Strokovno izobraževanje

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne sisteme
Termin je objavljen na spletni strani
www.agencija-poti.si

Celovito obvladovanje premoženja - strojev, opreme, naprav, … |
Slovenski standard SIST ISO 55001
Sistematično strokovno dvodnevno izobraževanje je praktično naravnano in zasnovano
tako, da vam bo omogočilo dobro razumevanje in poznavanje celotnega sistema ASSET
MANAGEMENTA - predvsem obvladovanja fizičnega premoženja (strojev, opreme, naprav, …)
skladno z usmeritvami aktualnih standardov in tudi s sodobnimi koncepti in praksami na tem
področju.
Strokovno izobraževanje je namenjeno:
• članom vodstev podjetij, ki so odgovorni za obvladovanje premoženja,
• tehničnim direktorjem,
• vodjem investicij,
• vodjem proizvodnje in razvoja,
• vodjem vzdrževanja,
• vsem vam, ki vas ta tematika zanima in si želite še poglobiti vaše znanje.

Celovita slika
obvladovanja fizičnega
premoženja
Predstavitev glavnih
področij skladno s
slovenskim standardom
SIST ISO 55001
Pristopi k učinkovitemu
obvladovanju vzdrževanja
Implementacija dobrih
praks

Koristi za udeležence:
• pridobili boste celovito sliko obvladovanja fizičnega premoženja - strojev, opreme, naprav
• seznanjeni boste s standardi, ki opredeljujejo mednarodno potrjena strokovna izhodišča za
ključne vidike obvladovanja fizičnega premoženja,
• spoznali boste orodja za celovito obvladovanje premoženja – naložbenih projektov in
porteljev,
• naučili se boste vodenja naložbenih projektov v okviru obvladovanja fizičnega premoženja,
• pridobili boste celovito sliko sodobnega vzdrževanja v okviru obvladovanja fizičnega
premoženja,
• spoznali boste pristope k učinkovitemu obvladovanju vzdrževanja,
• seznanjeni boste s slovenskimi in mednarodnimi standardi, ki podpirajo ključne vidike
vzdrževanja znotraj obvladovanja fizičnega premoženja,
• dobili boste usmeritve za implementacijo dobrih praks za vaše področje dela,
• spoznali boste primere dobre prakse pri nas in v tujini.

Predavatelji
dr. Damjan Maletič
Janez Tomažin
mag. Miroslav Ilić
Mag. Andrej Androjna
Vsi predavatelji so strokovnjaki iz prakse in člani slovenske svetovalne skupine AM Consulting, ki je bila
ustanovljena z namenom uvajanja koncepta celostnega obvladovanja premoženja v Sloveniji in v regiji.
Sestavljajo jo uveljavljeni strokovnjaki na področju obvladovanja premoženja in strok, ki omogočajo
implementacijo koncepta v praksi (projektni management, obvladovanje vzdrževanja, digitalizacija
procesov – BIM, VDM, mobilnost ipd.). Njeni člani so vključeni v pripravo relevantnih mednarodnih
standardov ter v delovanje slovenskih (SIST, DVS, DSAM) in mednarodnih (ISO, GFMAM, EFNMS, EAMC)
institucij, v akademski in profesionalni sferi. Skupina stalno nadgrajuje dobre prakse z izvajanjem
programov usposabljanj, svetovanjem ter vodenjem ali sodelovanjem pri izvedbenih projektih.

Več si preberite na www.agencija-poti.si/Izobraževanje
Kotizacija
Kotizacija znaša 408,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 497,76 EUR. Vključuje strokovno predavanje, reševanje
praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, 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 dnevno izobraževanje
Od 9. do 15.30 ure.

Prvi dan

Drugi dan
1. del:

1. del:

•
•
•
•
•

kaj vam pomeni obvladovanje premoženja Asset Management,
definicije osnovnih pojmov,
konceptualni model obvladovanja fizičnega
premoženja,
obvladovanje tveganj in življenjski cikel,
razumevanje prednosti razvoja sistema
obvladovanja fizičnega premoženja,
skladnega z zahtevami SIST ISO 55001:2014.

•
•
Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti
predavanj ter prikaza in reševanja
praktičnih primerov je seminar
namenjen zaključenim skupinam do
največ 20 udeležencev. Možen je tudi
dogovor z organizatorjem za izvedbo
izobraževanja za zaključene skupine
po meri posameznega podjetja ali
organizacije.

•

•
•
•
•
•

2. del:

•

•

predstavitev glavnih področij skladno s
slovenskim standardom SIST ISO 55001:2014;
organizacija, voditeljstvo, načrtovanje,
podpora, delovanje, ocenjevanje uspešnost,
izboljševanje,
namen, naloge in vloga sistema obvladovanja
fizičnega premoženja,
zahteve sistema obvladovanja fizičnega
premoženja,
strateški plan obvladovanja fizičnega
premoženja - SAMP.

Projektno vodenje v procesu obvladovanja
fizičnega premoženja:
proces operacionalizacije strateških in
poslovnih načrtov v izvedbo,
portfelj fizičnega premoženja, SAMP in
portfelj projektov,
osnovna načela upravljanja portfelja
projektov,
organizacijski vidiki upravljanja portfelja
naložb,
zagotovitev potrebnih pogojev za učinkovito
upravljanje portfelja naložb.

Osnove vodenja projektov naložb v
življenjskem ciklu fizičnega premoženja:
• vrste projektov in njihove posebnosti,
• osnovni gradniki primerno definiranega
projekta naložbe,
• vrste in skupine procesov v življenjskem ciklu
projekta naložb,
• osnovna načela organiziranosti projektov
naložb,
• obvladovanje dokumentacije in drugih vsebin.

2. del:

•
•
•
•
•
•

funkcija vzdrževanja v okviru obvladovanja
fizičnega premoženja,
sistemske in procesne povezave obvladovanja
vzdrževanja in fizičnega premoženja,
osnove obvladovanja vzdrževanja,
prenova procesov in optimizacija vzdrževanja,
obvladovanje sprememb,
uporabni mednarodni standardi.

Prijavnica
Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne
proizvodne sisteme

Izpolnjeno prijavnico prosimo pošljite 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

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 408,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 497,76 EUR in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko
gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, 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 delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v
nasprotnem primeru vam zaračunamo stroške v višini 20 % kotizacije. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

