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Datum:  25. 5. 2020 
 

 
 

Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti, Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije in  
KSS Pergam vas vabimo na 

 
novinarsko konferenco  

 
z naslovom »Gradbeništvo po epidemiji koronavirusa: Možnosti preprečevanja 

socialnega dumpinga in pomen vključenosti slovenskih izvajalcev v domače 

gradbene projekte«. 

 
Novinarska konferenca bo potekala 

 
v petek, 29. maja 2020, ob 11. uri, 

v sejni dvorani v VI. nadstropju v Domu sindikatov,  
Dalmatinova ulica 4, Ljubljana. 

 
Govorci bodo: 

 

- Oskar Komac, sekretar Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti; 
- Franc Niderl, predsednik Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije; 
- Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam; 
- Anton Turk, predsednik Sindikata cestnega gospodarstva Slovenije.  

 
V sindikatih, ki delujemo v gradbeništvu, že vrsto let opozarjamo na nujnost sprememb na 

področju javnih naročil, ki bi morala v bistveno večji meri upoštevati socialne kriterije za 

izbor izvajalcev, zlasti zavezanost delodajalcev h kolektivnim pogodbam in spoštovanju 

delovnopravne zakonodaje.  

 

Po epidemiji koronavirusa prihaja kriza, z njo brezposelnost. Sindikati poudarjamo, da je 
tudi zato pomembno, da so v slovenske gradbene projekte vključeni domači izvajalci. 
Slovensko gradbeništvo se namreč sooča z nelojalno konkurenco tako na trgu gradbenih 
storitev kot tudi na trgu delovne sile v gradbeništvu, ki jo generira država s svoji dosedanjimi 
odločitvami. Država pri infrastrukturnih projektih domačim podjetjem ne omogoča enakih 
pogojev v konkurenčni tekmi s podjetji, ki prihajajo iz tretjih držav. Domači ponudniki pa 
morajo plačevati višje plače svojim zaposlenim na istih projektih, na katerih lahko 
konkurenčna podjetja iz tujine izplačujejo dosti nižje plače. Gre za socialni dumping, ki ga 
Slovenija omogoča. 
 
Sindikati prav tako opozarjamo, da bodo v Sloveniji potrebne korenite spremembe v 
postopkih javnih naročil na tem področju. Prav tako je nujno, da Slovenija ponovno pretehta 



 

 

svoje mednarodne gospodarske usmeritve in sledi EU Smernicam o udeležbi ponudnikov in 
blaga tretje države na trgu javnih naročil EU.  
 
Sindikati še pozivamo slovensko vlado in druge javne naročnike gradbenih del, da v 
postopkih javnega naročanja dajejo prednost socialnim kriterijem in upoštevajo izbor najbolj 
gospodarne ponudbe. Pomembno je spoštovanje evropske direktive o javnem naročanju v 
vseh slovenskih javnih naročilih gradenj in preprečevanja vstopa ponudnikom iz tretjih 
držav, ki ne spoštujejo GPA. 
 
 
Vabimo vas, da se novinarske konference udeležite in o njej poročate v vaših medijih. 
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