
                            
 
 

 

GZS Zbornica gradbeništva in IGM v okviru projekta SODICO  
z Društvom gradbenih inženirjev in tehnikov Celje 

 

Ureditev javnih naročil v luči varnosti za izvajalce, podizvajalce  

in zaposlene v podjetjih 
in podnaslovom  

 

Nacionalna predstavitev projektnih rezultatov intervjujev v podjetjih in zasnove paritetnega 

socialnega sklada v gradbeništvu za delodajalce v Sloveniji 
vabi na delavnico, ki bo v četrtek, 24. 1. 2013, ob 10.30 uri 

na Šolskem centru Celje, Pot na Lavo 22, v predavalnici D-9. 
 

V okviru projekta SODICO vas organizatorji vljudno vabimo na delavnico uvedbe primerne zasnove 
koncepta paritetnih socialnih skladov v slovenskih gradbenih podjetjih. Na delavnici se bomo seznanili z 
rezultati in odzivi iz gradbenih podjetij glede ustanovitve paritetnega socialnega sklada za plačilo odpravnin 
delavcem v postopkih insolventnosti, za delno plačilo delavcem in stroškov zamude pri gradnji delodajalcem 
zaradi slabega vremena in tako ustavitve del na gradbišču ter za plačilo za namen poklicnega usposabljanja 
in izobraževanje delavcev, ki so zaposlenih v gradbenih podjetjih. 
Namen projekta SODICO (Po krizni socialni dialog v panogi gradbeništvo) je izvedeti več o dobrih strategijah 
in rešitvah v drugih državah članicah EU, kjer se prav tako srečujejo z zaostreno situacijo v poslovanju 
panoge gradbeništvo. Ključni cilj projekta je prilagoditev socialnega dialoga v gradbenem sektorju vsled 
sprememb pri zaposlovanju in delu. 
PROGRAM  

10.30-
10.40 
 

Uvodni pozdrav Branko Kidrič, predsednik 
Društva gradbenih inženirjev in 
tehnikov Celje 
mag. Jože Renar, GZS ZGIGM 

10.40-
11.10 

Aktualne razmere v panogi gradbeništvo in odziv ter 

aktivnosti GZS ZGIGM 
Predstavitev paritetnih skladov in pomena za 

gradbeno panogo 

mag. Jože Renar, GZS ZGIGM -
direktor 
 

11.10-
11.30 

Nacionalna predstavitev rezultatov projektnih 

intervjujev v podjetjih s predstavniki uprave 

podjetja in predstavniki delavcev 

Oskar Komac, SDGD-sekretar 
Valentina Smrkolj, GZS ZGIGM-
samostojna svetovalka 

11.30-
11.45 

Odmor z okrepčilom  

11.45 -
12.15 

Ureditev javnih naročil v luči varnosti za izvajalce, 

podizvajalce in zaposlene v podjetjih in pregled 

možnosti implementacije članstva v paritetnih 

skladov kot enega od možnosti za izbor ponudnika v 

razpisni dokumentaciji po veljavni zakonodaji 

Aleš Avbreht, partner v Odvetniški 
pisarni Avbreht, Zajc & Partnerji 

12.15-
12.30 

Predstavitev možnosti sprememb kolektivne 

pogodbe za gradbeno dejavnost v smislu zasnove 

paritetnih skladov za to dejavnost  

Metka-Penko Natlačen, GZS-  
Pravna služba-
samostojna  pravna svetovalka 

12.30-
13.00 

Razprava in oblikovanje zaključkov Moderator: Irena Posavec –
ravnateljica Srednje šole za 
gradbeništvo in varovanje okolja 

13.00-… POGOSTITEV in mreženje udeležencev   
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INFORMACIJE IN DODATNA POJASNILA 

Vse dodatne informacije in pojasnila dobite pri gospe Valentini Smrkolj, GZS Zbornica gradbeništva in 
industrije gradbenega materiala, telefon: 01 5898 246, e-naslov:  valentina.smrkolj@gzs.si ali pri gospe Ireni 
Posavec, ravnateljica Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja, e-naslov: 
irena.posavec@guest.arnes.si, telefon: 041 542 852 
 
 

PRIJAVE IN ODJAVE: 

Kotizacije ni! Okvirne prijave sprejemamo (50 mest) do zapolnitve mest: 
 

valentina.smrkolj@gzs.si. 
 
 

Vabljeni! 
 

 
Dogodek je delno sofinanciran iz sredstev Evropske komisije, 

DG zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje. 

 
 


