Delavnica

Šola projektnega managementa
Termin je objavljen na spletni strani

Naučite se učinkovito voditi vse vrste projektov na primerih iz prakse

www.agencija-poti.si

Najbolj obiskana in najbolje ocenjena delavnica, v okviru našega poslovnega izobraževanja, je dokaz, da
se podjetja in organizacije vse bolj zavedajo pomembnosti projektnega načina dela v procesih vodenja,
doseganja strateških ciljev in dvigovanja konkurenčnosti podjetij.
Največja in najpomembnejša prednost dvodnevne praktične delavnice je, da boste v dveh dneh spoznali vse
faze vodenja projektov, ki jih predavatelj prikaže skozi mnoge primere iz prakse. Tovrsten način razlage vam
omogoči lažje razumevanje, hitrejše pomnenje ter enostavnejše iskanje rešitev za lastne projekte.

Projektni pristop izvajanja nalog omogoča:

•
•
•
•
•

uspešno doseganje strateških in operativnih ciljev,
učinkovito obvladovanje časa in denarja, kar temelji na sistematični pripravi projekta z uporabo
preizkušenih metod in tehnik planiranja časa, virov, stroškov in prihodkov,
učinkovito izkoriščanje človeškega potenciala podjetja z ustrezno izbiro projektne organizacije,
različne možnosti napredovanja in s tem višjo motiviranost zaposlenih,
hitrejšo prijavo ponudb z manjšim tveganjem, da pridobljenega posla ne bi mogli izvesti v okviru
dogovorjenih rokov ali stroškov.

V okviru dvodnevne delavnice boste osvojili znanja s področja projektnega managementa, s katerimi

Projekti, projektni
management in strategija
Priprava projektov
Ekonomika projektov
Obvladovanje tveganj

boste s še večjo zanesljivostjo obvladovali projekte v vašem podjetju oz. organizaciji in dosegali
zastavljene cilje. Predavatelj bo na delavnici s pomočjo praktičnih primerov in skozi enostavno razlago
podal tako teoretične osnove, kot praktične nasvete, katere je pridobil v okviru dolgoletnega vodenja
različnih projektov.
Da bo delavnica še bolj zanimiva in koristna, vabimo vse udeležence, da pripravijo lastne primere,
tako bodo na delavnici skupaj s predavateljem našli najbolj ustrezne rešitve za probleme, ki jih imajo v
praksi.
Delavnica je primerna tako za popolne začetnike, kot tudi za tiste, ki že delate na projektih, a bi

Izvedba projekta

želeli svoje znanje še poglobiti. Šola je osnovna delavnica Izobraževalnega modula za sistematično

Primeri in izkušnje

združenj IPMA in PMI.

usposabljanje projektnih managerjev, pripravljenega v skladu z mednarodno metodologijo svetovnih
Po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo udeleženci, ki so pooblaščeni in nadzorni inženirji
za udeležbo na praktični delavnici pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom
o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Predavatelj

Dr. Aljaž Stare, CSPM,
je profesor, trener in svetovalec na področju projektnega, procesnega in strateškega managementa z
več kot 30 letnimi delovnimi izkušnjami. Svojo kariero je začel kot razvijalec elektro-mehanskih naprav,
kasneje pa je vodil različne vrste projektov: razvoj izdelkov, inženiring, prenovo procesov, IT, organiziral
je konference in druge dogodke. V sklopu strateške projektne pisarne je sodeloval pri pripravi strateških
ciljev podjetja in izbiri ter managementu strateških projektov. 20 let že svetuje slovenskim podjetjem in
usposablja managerje - delavnice je izvedel v več kot 120 slovenskih podjetjih z več kot 4.000 udeleženci.
Predaval je na Ekonomski fakulteti ter Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (Univerza v
Ljubljani), Gea College Ljubljana in Evropski pravni fakulteti (Nova univerza Nova Gorica), že dolgoletni
predavatelj Agencije POTI – z znanjem do cilja v okviru Akademije projektnega managementa,
trenutno pa je tudi zunanji sodelavec DOBA fakultete. Je nosilec mednarodnega certifikata IPMA –
CSPM, Certified Senior Project Manager, in dolgoletni član ZPM – Slovenskega združenja za projektni
management, ki mu je predsedoval med letoma 2006 in 2010. Je avtor knjige Projektni management:
teorija in praksa (že 3. ponatis 2020) in projektnega bloga www.projektni-management.si. Izšla pa je tudi
že nova knjiga: Agilno?! projekti, zaposleni in podjetja.
Kotizacija
Kotizacija znaša 418,00 EUR + 22 % DDV, torej skupaj za plačilo 509,96 EUR. Vključuje strokovno predavanje, reševanje
praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na seminarju, prigrizke in napitke med
odmori. Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana.

01/511-39-20, 01/511-39-25, info@agencija-poti.si,

www.agencija-poti.si

Program
2 dnevna delavnica
Od 9. do 15.30 ure.
Priporočljivo gradivo
Knjiga: Projektni management - Teorija in praksa
Avtor: dr. Aljaž Stare

Cena: 64,00 EUR*
Naročila:
www.agencija-poti.si/knjigarna

Projekti in projektni management:

Zaključevanje projekta:

•

PROJEKT – značilnosti, projektni cikel,
• Proces, predaja rezultatov, dokumentiranje,
udeleženci, cilji / namen / obseg projekta,
končno poročilo projekta
uspeh in vzroki za neuspeh projekta
• PROJEKTNI MANAGEMENT – proces, naloge Obvladovanje portfelja projektov
in potrebne lastnosti managerja
(informativno):
• Management portfelja
Priprava projekta:
• Strateški management in projekti
• DEFINIRANJE – uskladitev namena, obsega • PMIS – računalniško podprt projektni
in ciljev projekta
informacijski sistem
• PLANIRANJE – aktivnosti, čas, viri, stroški, • PMO – projektna pisarna
tveganja
• Organizacijski predpis
• ORGANIZIRANJE – razmerja, vloge,
• Projektna organizacijska kultura
pristojnosti in odgovornost udeležencev
projekta, distribucija informacij in
management dokumentacije, poslovnik
projektnega tima

Izvedba projekta:

•
Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti
predavanj ter prikaza in reševanja
praktičnih primerov je delavnica

•

namenjena zaključenim skupinam do
največ 20 udeležencev. Možen je tudi
dogovor z organizatorjem za izvedbo
izobraževanja za zaključene skupine po
meri posameznega podjetja ali organizacije.

•

KOORDINACIJA IZVEDBE – usklajevanje,
odločanje, projektni sestanki, reševanje
problemov
VODENJE TIMA – timsko delo, stili vodenja,
motiviranje, nagrajevanje, komuniciranje,
reševanje konfliktov
KONTROLIRANJE IN POROČANJE – sistem
kontrole, zbiranje informacij, kontrola
obsega, časa, stroškov, kakovosti, tveganj;
redna poročila projekta

Prijavnica
Šola projektnega managementa

Izpolnjeno prijavnico prosimo pošljite po faksu št.: 01/511-39-25, preko interneta:
www.agencija-poti.si ali po elektronski pošti: prijave@agencija-poti.si

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Podjetje

Naslov

Davčni zavezanec:

DA

NE

Davčna številka

Kontaktna oseba

Telefon/fax

Elektronska pošta

Podpis in žig

Kotizacija znaša 418,00 EUR + 22 % DDV, torej skupaj za plačilo 509,96 EUR in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na seminarju, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na
transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo seminarja. Po seminarju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije. Fizičnim osebam
priznamo 30 % popust na kotizacijo.

