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alni dialog v gradbeni panogi (SODICO) s
pornoejo osebnih intervjujev v gradbenih
podjetjih in na nacionalnih dogodkih pro-
jekta doloeila tri kljuena podroeja:
~ poklicno izobrazevanje in usposablja-
nje,

~ nadornestilo dela plae zaposlenirn in
izplaCiia nadornestila podjetjern zaradi
slabega vrernena,

~ odpravnine zaposlenirn v prirneru teh-
noloskih preseikov, odpuseanj in ste-
eajev.

Pozneje, ko bi sklad ze uteeeno deloval, pa
bi lahko dodali tudi zdravje in varnost pri
delu.

Cas je pravi
Moznosti za izboljsanje uspesnosti poslo-
vanja slovenskega gradbeniStva, doseganje
boljsega socialnega poloiaja in veeje soci-
alne varnosti zaposlenih ter ne nazadnje
tudi privlaenejse podobe panoge v javnosti
obstajajo. Ustanovitev paritetnih skladov je
vsekakor ena izrned njih. Razvoj ideje pa-
ritetnega sklada kot rnoznosti za prestruk-
turiranje panoge je zato treba nadaljevati
in eirn prej doseei panozni konsenz. Soci-
alni partnerji so glede na vzorene odzive

UParitetni skladi ponujajo hi·
tre in dobre panoine resitve,
Ie volja obeh vplacnikov v
sklad, delodajalcev in deloje-
malcev, je potrebna.

ideji naklonjeni, saj se zavedajo, da bodo
tako odnose rned delodajalci in delojernal-
ci doloCili bolj jasno, rnanj tvegano in za
posarnezna podroeja na novo. Ker je bila
reforrna trga del a sprejeta pred kratkirn,
se zaeenjajo tudi pogajanja 0 novih vse-
binskih ureditvah v panoznih kolektivnih
pogodbah. Morda pa je pray to priloznost,
da se ob tern odpre tudi razprava rned soci-
alnirni partnerji 0 paritetnih skladih.

Paritetni skladi ponujajo hitre in dobre
panozne resitve, Ie volja obeh vplaeni-
kov v sklad, delodajalcev in delojernal-

AVSTRIlSKI ZGLED + . .
Avstrijski paritetni socialni sklad BUAKje bil ustanovljen leta 19it6 in tako
nepretrgano uspesno deluje skoraj 60 let. V sklad obvezno vplacujejo vsi
delodajalci in delojemalci v panogi gradbenistva, zavezanci za placilo pa so
tudi tuja (denimo slovenska) podjetja, ki opravljajo razlicna dela v Avstriji.
Svoje poslanstvo in namen je sklad veckrat razsiril ter prvotnemu spora-
zumnemu dogovoru, da delavcu, ki sam prekine zaposlitev oziroma mu
preneha delovno razmerje zaradi tovrstne odlocitve delodajalca, pripadajo
pocitnice in uzivanje prostega casa, dodal se obvezno dajatev zaradi slabega
oziroma neugodnega vremena, odpravnine v primeru odpuscanj ter nado-
mestilo za cas zimskih pocitnic (drzavnih in cerkvenih praznikov). V zadnjih
letih 50 BUAK nadgradili celo z ustanovitvijo lastnega pokojninskega pano-
znega sklada in tako 50 socialni partnerji spretno in namerno vstopili tudi na
trg, kjer vlada mocna konkurenca zasebnega sektorja. Javne statistike sklada
BUAK 0 stevilu vplacanih premij in izplacanih zahtevkov 50 zelo zanimive-
za slabo vreme BUAK letno povrne prek 600 tisoc zahtevkov delodajalcem,
kar je v letu 2012 zneslo 31,3 milijona evrov, za regres za letni dopust ter za
prekinitve dela pa je delodajalcem v letu 2012 izplacal 67 it,S milijona evrov.
V sklad vplacuje okrog devet tisoc gradbenih podjetij in okrog 130 tisoc
zaposlenih v panogi gradbenistva, sklad pa zaposluje 200 Ijudi.

cev, je potrebna. Pornen in ugled panoge
pa lahko podprejo tudi javni naroeniki,
ki bi za javna naroeila gradenj v pogojih
in rnerilih za izvedbo javnih naroeil gra-
denj od ponudnikov zahtevali Clanstvo v
paritetnern skladu ozirorna tako elanstvo
ovrednotili z dodatnirni toekarni. Glede
na izjernno tezke razrnere v panogi, ki v
sodobni zgodovini nirnajo prirnerjave, pa
bo rnorala svoje narediti tudi ddava, ki s
svojirni ravnanji nosi velik del odgovorno-
sti za nastale razrnere. Pri tern bo rnorala
poskrbeti vsaj za zagotovitev pravne var-
nosti poslovanja podjetij v panogi.

r ZELITE VEDETI VEt? ••

SDGD in GZS ZGIGM bosta s
kljucnimi delezniki V slovenskem
gradbenistvu in strokovnjaki iz
tujine projekt zasnove paritetne-
ga sklada v Sioveniji se zadnjic
obsirno javno predstavila na
veliki konferenci 20. junija 2013
na GZS. Na dogodku brez kotiza-
cije bodo predstavniki projektnih
partnerjev iz sodelujocih drzav
govorili 0 panozni problematiki
in moznih nacinih in oblikah
njenega resevanja, povabljeni
predstavniki tUjih paritetnih
skladov iz Nemcije (BGBAU)
in Avstrije (BUAK) pa bodo na
voljo vsem neprepricanim. Vec
o projektu SODICO na spletnem
mestu: sodico.gzs.si.


