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OZADJE 
Evropski socialni dialog se nanaša na razprave, posvetovanja, po-
gajanja in skupne ukrepe, ki vključujejo organizacije, ki zastopajo 
obe strani industrije (delodajalce in delavce). Socialni dialog na 
vseh ravneh je predpogoj za delovanje evropskega socialnega tržne-
ga gospodarstva in ključnega pomena za spodbujanje konkurenčno-
sti in pravičnosti. Gradbeni sektor zagotavlja 14,8 milijona nepo-
srednih delovnih mest in prispeva okrog 9 % BDP-ja v Evropski 
uniji. Ustvarja tudi nova delovna mesta, spodbuja gospodarsko 
rast in zagotavlja rešitve za družbene, podnebne in energetske 
izzive. 

Kontekst in opis projekta SUSODCO 
Partnerji socialnega dialoga na področju gradbeništva iz srednje 
Evrope (Slovenija, Madžarska), jugovzhodne Evrope (Hrvaška, Bol-
garija) in južne Evrope (Ciper, Grčija), ki so se zavezali k dejavnej-
šemu sodelovanju v obliki konzorcija, so se na podlagi predhodnih 
raziskav, ki kažejo skupne izzive in vprašanja, odločili, da bodo pri-
javili nov skupen projekt EU (SuSodCo) na temo socialnega dialoga 
z namenom opolnomočenja in krepitve zmogljivosti nacionalnega 
trajnostnega socialnega dialoga na ravni gradbenih dejavnosti ter 
tudi za dejavnejši prispevek k evropskemu socialnemu dialogu.  
Projekt SuSodCo se osredotoča na krepitev zmogljivosti, spodbuja-
nje, prepoznavnost in vzajemno priznavanje ter medsebojno zaupa-
nje partnerjev socialnega dialoga v gradbeništvu iz srednje in vzho-
dne Evrope ter jugovzhodnih držav članic. V tem okviru je ključni 
cilj projekta SuSodCo, da se partnerjem na področju socialnega dia-
loga na ravni gradbenih dejavnosti zagotovijo manjkajoče ključne 
zmogljivosti, ki jim bodo omogočile večjo vključenost v socialni 
dialog in okrepile njihove operativne funkcije (zmogljivosti) na na-
cionalni ravni, omogočile njihovo rast, razvoj in dejavno vključeva-
nje nacionalnega dialoga gradbenih dejavnosti v evropski socialni 
dialog. 

CILJ 
Glavna cilja projekta SUSODCO: 
- (ponovno) aktivirati nacionalne socialne partnerje na 
ravni gradbenih dejavnosti, da bi le-ti 
- izboljšali svoje zmogljivosti za uspešno in aktivno 
sodelovanje na področju socialnega dialoga v skladu z 
novim večletnim delovnim programom za evropski 
socialni dialog za gradbeništvo (2020–2023) in nacio-
nalnimi prednostnimi nalogami za socialni dialog na 
ravni gradbenih dejavnosti. 
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DODANA VREDNOST IN TRAJNOSTNI 
UČINEK PROJEKTA 

Načrtujemo novo brezplačno prilagojeno sektorsko 
platformo za razvoj SD na področju gradbeništva, ki 
bo vsebovala predstavitev ključnih preteklih pobud 
SD in projektov EU za nadaljnje razširjanje in izkori-
ščanje konceptov, uporabljenih metodologij, rezulta-
tov in učinkov, ki se dosegajo v EU. 
Glede na to, da dejavnosti socialnega dialoga na naci-
onalni ravni zahtevajo podporo strokovnjakov in 
vključujejo povratne informacije za nacionalne pobu-
de in pobude za najboljše prakse socialnega dialoga, 
za načrtovanje in primerjavo uporabljenih konceptov, 
rezultatov, študij, obiskov tesnega medinstitucionalne-
ga sodelovanja, razširjanja projektnih rezultatov, za 
smernice o orodjih EU za financiranje itd., je cilj tega 
projekta zbrati vse zgoraj navedene značilnosti in re-
zultate v enem usklajenem, preglednem, posodoblje-
nem vsebinskem in strokovnem podpornem orodju, tj. 
posebni sektorsko fokusirani spletni platformi, na-
menjeni socialnemu dialogu gradbenih dejavnosti. 
Nova platforma bo predstavljala pretekle in tekoče 
sektorske dejavnosti SD in dejavnosti povezane z dru-
gimi pobudami EU, pomembnimi za gradbeni sektor, 
ter okrepila znanje o zgodovinskem razvoju SD na 
ravni EU in nacionalnih ravneh. Platforma bo nacio-
nalnim organizacijam za sektorski socialni dialog 
olajšala uspešno in učinkovito sodelovanje v social-
nem dialogu, povečala njihovo obveščenost o glavnih 
vprašanjih v tem sektorju, spodbujala usposabljanja, 
pomagala privabiti nove člane, omogočila vlaganje v 
krepitev zmogljivosti in ustvarjanje sinergij ter v pri-
hodnosti tudi spodbujala socialni dialog (ko bo 
"opremljena" za to).  Poleg navedenega bo nova plat-
forma podpirala in nadalje razširjala pretekle in tekoče 
sektorske pobude in projekte socialnega dialoga in 
omogočila vpogled v najboljše prakse. 

NOVICE - ZADNJI DOGODKI 
Partnerji smo marca uspešno začeli izvajati projekt. Naše prvo, uvodno 
srečanje je potekalo prek spletnega orodja Teams 
30. in 31. marca 2020. Na takšnih dogodkih se bolje spoznamo, krepi-
mo medsebojno zaupanje in postavimo temelje za plodno sodelovanje v 
prihodnosti. 
Na mednarodnem srečanju smo pregledali dejavnosti socialnega dialo-
ga (SD) na nacionalnih ravneh in izmenjali mnenja. Naredili smo kon-
kretne načrte za naše prihodnje naloge. Začeli smo s pripravljalnimi 
dejavnostmi - raziskave nacionalnih zmogljivosti socialnega dialoga 
(SD), ki zajemajo aktualna vprašanja in trende v sektorskem SD ter 
primerjavo s sektorskim večletnim akcijskim načrtom za SD. Izvedli 
bomo 4 takšne skupne raziskave: 3 teoretične in 1 terensko raziskavo, 
na podlagi katerih bomo pripravili 4 tematska poročila. 

NAČRTI ZA PRIHODNOST 
Ob koncu letošnjega leta in v prvi polovici leta 2021 načrtujemo 4 SKUPNE DOGOD-
KE ZA KREPITEV ZMOGLJIVOSTI (regionalni/lokalni ciljno usmerjeni 2-dnevni 
dogodki) za krepitev zmogljivosti, ki bodo predstavnike sindikalnih in delodajalskih 
organizacij iz 6 sodelujočih držav EU opremila z ustreznimi in pomembnimi zmoglji-
vostmi za uspešne in učinkovite industrijske odnose v vzhodni, srednji in jugovzhodni 
Evropi. 

NASLEDNJI KORAKI 
 
Priprava 4 nacionalnih skupnih raziskav zmogljivosti socialnega dialoga in 4 poročil 

1.Poročilo o nacionalnem statusu socialnega dialoga v 6 sodelujočih državah, ki zajema aktualna vpra-
šanja in trende v sektorskem SD ter primerjavo s sektorskim večletnim akcijskim načrtom za SD 
2. Poročilo o medsebojnem pregledu preteklih in tekočih odnosov med delodajalci in delojemalci ter 
sektorskih pobud in projektov, ki jih financira EU 
3. Poročilo o interni in eksterni komunikaciji organizacij delodajalcev in sindikatov v sodelujočih 
6 državah EU 
4. Poročilo o zmogljivostih organizacij socialnih partnerjev za socialni dialog 

UPRAVIČENCI, POVABLJENI K SODELOVANJU NA DOGODKIH ZA 
KREPITEV ZMOGLJIVOSTI 
(povračilo stroškov iz projekta SUSODCO!) 

1. ciljna skupina: socialni partnerji (gradbenih dejavnosti) sodelujočih držav 
2. ciljna skupina: državni predstavniki odbora za socialni dialog za gradbeno in-
dustrijo 
3. ciljna skupina: podobne organizacije socialnih partnerjev, ki prav tako zastopa-
jo storitvene dejavnosti,  
npr. krovne organizacije, kot so BUSINESSEUROPE (Konfederacija evropskih 
gospodarskih združenj), CEEP (Evropski center delodajalcev in podjetij, ki zago-
tavljajo javne storitve in storitve splošnega pomena), ETUC (Evropska konfedera-
cija sindikatov) in SME United (Evropsko združenje obrtnikov ter malih in sred-
njih podjetij). 

1.dogodek:  HRVAŠKA    dec 2020 
2.dogodek:   MADŽARSKA feb 2021  
3.dogodek:    CIPER      apr 2021  
4.dogodek:    BOLGARIJA   jun 2021 
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GZS, Zbornica gradbeništva in industrije grad-
benega materiala 
(GZS ZGIGM) 
SLOVENIIJA 
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Evropska zveza gradbenih in lesnih delavcev 
(EFBWW) 
BELGIJA 

 

Zveza delavcev v industriji gradbenega 
materiala (EFEDOSZSZ) 
MADŽARSKA 

 

Nacionalno združenje madžarskih graditeljev 
pogodbenikov (EVOSZ) 
MADŽARSKA 

 

Sindikat gradbenega sektorja Hrvaške 
(SGH) 
HRVAŠKA 

 

Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slo-
venije (SDGD) 
SLOVENIJA 

 

Inštitut za usposabljanje zaposlenih v medna-
rodnih organizacijah (ITPIO) 
BOLGARIJA 

 

Federacija za gradbeništvo, industrijo in oskr-
bo z vodo (FCIW Podkrepa) 
BOLGARIJA 

 

Bolgarska zbornica gradbeništva (BCC) 
BOLGARIJA 

 Vsegrško združenje inženirjev pogodbenikov 
javnih del (PEDMEDE) 
GRČIJA 

 

Federacija zvez gradbenih pogodbenikov Cipra 
(OSEOK) 
CIPER 

Ta publikacija je pripravljena v okviru projekta »SUSODCO – Podpora socialnemu dialogu za učinkovito gradbeništvo v prihodnosti, št. 
VS/2020/0046«, ki ga sofinancira Evropska unija. Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki 
izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 


