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Glavni cilji projekta SUSODCO: 
-Ponovno aktiviranje nacionalnih socialnih partnerjev na ravni gradbenih de-
javnosti. 
-Zgraditi in izboljšati svoje sposobnosti za uspešno in aktivno sodelovanje na 

področju SD glede na naslednji večletni delovni program za evropski socialni 

dialog v gradbeni industriji (2020–2023) in nacionalne prednostne naloge v 

gradbeni industriji. 

SUSODCO 
SUPPORT OF SOCIAL  DIALOGUE FOR AN  EFFECTIVE FUTURE  CONSTRUCTION   

Evropski socialni dialog (SD) se nanaša na razprave, posvetovanja, 
pogajanja in skupne ukrepe, ki vključujejo organizacije, ki predstavlja-
jo obe strani industrije (delodajalce in delavce). Socialni dialog na vseh 
ravneh je predpogoj za delovanje evropskega socialnega tržnega 
gospodarstva in ključnega pomena za spodbujanje konkurenčnosti in 
pravičnosti. Gradbena industrija je temelj gospodarstva v večini držav. 
Gradbeni sektor zagotavlja 14,8 milijona neposrednih delovnih mest 
in prispeva približno 9 % BDP-ja v Evropski uniji. Prav tako ustvarja 
nova delovna mesta, spodbuja gospodarsko rast in ponuja rešitve za 
družbene, podnebne in energetske izzive. 
 

KDO SMO IN ZAKAJ SMO SE ZDRUŽILI 
Socialni partnerji in izvajalci socialnega dialoga, na ravni gradbenih 
dejavnosti srednje, jugovzhodne in južne Evrope (CCIS, SDGD, SGH, 
EVOSZ, EFEDOSZSZ, ITPIO, BCC, FCIW PODKREPA, OSEOK, PEDEMEDE, 
krovna organizacija EFBWW na ravni EU) so združili svoja prizadevanja 
v okviru skupnega dvoletnega delovnega programa, potem ko so 
predhodne raziskave razkrile skupne izzive in vprašanja vezana na 
socialni dialog v omenjenih državah. Projekt SUSODCO se osredotoča 
na krepitev usposobljenosti, promocijo, prepoznavnost in vzajemno 
priznavanje ter medsebojno zaupanje sodelujočih socialnih partner-
jev. Cilj bo dosežen skozi vrsto dogodkov za krepitev kompetenc  soci-
alnih partnerjev in podporo industrijskim odnosom v njihovih državah. 
Zavedajoč se, da omenjeni nacionalni socialni partnerji zaostajajo za 
zahodnimi in severnimi državami EU, zlasti z vidika učinkovitega in 
uspešnega socialnega dialoga v gradbenem sektorju, so se odločili za 
oblikovanje nove brezplačne sektorsko prilagojene spletne platforme 
s področja socialnega dialoga na ravni gradbenih dejavnosti. Prila-
godljiva spletna platforma SD bo predstavila ključne pretekle in seda-
nje pobude SD, koncepte različnih tovrstnih projektov EU, ki bodo 
pomembno vplivali na socialni dialog. Platforma bo sodelujoče social-
ne partnerje in njihove ciljne skupine opremila z dragocenim znanjem 
in vpogledi v različne prakse socialnega dialoga. Ponudila bo tudi ko-
ristne brezplačne vire za podporo pri načrtovanih nacionalnih pobu-
dah in opazovanju praks ter prilagajanju tradicionalnega izkoriščanja 
SD. 
 

NAŠE TRENUTNE AKTIVNOSTI 
RAZPRAVA O DELOVNEM PROGRAMU IN DOLOČANJE 
ROKOV IZVEDBE 
Partnerji so projekt uspešno začeli marca 2020, natanko takrat, ko se 
je v Evropi svoj pohod začela pandemija COVID-19. Prvo srečanje kon-
zorcija je potekalo konec marca 2020. Sledila so še tri virtualna delov-
na srečanja (16. junija, 23. septembra in 7. oktobra), ki so omogočila 

nemoteno nadaljevanje projekta. Med srečanji smo pregledali rezulta-
te in določili roke za mejnike projekta, načrtovane za leto 2020. Od 
marca do novembra 2020 so vsi partnerji prispevali k 4-im skupnim 
raziskavam, 1 terenski in 3 raziskavam obstoječih virov, kar je privedlo 
do priprave štirih poročil, ki obravnavajo zmogljivosti socialnega dialo-
ga. Na podlagi rezultatov teh študij so SUSODCO partnerji oblikovali 
agendo 4 dogodkov za krepitev zmogljivosti, katerih namen je odpra-
viti vrzeli v znanjih in spretnostih pri izvajanju socialnega dialoga na 
nacionalni ravni. 
 

1.  VIRTUALNI DAN ZA KREPITEV USPOSOBLJENOSTI  
Prvi dogodek virtualni dan za krepitev usposobljenosti (CBE) v projek-
tu je razdeljen na dve seji - seminar in delavnico. 1 CBE je načrtovan 
preko ZOOM platforme zaradi pandemije in omejitve potovanja po 
Evropi. Seminar je načrtovan za 9. december 2020 od 9.00 do 12.00 
(CET), delavnica pa za 16. december 2020 od 9:00 do 11:00 (CET). 
 
Seminar se bo osredotočil na ključne ugotovitve raziskovalne faze 
projekta SUSODCO in razkril izzive socialnega dialoga, s katerimi se 
sooča gradbena industrija v Bolgariji, na Hrvaškem, na Cipru, v Grčiji, 
na Madžarskem in v Sloveniji. Ugledni govorniki iz Belgije, Norveške in 
Finske bodo razložili, kaj je osnova uspešnega SD, kako lahko premiš-
ljeno zastavljen SD podpira sektor in opolnomoči vse zainteresirane 
strani ter kako se trg dela razvija in katere neizogibne spremembe SD 
so pred nami in nas čakajo v bližnji prihodnosti. 
 
Delavnica bo vključila predstavnike delodajalcev in delojemalcev v 
interaktivno sejo, kjer bodo preučili različne načine, kako evropski 
okvir socialnega dialoga vključiti v svoje nacionalne večletne programe 
socialnega dialoga in oblikovati večletni nacionalni Manifest socialne-
ga dialoga v gradbenih dejavnostih. 
 
Pridružite se nam na našem prvem dogodku CBE in sledite našemu 
naslednjemu koraku: https://susodco.gzs.si/vsebina/SLO/Novice  

https://susodco.gzs.si/vsebina/SLO/Novice


KAJ SMO ŽE NAREDILI 
POROČILA NA OSNOVI 4 RAZISKAV ZMOGLJIVOSTI SO-
CIALNEGA DIALOGA 
Poročilo o stanju nacionalnega trajnostnega razvoja v 6 sodelujočih 
državah, ki zajema aktualna vprašanja in trende v sektorskem tra-
jnostnem razvoju ter primerjava z večletnim sektorskim akcijskim 
načrtom SD 
Poročilo temelji na posebej prilagojeni raziskavi, opravljeni v obdobju 
od aprila do junija 2020. Cilj je pridobiti informacije o stanju, nacional-
nih pobudah, dejavnostih o statusu SD v šestih vključenih državah. 
Ključne zaključke in rezultate, dosežene z omenjeno raziskavo, so na 
dnevnem redu nacionalnih pogajanj izpostavili kot ključne potrebe v 
SD oziroma kot ključne dejavnike, ki prispevajo k učinkovitemu 
SD.  Oblikovane so bile tudi glavne tematske skupine prednostnih na-
log SD v skladu z večletnim akcijskim programom evropski socialni 
dialog  (ESD) na ravni gradbenih dejavnosti. 
Poročilo se osredotoča na strukturo SD v sodelujočih državah - na 
ravni EU ter na nacionalni in sektorski ravni. Sklep, da socialni partnerji 
na ravni dejavnosti v gradbeništvu potrebujejo določeno podporo pri 
oblikovanju ukrepov za razširjanje, spodbujanje, spremljanje in vred-
notenje evropskih aktivnosti in rezultatov SD (npr. Z evropskimi ali 
nacionalnimi dogodki, medsebojnim učenjem ali pregledi, študijami in 
publikacijami), ter ukrepe za izboljšanje usklajevanja, delovanja in 
učinkovitosti evropskega trajnostnega razvoja, vključno z opredelitvijo 
in razvojem skupnih pristopov SD. 
Poročilo o notranjem in zunanjem komuniciranju delodajalskih or-
ganizacij in sindikatov v sodelujočih 6 državah EU 
Poročilo temelji na podatkih, zbranih s pomočjo prilagojene raziskave, 
opravljene v obdobju od julija do avgusta 2020. Cilj je bil pridobiti in-
formacije o notranjem in zunanjem komuniciranju organizacij deloda-
jalcev in sindikatov v gradbeništvu v šestih partnerskih državah pro-
jekta. 
Zbirno poročilo daje široko sliko komunikacijskega procesa in se 
osredotoča na opredeljenih 7 skupin tem za vsako partnersko organi-
zacijo: Prepoznavnost, Komunikacijske prakse in uspešna komu-
nikacijska kampanja; Načrt zunanjega komuniciranja; Metode ob-
veščanja sodelavcev o ključnih dogodkih na področju SD; SD in njegove 
ciljne skupine; Komunikacijski kanali za zunanjo komunikacijo; Komu-
nikacijska orodja za notranjo in zunanjo komunikacijo; Sodelovanje 
predstavnikov organizacij na izobraževalnem usposabljanju s področji 
odnosov z javnostmi in komunikacijami, proračun za komunikacijske 
namene in druga vprašanja. 
Poročilo o zmogljivostih organizacij socialnih partnerjev za socialni 
dialog 
To je poročilo o ugotovitvah raziskave, opravljene v obdobju od julija 
do avgusta 2020, ki je temeljilo na odgovorih na vprašalnik o 
samoevalvaciji o zmogljivosti organizacij socialnih partnerjev v grad-
beni industriji za SD. Zajema pridobljene rezultate, ki so jih anketiranci 
dosegli pri različnih vprašanjih, povezanih s petimi različnimi 
spretnostmi, vključno s komunikacijo, upravljanjem, digitalnim om-
režjem, zagovorništvom in reševanjem kriz. Poročilo nudi odlično sliko 
za vsako državo, ki je sodelovala v projektu, s katero lahko določimo 
pot usposabljanja, katero je treba oblikovati in nato izvajati v vsaki 
sodelujoči državi. Na splošno kaže, da ima vsaka država drugačen pro-
fil in v vsaki je potrebno izboljšati znanja različnih spretnosti. 
Poročilo o medsebojnem pregledu preteklih in sedanjih industrijskih 
odnosov ter sektorskih pobudah in projektih, ki jih financira EU 
Poročilo je bilo pripravljeno na podlagi posebej prilagojene raziskave, 
ki je bila izvedena v obdobju september-oktober 2020 in njen namen-
jena je pridobiti informacije od projektnih partnerskih organizacij o 
preteklih in / ali tekočih ključnih projektih SD in pobudah v gradbeni 

industriji, v katerih so sodelovali v obdobju 2010–2020 ali še vedno 
sodelujejo, ki so financirane s strani ES (proračunske vrstice GD EMPL 
SD) ali decentralizirane (nacionalne) proračunske vrstice. Nova načr-
tovana platforma bo  razdeljena v tri področja zanimanja – socialno; 
ekonomsko in pravno; ter krepitev zmogljivosti, od katerih je vsaka 
vključevala podkategorije, nekatere pa tudi več tem.  
Rezultati raziskave med partnerskimi državami projektov kažejo, da so 
partnerji kot dobre prakse poročali projekte - skupaj 29 - s področja 
Poklicnega izobraževanja in usposabljanja mladine, nato pa sledi z 20 
projekti podkategorija Zaposlovanje, oboje bo vključeno v socialno 
tematiko platforme. V socialni tematiki Varstvo in zdravje pri delu je 
bilo omenjenih le 5 projektov, 7 – v Ekonomsko-pravni  
 

KAKŠNI SO NAŠI PRIHODNI NAČRTI 
RAZVOJ SPLETNE PLATFORME S PODROČJA SD 
Mejnik 1: Oblikovanje in izdelava posebne platforme SD 
CILJ: Zbrati pretekle in sedanje sektorske pobude, dejavnosti in pro-
jekte s področja SD. Platforma bo ponujala posebna orodja, podatke, 
vsebino in skupne strateške dokumente, ki podpirajo evropske in 
nacionalne socialne partnerje SD pri nadaljnji izdelavi SD in pripravi 
ukrepov / pobud po meri. Platforma se bo dopolnjevala in bo ob iz-
teku projekta vsebovala še več projektov in nacionalnih pobud, ki jih 
bomo identificirali kot pomembne in uporabne tudi za ostale socialne 
partnerje. Naš namen je, da bo aktualna vsaj nekaj let. 
  

OBLIKOVANJE PRIPRAVLJENE KAMPANJE SOCIALNEGA 
DIALOGA 
Mejnik 2: Oblikovanje in izvajanje 6 nacionalnih sektorskih pobud za 
medijski razvoj (kampanje), po eno v vsaki (6) projektni državi EU 
CILJ: Ozaveščanje, vidnost in prepoznavnost sektorskih organizacij SD s 
pomočjo zunanjega strokovnjaka za odnose z javnostmi / trženjem, 
objave v medijih, izdelavo novih video posnetkov in distribucijo pri-
pomočkov. Nacionalne medijske kampanje SD bodo oblikovane na 
podlagi vrzeli in potreb, ugotovljenih s projektnimi aktivnostmi. 
VPLIV: Ozaveščanje o glavnih vprašanjih v gradbenem sektorju; Krep-
itev zmogljivosti za privabljanje novih članov; Olajšati ustvarjanje 
sinergij in; Spodbujati socialni dialog. 
  

ZAINTERESIRANI STRANI LAHKO IZKORISTIJO NAŠI PRO-
JEKT 
V letu 2021 bomo organizirali še tri medsebojno povezane dogodke za 
krepitev usposobljenosti oziroma kompetenc. Socialne partnerje iz 
vzhodne, srednje in jugovzhodne Evrope bodo opremili z dragocenimi 
in pomembnimi zmogljivostmi za učinkovite in uspešne industrijske 
odnose. Dvodnevni dogodki se bodo osredotočili na naslednje teme: 
- april 2021: Pomen komunikacijske strategije za učinkovit socialni 
dialog. 
- junij 2021: Digitalizacija gospodarstva v okviru programa socialnega 
dialoga in digitalnih spretnosti. 
- september 2021: Bistvo komunikacijskih spretnosti, ki se uporabljajo 
za izvajanje socialnega dialoga. Poliranje vrzeli v spretnostih partner-
jev. 

 
UPRAVIČENCI, POVABLJENI K SODELOVANJU NA CBES 
1. ciljna skupina: (sektorski) vsi socialni partnerji na ravni gradbenih 
dejavnosti v partnerskih državah 
2. ciljna skupina: predstavniki socialni dialoga iz ostalih gospodarskih 
dejavnostih 
3. ciljna skupina: organizacije socialnih partnerjev, ki zastopajo tudi 
storitve, krovne organizacije. 



 

Lead partner: 
 

 
Chamber of Construction and Building Materials 
Industry of Slovenia 
(CCIS CCBMIS) 
SLOVENIA 

 Partners:   

 The European federation of building and woodwork-
ers (EFBWW) 
BELGIUM 

 Federation of Building, Wood and Building Material 
Workers' Unions 
(EFEDOSZSZ)  
HUNGARY 
 

 National Federation of Hungarian Building Contrac-
tors (EVOSZ)  
HUNGARY 
 
 

 Trade union of construction industry of Croatia 
(SGH)  
CROATIA 
 

 Trade union of construction workers of Slovenia 
(SDGD) 
SLOVENIA 

 Institute for training of personnel in international 
organisations (ITPIO)  
BULGARIA 

 Construction, Industry and Water Supply Feder-
ation (FCIW Podkrepa)  
BULGARIA 

 Bulgarian construction chamber (BCC) 
BULGARIA 
 

 Panhellenic association of engineers contractors of 
public works (PEDMEDE) 
GREECE 

 Federation of the building contractors associations 
of Cyprus (OSEOK)  
CYPRUS 
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