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V krizi, ki je prizadela gradbeništvo V Sloveniji, so prišle na dan tudi vse pomanj-
kljivosti sedanjih oblik sodelovanja socialnih partnerjev v gradbeništvu. Toda 
rešitve že obstajajo;  v razvitih državah jih uspešno uporabljajo ne Ie desetletja, 
ampak celo več kot stoletje (npr. Nemčija). Tudi slovensko gradbeništvo orje 
ledino z zasnovo primernega koncepta paritetnih socialnih skladov.

Socialnim partnerjem v zahodnih evropskih državah se je v preteklosti uspelo 
uspešno dogovoriti, katere pravice, tveganja in prednosti za določena področja 
so za delodajalce in delojemalce v gradbeni panogi pomembni. Ta so uskladili in 
podpisali sporazum ter prek dogovorjene pravne ureditve (s kolektivno pogod-
bo, kolektivnim sporazumom, ustavnim aktom, pogodbo civilnega prava ali kar 
z zakonom) in ustanovili paritetni sklad. Država v tovrstne panožne socialne 
dogovore ne more posegati, jih pa upošteva. Upravljanje paritetnega sklada je 
strogo določeno in neodvisno, ter zaupano izbranim usposobljenim predstavni-
kom socialnih partnerjev.

Nekaj področij, ki jih lahko urejajo paritetni skladi v Sloveniji:
• poklicno izobraževanje in usposabljanje
• nadomestilo dela plač zaposlenim in izplačila denarnega nadomestila podje-

tjem zaradi neugodnega vremena
• odpravnine zaposlenim v primeru tehnoloških presežkov, odpuščanj in insol-

venčnih postopkov.

Informacije in dodatna pojasnila:
Vse dodatne informacije in pojasnila dobite pri Valentini Smrkolj, GZS Zbornica 
gradbeništva in industrije gradbenega materiala, telefon: 01 5898 246, e-naslov:  
valentina.smrkolj@gzs.si 

Prijave in odjave:
Kotizacije ni! 
Okvirne prijave sprejemamo (100 mest) do zapolnitve mest: sodico@gzs.si

Vabljeni: 
Vabljeni predstavniki podjetij in delavcev iz panoge gradbeništvo, predstavniki 
javnega sektorja ter ostali zainteresirani.

Več o dogodku: www.gzs.si/zgigm, www.sdgd.si.
 
Več o paritetnih socialnih skladih za panogo gradbeništvo  
http://www.paritarian-funds-construction.eu in sodico.gzs.si . 

Vabljeni!

Dogodek je delno sofi nanciran iz sredstev Evropske komisije, 
DG zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje.
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10.00 Uvodni pozdrav in nagovor Tatjana Čerin
izvršna direktorica GZS za 
socialni dialog 
Dušan Semolič
predsednik ZSSS

10.10 Predstavitev rezultatov 
mednarodnega projekta SODICO 

Jože Renar
direktor, GZS ZGIGM

10.20 Kako lahko država pripomore k 
izboljšanju položaja zaposlenih v 
dejavnosti gradbeništva, kjer socialna 
varnost zaposlenih znatno odstopa od 
preostalih skupin zaposlenih 

Damjana Košir 
gen. direktorica direktorata, 
Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve RS

10.35 Socialni dialog v gradbeništvu v 
Evropi – pogled s strani delodajalcev 
na ključne panožne probleme ter 
pobude v pripravi

Domenico Campogrande
Direktor za socialne zadeve, 
Evropsko združenje za gradbeno 
dejavnost - FIEC, Bruselj, Belgija

10.45 Predstavitev avstrijskega paritetnega 
sklada BUAK (ustanovitev, cilji, 
upravljanje sredstev sklada, obveznost 
vplačevanja v sklad za tuja gradbena 
podjetja, prihodnji izzivi in koraki)

Christoph Wiesinger
Avstrijska gospodarska 
zbornica - WKÖ Bau, oddelek za 
gradbeništvo, Avstrija

11.15 Predstavitev nemškega paritetnega 
sklada BG BAU (ustanovitev, cilji, 
upravljanje sredstev sklada, obveznost 
vplačevanja v sklad za tuja gradbena 
podjetja, prihodnji izzivi in koraki)

Bernd Merz
Strokovnjak za varnost pri delu, 
BG Bau, Nemčija

11.45 Predstavitev koncepta slovenskega 
paritetnega sklada za dejavnost 
gradbeništva

Metka Penko Natlačen 
samostojna pravna svetovalka,  
Pravna služba GZS

12.00 Odmor in okrepčilo

12.30 PANELNA RAZPRAVA: 
Prihodnji koraki v socialnem dialogu v 
gradbeni panogi  
Moderator: Domenico Campogrande, 
FIEC

Sodelujejo predstavniki socialnih 
partnerjev za dejavnost gradbeništva 
iz Bolgarije, Hrvaške, Madžarske in 
Slovenije
Tatjana Gračić – svetovalka, HUP, 
Hrvaška  gospodarska zbornica
Jasenka Vukšić – sekretarka, SGH,   
Gradbeni sindikat Hrvaške
Pete Zoltan – direktor,  EVOSZ, 
Zbornica gradbeništva Madžarske
Gyula Pallagi – sekretar EFEDOSZSZ, 
Gradbeni sindikat Madžarske 
Stilian Ivanov – svetovalec BCC,  
Zbornica gradbeništva Bolgarije 
Ioanis Parteniotis – predsednik, FCIW 
Podkrepa,  Gradbeni sindikat Bolgarije 
Jože Renar – direktor, GZS Zbornica 
gradbeništva in industrije gradbenega 
materiala
Oskar Komac – sekretar Sindikata 
delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije 

13.30 Oblikovanje zaključkov konference Jože Renar
direktor, GZS ZGIGM 
Oskar Komac
sekretar SDGD, ZSSS

13.45 Pogostitev in mreženje

Simultano prevajanje za udeležence zagotovljeno! 


