Koledar izobraževanj 2021/2022
Strokovni seminarji in praktične delavnice iz posameznih sklopov izobraževanj se izvajajo vsaka 2 meseca, zato ne
spreglejte novih terminov in novih vsebin v našem spletnem Koledarju izobraževanj. Izobraževanja potekajo ˝v živo˝, v
skladu s priporočili NIJZ oz. kot interaktivna ˝on-line˝ izobraževanja.
Ob obisku spletne strani pa se lahko naročite tudi na naše e-novičke.
www.agencija-poti.si
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Dvig konkurenčnosti
3.12.2021 Top SKILLS
13.12.2021 Bodite ODLIČNI pri DOSEGANJU zastavljenih CILJEV
21.1.2022 Management razvojnih oddelkov
28.1.2022 Dvig INOVATIVNOSTI | Kreativnost in Design Thinking
31.1.2022 PRODUKTNI MANAGEMENT – sodobni pristopi pri
upravljanju produktov ali storitev
3.&4.2.2022 Šola ASSET managementa za sodobne proizvodne
sisteme
11.2.2022 V praksi učinkovit »TIME MANAGEMENT« – uspešno dosezite zastavljene cilje
7.3.2022 Business Case Study
9.3.2022 Vitko (lean) in agilno podjetje oz. organizacija
21.3.2022 Optimizirani in učinkoviti poslovni procesi v sodobnih
»lean« organizacijah
24.3.2022 Učinkovito uvajanje in obvladovanje sprememb (Change
Management) - sodobna orodja in agilni pristop
30.3.2022 Javno naročanje za ponudnike – praktični nasveti

Subtilne in odločilne metode povečevanja prodaje
8.12.2021 STORYTELLING – delavnica za ustvarjanje prepričljivih in
uporabnih zgodb
11.3.2022 Odlična prezentacija - ogledalo podjetja, organizacije in
posameznika
14.3.2022 [On-line interaktivno usposabljanje] Tečaj kreativnega
pisanja poslovnih dopisov in sporočil – Odločilnih 5 sekund za
vzbuditev zanimanja in posledično akcije
23.3.2022 Management PRODAJNIH ODDELKOV – odličnost,
učinkovita organizacija in vodenje za uspeh
4.4.2022 STORYTELLING (2) – delavnica za ustvarjanje prepričljivih
in uporabnih zgodb - nadaljevanje
Še ni znan VSEBINA JE KRALJICA – pisanje in priprava vsebin za
splet

Učinkovite tehnike pogajanj
15.12.2021 Metode uspešnih pogajanj
4.2.2021 Uspešna pogajanja za nemško tržišče v nemškem jeziku
22.2.2022 Veščine za uspešna pogajanja v angleškem jeziku
22.3.2022 Dress For Success – za uspešen slog, ki odraža vašo
unikatnost

Komunikacija & Vodenje
7.12.2021 Umetnost VODENJA SODELAVCEV s postavljanjem
vprašanj
8.12.2021 eBONTON - od A do Ž

14.12.2021 Učinkovita komunikacija s težavnimi strankami oz.
sogovorniki
15.&16.12.2021 [On-line interaktivna delavnica] Vodenje in
motiviranje sodobnih (virtualnih) timov
18.1.2022 Vodja ˝z leskom v očeh˝ - Sodobni načini vodenja in
motiviranja sodelavcev
16.2.2022 POSLUŠANJE- skrivnost dobrih odnosov, rezultatov in
zadovoljstva
3.3.2022 Odlična realizacija inženirskih projektov v skladu s
smernicami nove gradbene zakonodaje in integralnega
projektiranja
18.3.2022 Konstruktiven FEEDBACK – kako ga podati in sprejeti?!
11.4.2022 Recite STOP stresu!
12.4.2022 Vrline za uspešnega vodjo
14.4.2022 Sestanki – izguba časa ali dodana vrednost podjetja

Razvoj kadrov
1.12.2022 [On-line interaktivna delavnica] 7 stebrov odličnosti
kadrovske službe
2.2.2022 Zmanjšajte PERFEKCIONIZEM, zvišajte PRODUKTIVNOST
7.4.2022 (Ne)finančno nagrajevanje – učinkovito motiviranje
zaposlenih

Akademija projektnega managementa
29.11.2021 Business Case Study
1.&2.12.2021 Šola projektnega managementa*
6.,9.,10.&13.12.2021 E-Šola projektnega managementa*
6.12.2021 Uspešno načrtovanje, organiziranje in vodenje IT projektov
15.&16.12.2021 [On-line interaktivna delavnica] Vodenje in
motiviranje sodobnih (virtualnih) timov
20&21.12.2021 [On-line interaktivna delavnica] Projektna pisarna in
zagotavljanje uspešnosti projektov v podjetju
27.1.2022 Priprava projekta – osnova za učinkovito izvedbo in uspeh
projekta*
11.2.2022 Planiranje projektov in uporaba programa MS Project*
23.2.2021 Učinkovita kombinacija agilnih in »klasičnih« metod
projektnega managementa
10.3.2022 Ekonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše
metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov*
17.3.2022 USPEŠNO VODENJE PROJEKTNIH TIMOV po svetovno
priznani metodologiji in vodniku PMBOK®
*Na izobraževanjih pooblaščeni inženirji lahko pridobijo kreditne točke Inženirske
zbornice Slovenije iz izbirnih vsebin
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Pravna razmerja, pravice in obveznosti v poslovanju

Graditev objektov

26.1.2022 Sklepanje in izpolnjevanje pogodb
16.3.2022 Priprava, sklepanje in izpolnitev pogodb v nabavi
1.4.2022 PREDNOSTI in PASTI internih PRAVILNIKOV - pravila, ki
olajšajo pot do cilja!
21.4.2022 Prenos pogodbenih razmerij (cesija, acesija, asignacija,
subrogacija, prevzem dolga, pristop k dolgu, prevzem izpolnitve …)
Še ni znan Pravna, poklicna in osebna ODGOVORNOST

2.12.2021 [Kreditne točke IZS] [On-line interaktivni seminar]
Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) z bolj učinkovito
zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj
3.12.2021 [Kreditne točke IZS] Nove POSEBNE GRADBENE UZANCE
9.12.2021 [Kreditne točke IZS] Pogodba o projektiranju in
Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih,
povezanih z graditvijo objektov
25.1.2022 [Kreditne točke IZS] Vse o FIDIC pogodbah in primerjava
s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter
uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC
15.2.2022 [Kreditne točke IZS] Odgovornost udeležencev gradnje
za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje
poklicne odgovornosti
24.2.2022 [Kreditne točke IZS] Aktualna GRADBENA ZAKONODAJA
in njen vpliv na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem,
gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov
15.3.2022 Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI – rešitve za
dileme v praksi
25.3.2022 [Kreditne točke IZS] Vsi POSTOPKI za pridobitev
dovoljenj, odločb in mnenj v skladu z GRADBENO ZAKONODAJO

Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije
7.12.2021 [Kreditne točke IZS] OBVEZNO zagotavljanje in
preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN*
16.12.2021 [On-line interaktivni seminar] Nova zakonodaja na
področju obnovljivih virov energije (OVE), učinkovite rabe energije
(URE) in električne mobilnosti
21.1.2022 [Kreditne točke IZS] HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE –
neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo
14.2.2022 [On-line interaktivno usposabljanje] Poučen upravljalec
male elektrarne – zakonska obveza lastnikov!*
17.2.2021 [Kreditne točke IZS] Male VETRNE ELEKTRARNE načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in
sofinanciranje
25.2.2022 [Kreditne točke IZS] POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA
VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v
10-ih korakih
*Posebna ugodnost -> 20 % popust za naročnike Elektrotehniške revije.

Proizvodnja in vzdrževanje
14.12.2021 [Kreditne točke IZS] VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni
in infrastrukturni dejavnosti - LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni /
Označi)
3.&4.2.2022 Šola ASSET managementa za sodobne proizvodne
sisteme

Elektrotehnika
6.12.2021 [Kreditne točke IZS] Obratovanje in vzdrževanje
električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim
standardom SIST EN-50110
10.12.2021 [Kreditne točke IZS] NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI
SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred
delovanjem strele
17. - 20.1.2022 [Kreditne točke IZS] Protieksplozijska zaščita –
osnovni Ex seminar*
27.1.2022 [Kreditne točke IZS] Protieksplozijska zaščita –
izpopolnjevalni Ex seminar
16.2.2022 [Kreditne točke IZS] Zaščita pred delovanjem strele in
prenapetostna zaščita*
28.3.2022 [Kreditne točke IZS] DELO POD NAPETOSTJO – uspešno
izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti*

Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)
6.12.2021 Uspešno načrtovanje, organiziranje in vodenje IT
projektov
24.1.2022 Specifikacija zahtev za programsko opremo – od ideje do
opisa

Javni sektor
10.2.2022 [On-line interaktivna delavnica] PRIPRAVA
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE (po Uredbi o enotni metodologiji
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
10.3.2022 [On-line interaktivni seminar] JAVNO-ZASEBNA
PARTNERSTVA od A do Ž

*Posebna ugodnost -> 20 % popust za naročnike Elektrotehniške revije.
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