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Paritetni skladi v gradbeništvu kot dobra in preizkušena praksa za 

zmanjševanje poslovnih tveganj podjetij in socialnih tveganj 
zaposlenih - Projekt SODICO 

 
Posvet z okroglo mizo 

POMLADNI SEJEM, GORNJA RADGONA, dvorana št. 2 
četrtek, 4. april 2013 

 
   Okvirni program: 

9.15-
9.30 

Aktualne razmere v dejavnosti gradbeništva, odziv ter 
aktivnosti GZS ZGIGM, perspektive v gradbeništvu 
Kratka predstavitev projekta SODICO 

 

mag. Jože Renar,  
direktor GZS ZGIGM  

 

9.30- 
9.45 

Urejena delovna mesta in delovna razmerja vodijo k 
uspešnejšemu poslovanju v dejavnosti gradbeništva 

 

Romana Josič,  
Sindikat delavcev gradbenih 
dejavnosti Slovenije, ZSSS 

 

10.00-
10.15 

Problemi na področju gradbenega izobraževanja in 
možne usmeritve za bodočnost 
Iskanje skupne razvojne strategije izobraževanja, politike 
in gospodarstva 

 

prof. dr. Stanislav Škrabl, 
prodekan, 
Fakultete za gradbeništvo (UM) 

 

10.15-
10.30 

Presek stanja v panogi na področju izobraževanja v 
zadnjih letih in vizija za prihodnja leta 

 

dr. Jurij Šink,  
generalni direktor Direktorata za 
srednje in višje šolstvo ter 
izobraževanje odraslih, MIZKŠ  

 

10.30-
10.45 

Projekt SODICO kot promocija možnih rešitev za 
premoščanje socialne problematike v gradbeništvu v 
Sloveniji 

 

Valentina Smrkolj,  
GZS ZGIGM  
Metka-Penko Natlačen,  
GZS Pravna služba 

 

10.30-
10.45 

  Sistem javnega naročanja gradenj v Avstriji – primer dobre 
prakse 
 

mag. Matthias Wohlgemuth,  
pravni svetovalec, Avstrijska  
gospodarska zbornica (WKÖ Bau) 

10.45-
11.00 

 Odmor z okrepčilom  in mreženje udeležencev 
(sledi: Oživljanje gospodarstva, potencialni investicijski 
projekti v Sloveniji, Organizira: GZS ZING ob 11.00) 

 

Prevajanje za udeležence zagotovljeno!   
 

Organizator: GZS Zbornica gradbeništva in IGM v okviru projekta SODICO skupaj s Sindikatom delavcev 
gradbenih dejavnosti Slovenije 
 
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 (30 mest) do zapolnitve mest: valentina.smrkolj@gzs.si. 
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Vabljeni:  
Vabljeni predstavniki podjetij iz panoge gradbeništvo, predstavniki javnega sektorja ( javni naročniki 
storitev gradenj), panožne izobraževalne ustanove 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 sofinanciran iz sredstev Evropske komisije, 
DG zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje. 

 

 
 
 
 
prof. dr. Stanislav Škrabl – prodekan za finančne zadeve FG UM 


