokovno 
usposabljanje na področju zaposlovanja in Državni svet za družbeno odgovornost podjetij sta 
tudi primera tripartitnih organov. 
  
Vse tripartitni organi imajo v svojih pravilih določeno redno sestajanje (srečanja na pol leta, tri 
mesece ipd.), pri vseh pa obstaja tudi možnost izrednih zasedanj. Odločitve se sprejemajo s 
soglasjem (to je cilj socialnega pakta), vendar pa ima zadnjo besedo vlada. Sporazumi in 
priporočila, ki ne gredo skozi parlamentarno proceduro za parlament niso zavezujoča. Vendar 
pa jih vlada v smislu socialnega sporazuma običajno upošteva in spoštuje (ECPRD 1539). 
 
Poleg tega pa v pod okriljem Ministrstva za delo in priseljevanje deluje Ekonomsko-socialni svet, 
ki je posvetovalno telo vlade na socialno-ekonomskem področju in področju zaposlovanja. Svet 
je oseba javnega prava z organizacijsko in funkcionalno neodvisnostjo pri opravljanju svojega 
poslanstva. 
Svet je sestavljen iz 61 članov, ki jih imenuje vlada: 

- predsednik, 
- 20 članov, ki sestavljajo prvo skupino, so predstavniki najbolj reprezentativnih sindikatov, 

v sorazmerju z njihovim članstvom, 
- 20 članov, ki sestavljajo drugo skupino, so predstavniki najbolj reprezentativnih 

delodajalskih organizacij, v sorazmerju z njihovim članstvom, 
- 20 članov pa je: 

• 14 članov, ki spadajo v tretjo skupino, so osebe, ki jih predlagajo naslednje organizacije 
in združenja: 
 a) 3 združenja kmetov, 

  b) 3 združenja ribičev, 
  c) 4 Svet potrošnikov in uporabnikov, 
  d) 4 združenje zadrug in podjetij v lasti delavcev. 
 
 • 6 strokovnjakov, ki tudi sodijo v tretjo skupino, ki imajo priznane  izkušnje na socialno-
 ekonomskem področju in področju zaposlovanja imenuje vlada na skupni predlog 
 ministrstva za delo in socialne zadeve ter ministrstev za finance in proračun po 
 posvetovanju z organizacijami, zastopanimi v Svetu.  

Člani Sveta opravljajo svoje naloge s popolno samostojnostjo in neodvisnostjo. Vsi člani, 
vključno s predsednikom, imajo mandat za štiri leta, z možnostjo podaljšanja.  
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Plenarna zasedanja Sveta so javna. Določene razprave pa se s sklepom Sveta lahko razglasi za 
zaprte. Seje se lahko udeležijo in na njih govorijo člani vlade. Drugi organi in javni uslužbenci na 
nacionalni ravni se sej lahko udeležijo na povabilo ali ko so pooblaščeni za poročanje ali 
odgovarjanje na vprašanja o zadevah v njihovi pristojnosti. Za posamezna ožja področja Svet 
ustanovi stalne in ad hoc odbore. 
 
Svet podaja mnenja glede zakonov, ki jih pripravi vlada in na osnutke kraljevih odlokov o 
urejanju socialno-ekonomskih zadev in zaposlovanja. Pripravi tudi mnenja glede predpisov, ki se 
tičejo njegovega delovanja. 
Na zahtevo vlade ali na lastno pobudo pripravlja raziskave in poročila, ki se nanašajo na 
vprašanja v okviru socialno-ekonomskih interesov delodajalcev in delojemalcev (ekonomija, 
obdavčevanje, delovna razmerja, zaposlovanje in socialna varnost ipd.). Poleg tega mora Svet 
vsako leto v prvih petih mesecih vladi predložiti poročilo z oceno socialno-ekonomskega in 
zaposlitvenega položaja Španije. Mnenja Sveta niso zavezujoča za vlado. 
 
2. 26 Švedska 
 
Na Švedskem nimajo ekonomsko-socialnega sveta, smo pa zasledili Nacionalni urad za 
posredovanje/mediacijo (Medlingsinstitutet), ki je osrednja vladna agencija v okviru Ministrstva 
za delo. Ima tri glavne naloge: mediacija v delovnih sporih, spodbujanje učinkovitega postopka 
določanja plač in nadzor nad zagotavljanjem javnih statističnih podatkov o plačah. 
 
Urad v primeru spora med strankami na trgu dela določi mediatorje v pogajanjih glede plač in 
pogojev za zaposlitev. Večina teh mediatorjev je prej delovala kot pogajalec s socialnimi 
partnerji (ali na strani sindikatov ali delodajalskih organizacij). 
 
Nacionalni urad za posredovanje si prizadeva za učinkovit proces oblikovanja plač. To pomeni 
povezovanje realne rasti plač z višjo stopnjo zaposlenosti, omogočanje sprememb v relativni 
plači ter zagotavljanje skladnosti z načeli, kjer konkurenčnost (izvozna industrija) določa normo 
za rast plač in stroški ne presegajo stroškov švedskih konkurentov. Nacionalni urad za mediacijo 
ima redne pogovore s socialnimi partnerji in večkrat letno organizira konference o oblikovanju 
plač. Prav tako objavlja poročila in antologije o tem področju, vse z namenom, da potiska 
oblikovanje plač v pravo smer. 
 
Od leta 2001 je Urad državni organ, odgovoren za javno statistiko plač. To sicer izdela švedski 
statistični urad, naloga urada pa je, da jo po posvetovanju z drugimi zainteresiranimi stranmi 
oblikuje za potrebe drugih uporabnikov. 
 
Nacionalni urad za mediacijo ima 10 zaposlenih in je začela delovati jeseni leta 2000. 
Nadomestil je Urad državnega spravnega posredovalca, ki je prav tako imenoval mediatorje. 
Razlika je le v tem, da zdaj mediatorji ne smejo predlagati dogovorov, ki bi vsebovali normative, 
ki presegajo tiste, dogovorjene na podlagi sporazumov v industrijskem sektorju. 
 
Državna mediacija v industrijskih konfliktih je bila prvič uvedena z zakonom leta 1906 (Švedski 
Urad za mediacijo, spletna stran). 
 
2. 27 Združeno kraljestvo 
 
Iz odgovora spodnjega doma angleškega parlamenta na ECPRD vprašalnik št. 1539 je razvidno, 
da v Združenem kraljestvu ne obstaja poseben tripartitni organ na nacionalni ravni, ki bi 
obravnaval socialno in ekonomsko politiko (ECPRD 1539, spletna stran). 
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III. Zaključek  
 
V državah članicah EU je dialog med socialnimi partnerji raznoliko urejen. V Avstriji, Belgiji, 
Grčiji, Nemčiji, Združenem kraljestvu ter na Danskem, Finskem in Švedskem ni tripartitnih 
organov med vlado in socialnimi partnerji na nacionalni ravni. Socialni dialog v teh državah 
poteka v bolj neformalnih oblikah (npr. v Avstriji) ali s pomočjo tripartitnih sporazumov (Finska) 
oziroma skozi drugačne institucionalne okvire, kot so: bipartitni organi zaposlenih in delodajalcev 
v Belgiji (podobno v Grčiji), prostovoljni svet na Danskem ali Nacionalni svet za mediacijo na 
Švedskem.  V Nemčiji pa je tripartitno sodelovanje predpisano v posameznih zakonskih aktih s 
področja delovne in socialne zakonodaje.     
 
V središču večine obstoječih ekonomsko socialnih svetov v preostalih državah članicah EU so 
poleg vlad združenja delavcev in delodajalcev. Tako je v Bolgariji, Češki, Estoniji, Latviji, Litvi, 
Luksemburgu, na Madžarskem, Slovaškem in na Hrvaškem.  
 
V Franciji in Italiji ter na Irskem je sestava nacionalnih ekonomsko socialnih svetov nekoliko 
širša ter poleg predstavnikov vlade, delavcev in delodajalcev, vključuje tudi posamezne skupine, 
kot so: kmeti (Francija, Irska, Italija), obrtniki (Francija), svobodni poklici (Francija, Italija), 
prostovoljne/okoljske/nevladne organizacije (npr. Irska, Italija, Poljska, Portugalska) oziroma 
neodvisni strokovnjaki (npr. Francija, Irska, Italija, Nizozemska) ali celo več različnih 
predstavnikov civilne družbe (npr. Romunija, Španija).   
 
V državah članicah EU se predstavniki mladih, kot posebej izpostavljene skupine, v tripartitnih 
organizacijah socialnega dialoga, pojavljajo redko. V francoskem Ekonomskem, socialnem in 
okoljskem svetu (ESEC), ki šteje 233 članov, delujejo tudi štirje predstavniki za mlade in 
študente. Ti predstavniki mladih delujejo znotraj podskupine ESECa za socialno in teritorialno 
kohezijo in življenje v skupnosti (60 članov) ter niso vključeni v podskupino za gospodarske 
zadeve in socialni dialog (140 članov).       
V Litvi v sklopu ESS deluje Odbor za mladino, kjer imajo svoje predstavnike tudi mladi. Pod 
vodstvom predsednika ESS Malte deluje Odbor za civilno družbo, kjer imajo mladi prav tako 
predstavnika. V Portugalskem ESS sestavljajo plenum tudi na primer predstavnica 
Nacionalnega združenja mladih podjetnikov in predstavnik Združenja družin. 
 
V večini predstavljenih držav imajo tripartitni organi svetovalno ali posvetovalno funkcijo. Na 
Cipru pa imajo splošno sprejete odločitve Svetovalnega odbora za delo za vlado zavezujoč 
značaj. Podobno je tudi v Litvi. Na Portugalskem in Madžarskem so določene odločitve za vlado 
zavezujoče.   
 
 
 
 
Pripravila:  
mag. Andrej Eror 
mag. Mojca Pristavec Đogić 
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