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25 dejavnosti,  
združenih v strateškem svetu
Z delovanjem je začel Strateški svet za kolektivno dogovarjanje/bipartitni 
socialni dialog, katerega namen je utrditev oblikovanja dobrih praks na 
področju kolektivnega dogovarjanja v dejavnostih gospodarstva. 
Metka Penko Natlačen, Pravna služba GZS

Upravni odbor GZS je na seji 5. decembra 2018 

ustanovil Strateški svet za kolektivno dogovarjanje/

bipartitni socialni dialog kot svoje posvetovalno 

telo. Svet bo deloval na področju sklenjenih kolek-

tivnih pogodb dejavnosti v gospodarstvu. Namen 

delovanja je utrditev oblikovanja dobrih praks na 

področju kolektivnega dogovarjanja v dejavnostih 

gospodarstva.  

Pomembno za celotno gospodarstvo

Prva seja sveta je potekala 17. januarja 2019. V 

strateškem svetu je preko članov ali interesnih 

članov združenih 25 dejavnosti, ki sklepajo kolek-

tivne pogodbe dejavnosti. Kot člani so pritegnjeni 

k delu Strateškega sveta vodje pogajalskih skupin, 

kot njihovi namestniki pa direktorji združenj/zbornic 

dejavnosti skleniteljic kolektivnih pogodb dejavnosti. 

Njegovo delovanje je pomembno ne le za delodajal-

ske organizacije skleniteljice, ampak tudi za celotno 

gospodarstvo, saj ima 14 kolektivnih pogodb dejavno-

sti status razširjene veljavnosti in s tem veljajo za vse 

delodajalce v teh dejavnostih.

Strateški svet bo pri svojem delovanju predvsem 

zagotovil celovito in transparentno informiranje 

združenj/zbornic dejavnosti o vseh pravnih, ekonom-

skih in strateških vprašanjih, pomembnih za bipartitni 

socialni dialog. V njem bo potekala razprava in se 

bodo oblikovala stališča kot podpore združenjem/

zbornicam dejavnosti predvsem pri izvajanju 

sektorskega bipartitnega socialnega dialoga, pa tudi 

oblikovanju aktualnih stališč za parlament, Državni 

svet in Ekonomsko socialni svet. 

Koordinator delovanja Strateškega sveta je 

izvršni direktor Mitja Gorenšček, njegova sekretarka 

pa namestnica direktorice Pravne službe Metka 

Penko Natlačen. Za strokovno podporo delovanju 

Strateškega sveta je zadolžena Pravna služba GZS, za 

ekonomsko pa Analitika GZS. 

Podpora pripravi novega plačnega sistema

Na prvi seji je svet obravnaval nekatere najbolj 

aktualne teme bipartitnega socialnega dialoga: 

izhodišča za spremembo plačnega sistema v gospo-

darstvu, učinke Zakona o minimalni plači na tarifne 

priloge kolektivnih pogodb dejavnosti. Prisotni so 

dali podporo pripravi novega plačnega sistema, da bi 

lahko prehiteli negativne učinke uveljavitve Zakona 

o minimalni plači v letu 2020. Prisotni vodje pogajal-

skih skupin so poročali o stanju pogajanj posameznih 

kolektivnih pogodb. Sekretarka Strateškega sveta 

je kot pooblaščenka v kolektivnem sporu glede 

Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje poročala, 

da je vrhovno sodišče v revizijskem postopku potrdilo 

odločitev sodišča druge stopnje, v kateri je bilo 

ugodeno zahtevku predlagtelja. Odločilo je, da kolek-

tivna pogodba za poklicne novinarje že po samem 

zakonu od 6. maja 2009 delodajalcev ne zavezuje več. 

Seje so se udeležili predstavniki prav vseh kolek-

tivnih pogodb dejavnosti gospodarstva. S svojo 

udeležbo in aktivnim sodelovanjem pri poteku seje 

so podprli njegove usmeritve in nadaljnje delovanje. 

Naslednja seja tega organa bo 11. aprila 2019. gg

14 kolektivnih 
pogodb dejavnosti 
ima status razširjene 
veljavnosti in s 
tem veljajo za vse 
delodajalce v teh 
dejavnostih.
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