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sprejemanje digitalizacije gospodarstva in družbe vzporedno s
pridobivanjem digitalnih spretnosti zaradi tehnološkega razvoja in
inovacij, 

odzivanje na modernizacijo trga dela in demografske spremembe, 

delovna mesta za novince, nastajajoči profili, ustvarjanje in
usklajevanje delovnih mest na podlagi novih politik in strategij EU
kot odziv na podnebne spremembe in globalizacijo itd.

Ena izmed prednost socialnega dialoga je, da združuje delavce in
delodajalce ter predstavlja velik del družbe; skupaj lahko uspešno
rešujejo izzive na trgu dela.  Socialni partnerji veljajo za ključne akterje
pri reformiranju in posodabljanju družb in gospodarstev.  

Sektorski socialni dialog ima lahko ključno vlogo pri pripravi na izzive
gradbeništva: 

Potovanje skozi 4
dneve za krepitev
usposobljenosti

Pridobljene izkušnje s
pomočjo PR/MEDIA
strokovnjaka

Skupne raziskave
SUSODCO

Nacionalne konference
SUSODCO

https://susodco.eu/
https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala


Skupne raziskave SUSODCO

1. poročilo projekta SUSODCO:
Pregled situacije socialnega
dialoga v gradbeništvu v
jugovzhodni regiji EU 

2. poročilo projekta SUSODCO:
Pregled ključnih iniciativ in
projektov s področja socialnega
dialoga v gradbeništvu v EU v
obdobju 2010–2020

3. poročilo projekta SUSODCO:
Pregled interne in eksterne
komunikacije delodajalskih in
delojemalskih organizacij s
področje gradbenih dejavnosti v
jugovzhodni regiji EU 

4. poročilo projekta SUSODCO:
Kapacitete socialnih partnerjev za
izvajanje socialnega dialoga s
področje gradbenih dejavnosti v
jugovzhodni regiji EU  

https://susodco.eu/wp-content/uploads/2021/08/report-1.pdf
https://susodco.eu/wp-content/uploads/2021/08/report-2.pdf
https://susodco.eu/wp-content/uploads/2021/08/report-3.pdf
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Gradbenistvo/SUSODCO_WP2_2.2.1_Reportdesigned.pdf
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Gradbenistvo/SUSODCO_WP2_2.2.1_Reportdesigned.pdf
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Gradbenistvo/SUSODCO%20report%20no.%202.pdf
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Gradbenistvo/SUSODCO_WP2_2.2.3_Report.pdf
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Gradbenistvo/SUSODCO_WP2_2.2.3_Report.pdf
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Gradbenistvo/SUSODCO_WP2_2.2.4_Report.pdf
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Gradbenistvo/SUSODCO_WP2_2.2.4_Report.pdf
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Gradbenistvo/SUSODCO_WP2_2.2.4_ReportAnnex3.pdf


Zaključno poročilo
V zaključnem poročilu lahko preberete vse o naših štirih raziskovalnih
poročilih, štirih dogodkih za krepitev zmogljivosti, delu konzorcija s
strokovnjaki za medije za odnose z javnostmi, novi tematski spletni
platformi in še veliko več. Na voljo je precej QR kod, ki vas bodo
popeljale do naših animacij, videoposnetkov in drugih virtualnih krajev. 

V poročilu boste našli tudi možnosti za prihodnje sodelovanje, ključna
sporočila SUSODCO itd.

Zaključno poročilo vsebuje tudi prilogo: Izkušnje s pogajalskim
procesom socialnega dialoga (v procesu kolektivnih pogajanj za
sklenitev kolektivne pogodbe).

Več  si lahko preberete tukaj

Potovanje skozi 4 skupne dogodke:
Regionalni dogodki za krepitev
usposobljenosti socialnih partnerjev
Med izvajanjem projekta SUSODCO so partnerji organizirali štiri medsebojno povezane regionalne
dogodke za krepitev zmogljivosti (CBE), da bi partnerjem v socialnem dialogu v sodelujočih državah
zagotovili ključne zmogljivosti za podporo industrijskim odnosom v Srednji in Jugovzhodni Evropi. 

Vsakega dogodka v okviru projekta SUSODCO se je udeležilo od 60 do 90 udeležencev iz več kot
deset evropskih držav. Vsi CBE so imeli enako strukturo, razdeljeno na dva sklopa - seminarje in
delavnice. Na seminarjih so ugledni panelisti razložili najnovejše trende v evropskem socialnem dialogu,
predavatelji pa so izboljšali komunikacijske in digitalne spretnosti udeležencev. Na delavnicah so
udeleženci v interaktivnih sejah, igrah vlog in scenarijih skupaj vadili novo pridobljeno znanje.

Več o vseh štirih  dogodkih si preberite v našem končnem poročilu ali na spletni strani projekta. 

https://susodco.eu/content/library/
https://susodco.eu/content/library/
https://susodco.eu/content/library/
https://susodco.eu/content/library/
https://susodco.eu/events/cbe-no-1/
https://susodco.eu/events/cbe-no-2/
https://susodco.eu/events/cbe-no-3/
https://susodco.eu/events/cbe-no-4/


SUSODCO sodeluje s strokovnjaki
za odnose z javnostmi/ mediji
Faza izkoriščanja je odražala usklajene skupne ukrepe projektnih partnerjev, katerih cilj je bil povečati
izkoriščanje, trajnost in vpliv projektnih dejavnosti ter okrepiti nacionalni socialni dialog z izvajanjem
ciljno usmerjenih nacionalnih komunikacijskih kampanj. 

Z okrepljenimi sinergijami, mreženjem partnerjev in intenzivnim delom s strokovnjakom za odnose z
javnostmi/mediji, prenosom znanja in izmenjavo dobrih praks med socialnimi partnerji EU in
nacionalnimi socialnimi partnerji v gradbenem sektorju.

Nacionalni videoposnetki o prednostnih nalogah SD - za medijsko kampanjo
(privabljanje mladih v sektor)

Skupni promocijski pojasnjevalni videoposnetek o EU SD in nacionalnem SD v
gradbenem sektorju 

Angleščina
 

Slovenščina
 

Madžarščina
 

Grščina
 

Hrvaščina

https://www.sgh.hr/userfiles/files/susodco%20-pregovarajmo%20bolje(2).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=rBLfm1IB7kU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LDFyi-fVWmo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7bxb52ZhXhQ
https://www.sgh.hr/userfiles/files/susodco%20-pregovarajmo%20bolje(2).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=JEh43D6b7Nk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=uxbbSjroTzQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=rBLfm1IB7kU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MrsTkllWYf8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=7bxb52ZhXhQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qv1Js4Cp_Kg
https://www.youtube.com/watch?v=BN6eqecF6qY
https://www.youtube.com/watch?v=JEh43D6b7Nk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=U8HTMQtSqPg
https://www.youtube.com/watch?v=WdqwYYXPTYM
https://www.youtube.com/watch?v=v0yfkcojjy8
https://www.youtube.com/watch?v=g7DsdbIMmys
https://www.facebook.com/watch/?v=354282949661345&ref=sharing


Nova tematska spletna platforma
SUSODCO 
Nova spletna platforma SUSODCO, zasnovana kot iskalnik, predstavlja dejavnosti socialnega dialoga v
gradbenem sektorju v državah srednje in vzhodne Evrope ter dobre prakse in izkušnje že izvedenih in
tekočih pobud. 

Na ta način podpiramo razvoj digitalnih orodij kot dodatnega vira za izvajanje socialnega dialoga.
Platforma SUSODCO spodbuja uporabo in vključevanje sodobnih digitalnih orodij v dejavnosti
socialnega dialoga in pogajalske procese.

Vir rešitev in navdihov za socialni dialog

Zaključna konferenca EU
Partnerji projekta SUSODCO in Evropska sindikalna zveza gradbenikov in lesarjev so v okviru projekta
SUSODCO organizirali zaključno konferenco, ki je v (omejeni) hibridni obliki potekala 16. marca 2022 v
sejni sobi EFBWW v Bruslju.

Na zaključni konferenci so projektni partnerji predstavili rezultate nacionalnih projektnih kampanj in
možne prihodnje usmeritve socialnega dialoga. Evropski partnerji so izmenjali svoje izkušnje s socialnim
dialogom na evropski ravni, platforma SUSODCO pa je bila uradno vzpostavljena. Prav tako smo
poskušali raziskati, kako nadaljevati socialni dialog v prihodnosti. 

Oglejte si videoposnetek in preberite več tukaj

Ključna tematska področja
Socialno področje (poklicno izobraževanje in usposabljanje

ter mladi, zaposlovanje ter zdravje in varnost)
Gospodarstvo in pravo

Krepitev zmogljivosti 

https://susodcoplatform.gzs.si/
https://susodco.eu/final-eu-conference/


Zaključek
Socialni partnerji imajo pomembno vlogo pri prestrukturiranju sektorja kot posledici digitalizacije. Zato je
bil velik del aktivnosti projekta SUSODCO osredotočen na spoznavanje novih trendov v digitalizaciji ter z
njimi povezanih izzivov in priložnosti.  Zahvaljujoč aktivnostim in doseženim rezultatom smo zagotovili
kratek pregled socialnega dialoga z nekaterimi skupnimi problemi in rešitvami v šestih državah EU iz
regije srednje in vzhodne Evrope. Verjamemo, da bo ta publikacija pripomogla k prepoznavnosti pomena
socialnega dialoga ter k večji potrebi po ohranjanju in krepitvi vloge socialnih partnerjev v tem delu
Evrope.

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.

Zaključne nacionalne konference

Slovenska nacionalna konferenca je potekala
21. aprila 2022 od 9. do 13. ure v prostorih
sejma MEGRA (sejem gradbeništva,
energetike in komunalne dejavnosti) v Gornji
Radgoni. Konferenca je bila zaključena z
obljubo, da bomo še naprej aktivni in predani
našim članom, našim skupnim interesom in
prihodnosti gradbeništva.

Slovenska
18. marca 2022 sta v prostorih Delavskega
doma v Zagrebu predsednica sindikata
gradbeništva Jasenka Vukšić in generalni
sekretar Domagoj Ferdebar organizirala
novinarsko in nacionalno konferenco projekta
SUSODCO, na kateri sta predstavila vse
glavne dejavnosti in delavnice projektnih
partnerjev

Hrvaška

Bolgarska gradbena zbornica je 27. aprila
2022 v prostorih največje nacionalne tiskovne
agencije - Bolgarske tiskovne agencije -
organizirala nacionalno informativno
konferenco. Konferenca je bila neposredno
predvajana na kanalu agencije. Zaznali so
tudi zelo veliko zanimanje za temo - socialni
dialog v gradbeništvu. Dogodka se je
udeležilo 7 predstavnikov medijev.

Bolgarska
ÉVOSZ in ÉFÉDOSZSZ sta 18. maja 2022
na sedežu ÉVOSZ organizirala nacionalno
konferenco. Vodji ÉVOSZ in ÉFÉDOSZSZ
sta imela uvodne govore. Nato so predstavili
projekt SUSODCO in njegove rezultate,
vključno z animacijskim videom in dvema
videoposnetkoma, ki sta jih pripravila ÉVOSZ
in platformo pobud SUSODCO. Dogodek se
je končal z vprašanji in odgovori ter čudovito
in zelo dobro torto SUSODCO.

Madžarska

Preberite in oglejte si
več tukaj

OSEOK je v četrtek, 26. maja 2022, v
restavraciji Vino Cultura organiziral
nacionalno konferenco SUSODCO.
Predstavili so, kaj je konzorcij dosegel med
27-mesečnim projektom. Predstavljena so
bila vsa štiri skupna raziskovalna poročila, s
štirimi skupnimi ukrepi, rezultati dela s
strokovnjaki za odnose z javnostmi/mediji in
nova tematska spletna platforma SUSODCO.

Ciprska

https://susodco.eu/final-conferences/

