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V Agenciji POTI, izobraževalni, svetovalni in založniški družbi, smo si v skoraj 30-ih letih delovanja pridobili obilo 
znanja in izkušenj na področju izvajanja izobraževalnih programov. Sodelujemo z izkušenimi predavatelji, ki so 
predvsem strokovnjaki iz prakse. Cilj naših izobraževanj pa je pridobitev znanja, ki ga je moč takoj prevesti v 
dejanja.

Pravijo, da so izkušnje najboljša šola - vendar je cena lahko zelo visoka.

V okviru naših izobraževalnih programov predavatelji z udeleženci delijo svoje bogato strokovno znanje in
dosedanje izkušnje iz prakse. Udeležencem tekom posameznega izobraževanja pomagajo reševati probleme s 
katerimi se srečujejo pri svojem delu. Do dragocenega znanja boste prišli na učinkovit, dinamičen in udoben
način.

in izvajamo strokovne seminarje in praktične delavnice s področja odličnosti 
vodenja, sodobnih »lean & agile« tehnik, organizacijskega designa, matematičnih 
modelov, projektnega managementa - v skladu s svetovnimi IPMA in PMI 
standardi (Akademija projektnega managementa), učinkovitih metod pogajanj 
(Izobraževalni modul v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku), pogodbenega 
prava, sodobnih psiholoških tehnik za uspeh v prodaji, komunikacijskih veščin, 
organizacije časa in dela, doseganja zastavljenih ciljev, dviga inovativnosti, 
vodenja sestankov, učinkovitosti zaposlenih, strokovnih usposabljanj, optimizacije 
v proizvodnji, vzdrževanja, energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, 
nove tehnične zakonodaje in standardizacije (tudi za pridobitev kreditnih točk IZS 
in ZAPS), elektrotehnike, telekomunikacij, varnosti pri delu, ...
Strokovni seminarji, ki jih izvajamo so vsakokrat odlično ocenjeni, praktične 
delavnice pa žanjejo navdušenje udeležencev.

Vaša investicija časa in denarja bo zagotovo povrnjena!

Vsako posamezno izobraževanje in njegovo izvedbo tudi povsem prilagodimo 
potrebam in ciljem posameznega podjetja oz. organizacije v okviru naše ponudbe 
˝Izobraževanje po meri˝.

Z vami že 28 let
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g Izvajamo tako enodnevna kot tudi sistematična, 
večmodularna in bolj poglobljena izobraževanja. 
Strokovne vsebine, kot tudi treninge za razvoj 
vrhunskih in inovativnih timov ter individualni 
coaching za hitrejše doseganje rezultatov. 

V skoraj 30-ih letih delovanja smo sodelovali tudi 
z  najuspešnejšimi podjetji v Sloveniji in pri tem  
vedno dosegli želene učinke in zadovoljili želje  in 
potrebe naročnikov ter udeležencev. Pridružite  
se jim tudi vi! 

Če bi tudi vi želeli izobraževanje prilagoditi 
svojim željam in urniku, nas pokličite na 
telefonsko številko: 01/511-39-20 ali pa nam 
svoje potrebe po izobraževanju sporočite na 
elektronski naslov: ana.kordis@agencija-poti.si. 

Veselimo se sodelovanja z vami!

organizacijskega designa

in ZAPS)



Abanka d.d
ABB d.o.o.
Adecco H. R. d.o.o.
Adria Mobil d.o.o.
Agencija RS za kmetijske trge
Agenda d.o.o.
AJPES
AKOS
Aleasing d.o.o.
Alpmetal d.o.o.
AmCham
Avtomatizacija d.o.o.
Arcont d.d.
Banka Slovenije
Banka Sparkasse d.d.
Bartec Varnost d.o.o.
Bayer d.o.o.
Beiersdorf d.o.o.
Beti d.d.
Big Bang, d.o.o.
Bodočnost Maribor d.o.o.
Bolnišnica Sežana
Bosch Rexroth d.o.o.
Brinox inženiring d.o.o
BSH hišni aparati d.o.o.
Bureau Veritas d.o.o.
C & G d.o.o.
Carso d.o.o.
CARRERA OPTYL proizvodnja očal d.o.o.
Center RS za mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in usposabljanja
Cetis d.d.
CGP d.d.
Cosylab d.d.
CRMT d.o.o.
DARS d.d.
Dana d.d.
Datalab tehnologije d.d.
Deželna banka Slovenije
Digigral d.o.o.
Domel d.d.
Domplan d.d.
Dorssen d.o.o.
Društvo medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehniko
Državni izpitni center
Ekonomska fakulteta v Ljubljani
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Elan d.o.o.
Elektro Gorenjska d.d.
Elektro Ljubljana d.d.
Elektro Maribor d.d.
Elektro Primorska d.d.
Elektrosignal d.o.o.

ELES d.o.o.
Elmont Bled, d.d.
ELRAD International d.o.o.
Energetika Celje d.o.o.
Engrotuš, d.o.o.
EOS KSI d.o.o.
Eta d.o.o. Cerkno
Filc tovarna filca d.d.
GEN-I d.o.o.
Geološki zavod Slovenije
Geoplin d.d.
GIC Gradnje d.o.o.
Goinfo d.o.o.
Gorenje d.o.o.
Gorenje Keramika d.o.o.
Goričane, tovarna papirja Medvode d.d.
Gospodarska zbornica Slovenije
Gospodarska zbornica Slovenije - Območna 
zbornica Koroška
Gozdno Gospodarstvo Postojna
Halcom, d.d.
Heta Asset Resolution d.o.o.
Hidria d.o.o.
Hidria AET d.o.o.
Hidria Rotomatika d.o.o.
Hidrotehnik d.o.o.
Hit d.d.
Holding slovenske elektrarne d.o.o.
HSE Invest d.o.o.
Huliot d.o.o.
Hypex d.o.o.
IBE d.d.
ICRA d.o.o.
Imos d.d.
Impol d.d.
IMP d.d.
IMP Klimat d.d.
Instrumentation Technologies d.d.
Inštalacije Urbanija d.o.o.
Inštitut za metalne konstrukcije
Inštitut za mladinsko politiko
iSYSTEM Labs d.o.o.
Iskra d.d.
Iskratel d.o.o.
Iskra Sistemi d.d.
Iskrateling d.o.o.
Isokon d.o.o.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine 
Ljubljana
Johnson & Johnson d.o.o.
JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o.
Kalcer d.o.o.
Keko-Varicon, d.o.o.
KIG d.d.

Klika, informacijske storitve, d.o.o.
Kmetijsko gospodarski zavod Ptuj
Kolektor Group d.o.o.
Kolpa, d.d.
Komunala Brežice d.o.o.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
Kostak d.d.
Kemis d.o.o.
Kompetenčni center trgovine na 
debelo
Kompetenčni center za razvoj 
kadrov na področju informacijsko 
komunikacijskih tehnologij
Kompetenčni center za trajnostno 
gradnjo
Krka d.d.
KWB d.o.o.
Laboratorij za telekomunikacije, 
Fakulteta za elektrotehniko
Lama d.d.
Lek d.d.
Lekarna TOP-lek
Lidl d.o.o.
LIP Bled d.d.
Livar d.d.
Luka Koper d.d.
LUZ d.d.
Margento R&D d.o.o.
Matjaž d.o.o.
Mestna občina Novo mesto
Metrel d.d.
Metronik d.o.o.
Mikro + Polo d.o.o.
Mikrocop d.o.o.
Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zarede in enake možnosti RS
Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo RS
Ministrstvo za izobraževanje RS
Ministrstvo za kmetijstvo RS
Ministrstvo za obrambo RS
Ministrstvo za pravosodje RS
Ministrstvo za zdravje RS
Mladinski center Trbovlje
Muflon d.o.o.
MZR d.o.o.
Nafta strojna d.o.o.
Nepremičninski sklad 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, d.o.o.
NLB d.d.
NLB Vita d.d.
Novem Car Interior Design d.o.o

Nuklearna elektrarna Krško
Občina Črnomelj
Občina Krško
Občina Trbovlje
Občina Vrhnika
Območna obrtna zbornica Murska 
Sobota
Območna obrtna zbornica Ptuj
Obrtna zbornica Slovenije
OŠ Idrija
OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige
Papirnica Vevče d.o.o.
Plinovodi d.o.o.
PNZ d.o.o.
Podjetniški inkubator Bela krajin
Poslovni sistem Mercator d.d.
Primorski tehnološki park
Projekt MR Inženiring d.d.
Radeče papir Nova d.o.o.
Revoz d.d.
RLS d.o.o.
Rotis d.o.o.
Radiotelevizija Slovenija
Rudis d.d.
Safilo d.o.o.
Salus d.d.
Salveo d.o.o
Sanolabor d.d.
Saša inkubator d.o.o.
Savaprojekt d.d.
Sberbank d.d.
Sensilab d.o.o.
Servis skupnih služb Vlade RS
Silico d.o.o.
Sindikat delavcev prometa in zvez
Sipro inženiring d.o.o.
Slovenska gospodarska zveza v 
Celovcu
Slovenske železnice d.d.
Slovenija projekt d.d.
Slovensko-nemška gospodarska 
zbornica
Služba vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko
Smart Com d.o.o.
Snaga Javno Podjetje d.o.o.
Snaga d.o.o. Maribor
Soške elektrarne d.o.o.
Sparkasse d.d.
SPL d.d. Ljubljana
Splošna bolnišnica Celje
SRC d.o.o.
SSI Schäfer d.o.o
Steklarna Hrastnik, d.o.o.

Studio Moderna d.o.o.
Sun Roller Adriatica d.o.o.
Swatycomet d.o.o.
Šolski center Celje
Štore steel d.o.o.
T-2, d.o.o.
Talum d.d.
Tehnološki Park Ljubljana
Telekom Slovenije d.d.
Telemach d.o.o.
Termo d.d.
Termoelektrarna Brestanica d.o.o.
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.
Termoelektrarna toplarna Ljubljana d.o.o.
Tomos d.o.o. Koper
Tosama d.d.
TPV Johnson Controls d.o.o.
Triglav, zdravstvena zavarovalnica d.d.
Trimo d.d.
Turboinštitut d.d.
Turistično društvo Bohinj
Turizem Ljubljana
UIP - Univerzitetni razvojni center in 
inkubator Primorske
Unior d.d.
Unistar LC d.o.o.
Upravna enota Piran
Velux d.o.o.
Veterinarska ambulanta Lara
Vipap Videm Krško d.d.
Ydria Motors d.o.o.
Zarja Elektronika d.o.o.
Zavarovalnica Maribor d.d.
Zavarovalnica Triglav d.d..
Zavarovalnica Sava d.d.
Zavod Republike Slovenije za varstvo 
narave
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Zavod za gozdove Slovenije
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino 
Brežice
Združenje slovenskih športnih društev v 
Italiji
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
Žičnice Vogel Bohinj d.d



www.management-projektov.si

Po mnenju stroke je projektni pristop glavno gonilo napredka, projektni management pa najbolj 
vroč managerski pristop, ki predstavlja izziv managerjem / vodjem projektov, hkrati pa zahteva 
organiziran in sistematičen pristop.

Da bi projektni manager res zagotovil učinkovito izvedbo projektov, mora obvladovati vrsto 
področij: vsebino projekta, čas, stroške, kakovost, delo z ljudmi, dokumentacijo, tveganja 
in oskrbo. Hkrati mora znati usklajevati delo članov projektnega tima in sprejeti mnogo 
pomembnih odločitev v času trajanja projekta. 

V Agenciji POTI že več let izvajamo Akademijo PROJEKTNEGA managementa, ki zajema celoten 
proces projektnega dela od ideje do zagotavljanja finančnih in poslovnih učinkov ter vse 
faze izvedbe in kontrole izvajanja projektov. Vljudno vabljeni na sklop praktičnih delavnic za 
sistematično pridobitev celostnega znanja, z odličnimi predavatelji - strokovnjaki iz prakse. 

Na praktičnih izobraževanjih boste prejeli vso potrebno znanje za pridobitev nacionalne
poklicne kvalifikacije »Vodja projekta« in tudi vso potrebno strokovno podlago za pridobitev 
mednarodno veljavnih certifikatov svetovnih združenj, tako IPMA, kot tudi PMI.



Strokovnjak in tudi odličen vodja
Razvoj vodstvenih veščin za strokovnjake v vlogi (projektnih) vodij
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V izobraževalnem modulu so na enem mestu sistematično zbrana vsa znanja, ki jih
potrebujete, da boste odlični in vedno uspešni pogajalci pri sklepanju vaših poslov:

Metode uspešnih pogajanj
Dobro pogajanje je ključ do uspeha, dolgoročnosti in varnosti!

Veščine za uspešna pogajanja v angleškem jeziku
Naučite se učinkovitih pogajalskih tehnik in hkrati utrdite svoje znanje angleškega jezika.

Uspešna pogajanja za nemško tržišče v nemškem jeziku
Naučite se pogajalskih tehnik in hkrati utrdite svoje znanje nemškega jezika.

Uspešna pogajanja v mednarodnem poslovnem okolju
Kako se uspešno pogajati v različnih regijah sveta, npr. na Kitajskem, Japonskem, v Emiratih, ZDA,
Nemčiji, Rusiji, Indiji, na Balkanu, Mediteranu, ..

STORYTELLING - delavnica za ustvarjanje prepričljivih in uporabnih zgodb
Ali dobra zgodba res odpira vsaka vrata, vsako srce ..?!

POSLUŠANJE- skrivnost dobrih odnosov, rezultatov in zadovoljstva
Tehnike aktivnega poslušanja za bolj učinkovito komunikacijo in preprečevanje konfliktov tudi s prepoznavanjem 
govorice telesa

Dress For Success - za uspešen slog, ki odraža vašo unikatnost
Pravi oblačilni slog bo dvignil vašo samozavest, vam pomagal na poti k poslovnemu in
osebnemu uspehu ter vam prihranil čas in denar!

Sklepanje in izpolnjevanje pogodb
Ravnajte s potrebno skrbnostjo, da boste ustrezno zavarovali svoje pogodbene pravice in obveznosti.

Priprava in izpolnitev POGODB V NABAVI
Najpogostejše pasti pri sklepanju pogodb in uporaba splošnih nabavnih pogojev



Organizacijski design za FIT ORGANIZACIJO
Kako oblikovati FIT organizacijo za poslovni uspeh in zadovoljne ljudi | Učinkovita orodja, da spremembe v praksi v resnici zaživijo

Prave POSLOVNE ODLOČITVE s pomočjo MATEMATIČNIH MODELOV
Kako s čim manj viri doseči čim več?!

6 stebrov UČINKOVITOSTI in OSREDOTOČENOSTI pri delu
Top Performance 

Vitko (Lean) in agilno podjetje oz. organizacija
Učinkoviti in optimizirani procesi & produktivni, inovativni in motivirani sodelavci

Business Case Study
Kako učinkovito pripraviti “Business Case” študijo, ki je potrjena in sprejeta s strani vseh vključenih v procesu

Top SKILLS
Prestopite iz polja povprečja v polje dosežkov!

Dvig INOVATIVNOSTI | Kreativnost in Design Thinking
Kako inovativnost in kreativnost kapitalizirati? Kako dvigniti inovativni in ustvarjalni IQ?

Bodite ODLIČNI pri DOSEGANJU zastavljenih CILJEV
Presezite lastne omejitve in prepričanja, ki vas ovirajo do odličnosti in uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev s 
pomočjo novih dognanj nevroznanosti

V praksi učinkovit »TIME MANAGEMENT« - uspešno dosezite zastavljene cilje
Naj vam 24 ur, 1440 minut ali 86.400 sekund na dan prinese lastno izpolnitev tako na poslovnem, kot tudi na osebnem področju.

Učinkovito uvajanje in obvladovanje sprememb po svetovno priznanem
standardu (Standard for Change Management?) - sodobna orodja in agilni
pristopi
Uspešno reševanje problemov, ki vas bo hitro pripeljalo do pričakovanih učinkov

Management PRODAJNIH ODDELKOV - odličnost, učinkovita organizacija in
vodenje za uspeh
Spoznajte ključne dejavnike in orodja za merjenje uspešnosti ter hkrati tudi zadovoljstva strank

Management RAZVOJNIH oddelkov
Management razvojnih skupin in oddelkov ima v primerjavi z drugimi skupinami kar nekaj posebnosti, ki zahtevajo
drugačen pristop k delu.

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme
Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, 
... standardov, ki so relevantni za to področje

JAVNO NAROČANJE za ponudnike - praktični nasveti
Trg javnih naročil predstavlja ogromen potencial za zasebni sektor in ustvarja številne poslovne priložnosti.
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uspeh

Management PRODAJNIH ODDELKOV - odličnost, učinkovita 
organizacija in vodenje za uspeh
Spoznajte ključne dejavnike in orodja za merjenje uspešnosti ter hkrati tudi zadovoljstva strank
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Vodja “z leskom v očeh”- sodobni načini vodenja in motiviranja sodelavcev
Pritegnite sodelavce kot magnet, izžarevajte navdušenje in ga prenesite naprej.

Umetnost VODENJA SODELAVCEV s postavljanjem vprašanj
Začnite voditi in učinkovito motivirati!

Strokovnjak in tudi odličen vodja
Razvoj vodstvenih veščin za strokovnjake v vlogi (projektnih) vodij

Sestanki - izguba časa ali dodana vrednost podjetja?
Od priprave do izvedbe

Vodenje in motiviranje sodobnih (virtualnih) timov
Kako sestaviti, graditi in uspešno voditi učinkovit virtualni tim?!

Odlična realizacija inženirskih projektov v skladu s smernicami nove gradbene 
zakonodaje in integralnega projektiranja
Uspešno medsebojno sodelovanje različnih inženirskih strok

Vrline za uspešnega vodjo
Upravljati ali Voditi? Izzivi današnjega časa in okolja. Vzemi Najboljše z Vzhoda in Zahoda!

Vitko (lean) in agilno podjetje oz. organizacija
Učinkoviti in optimizirani procesi & produktivni, inovativni in motivirani sodelavci

Učinkovito uvajanje in obvladovanje sprememb po svetovno priznanem standardu 
(Standard for Change Management?) - sodobna orodja in agilni pristopi
Uspešno reševanje problemov, ki vas bo hitro pripeljalo do pričakovanih učinkov

Konstruktiven FEEDBACK - kako ga podati in sprejeti?!
POHVALA ali KRITIKA kot učinkovito orodje za IZBOLJŠAVE in spodbuda k NAPREDKU

Učinkovita komunikacija s težavnimi strankami oz. sogovorniki
Sodobni pristopi k reševanju konfliktov

POSLUŠANJE- skrivnost dobrih odnosov, rezultatov in zadovoljstva
Tehnike aktivnega poslušanja za bolj učinkovito komunikacijo in preprečevanje konfliktov tudi s prepoznavanjem govorice telesa
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Organizacijski design za FIT ORGANIZACIJO 
Kako oblikovati FIT organizacijo za poslovni uspeh in zadovoljne ljudi | Učinkovita orodja, da 
spremembe v praksi v resnici zaživijo 

7 stebrov odličnosti kadrovske službe
Orodja in načini kako prilagoditi oz. spremeniti način delovanja kadrovske službe v razmerah, 

ko se poslovanje (lahko) spremeni čez noč

(Nelfinančno nagrajevanje - učinkovito motiviranje zaposlenih
Kaj narediti, ko se finančna nagrada ne izplača in kaj, ko klasično motiviranje zaposlenih

nima učinka?

Dvig INOVATIVNOSTI | Kreativnost in Design Thinking
Kako dvigniti inovativni in ustvarjalni IG v podjetju oz. organizaciji

6 stebrov UČINKOVITOSTI in OSREDOTOČENOSTI pri delu
Top Performance 

Coaching programi
Individualno izobraževanje za osebnostno rast in hitrejše doseganje željenih rezultatov



Obvezno
Obvezno
Obvezno
Obvezno
Obvezno
Obvezno
Obvezno
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Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE, obnovljivih virov & učinkovite 
rabe energije in električne mobilnosti
Vse na enem mestu

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z 
električno energijo
Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja

POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja 
varnosti delovanja v 10-ih korakih
Nova zakonodaja in zadnje stanje tehnike na primerih iz prakse

OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH 
ELEKTRARN
Nova zakonodaja in nove Tehnične smernice

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje 
lastnikov
Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne 
izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, 
vzdrževanje in sofinanciranje
V skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte



NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito 
pred delovanjem strele
Vse na enem mestu

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita
Novi Pravilnik in Tehnična smernica

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in 
slovenskim standardom SIST EN-50110
Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

Protieksplozijska zaščita - osnovni »Ex-seminar«
Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih in preverjanje usposobljenosti (trajanje 5 dni)

Protieksplozijska zaščita - izpopolnjevalni »Ex-seminar«
Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Obnovitveni seminar in preverjanje usposobljenosti.

Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju
V proizvodnji elektronike, v »EX« področjih, tam, kjer so zahteve po tehničnim čistoči, v čistih sobah in tudi v dejavnostih kot so 
medicina, optika, finomehanika, …

DELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti
Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)!
 



Nova GRADBENA zakonodaja (GZ-1)
Sistematični pregled vseh sprememb in novosti 

Vsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov v skladu z GZ-1
UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo 
in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del

Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh 
obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti
Vsi NOVI predpisi | Vse oblike odgovornosti in vrste obveznosti | Kazenska in odškodninska odgovornost 
projektantov, izvajalcev in nadzornikov za napake na objektu v času garancijske dobe in za napake v zvezi s 
pogodbenimi določili

Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE 
po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC
Priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov

Vpliv NOVE gradbene zakonodaje (GZ-1) na SKLEPANJE POGODB v zvezi 
z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov
Nujno potrebna uskladitev pogodb z novo gradbeno zakonodajo in uporaba Posebnih gradbenih uzanc

Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije 
in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
NOVOSTI v zvezi z odgovornostjo, obveznostmi in pravicami projektanta in vodje projekta v skladu z gradbeno 
zakonodajo ter obveznosti pri pripravi projektne dokumentacije za objekte

POSEBNE GRADBENE UZANCE
Uporaba v praksi

Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito 
zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj
BIM je v tujini, zaradi svoje učinkovitosti, obvezno orodje pri obvladovanju investicij javnega pomena.

Odlična realizacija inženirskih projektov v skladu s smernicami gradbene 
zakonodaje in integralnega projektiranja
Uspešno medsebojno sodelovanje različnih inženirskih strok



     • Nova GRADBENA zakonodaja (GZ-1)
   Sistematični pregled vseh sprememb in novosti
• Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba  
   POSEBNIH GRADBENIH UZANC
   Priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov
• POSEBNE GRADBENE UZANCE
   Uporaba v praksi
• Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
  NOVOSTI v zvezi z odgovornostjo, obveznostmi in pravicami projektanta in vodje projekta v skladu z gradbeno zakonodajo ter obveznosti pri     
   pripravi projektne dokumentacije za objekte
• Vsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov v skladu z GZ-1
  UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev        
   mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del
• Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje 
   poklicne odgovornosti
   Vsi NOVI predpisi | Vse oblike odgovornosti in vrste obveznosti | Kazenska in odškodninska odgovornost projektantov, izvajalcev in nadzornikov    
   za napake na objektu v času garancijske dobe in za napake v zvezi s pogodbenimi določili
• Vpliv NOVE gradbene zakonodaje (GZ-1) na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, 
   nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov
    Nujno potrebna uskladitev pogodb z novo gradbeno zakonodajo in uporaba Posebnih gradbenih uzanc
• Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj
   BIM je v tujini, zaradi svoje učinkovitosti, obvezno orodje pri obvladovanju investicij javnega pomena
• Vodenje in komunikacija v inženirski dejavnosti - odlična realizacija inženirskih projektov z uspešnim timskim delom
  Konstruktivno sodelovanje različnih strok pri izvajanju inženirskih projektov
• Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita
   Novi Pravilnik in Tehnična smernica

• NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele
   Vse na enem mestu
• OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN
   Nova zakonodaja in nove Tehnične smernice
• POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih
   Nova zakonodaja in zadnje stanje tehnike na primerih iz prakse
• Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE, obnovljivih virov & učinkovite rabe energije in električne  
   mobilnosti
    Vse na enem mestu
• HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo
   Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja
• Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje
   V skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte
• Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme
   Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, 
   ... standardov,   ki so relevantni za to področje
• Delo pod napetostjo - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti
   Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)
• Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim       
   standardom SIST EN-50110
   Zakonodaja ter standardi natančneje opredeljujejo obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na nizkonapetostnih 
   električnih inštalacijah
• VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti - LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi)
   Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod
• Protieksplozijska zaščita - usposabljanje za varno delo v 
   eksplozijsko ogroženih prostorih in preverjanje usposobljenosti (osnovni in izpopolnjevalni seminar)
• Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju
   V proizvodnji elektronike, v »EX« področjih, tam, kjer so zahteve po tehničnim čistoči, v čistih sobah in tudi v dejavnostih kot so medicina,   
   optika, finomehanika, …
• Šola projektnega managementa ali E-Šola projektnega managementa
   Naučite se učinkovito voditi vse vrste projektov na primerih iz prakse
• Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta
   Izdelajte plan svojega projekta pod mentorstvom izkušenega projektnega managerja
• Strokovnjak in tudi odličen vodja
   Razvoj vodstvenih veščin za strokovnjake v vlogi (projektnih) vodij
• Ekonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in            
   tveganj pri vodenju projektov
• Planiranje projektov in uporaba programa MS Project
    Učinkovito obvladajte in izboljšajte svoje projektno vodenje – planiranje in nadziranje časa, ljudi in stroškov
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Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne sisteme
Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, 
TP CEN/TR, ... standardov, ki so relevantni za to področje

Prave POSLOVNE ODLOČITVE s pomočjo MATEMATIČNIH MODELOV
Kako s čim manj viri doseči čim več?!

VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti - LOTO 
(Lock out / Tag out = Zakleni / Označi)
Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod

Celovit pristop k obvladovanju tveganj
Prepoznavanje tveganj, učinkovito reševanje problemov in stalno izboljševanje delovnih procesov

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev - v skladu s 
predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110
Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI 
PRAVILNIKI
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Založništvo



www.elektrotehniska-revija.si

V reviji najdete praktično uporabne strokovne prispevke o električnih inštalacijah nizkih in 
srednjih napetosti, merilnih tehnikah, električnih strojih, krmiljenju in regulacijah, razsvetljavi, 
energetski učinkovitosti, obnovljivih virih energije. električni mobilnosti, avtomatizaciji, industriji 
4.0., digitalizaciji, umetni inteligenci, vzdrževanju, varnosti pri delu, telekomunikacijah, novi 
terminologiji, tehniški matematiki, ipd., pa tudi reportaže s pomembnejših posvetovanj in drugih 
strokovnih srečanj.

Revija izhaja že triindvajseto leto, v treh obsežnih številkah letno. Zaradi konsistentne strokovnosti 
in praktične uporabnosti revija med bralci uživa velik ugled. Je naročniška in v prosti prodaji ni na 
voljo.

Posebna omemba gre rubriki “Rešitve iz prakse”, ki predstavlja izrazito dodano vrednost za bralce, 
saj so znanja posredovana na izbranih primerih iz prakse.

V rubriki »Svetovalec« priznani strokovnjaki odgovarjajo na zastavljena vprašanja bralcev. 
Revija na ta način nudi bralcem neposredno strokovno pomoč pri njihovem delu ter spodbuja 
izmenjavo izkušenj in znanj.

V rubriki »Pobude in mnenja bralcev« objavljamo izstopajoča razmišljanja bralcev v zvezi z 
različnimi problematikami, s katerimi se srečujejo v vsakdanji praksi in pobude, ki jih v zvezi s tem 
naslavljajo na ustrezne organe.



Strokovne seminarje in praktične delavnice 
redno izvajamo skozi celo leto, 
zato ne spreglejte novih terminov in novosti 
v našem spletnem Koledarju izobraževanj!

Agencija POTI
Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o.
Stegne 7, 1000 Ljubljana
tel.: 01 511 39 20
E-pošta.: info@agencija-poti.si
www.agencija-poti.si
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