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V ČEM JE TEŽAVA?

Čeprav v Evropski uniji (EU) ni nobene uradne
opredelitve za neprijavljeno delo, se le-to
razume kot

‘vsaka plačana dejavnost, ki je po naravi
zakonita, ni pa prijavljena državnim
oblastem, ob upoštevanju različnih
ureditvenih sistemov držav članic’ ‘vsaka
plačana dejavnost, ki je po naravi zakonita,
ni pa prijavljena državnim oblastem,
ob upoštevanju različnih ureditvenih
sistemov držav članic’.1

•
•
1		Sporočilo Evropske
komisije ‘Krepitev boja
proti neprijavljenemu
delu’, 2. str. COM (2007)
628

•

Trije glavni razlogi, zakaj se plačane dejavnosti
ne prijavljajo javnim organom, so:
izogibanje plačilu dohodnine,
davka na dodano vrednost ali drugih davkov;
izogibanje plačilu obveznih prispevkov
za socialno varnost in
izogibanje spoštovanju določenih delovnih
standardov (kot npr. minimalna plača,
največje število delovnih ur).

TA PRIROČNIK je rezultat evropskega projekta

z nazivom „Ukrepanje proti neprijavljenemu delu
v gradbeništvu“ (TUWIC). Projekt, ki ga je fnancirala
EU, je združil združenja delodajalcev v gradbeništvu,
sindikate in izvršilne organe iz sedmih držav
(Avstrije, Belgije, Bolgarije, Francije, Italije,
Romunije in Španije).
Priročnik ima za cilj BOLJŠE RAZUMEVANJE NEPRIJAVLJENEGA DELA IN UKREPANJA PROTI NJEMU

in je zasnovan naslednje: 1. DEL obravnava razširjenost neprijavljenega dela v gradbeništvu in njegove
izzive; 2. DEL vsebuje pregled nacionalnih ukrepov,
ki so sprejemani zaradi ukrepanja proti neprijavljenemu delu v gradbeništvu, in sicer v Avstriji, Belgiji,
Bolgariji, Franciji, Italiji, Romuniji in Španiji.
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Iz tega sledi, da so različne inštitucije odgovorne
za različne vidike neprijavljenega dela. Nadzor
nad spoštovanjem delovne zakonodaje izvajajo
inšpektorati za delo, izogibanje davčnim obveznostim je v pristojnosti davčnih organov, medtem
ko kršitve obveznosti glede socialne varnosti
oziroma obveznih prispevkov obravnavajo organi
socialnega zavarovanja.
V nekaterih državah (na Švedskem in Danskem)
imajo sindikati izključno pristojnost in odgovornost za zagotavljanje skladnosti z veljavnimi
plačnimi in delovnimi pogoji. V drugih državah si
odgovornost delijo državne inštitucije in sindikati.
Prav tako je treba opozoriti, da imajo v nekaterih
državah nacionalni socialni partnerji v gradbeništvu paritarne inštitucije, ki imajo skupne pristojnosti pri izvrševanju pravic in uveljavljanju pravil,
skladno s pristojnostjo socialnih partnerjev za
pogajanja / sklepanje kolektivnih pogodb.

Kdo se ukvarja
z neprijavljenim delom
v gradbeništvu?
•

Posledice
neprijavljenega dela

NEREGISTRIRANA PODJETJA: večinoma

samozaposlene osebe in mikro podjetja.
•

REGISTRIRANA PODJETJA, ki ne prijavijo

vseh svojih transakcij, uporabljajo neprijavljeno
delo ali ne prijavijo dela v celotnem obsegu
(tj. del plače izplačujejo uradno, del pa neuradno
kot „plačilo na roko“): takšna podjetja uporabljajo tudi NAVIDEZNE SAMOZAPOSLITVE.
•

•
•
•

Manjše število POSEBEJ USTANOVLJENIH
REGISTRIRANIH PODJETIJ , ki ne prijavijo

svojih poslovnih dejavnosti (oziroma jih ne prijavijo v celoti). Ta podjetja pogosto ne opravljajo
nikakršnih dejanskih gospodarskih dejavnosti in
delujejo kot podjetja za oskrbo z delovno silo, pri
čemer skušajo izkoristiti zapletenost in luknje
v zakonih, da bi se izognila svojim zakonskim
obveznostim. V mnogih primerih gre zgolj za

•

•

»PODJETJE, KI IMA LE POŠTNI
NABIRALNIK«.
•

Različne oblike neprijavljenega dela vplivajo na
vse nas. Delodajalci, ki aktivno uporabljajo neprijavljeno delo, postavljajo podjetja, delavce in
javne službe v slabši položaj:
z izkrivljanjem lojalne konkurence,
ki vpliva tako na gospodarstvo kot na trgovino;
s puščanjem delavcev brez potrebnega zavarovanja, zaščite, ugodonosti / transferjev in pokojnin;
z izogibanjem davkom in obveznim prispevkom za
socialno varnost, kar spodkopava vzdržnost javnih financ in ogroža dostopnost osnovnih storitev.
To vodi tudi k povišanju davkov in prispevkov za
socialno varnost, ki jih plačujejo podjetja,
ki spoštujejo zakone;
z ustvarjanjem pritiska na zniževanje socialne
konvergence, ko podjetja, ki spoštujejo zakone,
ne želijo več plačevati davkov in socialnih prispevkov zaradi ravnanja podjetij, ki kršijo zakone;
z ustvarjanjem potrebe po vlaganju dodatnih
sredstev, človeških virov in časa v izvrševanje
pravic, kar je treba tudi plačati;
s spodkopavanjem zaupanja v pravo
in pravilno delovanje trga dela.
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tackling undeclared work

POŠTENO DELO,
POŠTENA IGRA

Logotip kampanje
evropskih socialnih partnerjev v
gradbeništvu (EFBWW in FIEC)
za ukrepanje proti
neprijavljenemu delu

RECI NE
NEPRIJAVLJENEMU DELU
V GRADBENIŠTVU
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Ukrepanje proti neprijavljenemu delu v gradbeništvu zahteva
pristop, ki temelji na sodelovanju.
Panožni socialni partnerji,
oblikovalci politik in inšpektorati
za delo morajo medsebojno
sodelovati.
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1. DEL

NEPRIJAVLJENO DELO
V GRADBENIŠTVU
COLIN C. WILLIAMS Sheffield University Management School
WERNER BUELEN EFBWW

2		https://ec.europa.eu/
commfrontoffice/
publicopinion/index.
cfm/survey/
getsurveydetail/
instruments/special/
surveyky/2250

Primerjava javnomnenjskih raziskav Eurobarometra za leta 2007, 2013 in 20192 (vsaka od njih
vključuje več kot 27.000 osebnih anket v vseh
državah članicah EU) razkriva, da evropsko gradbeništvo ima vedno večji delež v neprijavljenem
delu. Leta 2007 je bilo v gradbeništvu 16 % od vseh
neprijavljenih delovnih mest, leta 2013 19 % in leta
2019 21 %. Danes je več kot petina neprijavljenih
delovnih mest v Evropi prav v gradbeništvu.

V zvezi z neprijavljeno nabavo blaga in uporabo
storitev (tistih, ki vključujejo neprijavljeno delo),
razpredelnica št. 3 razkriva, da je leta 2019 10 %
državljanov iz 28 držav v 12 mesecih pred raziskavo zavestno kupilo blago in storitve iz sive
ekonomije (v primerjavi z 11 % leta 2013 in 16 %
v letu 2007). Od vseh tovrstnih neprijavljenih
nakupov se je 30 % (29 % leta 2013) nanašalo na
popravila, vzdrževanje ali prenovo gospodinjstev.

Stanje v regijah je vendarle različno. Leta 2019
je bila v nordijskih državah in v vzhodni in srednji
Evropi skoraj tretjina (30 %) neprijavljenega dela
v gradbeništvu, v zahodni Evropi petina (20 %), v
južni Evropi pa le sedmina neprijavljenih delovnih
mest (15 %). Vsekakor pa se delež neprijavljenega dela v gradbeništvu povečuje v vseh evropskih
regijah.

Tudi pri tem obstajajo med regijami EU razlike.
Delež državljanov, ki kupujejo neprijavljene storitve popravil in vzdrževanja, upada v vseh evropskih regijah, z izjemo južne Evrope, kjer je prišlo
do rahlega povečanja.
Od vseh neprijavljenih nakupov je bilo 31 % namenjenih popravilom in prenovam v vzhodni in
srednji ter južni Evropi, 28 % v zahodni Evropi in
25 % v nordijskih državah (glej razpredelnico št. 4).

Obstajajo tudi pomembne razlike med posameznimi državami. Medtem ko je leta 2019 od
vsega neprijavljenega dela delo v gradbeništvu
predstavljalo 45 % na Slovaškem, 41 % v Bolgariji,
38 % v Estoniji in 36 % v Latviji, ga je bilo le 14 %
v Italiji in na Nizozemskem, 13 % v Španiji in 11 %
v Luksemburgu. Zaradi tega se je pri reševanju
neprijavljenega dela treba na gradbeni sektor
bolj osredotočiti v nekaterih evropskih regijah in
državah kot v drugih.

Tudi v tem obstajajo pomembne razlike med
posameznimi državami. Medtem ko je leta 2019
odstotek vseh neprijavljenih nakupov, namenjenih popravilom in prenovam, v Grčiji znašal 44 %
, v Bolgariji 42 % in na Slovaškem 41 %, je bilo
tovrstnih nakupov v Avstriji, Litvi in na Portugalskem le 22 %, v Nemčiji in Romuniji 19 % ter na
Finskem 14 %.
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vseh 28 držav
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nordijske države
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19
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južna Evropa
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RAZPREDELNICA
ŠT. 1

Odstotek vseh
neprijavljenih delovnih
mest v gradbeništvu:
po evropskih regijah

Vir: javnomnenjske raziskave Eurobarometra
2007, 2013 in 2019

7

Skupno delo – sodelovanje
je najpomembnejše
V večini evropskih držav je odgovornost za reševanje problema neprijavljenega dela razdrobljena
med različne organe, ki so pristojni za nadzor pri
spoštovanju davčne, socialne in delovne zakonodaje. To lahko povzroči mentaliteto »svojega peskovnika« in pomanjkanje potrebnega usklajenega strateškega pristopa. Podobno je vključenost
socialnih partnerjev v državah članicah pogosto
omejena le na medsebojno izmenjavo informacij
in posvetovanje. V nekaterih državah pa imajo
nacionalni socialni partnerji aktivno vlogo.
Ker ima neprijavljeno delo v gradbeništvu svoje
posebnosti in značilnosti, bi morali imeti nacionalni socialni partnerji aktivno vlogo pri prepoznavanju njegovih izzivov in rešitev. Poleg tega je
zelo zaželeno, da se nacionalni socialni partnerji
aktivno vključijo v izvajanje in izvrševanje ukrepov
za boj proti neprijavljenemu delu. V preteklih
letih so evropski socialni partnerji v gradbeništvu
že večkrat poudarili potrebo po avtonomnih industrijskih razmerjih v gradbeništvu na nacionalni
in regionalni ravni ter strukturiranem sodelovanju z nacionalnimi organi.
Celovit in panožni pristop vključuje združeno
in usklajeno strategijo in nabor ukrepov v delovni, davčni in socialni zakonodaji ter popolno
vključenost in sodelovanje socialnih partnerjev
in drugih zainteresiranih strani. Končni cilj ni
zgolj izkoreninjenje neprijavljenega dela, temveč
preoblikovanje neprijavljenega v prijavljeno delo

NAJPOGOSTEJE NEPRIJAVLJENO NABAVLJENO
BLAGO IN UPORABLJENE STORITVE

Hišna
popravila
ali prenove

Storitve
frizerjev,
lepotni
tretmaji

Popravila
(npr. mobilnih
telefonov, vozil)

Čiščenje
in likanje

Nakupi
hrane

RAZLOG NAKUPA
Usluge med prijatelji,
sorodniki ali kolegi

Nižja cena

Pomoč ljudem
v stiski

Vir: posebna javnomnenjska raziskava Eurobarometra 498 –
“Neprijavljeno delo v Evropski uniji”. Terensko delo 9/ 2019
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(redno obliko zaposlitve), upoštevaje potrebo po
kaznovanju zlorab in goljufivih ravnanj, tako da bi
kazni imele odvračilni učinek od takega ravnanja.
Ker ima neprijavljeno delo tudi kulturno ozadje
oziroma vedenjsko razsežnost, je potrebna dosledna dolgoročna strategija. To pomeni skladen
strateški pristop in ne razdrobljenih politik, kot
so ad hoc zakonodaja, formalne inšpekcije ali
oprostilni ukrepi.
Pri zagonskih / novih podjetjih so začasni olajševalni ukrepi upravičeni (npr. določene izjeme
glede DDV-ja, nižji davki in prispevki za socialno
varnost), ker pa so ti ukrepi namenjeni lažjemu
ustanavljanju novih podjetij, bi morali biti omejeni
le na določeno obdobje.

Sodelovalno gospodarstvo
in možne povezave
z neprijavljenim delom
v gradbeništvu
Evropska komisija opredeljuje sodelovalno gospodarstvo kot »poslovne modele, pri katerih se
dejavnosti omogočajo prek platform za sodelovanje, ki ustvarjajo odprti trg za začasno uporabo
blaga ali storitev, ki jih pogosto zagotavljajo posamezniki«.
Platforme dela (delavcev) v gradbeništvu, pogosto
v podpanogi vzdrževanja in popravil, lahko zasledimo vedno pogosteje. Za gradbeništvo je poslovni model teh platform konkurenčna prednost, ki
je dosežena s pritiskom na skupne stroške dela.
Platforme z uporabo (pogosto navidezno) samozaposlenih delavcev znižujejo cene s tem, da za
delo v izmenah, delovna mesta in delovne naloge
plačujejo precej manj, kot je zakonsko določena
minimalna plača ali kot to določajo pogoji iz kolektivnih pogodb, ki veljajo za delavce v gradbeništvu.
V sodelovalnem gospodarstvu obstaja jasna fizična in drugačna razdelilna črta med stranko (naročnikom), posredniki in osebami, ki delo izvajajo.
Obstajajo tudi številna nejasna delovna razmerja
in nepregledni sporazumi o nudenju storitev. Na
koncu obstaja veliko tveganje, da bo sodelovalno
gospodarstvo gojišče neprijavljenega dela.
Da bi preprečili neprijavljeno delo in navidezno
samozaposlitev v sodelovalnem gradbenem
sektorju, bi bilo treba sprejeti posebne strateške

ukrepe in orodja za njihovo izvrševanje. Izrazito
priporočilo je, da se sodelovalno delo v gradbeništvu dovoli le v primeru, če bodo vse vključene
platforme in vsi udeleženci preventivno in tekoče
spremljani pri dejavnosti / storitvah, ki jih zagotavljajo v gradbeništvu.

Značilnosti
gradbene panoge
Štiri specifične značilnosti gradbene panoge
si zaslužijo posebno pozornost, in sicer delo v
dobavnih verigah, razdrobljenost dela, visoka
stopnja mobilnosti gradbenih delavcev in močna
konkurenca med gradbenimi podjetji.
Večina gradbenih dejavnosti po svoji naravi vključuje več podjetij z različnimi specializacijami. Ta
podjetja včasih delajo v časovnem zaporedju, včasih pa hkrati. Glavni izvajalec /dobavitelj običajno
oddaja specializacije podizvajalcem ali jih oddaja
drugim podjetjem, ki nato tudi oddajajo dela naprej podizvajalcem in / ali drugim podjetjem. Posledica tega je pogosto dolga veriga podizvajalcev, ki
vključuje številna podjetja. Glavna pomanjkljivost
dolgih verig podizvajalcev ali zunanjih izvajalcev
je pomanjkanje preglednosti in odgovornosti.
Čeprav so podizvajalska dela v gradbeništvu morda potrebna za nekatera specializirana dela ali
kot rešitev, ko so lastne zmogljivosti izvajalca iz
kakršnega koli razloga izčrpane, je splošna učinkovitost predolgih verig podizvajalcev ali zunanjih
izvajalcev zelo dvomljiva. Zaradi premajhne preglednosti in odgovornosti podjetij je odgovornost
v postopkih podizvajanja v gradbeništvu pogosto
regulirana.3
Za gradbeno panogo je značilno tudi ogromno
število delovnih mest in veliko mikro, majhnih
in srednje velikih podjetij. Tak RAZDROBLJENI
TRG DELA zelo otežuje spremljanje in nadzor
nad prisotnostjo neprijavljenega dela. Ker je
zmogljivost spremljanja iz državnih inštitucij (in
sindikatov) omejena, so za učinkovit in uspešen
nadzor gradbenega trga dela koristni pametni in
inovativni (npr. digitalni) nadzorni inštrumenti.
Z izmenjavo podatkov (npr. obračunov DDV-ja,
gradbenih dovoljenj, obveznih prispevkov za socialno varnost) je možno podatke obdelati tako, da
se lahko organizirajo (ciljani) nadzori.

Ponudba
neprijav
ljenega dela
%

Od tega:
popravila ali
prenove
%

28 evropskih držav

3

21

vzhodna in srednja Evropa

2

30

Slovaška

3

45

Bolgarija

5

41

Latvija

6

36

Romunija

2

33

Slovenija

5

33

Hrvaška

3

30

Litva

3

24

Češka

4

24

Poljska

1

23

Madžarska

4

19

Estonija

6

38

nordijske države

6

30

Švedska

7

31

Danska

8

30

Finska

3

21

zahodna Evropa

4

20

Francija

4

24

Belgija

6

24

Nemčija

3

21

Avstrija

4

20

Združeno Kraljestvo

1

20

Irska

5

16

Nizozemska

10

14

Luksemburg

7

11

južna Evropa

3

15

Ciper

1

31

Portugalija

3

30

Malta

1

21

Grčija

3

21

Italja

3

14

Španija

4
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Vir: 2019 posebna javnomnenjska
raziskava Eurobarometra o
neprijavljenem delu
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Ponudba nepri
javljenega dela:
odstotek v grad
beni panogi

3		https://www.eurofound.
europa.eu/publications/
report/2008/labourmarket/liability-insubcontractingprocesses-in-theeuropean-constructionsector
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Izkaznice (kartice) socialnega zavarovanja, namenjene izboljšanju spremljanja, predstavljajo v tej
smeri koristno orodje.4 Sodišče Evropskih skupnosti je v svoji nedavni sodbi (C-55/18) ugotovilo,
da morajo delodajalci evidentirati vse ure, ki jih
vsak dan opravijo njihovi delavci, da se zagotovi skladnost s pravili o najdaljšem tedenskem
delovnem času in odmorih. Ti podatki se lahko
vključijo v socialno izkaznico.

4		https://www.efbww.eu/
publications-anddownloads/reports-andstudies/nunc-auctorelit-sit-amet-accumsanpretium/36-a
5		https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=
738&langId=en&pubId=
8242&furtherPubs=yes
6		https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?langId=
en&catId=89&further
News=yes&newsId=9555
7		To je bil razlog za
ustanovitev Evropskega
organa za delo
leta 2019.
8		Konkreten primer:
Uredba EU o začasni
čezmejni socialni varnosti temelji na načelu
matične države, medtem
ko Direktiva EU o začasnih čezmejnih plačah in
delovnih pogojih temelji
na pravilih države
gostiteljice.
9		https://www.kreo.net/
blog/why-areconstruction-profitmargins-so-low
10 Nekateri vseeno trdijo,
da podjetja, ki preprosto
le spoštujejo zakon, naj
ne bi prejemala posebnih
(finančnih) ugodnosti.

Gradbeništvo je nedvomno ena najbolj mobilnih
med vsemi panogami, saj so gradbena podjetja
in delavci v neprestanem gibanju zaradi nudenja
svojih storitev. Tudi čezmejna mobilnost je zelo
visoka.5 V preteklih letih je število napotitev v
gradbeništvu ostalo zelo veliko. Poseben trend v
zadnjih letih je povečanje števila začasnih napotitev delavcev v več državah članicah.6 Ker obstaja
notranja povezava med neprijavljenim delom in
čezmejno napotitvijo, je treba posebno pozornost
nameniti pojavu čezmejnih socialnih goljufij in
zlorab v gradbeništvu. Ker je ta oblika neprijavljenega dela zelo specifična, so potrebna posebna
orodja za spremljanje in nadzor ter posebne
inštitucije za nadzor.7 Trenutna zapletena in v
nekaterih primerih protislovna zakonodaja EU 8
izjemno otežuje izvedbo in uveljavljanje celovite
politike za ukrepanje proti neprijavljenemu delu
v primerih (začasne) čezmejne zaposlitve.
V primerjavi z drugimi panogami ima gradbena
industrija precej nizke stopnje dobička, v gradbeništvu pa je tudi zelo velika konkurenca. Gradbena podjetja bodo na razpisih pogosto zastavila
prenizko cenovno ponudbo, v pričakovanju zaslužka na podlagi naknadnih pogodb ‘o spremembah projekta‘ med potekom njegove izvedbe.9 Vse
to vodi do močne cenovne konkurence, v kateri se
marže lahko povečajo z znižanjem stroškov dela.
To je eden glavnih razlogov, zakaj je v gradbeništvu neprijavljeno delo tako razširjeno in zakaj je

2007
%

2013
%

posebno pozornost potrebno nameniti izključevanju neobičajno nizkih ponudb.
Ker med neprijavljenim delom in neobičajno nizkimi cenovnimi ponudbami v razpisnih postopkih
obstaja jasna povezava, je treba v pravila o javnih
razpisih vključiti posebne obvezne preventivne
ukrepe, da se izkoreninijo neobičajno nizke cenovne ponudbe.

Uporaba vseh razpoložljivih
političnih vzvodov
Glavni cilj je:
• preoblikovati neprijavljeno delo v prijavljeno
delo (redno obliko zaposlitve) in s tem
• izkoreniniti neprijavljeno delo.
Za to je na voljo širok nabor neposrednih in
posrednih ukrepov.
NEPOSREDNI PRIJEMI imajo za cilj znižati ali

povišati stroške in s tem povečati ugodnosti oziroma koristi, ki so na voljo le ob uporabi prijavljenega dela. Znižanje stroškov je oblika, ki pomeni
neposredne finančne koristi za podjetja, ki lahko
jasno dokažejo, da spoštujejo zakone.10 Povečanje
stroškov je oblika odvračilnih ukrepov in pomeni
denarne kazni za podjetja, ki ne upoštevajo zakonov in se zatekajo k uporabi neprijavljenega dela.
Če na tiste, ki uporabljajo ali razmišljajo o uporabi neeprijavljenega dela v gradbeništvu, gledamo kot na racionalne gospodarske subjekte,
ki pretehtajo, ali se nezakonitost izplača bolj kot
morebitni pričakovani stroški njenega odkrivanja
in kaznovanja, je potem cilj spremeniti razmerje
med stroški in koristmi, ki jih ti subjekti tehtajo.

2019
%

EU

16

11

10

nordijske države

30

17

14

zahodna Evropa

18

10

9

vzhodna in srednja Evropa

17

11

10

južna Evropa

9

12

13

Vir: javnomnenjske raziskave Eurobarometra
2007, 2013 in 2019
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RAZPREDELNICA
ŠT. 3

Odstotek državljanov,
ki kupujejo neprijavljene
storitve popravil
in vzdrževanja

Večina orodij ima odvračilni značaj, katerih namen je odvračanje podjetij od zatekanja k neprijavljenemu delu pod grožnjo kazni in sankcij. To
je seveda mogoče doseči z nalaganjem strogih
kazni in sankcij tistim, ki jih odkrijejo. Poleg glob
se v številnih državah uvajajo tudi inovativne
oblike sankcij, kot sta npr. uporaba t. i. „črnih
seznamov“, ki kršiteljem prepoveduje prijavljanje
na razpise za javna naročila in jim onemogoča
dostop do sredstev iz skladov javne podpore, oziroma pobuda za javno objavo imen kršiteljev.
Vendar pa so visoke kazni in stroge sankcije izjemno neučinkovite, če se ne izvršujejo dosledno.
Izvrševanje pomeni, da imajo dejanski učinek,
tj. da gre za dejanske kazni in sankcije. Pogosto se namreč dogaja, da je nadzora / inšpekcij
preprosto premalo, kazni in sankcije pa se ne
izvedejo, ker jih razveljavijo v upravnih ali sodnih
postopkih. V teh primerih tako imenovane odvračilne kazni in orodja za sankcioniranje niso prava
rešitev.
Stroške neprijavljenega dela je mogoče povišati
tudi s povečanjem dojemane ali dejanske verjetnosti njegovega odkrivanja (npr. z inšpekcijami
na delovišču, s sledenjem ujemanja podatkov v
informacijskih sistemih, pobudami za registracijo
delavcev pred začetkom dela ali pred prvim delovnim dnem, z ID karticami na delovnem mestu,
usklajenimi pobudami za izmenjavo podatkov v
javnem sektorju, s skupnimi inšpekcijami in z
uporabo medsebojnega nadzora med podjetji,
npr. v obliki prijave na telefonsko številko). Osredotočenje na povišanje stroškov neprijavljenega
dela bo pomagalo doseči cilj, to je njegovo izkoreninjenje.
Odsotnost teh orodij povečuje verjetnost, da se bo
izvajalec odločil za to, da koristi neprijavljenega
dela presegajo možne stroške v pirmeru njegovega odkritja.
Omeniti je treba, da je za učinkovito in uspešno
ukrepanje potrebna kombinacija neposrednih
ukrepov, katerih namen je preoblikovanje neprijavljenega dela v prijavljeno, z ukrepi za izkoreninjenje neprijavljenega dela, s čimer se zagotavlja
optimalna uporaba orodij za preprečevanje, nadzor in izvrševanje.
Neposredne prijeme lahko razdelimo na spodbudne in odvračilne, ki veljajo tako za ponudbo
kot za povpraševanje in so usmerjeni v preoblikovanje ter izkoreninjenje neprijavljenega dela.
Omenjeno se nanaša na razmerje med stranko

Nakup
neprijavl
jenega blaga
in storitev
%

Od tega:
popravila
ali prenove

28 Evropskih držav

10

30

vzhodna in srednja Evropa

10

31

Bolgarija

17

42

Slovaška

12

41

Češka

16

34

Madžarska

15

33

Poljska

5

32

Hrvaška

18

28

Slovenija

11

28

Estonija

13

26

Latvija

21

23

Litva

16

22

Romunija

7

19

zahodna Evropa

9

28

Združeno kraljestvo

5

39

Irska

14

35

Belgija

16

34

Francija

8

31

Nizozemska

27

28

Luksemburg

13

24

Avstrija

12

22

Nemčija

7

19

južna Evropa

13

31

Grčija

27

44

Malta

30

36

Španija

9

32

Italija

12

28

Ciper

16

27

Portugalska

16

22

nordijske države

14

25

Danska

16

36

Švedska

13

24

Finska

14

14

%

RAZPREDELNICA
ŠT. 4

Nakup blaga
in storitev
v sivi ekonomiji:
delež gradbenega
sektorja v odstotkih

Vir: 2019 javnomnenjska raziskava
Eurobarometra o neprijavljenem delu
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(naročnikom) in izvajalcem (dobaviteljem), v katerem dobavitelj uporablja neprijavljeno delo kot
odziv na povpraševanje naročnika. Proti neprijavljenemu delu v gradbeništvu ni mogoče ukrepati,
če zanemarimo odnos med naročnikom in dobaviteljem.
Pri ponudbi so kot spodbudni in odvračilni ukrepi identificirani: poenostavitev postopkov za
uskladitev z zakonodajo, amnestije, sistemi za
prijavljanje kršitev, ciljani nadzor in odvračilne
kazni / sankcije, kot tudi svetovalne / podporne
službe za tiste, ki želijo preiti s področja neprijavljenega v področje prijavljenega dela. Spodbudni
in odvračilni ukrepi so aktivni in zasnovani za
uvedbo sprememb.
Pozitivna posredna posledica spodbudnih in
odvračilnih ukrepov pri ponudbi je, da vzpodbujajo samoregulacijo. Da bi se izognili neposrednim
ukrepom, bi lahko subjekti razvili svoja orodja, da
bi preprečili zunanje posege. Na splošno pa se
samoregulacija ne zgodi samodejno. Zgodila se
bo le, če bodo negativni ukrepi odtehtali pomankljivosti / stroške samoregulacije in če le-ta velja
za manj škodljivo orodje, nad katerim imajo zainteresirani subjekti nadzor.
Pri povpraševanju po neprijavljenem delu so
spodbudni in odvračevalni ukrepi usmerjeni na
posameznike ali subjekte, ki bi lahko imeli koristi
od nižjih končnih cen. V gradbeništvu so naročniki pogosto (vendar ne vedno) investitorji gradnje
ali gradbenega projekta. V primeru (zasebnih)
gospodinjskih popravil, vzdrževanja in prenove
bi lahko naročnike nagradili za nakup blaga in
uporabo storitev, ki vključujejo prijavljeno delo
(npr. z znižanjem osnove za plačilo dohodnine za
znesek, plačan za uporabo prijavljenih storitev,
z izdajanjem vavčerjev / bonov, ko potrošniki plačajo le del urne postavke, preostali del pa plača
država, in z uporabo posrednih odbitkov davka).
Enak pristop bi lahko uporabili za večje naročnike
in jim tako dali posebne spodbude.

11 Williams, C.C. (2017).
Developing a holistic
approach towards
undeclared work.
European Commission,
Brussels.

Kar zadeva odvračilne ukrepe, naročniki ne bi
smeli biti izvzeti in oproščeni odvračinih sankcij;
navsezadnje so pogosto upravičenci do nižjih
zaračunanih cen. Poleg tega imajo naročniki večji
nadzor (in s tem tudi odgovornost) nad mehanizmom vzvoda cen.
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POSREDNI PRIJEMI izhajajo iz tega, da dr-

žavljani in gradbena podjetja niso le racionalni
gospodarski subjekti, ki preprosto izračunavajo
stroške in koristi. So tudi družbeni subjekti, ki
uporabljajo neprijavljeno delo, torej njihove norme, vrednote in prepričanja niso skladne z zakoni
in predpisi – na primer zaradi nezaupanja v državo in tisto, kar država želi doseči. Zelo verjetno
je, da ta pojav povzročajo velike vsote denarja,
ki krožijo v gradbeništvu, omejene inšpekcije in
nadzor ter močna konkurenca med podjetji.
Za tovrstno usklajevanje je potrebna dvojna
strategija. Po eni strani posredni prijemi skušajo spremeniti norme, vrednote in prepričanja
v zvezi s sprejemljivostjo neprijavljenega dela
in jih uskladiti z zakoni in predpisi (na primer s
kampanjami za ozaveščanje in z izobraževalnimi
pobudami). Toda spreminjanje norm, vrednot in
prepričanj ni enostavno – zahteva jasno vizijo,
dolgoročno zavzetost in prepričljive argumente.
Prednosti in potreba po spremembah morajo biti
očitne, kajti na splošno imajo ljudje raje status
quo in neradi sprejemajo spremembe.
Posredni strateški prijemi naj bi povzročili tudi
inštitucionalne spremembe. Vse navedeno lahko
zahteva prilagoditev notranjih procesov v formalnih inštitucijah, usposabljanje in povečanje
strokovnosti javnih uslužbencev ter zmanjšanje
notranjega administrativnega bremena. Ti ukrepi
bodo nedvomno izboljšali dojemanje državljanov
in podjetij, da obstajata procesna in distribucijska
pravičnost in pravica za vse, in s tem okrepili zaupanje v vlado in njeno delovanje.
Obstajajo dokazi in tudi soglasje, da je skupno
uveljavljanje neposrednih in posrednih ukrepov
najučinkovitejši in najoptimalnejši način v boju
proti neprijavljenemu delu v gradbeništvu.11

Če želimo zagotoviti dejanski
učinek na posamezna delovna
mesta, moramo nemudoma
nadgraditi kombinacijo preventivnih, nadzornih in izvrševalnih
ukrepov za ukrepanje proti
neprijavljenemu delu
v gradbeništvu.
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PROJEKT EU
„UKREPANJE PROTI NEPRIJAVLJENEMU
DELU V GRADBENIŠTVU“
(TUWIC)
Namen projekta TUWIC, ki ga financira EU, je olajšati izvajanje celostnega pristopa kar se tiče
neprijavljenega dela (ND) v gradbeništvu. Projekt se izvaja v sedmih državah članicah (Avstriji, Belgiji,
Bolgariji, Franciji, Italiji, Romuniji in Španiji). Sindikati gradbenih delavcev, združenja delodajalcev in
državni organi so v vsaki posamezni državi skupaj razvili vrsto strateških pobud, ki zajemajo celoten
spekter možnih ukrepov za boj proti neprijavljenemu delu v gradbeništvu. Te pobude so povzete na
SLIKI 1. Projekt TUWIC ponazarja, kaj vse se lahko doseže s tristranskim sodelovanjem in kako lahko
socialni partnerji odigrajo vodilno vlogo pri preoblikovanju neprijavljenega v prijavljeno delo.
Glede na dejstvo, da je več kot petina (21 %) neprijavljenih delovnih mest v Evropi ravno v gradbeništvu,
bo nadaljnji razvoj pobud iz TUWIC-a pomembno vplival na evropsko sivo ekonomijo.

PRIMERI NAJBOLJŠE
PRAKSE IZ BELGIJE
Frederic De Wispelaere,
KU Leuven

Na osnovi dokumenta za razpravo je bila sprejeta
odločitev pripraviti pregled trenutnega stanja o
razširjenosti neprijavljenega dela v belgijskem
gradbenem sektorju in pregled ukrepov, ki se izvajajo za reševanje tega pojava. 20. februarja 2020
je na to temo potekala tudi državna konferenca.
Neprijavljeno delo ostaja vsakodnevna realnost
belgijskega gospodarstva, zlasti v gradbeništvu.
Ustvarja nelojalno konkurenco za podjetja, ki
spoštujejo pravila, in pomeni, da delavci niso
deležni ugodnosti iz socialne zaščite in delovnih
standardov. Neprijavljeno delo pomeni tudi to, da
naročniki nimajo nobenih jamstev ob slabo opravljenem delu. Nenazadnje tako ravnanje povzroča
padec proračunskih prihodkov in s tem spodkopava sistem financiranja socialne varnosti.
Za ukrepanje proti neprijavljenemu delu bo vedno
potrebna kombinacija ukrepov, ki upoštevajo tri
vrste okoliščin („pritisk“, „priložnost“ in „racionalizacijo“), zaradi katerih se podjetje ali posameznik zatečeta k neprijavljenemu delu. Pri tem
je treba ločiti med spopadanjem z neprijavljenim

14

UKREPANJE PROTI NEPRIJAVLJENEMU DELU V GRADBENIŠTVU

delom v dejavnostih med podjetji (B2B) in dejavnostih med podjetji in potrošniki (B2C). Obenem
bo potrebno sprejeti ukrepe na evropski in nacionalni ravni.
V zadnjem desetletju je neprijavljeno delo v
belgijskem gradbeništvu dobilo močno nadnacionalno razsežnost. Število prihajajočih napotenih delavcev in samozaposlenih delavcev se je
v belgijskem gradbeništvu skokovito povečalo.
Angažiranje takšnih delavcev je pripeljalo tudi do
njihovega zlorabljanja. Spremljanje in reševanje
tovrstnih primerov inšpektoratom za delo otežuje
neizpolnjena potreba po učinkovitem čezmejnem
sodelovanju, kljub temu pa se ukrepanje proti
čezmejnim socialnim goljufijam in neprijavljenemu delu nedvomno izboljšuje. Na primer določbe
Direktive (EU) 2018/957 naj bi bile prenesene
v nacionalno zakonodajo do 30. julija 2020, kar
pomeni, da se bodo pristojni inšpektorati za delo
v drugi polovici leta 2020 morali močno potruditi
za obveščanje zainteresiranih strani (med drugim preko enotne nacionalne spletne strani, s
posodobitvijo in prevajanjem panožnih smernic
in kontrolnih seznamov, ki jih je objavila Socialna
informacijsko-preiskovalna služba (Social information and investigation service SIOD / SIRS), in s
tako imenovanimi »nenajavljenimi nadzori«), nato
pa še za preverjanje oziroma nadzor belgijskih
izvajalcev, ki uporabljajo napotene delavce, pa

SLIKA ŠT. 1

Strateški ukrepi TUWIC-a
za preoblikovanje neprijavljenega dela v gradbeništvu
v prijavljeno delo

UKREPANJE PROTI
NEPRIJAVLJENEMU
DELU

POSREDNI
KONTROLNI
MEHANIZMI

NEPOSREDNI
KONTROLNI
MEHANIZMI

ODVRAČILNI UKREPI
IZBOLJŠANO ODKRIVANJE
IN KAZNI

ID kartice RO
Odgovornost dobavne verige RO
Najavljene inšpekcije BE
Skrbni pregled dobavnih verig FR
Aplikacija za registracijo
delovnega časa (v pripravi) ES
DURC (Enotno potrdilo o plačilu
obveznih prispevkov) IT
Sporazumi o čezmejnem
sodelovanju med paritarnimi
socialnimi skladi IT
Sporazumi o regionalnem
sodelovanju med socialnimi
partnerji in inšpektoratom
za delo IT
Proaktivna vloga paritarnega
socialnega sklada za gradbeništvo
(BUAK) AT

SPODBUDE
Usposabljanje, ki ga je paritarni
socialni sklad organiziral za
gradbeno panogo (Socialni sklad
za delavce v gradbeništvu) RO
Pomoč delavcem pri prepoznavanju
priložnosti (npr. zavod za
zaposlovanje, spletni portal) AT
Spodbude na javnih razpisih FR
Fundacija za delavce
v gradbeništvu ES

ZMANJŠANJE ASIMETRIJE
MED FORMALNIMI
IN NEFORMALNIMI
INŠTITUCIJAMI
Izobraževanje državljanov tretjih
držav o delovnem pravu RO
Informacijska kampanja BG
Informacije o delovnem pravu za
delavce na gradbiščih za Olimpijske
igre v Parizu leta 2024 FR
Informacijska kampanja
o ceni neprijavljenega dela AT
Obveščanje in izobraževanje
delavcev na gradbiščih za
Olimpijske igre v Parizu leta 2024
o njihovih pravicah FR
Propagiranje sporazumov
o sodelovanju in memorandumov
o soglasju med nacionalnimi
socialnimi partnerji in državnimi
organi FR
Sodelovanje med BUAK-om
in državnimi organi AT

Odgovornost naročnikov
v gradbeništvu AT
Odgovornost podizvajalcev in
omejitev oddajanja v podizvajanje
ES

tudi preverjanje tujih ponudnikov storitev. Poleg
tega še vedno poteka razprava o reviziji Uredbe
o uskladitvi sistemov socialne varnosti. Boljše
preverjanje pogojev napotitve s strani pristojnih
javnih organov pred izdajo obrazca A1 je ključnega pomena za ukrepanje proti čezmejnim
goljufijam z napotitvijo delavcev. Prav tako bi bilo

treba okrepiti nadzor nad plačevanjem pravilnih
zneskov obveznih prispevkov za socialno varnost
v napotitveni državi članici, predvsem z izmenjavo
informacij med pristojnimi organi držav članic:
napotene in napotitvene države. Čezmejno sodelovanje je potrebno še za zagotovitev (učinkovitejšega) izvrševanja finančnih sankcij. V zvezi s tem
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bo pred kratkim ustanovljena Evropska agencija
za delo (ELA) pomemben partner v boju proti
čezmejnim socialnim goljufijam.
Velika pozornost, ki je namenjena vprašanju „socialnega dampinga“ zaradi napotitev delavcev,
lahko včasih ustvari vtis, da „nacionalno“ neprijavljeno delo ni več težava. Kljub temu tovrstno
neprijavljeno delo ostaja izziv, ki ga ni mogoče
prezreti in tudi ne sme biti prezreto. Neprijavljeno delo je dejansko predstavljalo resničnost, še
preden je socialni damping z napotitvami delavcev postal vroča tema razprav. Rezultati javnomnenjskih raziskav (glej nedavni „Posebni Eurobarometer 498 o neprijavljenem delu“) in nadzor
inšpektoratov za delo potrjujejo, da neprijavljeno
delo v belgijskem gradbeništvu ostaja realnost.
Po podatkih belgijske Narodne banke približno
petina bogastva, ki ga ustvari gradbeništvo, izhaja
iz dejavnosti sive ekonomije. Ta ocena prisotnosti
neprijavljenega dela je precej višja kot v drugih
panogah. Pojav se še vedno prepogosto opravičuje ali omalovažuje s tem, da je „neprijavljeno

Osebni nadzori inšpektorjev na
delovnem mestu so ključnega pomena.
Iz tega razloga moramo povečati število
inšpektorjev za delo. Inšpektorji za delo
naj bi bili opremljeni s sodobnimi IKT orodji
ter morajo biti ustrezno usposobljeni.

16

UKREPANJE PROTI NEPRIJAVLJENEMU DELU V GRADBENIŠTVU

delo olje, ki ohranja tek gospodarstva“; zdi se, da
je v Belgiji še vedno kulturno sprejemljivo. To le
poudarja izreden pomen inšpektoratov in kazenskopravnega sistema. Navsezadnje izvrševanja
prava ni mogoče prepustiti socialnim partnerjem,
kajti „samoregulacija“ bo vedno težka. Stopnje kršitev predpisov ostajajo zelo visoke, kljub
dejstvu da se inšpektorati za delo na to panogo
osredotočajo že desetletja. Torej ne moremo in
ne smemo zmanjšati naše pozornosti. Zato se
nobena posodobitev „Načrta za lojalno konkurenco v gradbeništvu“ ne bi smela osredotočati samo
na socialni damping, temveč bi morala upoštevati
tudi neprijavljeno delo čisto na nacionalni ravni.
To bi lahko storili z večjim vključevanjem davčnih inšpektoratov v posvetovanja in inšpekcijski
nadzor. Inšpektorati za delo so bistveno manj
vključeni v ukrepanje proti neprijavljenemu delu
v B2C dejavnostih. Davčni inšpektorati imajo na
tem področju pomembno vlogo tako pri preverjanju dohodka samozaposlenih delavcev kot pri
preverjanju obračuna DDV v zvezi z gradbeno
dejavnostjo.

Nedavna oprostitev plačila davčnega odtegljaja od plač za izmensko delo v gradbeništvu in
sorodnih panogah, skupaj s tako imenovanim
»znižanjem stopenj za prispevke«, nedvomno
predstavlja precejšnjo davčno olajšavo za gradbeništvo, obenem pa precejšen odhodek za belgijsko vlado. Takšni ukrepi bi običajno morali voditi
k zmanjšanju neprijavljenega dela in povečanju
števila rednih zaposlitev. Tukaj se pokaže, da
ocena obsega in trendov neprijavljenega dela in
prizadevanja za reševanje le-tega preveč temeljijo na občutkih in ne na dejstvih. “Zdi se”, kot bi
se neprijavljeno delo zmanjšalo, “zdi se”, da znižanje davčne stopnje povzročuje povečanje števila
domačih delavcev itd. Iz omenjenega sledi, da je
nujno potrebno bistveno izboljšati spremljanje
tega fenomena, vključno z ocenami ukrepov pred
in po njihovem sprejetju, začenši z oceno „Načrta
za lojalno konkurenco v gradbeništvu“, odprave
davčnega odtegljaja od plač za izmensko delo v
gradbeništvu in sorodnih panogah, pa vse do »zakonodaje o dopolnilnem delovnem razmerju«. V
okviru reforme inšpektoratov za delo je bil sprejet
sklep, da se okrepi strateška in usklajevalna vloga SIOD / SIRS, med drugim z ustanovitvijo znanstvenega Centra spoznanj o socialnih goljufijah,
katerega eden od ciljev je razvijanje strategij za
ukrepanje proti socialnim goljufijam na podlagi
dokazov o le-teh. To pobudo je treba pozdraviti.

PRIMERI NAJBOLJŠE
PRAKSE IZ FRANCIJE

Na koncu bi lahko trdili, da je bila nelojalna konkurenca v gradbeništvu, ki jo povzročajo nekateri
subjekti, ki ne plačujejo obveznih prispevkov za
socialno varnost oziroma drugih davkov ali jih
plačujejo v zmanjšanem obsegu, v veliki meri
legalizirana z vrsto netipičnih oblik zaposlovanja
(napotitve, samozaposlovanje kot dopolnitvena
dejavnost, „dopolnilno delo“ itd.). Posledica tega
je odsotnost enakih konkurenčnih pogojev. Poleg
tega ni niti zadostnih zagotovil, da imajo subjekti,
ki delujejo v tej panogi, minimalno zahtevano
strokovno znanje. Gre za zelo nezdravo in zato
tudi nevzdržno stanje. To pomeni, da se število
ljudi, ki plačujejo davke v Belgiji, pa tudi njihova
davčna osnova, zmanjšuje. Ravno zato si je treba
prizadevati za povečanje deleža zaposlenih in samozaposlenih delavcev na belgijskih gradbiščih,
ki bodo v Belgiji „normalno“ obdavčeni.

Začetna izmenjava stališč med vsemi partnerji je
potekala z namenom, da bi ugotovili pričakovanja / izzive zainteresiranih strani in že obstoječe
pobude ter začrtali prve korake, ki jih je treba
izvesti.

Anouk Lavaure,
Generalni direktorat za delo

V Franciji so v projektu sodelovali sindikati, ki zastopajo gradbene delavce, in organizacije delodajalcev iz sektorja javnih gradbenih del. Vključene
so bile tudi številne organizacije in javni organi,
povezani z gradnjo infrastrukture za Olimpijske
igre v Parizu leta 2024.
Generalni direktorat za delo (Direction Générale
du Travail, DGT), ki je usklajeval francosko udeležbo, je vključil v tesno sodelovanje regionalni
direktorat za podjetja in zaposlovanje Ile-de
-France (Direccte), kajti večina olimpijskih dejavnosti in objektov je ravno v pariški regiji. Aktivnosti v okviru projekta so izhajale iz pobud socialnih
partnerjev ob podpori javnih organov.
Partnerji v projektu so se dogovorili, da bodo
uporabljali obstoječe prostore za sestanke z namenom boljše informiranosti in usklajevanja med
francoskimi socialnimi partnerji v gradbeništvu
ter z vsemi drugimi institucijami, organi in organizacijami, ki sodelujejo pri gradnji infrastrukture
za olimpijske igre v Parizu. Opravljenih je bilo več
informatvnih in usklajevalnih srečanj.

Organizirano je bilo tudi informativno srečanje z
diskusijo na temo organizacije Olimpijskih iger v
Londonu 2012. Na srečanju je bilo predstavljeno
učinkovito usklajevanje med britanskimi gradbenimi sindikati in dobaviteljem (Olympic Delivery
Authority – ODA) ter londonskim Organizacijskim
komitejem olimpijskih iger (LOCOG). To usklajevanje je močno poudarilo socialne vidike na deloviščih, kot so varnost in zdravje pri delu, pogoji
bivanja, delovni pogoji itd. Londonske olimpijske
igre so bile najvarnejše olimpijske igre doslej,
saj je bila zabeležena stopnja delovnih poškodb
0,17 na 100.000 delovnih ur, brez smrtnega izida.
Načela usklajevanja so bila opredeljena s sporazumom o sodelovanju in memorandumom o soglasju, ki so ju podpisali vsi partnerji. Omenjena
sporazuma vsebujeta naslednje določbe:
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Izkušnje nam kažejo, da na velikih gradbiščih močna povezanost med socialnimi partnerji,
uradi, izvajalci in naročniki gradbenih del prinaša dejanske rezultate in lahko preprečuje
neprijavljeno delo in nesreče v celotni podizvajalski verigi.

•
•
•
•
•
•
•
•

zagotavljanje kakovostne izkušnje
v zvezi z igrami za vse,
izobraževanje, usposabljanje in uvajanje,
zdravje, varnost in dobri delovni pogoji,
enakost, raznolikost in vključenost,
podpora učinkovitemu prispevanju sindikatov,
neposredno zaposlovanje,
članstvo v sindikatih,
plačila in socialno varstvo.

Belgijska gradbena konfederacija, ki zastopa
delodajalce v gradbeništvu, je ob tem predstavila
svoje aktivnosti v zvezi z ugotavljanjem neobičajno nizkih cen v ponudbah na javnih razpisih.
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Nazadnje je Svetovna zveza gradbenih in lesnih
delavcev (BWI) predstavila tri izkušnje z inšpekcijo za delo na velikih športnih prireditvah:
• nadzore inšpekcije za delo v sodelovanju z
lokalnim organizacijskim komitejem FIFA za
Svetovno nogometno prvenstvo v Rusiji 2018,
vključno z memorandumom o soglasju,
ki je bil podpisan s komitejem;
• nadzore inšpekcije za delo v sodelovanju z glavnim komitejem FIFA za izvedbo in organizacijo
Svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju
leta 2022, vključno z memorandumom o
soglasju, ki je bil podpisan s komitejem;

•

skupne nadzore pri projektih VINCI-QDVC
v Katarju (op. prev.: konzorcij, pooblaščen
za izgradnjo športnih objektov) na podlagi
Mednarodnega okvirnega sporazuma (IFA).

Primeri najboljše mednarodne prakse so bili
koristni, praktični in prenosljivi tudi na pristojne
francoske organe, zlasti na organ, ki je pristojen
za olimpijske objekte (SOLIDEO), in francoske
socialne partnerje v gradbeništvu.
Projektni partnerji so razpravljali tudi o potrebah po zaposlovanju delavcev pri javnih delih in
o gradbeništvu v regiji Ile-de-France (tj. Pariz z
okolico), okvirnem sporazumu za razvoj zaposlovanja in spretnosti v cilju podpore podjetjem pri
zaposlovanju, o Socialni listini za olimpijske igre,
ki so jo podpisali francoski medresorni socialni
partnerji in poklicne organizacije, ki pa posebno
pozornost posveča obveščanju in pravicam napotenih delavcev, ter o sporazumu glede ciljev med
SOLIDEO in njegovimi strankami.
Vsi partnerji so se dogovorili za nadaljnje sodelovanje na treh področjih:
• tesno vključevanje vseh izvajalcev projektov v
učinkovito izvedbo ugotovljenih najboljših praks,
• pomoč razpisnim organom, izvajalcem in
naročnikom pri pripravi razpisov / ponudb za
javne razpise in določitvi pravil za ocenjevanje
veljavnih ponudb ponudnikov (v skladu z
orodji, ki jih je razvila Belgijska konfederacija
delodajalcev v gradbeništvu),
• izboljšanje informacijskih orodij za delavce in
podjetja, kar zadeva njihove pravice in dolžnosti
pred zaposlitvijo in med izvajanjem gradbenih
del, črpanje navdiha iz večjezične spletne strani
www.constructionworkers.eu.12
Med razpravami so bile predstavljene različne
potrebe:
• izboljševanje trajnostnega javnega naročanja,
• podpora razvoju in izvajanju postopka za
spodbujanje povezovanja med zainteresiranimi
stranmi, ki temelji na integriranem pristopu,
ki vključuje usposabljanje, informiranje,
izpolnjevanje predpisanih formalnosti itd.,
• opredelitev dodatnih najboljših praks in
obstoječih orodij za zagotovitev dostopa
na gradbišča,
• morebitno imenovanje „socialnega koordinatorja za nastanitev napotenih delavcev“.

PRIMERI NAJBOLJŠE
PRAKSE IZ BOLGARIJE
Vanya Tividosheva

Nacionalni socialni partnerji v bolgarski gradbeni
panogi se strinjajo, da je neprijavljeno delo zelo
problematično in da je ravno gradbeništvo ena
najbolj prizadetih panog.
Bolgarske nacionalne pobude v zvezi z neprijavljenim delom v gradbeništvu imajo za cilj krepitev
tristranskega dialoga, olajšanje razprave med
socialnimi partnerji in oblastmi ter opredelitev
(novih) rešitev za ukrepanje proti neprijavljenem
delu v gradbeništvu.
Ključni nacionalni panožni partnerji so bili:
• sindikati: Federacija za gradbeništvo, industrijo
in oskrbo z vodo – Podkrepa (FCIW PODKREPA)
in Zveza neodvisnih sindikatov v gradbeništvu
(FITUC);
• Bolgarska gradbena zbornica (BCC),
Federacija delodajalcev v gradbeništvu;
• Izvršilna (izvajalska) agencija Generalnega
inšpektorata za delo.
Ključne podjetniške organizacije, sindikati in
državni organi so sodelovali pri oblikovanju koncepcije nacionalnih prireditev, promociji orodij EU
(Evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri
ukrepanju proti neprijavljenemu delu) ter razdelitvi odgovornosti in nalog pri iskanju in izvajanju
rešitev za premagovanje težav, povezanih z neprijavljenim delom.
Nacionalni socialni partnerji v gradbeništvu so
se zavezali k skupnemu sodelovanju in pokazali
skupen interes za izmenjavo izkušenj in strokovno znanje na več področjih posredovanja:
• ozaveščanja o pomenu ukrepanja proti
neprijavljenemu delu v gradbeništvu,
• izmenjave informacij o ukrepih, ki jih sprejme
vsaka organizacija, ki sodeluje v partnerstvu,
• spodbujanja skupnih evropskih vrednot
za dostojno delo,
• opredelitve in oblikovanja skupnih konceptov
za sprejemanje skupnih ukrepov tako v okviru
projektnih dejavnosti kot v okviru nadaljnjih
pobud.
Med izvajanjem projekta so bila izpeljana tri
sestanka socialnih partnerjev in sta bili organizirani dve nacionalni srečanji.

12 To spletno stran
upravlja EFBWW.
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Na prvem srečanju socialnih partnerjev, ki je
potekalo 23. aprila 2019, so socialni partnerji
opredelili naslednje možne dejavnosti v Bolgariji:

•

1. PREVENTIVNE UKREPE za ukrepanje proti

neprijavljenemu delu v gradbeništvu: na primer
izdelavo informativnega gradiva, njegovo objavo
na spletnih straneh socialnih partnerjev in razširjanje po družbenih medijih;
2. NADZORNE UKREPE v obliki skupnih obiskov

gradbišč s predstavniki Izvršilne agencije Generalnega inšpektorata za delo, FCIW PODKREPA
in FITUC;
3. ZAKONODAJNE SPREMEMBE, na primer
tiste, ki jih je sprožil BCC in sta jih podprla FCIW
PODKREPA in FITUC.

Predlagane spremembe se nanašajo na Zakon
o prostorskem razvoju (načrtovanju). Bolgarski
socialni partnerji v gradbeništvu predlagajo, da
velike gradnje (npr. veliki stanovanjski projekti,
javna poslopja in hoteli z zmogljivostjo več kot
100 postelj) lahko gradijo le gradbena podjetja,
navedena v Centralnem poklicnem registru gradbenikov, ki ga vodi Bolgarska gradbena zbornica.
4. PROMOCIJSKE IN
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI

Zaradi krepitve sodelovanja je bil sprejet dogovor
za izdelavo memoranduma o partnerstvu, ki ga
bodo pripravili in podpisali nacionalni socialni
partnerji v gradbeništvu. Memorandum naj bi
vseboval poseben člen o ukrepanju proti neprijavljenemu delu v gradbeništvu in naj bi jasno opredelil naloge in odgovornosti vsakega partnerja.
Projektni partnerji TUWIC so za ciljno skupino
njihove skupne promocijske in komunikacijske
dejavnosti izbrali dijake, ki se šolajo v poklicnih in
srednjih strokovnih gradbenih šolah.
Dijaki naj bi prejeli informativni letak in predstavitev, ki bi ju pripravili vsi projektni partnerji, s
poudarkom na preprečevanju in ozaveščanju o
neprijavljenem delu v gradbeništvu. Omenjeno bi
se izvajalo na naslednji način:
• BCC bo zagotovila seznam vseh poklicnih in
strokovnih šol, ki izobražujejo / usposabljajo
dijake s področja gradbeništva,
• vsi partnerji bodo obiskali srednje poklicne
in strokovne gradbene šole,
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•

vsi partnerji bodo poslali svoje razpoložljive
informacije in gradiva o neprijavljenem delu v
gradbeništvu zunanjemu strokovnjaku, ki bo
pripravil povzetek dostopnih informacij in sistematiziral predstavitev,
bolgarski socialni partnerji v gradbeništvu in
Izvršilna agencija Generalnega inšpektorata
za delo bodo potrdili rezultate dela zunanjega
strokovnjaka.

Mladi, ki vstopajo na trg dela, so torej bili opredeljeni za ciljno skupino. Informativni materiali naj
bi bili v elektronski obliki, v obliki video posnetkov
(YouTube, Vbox, Instagram). Kampanja bo tudi aktivno promovirala obstoječe gradivo in platforme
o ND. Kampanja bo potekala po vsej državi in bo
predstavljena v srednjih gradbenih šolah. FCIW
PODKREPA in FITUC bosta pripravili scenarije
in gradivo za kampanjo. Izvršilna agencija Generalnega inšpektorata za delo se bo udeleževala
na dogodkih in pomagala pri pregledu ter oceni
gradiv.
Na drugem nacionalnem srečanju TUWIC so partnerji predstavili pripravljeno gradivo in o njem
govorili ter nadaljevali z izvajanjem dejavnosti,
namenjenih določenim ciljnim skupinam.
Partnerji so poudarili potrebo po izmenjavi in
uporabi izkušenj najboljših praks iz drugih držav
članic v ukrepanju proti neprijavljenemu delu.
Poleg tega so predlagali skupen evropski pristop
za reševanje te problematike.
Nacionalni partnerji TUWIC so se strinjali, da bi
bilo treba pripraviti posebno predstavitev za sleherno ciljno podskupino, in sicer:
• e-gradiva in socialne medije za dijake,
• tiskane materiale (preproste letake) za delavce,
• dodatne informacije in aktvnosti ozaveščanja
za srednješolske centre, ki izobražujejo dijake,
starejše od 16 let,
• srečanja z delodajalci (člani Bolgarske
gradbene zbornice),
• kampanje za družabne medije za naročnike.
Partnerji so se dogovorili, da bodo uporabili letni
Nacionalni akcijski načrt za zaposlovanje (NEAP)
kot finančni inštrument za izvedbo dejavnosti
v izobraževalnih centrih in za razvoj prihodnjih
projektov preventivnih ukrepov za ukrepanje proti
neprijavljenemu delu.
Partnerji so se tudi strinjali, da je treba okrepiti obstoječo nacionalno kolektivno pogodbo za
gradbeništvo. Predlagali so, da se poudari dostoj-

no delo in razširi področje uporabe pogodbe na
druge panoge, ki imajo neposreden vpliv na gradbeništvo, kot so panoga razsvetljave, lesnopredelovalna in tekstilna industrija.
DEJAVNOSTI V KRIZNEM OBDOBJU
ZARADI COVID-19

V času kriznega obdobja, ka ga je v Bolgariji
povzročil COVID-19, so bile vse šole zaprte, zagotovljeno pa je bilo e-izobraževanje na daljavo.
V tem smislu so tudi bolgarski socialni partnerji
morali prilagoditi svoje delo in odpovedati / prestaviti fizične sestanke v šolah.

NADALJNJE DEJAVNOSTI
IN INFORMACIJSKA KAMPANJA

Informacijska kampanja se bo začela takoj, ko
bodo odpravljene omejitve zaradi COVID-19. Socialni partnerji se bodo osredotočili na dijake v
poklicnih in srednjih strokovnih gradbenih šolah
ter na izobraževanje odraslih v centrih za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Kampanja bo
vključevala:
• predstavitve v poklicnih in srednjih strokovnih
gradbenih šolah na začetku in koncu študijskega
leta 2020/21 (september 2020 in maj-junij 2021);
• predstavitve v centrih za poklicno izobraževanje
in usposabljanje za odrasle, ki bodo izpeljane
takoj, ko bodo centri ponovno odprti.
Predstavitev bo naložena v elektronsko podatkovno zbirko pri Ministrstvu za izobraževanje in znanost kot prosto dostopno orodje za tiste učitelje,
ki želijo predstavitev uporabiti.

Sindikati in delodajalci lahko skupaj povečajo ozaveščenost o prijavljenem delu.
Z obveščanjem mladih gradbenih delavcev in dijakov ter vajencev srednjih in poklicnih šol
med njihovim izobraževanjem ter usposabljanjem lahko v zgodnji fazi povečamo stopnjo ozaveščenosti.
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PRIMERI NAJBOLJŠE
PRAKSE IZ ITALJE
FILCA CISL, FENEAL UIL, FILLEA CGIL in ANCE

V Italiji je „neformalno gospodarstvo“ (siva ekonomija) nadloga, tako zaradi izkrivljanja trga
dela kot izgube dohodka za državo, kar ima za
posledico nižje plače in slabše pogoje za delavce.
Najnovejše raziskave kažejo, da siva ekonomija
znaša 210 milijard evrov, kar ustreza 12,4 % italijanskega BDP in vključuje 3,7 milijona delavcev.
Leta 2018 so nadzori italijanskih inšpektorjev za
delo, ki so pregledali 144.163 podjetij, razkrili
42.306 delavcev, ki opravljajo neprijavljeno delo.
V povprečju pripada na vsaka tri pregledana podjetja en neprijavljen delavec. Da bi se lahko spoprijeli s neprijavljenim delom, je bilo treba spodbuditi sodelovanje med različnimi udeleženci.

CNCE ima strateško vlogo pri odpravljanju čezmejnih socialnih goljufij in zlorab. Od leta 2008 so
s partnerji iz Nemčije, Avstrije, Francije in Republike San Marino podpisali različne meddržavne
dvostranske sporazume o vzajemnem priznavanju.
Ti sporazumi določajo priznavanje italijanskih
paritarnih organov v primeru, ko so delavci začasno napoteni iz Italije v eno od držav podpisnic.
Za podpis protokolov / sporazumov je ključno
nacionalno sodelovanje med socialnimi partnerji
v gradbeništvu, vključno s podporo paritarnih
organov.

Z vprašanjem neprijavljenega dela v gradbeništvu
se je ukvarjalo obsežno nacionalno tristransko
srečanje, ki so se ga udeležili:
• socialni partnerji v gradbeništvu (FENEAL UIL,
FILCA CISL, FILLEA CGIL in ANCE),
• panožni paritarni skladi gradbene industrije
(Nacionalna komisija za gradbene sklade –
CNCE, Nacionalna komisija za preprečevanje
nesreč, higieno in delovno okolje – CNCPT in
Nacionalni organ za izobraževanje in poklicno
usposabljanje v gradbeništvu – FORMEDIL),
• Nacionalni inšpektorat za delo (INL),
• predstavniki združenj delodajalcev in sindikatov
v regijah Bari, Brescia, Caserta in Macerata, ki
so predstavili najboljše prakse v svojih regijah.

Dober primer predstavlja uvedba enotnega potrdila o pravilno vplačanih obveznih prispevkih
(DURC), ki potrjuje, da je družba izpolnila vse
svoje obveznosti iz socialne varnosti, obveznega
zavarovanja in davkov. DURC mora biti predložen
v primeru udeležbe na javnih razpisih kot zagotovilo pravilnega ravnanja in inštrument preprečevanja neprijavljenega dela na trgu dela. DURC
skupaj izdajajo Nacionalni inštitut za socialno
varnost INPS, Nacionalni inštitut za nezgodno
zavarovanje poškodb na delu INAIL in Casse Edili
(paritarni sklad socialnega zavarovanja za gradbeništvo). Pomembno vlogo imata tudi paritarna
organa panoge, in sicer CNCPT (za varnost in
zdravje pri delu) in FORMEDIL (za izobraževanje
in strokovno usposabljanje).

Na srečanju je bil poudarjen pomen skupnega
sodelovanja pri ukrepanju proti neprijavljenem
delu in »pogodbenemu dampingu«, tj. primerih,

Odstotek neprijavljenih delavcev v gradbeništvu
se v sedanjosti počasi zmanjšuje. Odstotek delavcev, ki jih zajema napačna kolektivna pogodba

Italijansko potrdilo DURC,
ki potrjuje, da je gradbeno
podjetje vplačalo obvezne
prispevke za socialno varnost
v pravilnem znesku.
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ko podjetja ne uporabljajo določb kolektivnih
pogodb zato, da bi na razpisih za gradbena dela
lahko oddali cenovno izrazito nižje ponudbe. Poleg tega je bil poudarjen pomen dvostranskega
sistema, in sicer nadzora in spremljanja na gradbiščih.

UKREPANJE PROTI NEPRIJAVLJENEMU DELU V GRADBENIŠTVU

glede na delo, ki ga opravljajo, pa ostaja visok. V
prizadevanjih za spopadanje s tem (novim) pojavom so se socialni partnerji in oblasti dogovorili
o izmenjavi podatkov, da bi izboljšali spremljanje
in izvrševanje veljavnih kolektivnih pogodb. Za ta
namen je bil podpisan memorandum o soglasju.
Sledi kratek opis regionalnih protokolov za ukrepanje proti neprijavljenemu delu v gradbeništvu:
BARI: Cilj dveh protokolov je, da se doseže do-

sledno spoštovanje pristojne kolektivne pogodbe.
Vsako gradbišče mora tedensko zagotoviti informacije o delavcih, ki so bili na njem. Na teh gradbiščih morajo delavci nositi posebno priponko, ki
vsebuje konkretne podatke, kot sta njihovo ime in
kvalifikacija.
BRESCIA: Protokole so podpisali lokalni socialni

partnerji, lokalni inšpektorat za delo, lokalne
oblasti (občinske in pokrajinske) in zbornice
neodvisnih izvajalcev. Izdelan je bil tudi digitalni
zemljevid gradbišč. Ta sistem zbira in izmenjuje
podatke o gradbiščih na ravni pokrajine. Podatki
se navzkrižno preverjajo, kar izboljšuje spremljanje gradbišč.
CASERTA: Podpisan je bil protokol za prepre-

čevanje in zatiranje organiziranega kriminala v
gradbeništvu. Izvrševanje prava se bo izboljšalo
zahvaljujoč sistemu predhodnega preverjanja,
ki je povezan z različnimi zbirkami podatkov: o
pogojih glede varstva in zdravja pri delu, delavcih
na gradbiščih ter spretnostih in kvalifikacijah
delavcev.
MACERATA: Podpisan je bil regionalni sporazum

o vzpostavitvi in preizkusu informacijskih sistemov za prepoznavanje posameznikov, ki imajo
pravico biti na gradbiščih, ter za krepitev instrumentov, ki preprečujejo prenicanje kriminala na
javne razpise na podlagi spremljanja delovnih
tokov. Poleg tega je bila za gradbene delavce
ustvarjena elektronska priponka, ki vsebuje podrobnosti o delavcih, njihovi pogodbi o zaposlitvi
in druge osebne podatke.

PRIMERI NAJBOLJŠE
PRAKSE IZ ŠPANIJE
Nacionalni partnerji projekta:
CNC kot predstavnik delodajalcev,
UGT-FICA, CCOO Construcción y Servicios
kot predstavnik delavcev
in ITSS (Ministrstvo za delo in socialno gospodarstvo)

V zadnjih letih so bili v Španiji uvedeni številni
ukrepi, ki so pomagali zmanjšati število delovnih
nesreč in izboljšati preventivo na področju zdravja
pri delu ter delovne pogoje (vključno s plačami,
delovnimi pogoji, delovnim časom itd.) Omenjene
spremembe so zmanjšale tudi neprijavljeno delo
v gradbeništvu. Nekateri od ukrepov so rezultat
procesa socialnega dialoga, pri čemer so številni
vidiki teh ukrepov bili oziroma so še brez
primere v EU.
Španski socialni partnerji v gradbeništvu (CNC,
UGT-FICA / CCOO Construcción y Servicios) na
splošno priznavajo pozitiven prispevek k ureditvi
trga dela, ki je bil dosežen s Splošno nacionalno
kolektivno pogodbo za gradbeni sektor, katera
načeloma velja za vsa gradbena podjetja in delavce. Obstoj enotnega niza predpisov za celotno
Španijo in vzpostavitev enotnega regulativnega
okvira, o katerem so se pogajali CNC in UGTFICA / CCOO Construcción y Servicios, sta imela
koristne in spodbudne učinke za ustrezen razvoj
delovnih razmerij v gradbenem sektorju.
ZAKON ŠT. 32/2006 Z 18. OKTOBRA O
PODIZVAJANJU V GRADBENIŠTVU in izved-

bena uredba na podlagi Kraljevega odloka št.
1109/2007 zahtevata od podjetj, ki opravljajo
gradbene dejavnosti in sodelujejo v podizvajalski verigi, da se vpišejo v Register akreditiranih
podjetij (REA). To pomeni, da morajo delodajalci
dokazati, da imajo delavce, ki so usposobljeni za
področje preventive (op. prev.: varstvo pri delu),
in materialno-tehnična sredstva za opravljanje
del. Zakonodaja tudi določa, da je oddajanje del
podizvajalcem praviloma omejeno na tri ravni, samozaposleni delavci pa ne smejo oddati
svojih storitev v podizvajanje drugemu podjetju.
Posebnost zakona je, da podizvajalci ne smejo
zagotavljati izključno delavcev, cilj pa je boj proti
nezakonitemu premeščanju delavcev. Španski
zakon tudi določa, da je treba 30 % delavcev zaposliti za nedoločen čas. Za izboljšanje nadzora
zakon zahteva tudi oblikovanje pregledne knjige
podizvajalcev. Ta dokument, ki mora biti ves čas
na gradbišču, med drugim vključuje podrobnosti
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o podizvajalskih delih, ki so jih na določenem
mestu izvajali podizvajalci in samozaposleni, v
kronološkem vrstnem redu od začetka del, raven
njihove podizvajalske storitve in družbo, za katero
izvajajo podizvajalsko delo, vrsto njune pogodbe
in osebo, odgovorno za organizacijo in upravljanje
vsakega od podizvajalcev.
Španski paritarni organ za gradbeno industrijo
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

(Fundacija za gradbene delavce) (FLC) je predstavil novo spletno orodje z nazivom Gesinprec, ki ga
gradbena podjetja lahko uporabljajo za izvajanje
celovitega preventivnega upravljanja. Ta brezplačni
podporni program omogoča podjetjem nalaganje
dokumentacije o obveznih prispevkih za socialno
varnost, kar jim lajša preverjanje dejstva, ali
podizvajalci izpolnjujejo svoje obveznosti.

Španska poklicna kartica (izkaznica) gradbenega
delavca (TPC) predstavlja orodje v panogi, ki je
tesno povezano z usposabljanjem na področju
varnosti in zdravja pri delu in je na voljo vsem delavcem v gradbeništvu. TPC lahko vključuje tudi
informacije o drugih usposabljanjih, poklicnih
kvalifikacijah in izkušnjah delavca v tej panogi.
Kartico TPC izdaja FLC.
Kot dvostransko telo, ki so ga leta 1992 ustanovile podpisnice Splošne nacionalne kolektivne
pogodbe za gradbeništvo, ima FLC ključno vlogo
pri zagotavljanju virov, ki jih potrebujejo podjetja
in delavci za povečevanje strokovnosti, varnosti in
boljše usposobljenosti ter kot pomoč za njihovo
boljšo perspektivo. Področje delovanja FLC zajema preprečevanje poklicnih tveganj, strokovno
usposabljanje in dejavnosti, povezane z zaposlovanjem, ob upoštevanju možnosti, ki jih ponujajo
inovacije, nove tehnologije in trajnostni razvoj v
tej dinamično razvijajoči se panogi.
Prav tako je treba omeniti nedavna pogajanja, na
podlagi katerih je zahteva po vodenju evidenc za
vsak delovni dan delavca vključena v 6. Splošni
sporazum za gradbeni sektor v skladu z novim
besedilom člena 34.9 Statuta delavcev (Zakona o
delovnih razmerjih) na podlagi Kraljevega odloka
št. 8/2019 o nujnih ukrepih za socialno zaščito in
boj proti negotovosti zaposlitve iz vidika delovnega časa.
FLC trenutno pripravlja orodje za vsakodnevno
beleženje delovnega časa oziroma ur, ki bo olajšalo usklajenost s to zakonodajo.
Nenazadnje je treba omeniti, da ima ŠPANSKI

Španska poklicna izkaznica,
ki jo izdaja španska Fundacija
za delo v gradbeništvu.
Izkaznica vsebuje dragocene
podatke o strokovni usposobljenosti
gradbenih delavcev.
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INŠPEKTORAT ZA DELO IN SOCIALNO
VARNOST splošno pristojnost, kar pomeni, da

se njegovo spremljanje usklajenosti s predpisi in
kolektivnimi pogodbami nanaša tudi na področja
delovnih razmerij, varnosti in zdravja pri delu, socialne varnosti, zaposlovanja in delovnih pogojev
za tuje državljane. Gradbeništvo je za Inšpektorat
za delo in socialno varnost prednostni sektor, o
čemer priča tudi podatek, da je bilo leta 2018 v
gradbenih podjetjih opravljenih kar 17,47 % od
skupnega števila inšpekcijskih nadzorov.

PRIMERI NAJBOLJŠE
PRAKSE IZ ROMUNIJE
Dacian Micu
vodja kadrovske službe HIDROCONSTRUCTIA SA,
ki so ga socialni partnerji imenovali za nacionalnega
strokovnjaka za projekt

Posebnost romunskega gradbeništva je, da je trg
dela delno urejen s kolektivno pogodbo. Na žalost
ta pogodba ni več splošno zavezujoča in se jo pomanjkljivo spremlja in izvaja. To negativno vpliva
na podobo gradbene panoge, kar je ena največjih
ovir za privabljanje novih delavcev.
Glavna težava romunskega gradbeništva je t. i.
beg možganov ter odhod delavcev z veščinami in
spretnostmi v tujino. Med letoma 2009 in 2017 je
državo zapustilo več kot 260.000 gradbenih delavcev, tako kvalificiranih kot nekvalificiranih, ki so
iskali bolje plačane službe v zahodni Evropi. Zaradi tega v Romuniji danes primanjkuje približno
200.000 gradbenih delavcev.

Glavni vzroki za neprijavljeno delo v romunskem
gradbeništvu so: stroški, pomanjkanje socialnih
vrednot, slaba ozaveščenost in značilnosti panoge (zapletenost, zloraba podizvajalcev, začasna
dejavnost in migranti kot ranljiva skupina).
Romunska vlada se je trenutno odločila za dvojno
strategijo. Po eni strani so nacionalni organi za
delo sprožili več inšpekcijskih kampanj, usmerjenih v gradbeništvo, po drugi strani pa je vlada
predstavila fiskalne in proračunske ukrepe, s
katerimi želi preprečiti, da bi številna gradbena
podjetja izginila s trga. Nova zakonodaja določa
najnižjo bruto plačo v višini 3.000 RON mesečno
(približno 615 EUR) na nacionalni ravni za gradbeništvo, v primerjavi z 2.080 RON na splošno.
Kombinacija teh dveh ukrepov je povzročila rast
števila na novo registriranih zaposlenih za 13.000.
Zelo verjetno je, da je v njihovem primeru prišlo
do spremembe iz oblike neprijavljenega dela v
prijavljeno.

Po uradnih statističnih podatkih se povprečno 30 odstotkov
neprijavljenega dela nanaša na popravila ali prenove v gospodinjstvih.
Glavni razlog je želja naročnikov, da storitve in blago kupijo po nižji ceni.
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13 Javna družba,
pooblaščena za samostojno upravljanje
zakonsko danih nalog.
Obenem služi kot
inštitucija socialnih
partnerjev v gradbeni
industriji in igra
pomembno vlogo pri
izvrševanju zakonodaje
s področja boja proti
kršitvam v tej panogi.

Romunski socialni partnerji v gradbeništvu se
strinjajo, da najučinkovitejši način za zmanjšanje
neprijavljenega dela v gradbeništvu predstavljajo
usklajene dolgoročne in trajnostne politike javnih
naložb. To bi ustvarilo predvidljivost gospodarskega okolja za podjetja, kar bi omogočilo stalno
zaposlovanje delavcev in višje plače.

PRIMERI NAJBOLJŠE
PRAKSE IZ AVSTRIJE

Socialni partnerji v romunskem gradbeništvu so
opredelili naslednje najboljše prakse pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu v panogi:
• izobraževalne kampanje in ozaveščanje
za delavce in delodajalce (ob udeležbi vseh
socialnih partnerjev), vključno z letaki v
romunščini, angleščini in drugih jezikih,
• sodelovanje med podjetji in socialnimi partnerji pri usposabljanju delavcev na področjih,
povezanih z bojem proti neprijavljenemu delu,
s poudarkom na koristi za delavce in njihove
družine,
• spodbujanje delavcev, da se pridružijo Socialnemu skladu za gradbene delavce (CSC),
skupaj z izobraževanjem in ozaveščanjem o
prednostih članstva,
• prevod ustrezne zakonodaje za migrante,
zaposlene v Romuniji (predvsem za tiste iz
tretjih držav).

V zadnjih letih je bila uspešno izpeljana cela
vrsta ukrepov za zmanjšanje neprijavljenega
dela v avstrijskem gradbeništvu. Neprijavljeno
delo v najširšem pomenu ne povzroča le negativnih makroekonomskih učinkov, temveč tudi
postavlja posamezne delavce v izrazito neugoden
položaj. Na primer navidezne registracije lahko
znatno zmanjšajo pravice delavcev v primeru
brezposelnosti, bolezni, dopusta in upokojitve.
Makroekonomski vpliv vplačevanja nižjih obveznih prispevkov za socialno varnost in morebitna
dodatna izplačila posameznim delavcem v obliki
nadomestil za brezposelnost ali pokojnin vplivata
na vse davkoplačevalce.

Na splošno so socialni partnerji v romunskem
gradbeništvu naklonjeni posebnim rešitvam za
panogo, in sicer:
• obvezni socialni izkaznici za vse gradbene
delavce,
• posebnim zakonodajnim ukrepom za
spodbujanje odgovornih dobavnih verig.

Margarita Glaser,
Avstrijski sklad za upravičenost gradbenih delavcev do
dopusta in odpravnin
(Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, BUAK13)

Od začetka veljavnosti Zakona o preprečevanju
plačnega in socialnega dampinga, torej od 1.
maja 2011, je BUAK pooblaščen za izvajanje inšpekcijskega nadzora na gradbiščih in vložitev
pobud pristojnemu okrajnemu upravnemu organu v primeru ugotovitve nižjega plačila za delavce. Namen zakona je doseči enake pogoje na trgu
dela in plač tako za avstrijske kot tuje delavce.
Izplačilo plač pod določenim zakonskim minimumom ni le civilnopravna zadeva, temveč tudi kaznivo dejanje po upravnem pravu. BUAK trenutno
zaposluje 34 inšpektorjev, ki izvajajo nadzor na
avstrijskih gradbiščih.
Baza podatkov o gradbiščih, ki jo je leta 2012
ustanovil BUAK, zagotavlja hitre in pregledne
informacije o gradbiščih v Avstriji. V odvisnosti
od velikosti gradbišča je za obveznost poročanja
odgovoren bodisi naročnik ali izvajalec, ki dela
na gradbišču. Inšpektorji iz BUAK-a in drugih
inštitucij imajo tako veliko hitrejši dostop do informacij o lokaciji in začetku izvedbe gradbenih
projektov za potrebe inšpekcijskih nadzorov.
V nejasnih primerih se za pojasnitev situacije
lahko na BUAK povabi delavce na zaslišanje.
Inšpektorji preverijo neposredno na gradbišču,
ali je bilo delovno razmerje BUAK-u prijavljeno.
Z zbiranjem in obdelavo teh informacij BUAK
neposredno prispeva k preprečevanju socialnih
goljufij v gradbeništvu.
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Od 1. januarja 2018 so delodajalci dolžni elektronsko poročati BUAK-u o dejanskem kraju dela
in dejanskem delovnem času delavcev s skrajšanim delovnim časom. V gradbeništvu namreč
ni bila redkost, da so se pogodbe o zaposlitvi za
polni delovni čas prijavljale kot pogodbe o zaposlitvi za skrajšani delovni čas. Z uvedbo obveznosti poročanja se je število delavcev s skrajšanim
delovnim časom v gradbeništvu zmanjšalo skoraj
za 40 %. Kršitev obveznosti poročanja pomeni
upravni prekršek.
Zakon o odgovornosti naročnikov je v Splošni
zakon o socialni varnosti (ASVG) uvedel novo
določbo o odgovornosti za naročnike gradbenih
storitev. Nove določbe o odgovornosti so namenjene preprečevanju izpada prispevkov za socialno varnost zaradi socialnih goljufij. V skladu
s tem je naročnik pri oddaji naročil za gradnjo
podizvajalcem načeloma odgovoren za prispevke
izvajalca za socialno varnost, in sicer do zneska
20 % pogodbene cene.

Kljub temu pa je možnost napotitve delavcev
znotraj EU odprla nove načine izogibanja nacionalni zakonodaji o delu in socialni varnosti, ki jih
pristojne inštitucije veliko težje ugotavljajo.

1. NAVIDEZNE NAPOTITVE DELAVCEV

Delodajalec, ki želi opravljati gradbena dela v
Avstriji, vendar ni pripravljen plačevati višjih avstrijskih prispevkov za socialno varnost / dodatnih
stroškov za plače, lahko trenutno legalno zaobide
avstrijsko zakonodajo. Najpogostejši način za to
je ustanovitev podjetja v tujini, prijava delavcev v
sistem socialne varnosti „države izvora“ in nato
njihova napotitev v Avstrijo. V najslabšem primeru sta to avstrijski generalni direktor in delavci s
prebivališčem v Avstriji, ki sicer nimajo nobene
povezave z državo izvora družbe, ki napotuje in
v kateri so registrirani za socialno varnost. Delodajalec tako lahko predloži dokumente PD A1
iz države izvora tudi v primerih, ko naj bi se uveljavljala avstrijska delovna zakonodaja in zakonodaja o socialni varnosti.

Ključno vlogo pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu v gradbeništvu imajo panožni
paritarni socialni skladi, ki jih skupaj ustvarjajo in upravljajo socialni partnerji. Zato v vseh
državah potrebujemo močna avtonomna panožna industrijska razmerja v gradbeništvu.
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2. NEUSKLAJENA
PRAVILA O NAPOTITVAH

Pomembna težava v okviru napotitve delavcev je,
da sedanja Direktiva o napotitvi delavcev (ki pojasnjuje dovoljeno obdobje napotitve) ni usklajena
z Uredbo 883/2004 o uskladitvi sistemov socialne
varnosti (ki določa, koliko časa napoteni delavec
ostaja v sistemu socialne varnosti njegove matične države). Posledično so pravila težko razumljiva tako delodajalcem kot organom nadzora, kar v
praksi povzroča težave.

3. ČEZMEJNO IZVRŠEVANJE
UPRAVNIH KAZNI

Izvajanje Direktive o izvrševanju 2014/67 v državah članicah naj bi olajšalo čezmejno izvrševanje
upravnih sankcij. Direktiva navaja, da je upravne
kršitve treba kaznovati enako – tako nacionalna
podjetja kot podjetja, ki napotijo delavce, in pri
tem zahtevati učinkovito izvrševanje sankcij (običajno v obliki naloženih glob) v enakem obsegu
za vse gospodarske subjekte. Vendar to trenutno
ni tako.
BUAK je ugotovil, da je neprijavljeno delo v najširšem smislu najpogosteje povezano z napotitvami iz drugih držav EU. Leta 2019 je bil odstotek
nižjega izplačila od minimalne plače, ki so ga
ugotovili med nadzorom gradbišč po vsej Avstriji, skoraj 37 % v primeru delavcev, napotenih v
Avstrijo. Za zaposlene v avstrijskih podjetjih je ta
odstotek znašal manj kot 1 %.
BUAK tudi ugotavlja, da delavci, napoteni v Avstrijo, pogosto delajo tudi v domačih podjetjih.
Napotitev v Avstrijo je lahko začetek njihove integracije na avstrijski trg dela.
Avstrijski socialni partnerji v gradbeništvu ugotavljajo, da obstoječi nacionalni programi za
ukrepanje proti neprijavljenemu delu v Avstriji
dosegajo želeni uspeh. Čeprav izključno nacionalna zakonodaja ne more preprečiti težav neprijavljenega dela v povezavi z napotitvami, jih vsaj
nadzoruje.
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Trenutno v avstrijskih gradbenih podjetjih primanjkuje usposobljenih delavcev. Po navedbah
predstavnikov delodajalcev so nekateri delodajalci pripravljeni izplačati celo bonuse, če delavec
priporoči drugega delavca, ki ga naknadno zaposlijo.
Udeleženci na nacionalnih sestankih TUWIC-a so
se strinjali, da bi bilo koristno najti učinkovit način za povezovanje delodajalcev in delavcev, da bi
a) zadovoljili povpraševanje po kvalificiranih delavcih in
b) zagotovili, da so delavci primerno plačani za
svoje delo v skladu z avstrijsko delovno zakonodajo.
Eden od načinov za dosego tega cilja je ustvarjanje platforme – npr. uporabniku prijazno spletno
mesto, na katerem bi delavci in delodajalci lahko
enostavno komunicirali. Za lahko dostopnost
prek spletne strani je potrebno, da delavci in
delodajalci imajo možnost ustvariti profil v nekaj
minutah (na primer s kljukicami, s katerimi označijo željeno). Prav tako bi platforma lahko uporabila algoritem za ugotavljanje ustreznih ujemanj
na osnovi vnaprej izbranih značilnosti, kot so
veščine / kvalifikacije, dejavnost ali kraj dela. Da
bi se izognili jezikovnim težavam, je treba spletno
mesto prevesti v najpogosteje uporabljane jezike.
VEČ INFORMATIVNIH KAMPANJ, namenjenih

tako delavcem kot delodajalcem, bi bilo koristno
za spodbujanje ozaveščenosti o omenjenih negativnih učinkih neprijavljenega dela pri obojih.
Predvidevamo, da večina delavcev upošteva samo
trenutno plačilo (prijavljeno in neprijavljeno) in ne
razmišlja o slabostih neprijavljenega dela, kot so
nižje pokojnine ali nadomestila za primer brezposelnosti. Če se teh slabosti ne zavedajo, verjetno
ne bodo protestirali zaradi navideznega poročanja o njihovem delu.
Delavci se morajo zavedati, da bodo dolgoročno
imeli več koristi, če bo njihovo delo redno prijavljeno. Ponovno je pomembno zagotoviti informacije v maternem jeziku delavcev. Delodajalce
je treba odvrniti od individualnih koristi z uvedbo
ustreznih sankcij za navidezne izjave. Tam, kjer
sankcije že obstajajo in se izkazujejo za zadostne,
bi bilo dobro izpostaviti njihov obstoj v informacijskih kampanjah, ki so namenjene delodajalcem.

EFBWW

FIEC

Rue Royale 45
1000 Brussels
Belgium
Tel. +32 2 227 10 40
info@efbww.eu
www.efbww.eu

Avenue Louise 225
1050 Brussels
Belgium
Tel. +32 2 514 55 35
info@fiec.eu
www.fiec.eu

European Federation
of Building and Woodworkers

European Construction Industry
Federation AISBL

European platform
tackling undeclared work

