Strokovnost, verodostojnost,
z dolgoletno tradicijo
in ugledom

Dobro usposobljeni kadri
so prihodnost podjetja
Brez znanja ni napredka, je ena od številnih
misli o pomenu znanja in izobrazbe – tako za
posameznika kot za družbo. Zato so naložbe v
dodatno znanje v dobro tako posamezniku kot
podjetju, kar se kaže v kakovosti zaposlenih
in posledično v uspehu podjetij.
V Uradnem listu RS že vrsto let organiziramo
in izvajamo strokovna izobraževanja.
Seminarje, kongrese, usposabljanja, dodatne
kvalifikacije in interna izobraževanja pripravljamo
na področju javnih naročil, gradbenega prava,
delovnopravne in druge aktualne zakonodaje.
Prepoznavni smo po strokovnosti
predavateljev in praktično usmerjenih
izobraževanjih.
www.uradni-list.si/izobrazevanja

IZOBRAŽEVANJA PO MERI
Skupaj z vrhunskimi in izkušenimi strokovnjaki pripravimo
izobraževanje, ki kar najbolj ustreza vašim potrebam in ciljem.
Naša izobraževanja so odličen temelj za delo v praksi, saj
predavatelji predstavijo konkretne dileme in primere,
s katerimi se podjetja soočajo.
Odločite se lahko za enodnevne prilagojene seminarje ali daljše
izobraževalne module. Vse programe bomo v sodelovanju
z vami povsem prilagodili potrebam vašega podjetja in
zaposlenim ter tako zagotovili učinkovitost izobraževanja.
Izobraževanje lahko izvedemo v prostorih Uradnega lista RS,
kjer so na voljo moderni prostori in najnovejša informacijska
infrastruktura, preko spleta ali na sedežu vašega podjetja.
Naši osrednji izobraževalni dogodki so kongresi in strokovna
srečanja, ki so znani po odličnih predavateljih in aktualnih temah.
Kongrese pripravljamo tako, da vse leto spremljamo najbolj
aktualna in pereča vprašanja ter izluščimo, kateri trendi, težave
in aktualna problematika v tistem letu prevladujejo.
Udeleženci imate možnost zastaviti konkretna vprašanja
in seznaniti strokovnjake z dilemami, s katerimi se srečujete
v praksi. ■

DODATNE KVALIFIKACIJE
V pestri paleti izobraževanj imajo posebno težo dodatne kvalifikacije, ki potekajo po javno
veljavnih formalnih izobraževalnih programih. Uradni list RS je postal prvi izvajalec izobraževanj
za pridobitev dodatnih kvalifikacij, in sicer za strokovnjaka za oddajo javnih naročil v Republiki
Sloveniji, strokovnjaka za koncesije in javno-zasebna partnerstva ter strokovnjaka za upo
rabo pogodb FIDIC. V sodelovanju z Info Hišo izvajamo tudi kvalifikacijo strokovnjak varstva
osebnih podatkov.
Programi dodatnih kvalifikacij potekajo v več modulih pod strokovnim vodstvom
najkompetentnejših predavateljev.

Strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji
Brez dvoma so javna naročila izredno kompleksen sistem, ki zajema zadovoljevanje potreb
javnih organov in drugih naročnikov ter pri katerem potrebujemo dodatno specializirano znanje
za suvereno vodenje postopkov.
Z dodatno kvalifikacijo »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil« pridobite
vse znanje za uspešno in pravilno izvajanje postopkov javnih naročil – od priprave razpisne
dokumentacije do samostojnega vodenja postopkov oddaje in izvajanja javnega naročila.

Strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo pogodb FIDIC
Vse več projektov, ki so financirani iz javnih ali zasebnih sredstev, se izvaja po določilih pogodb
FIDIC. Kadar pa se gradbeni projekt izvaja po pogodbah FIDIC, je tako na strani izvajalca kot
na strani naročnika potrebno zadostno število osebja z ustreznim strokovnim znanjem
za vodenje investicij po pogodbah FIDIC.

Strokovnjak/strokovnjakinja za koncesije in javno-zasebna partnerstva
Podeljevanje koncesij in sklepanje javno-zasebnih partnerstev je bilo v Sloveniji podrobneje
urejeno s sprejemom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu v letu 2006, pri čemer na trgu ni
sistemsko urejen način širjenja znanja na tem področju. Dodatna kvalifikacija zajema vse ključne
elemente, ki jih mora vodja projekta poznati za uspešno izveden projekt podelitve koncesije ali
sklenitve javno-zasebnega partnerstva.

Strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov
v Republiki Sloveniji
Nova Uredba o varstvu osebnih podatkov nalaga upravljavcem zbirk osebnih podatkov številne ob
veznosti, med drugim, da imenujejo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (t. i. DPO).
Dodatne kvalifikacije za varstvo osebnih podatkov so dober prispevek k celovitemu sistemu
izobraževanja in nujno potrebne za dopolnjevanje kompetenc posameznikov.

Po uspešno opravljenem izpitu kandidati dodatnih kvalifikacij pridobite:
▶ potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije,
ki ga je akreditiralo Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti
▶ podpisno značko za izkazovanje
usposobljenosti
▶ nove karierne možnosti

