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23. marec 2021 

VABILO 

Dan za krepitev usposobljenosti  
socialnih partnerjev SuSodCo 
Seminar (15. april 2021) in Delavnica (21. april 2021) 

 
Spoštovani,  

GZS Zbornica za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala, koordinatorica konzorcija SuSodco, vas z 

veseljem vabi na drugi dogodek za krepitev zmogljivosti (CBE) na temo: „Komunikacijska strategija za 

učinkovit socialni dialog“. Gostitelj dogodka je Nacionalno združenje madžarskih gradbenih izvajalcev 

(ÉVOSZ). Dogodek za krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev je razdeljen na dve seji - seminar in delavnico.  

Seminar je načrtovan dne 15. aprila 2021 od 9:00 do 12:20. Ugledni nastopajoči iz Madžarske in evropskih 

krovnih panožnih organizacij delodajalcev in delojemalcev bodo z nacionalne in mednarodne perspektive 

ponazorili ključne vidike in vsebine komunikacijskih strategij v gradbenem sektorju. Podrobnosti dogodka si 

oglejte v priloženem dnevnem redu. 

Delavnica je načrtovana dne 21. aprila 2021 od 9:00 do 12:00. Vključevala bo predstavnike socialnih 

partnerjev gradbenih dejavnostih iz šestih evropskih držav. Ti bodo zasedali interaktivno in skupaj snovali 

uspešno skupno nacionalno regijsko panožno komunikacijsko strategijo. Po kratkem usposabljanju o ključnih 

elementih komunikacijske strategije, bodo udeleženci delali v skupinah za pripravo nacionalne strategije 

komuniciranja, ki temelji na njihovih načrtih za socialni dialog, s podporo zunanjega PR in komunikacijskega 

strokovnjaka. 

Oba dogodka bosta potekala prek platforme Zoom. Registrirajte se tukaj in po registraciji boste prejeli ustrezne 

povezave do ZOOM srečanja. Uradni jezik seminarja in delavnice je angleščina.  

Seminar nudi simultano prevajanje. Če potrebujete prevod v slovenščino, nam to sporočite v prijavnici 

najkasneje do 1. aprila (na povezavi za registracijo označite svoje želje glede jezika tolmačenja). 

Veselimo se vašega prihodnjega drugega dogodka za krepitev zmogljivosti projekta SuSodCo.  

 

S spoštovanjem. 

Mag. Gregor Ficko 

DIREKTOR GZS Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala                                                                                                                    

https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/vsebina/Projekti-GZS-ZGIGM/SUSODCO-Podpora-socialnema-dialogu-za-u%C4%8Dinkovito-gradbeni%C5%A1tvo-v-prihodnosti
https://www.evosz.hu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKf4yumqx38Y7F1n7XmgCWzdBH6LwBol1X68biVNm786lGqw/viewform

