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Spoštovani,

izobraževanje zaposlenih je vaša glavna konkurenčna prednost!
Zato je to področje, kjer je izbira pravega partnerja še toliko pomembnejša. Na podjetju Planet GV že
več kot 30 let posameznikom in podjetjem v Sloveniji pomagamo do novih znanj in boljših poslovnih
rezultatov.
Naša vizija je z ustvarjanjem in inovativnim posredovanjem znanja povezovati ljudi in organizacije ter
z nenehnim dvigom vednosti postati njihov dolgoročni strateški partner pri doseganju osebne in
poslovne uspešnosti!
Letno se naših dogodkov udeleži več kot 3.000 posameznikov. Organiziramo več kot 20 poslovnih
konferenc ter več kot 100 izobraževanj, tečajev in delavnic letno. Organizacijo internih izobraževalnih
programov nam zaupajo številna slovenska podjetja.
Znanje širimo tudi z izdajanjem dveh strokovnih revij - revije HR&M (revija za managerje, HR direkotorje
ter HR strokovnjake) in revije ADMA (revija za pisarniško poslovanje, administracijo ter management).

Naložba v izobraževanje in usposabljanje je najboljša investicija za uspešno prihodnost vaše
organizacije!
Zaupa nam več kot 400 slovenskih podjetij, pridružite se jim tudi vi!

Veselimo se sodelovanja z vami,

Peter Ribarič
Izvršni direktor
M: 041 762 856
E: peter.ribaric@planetgv.si
www.planetgv.si
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1. Koledar večjih konferenc, posvetov in dogodkov
1.1. Dnevi insolvenčnega prava
Kdaj in kje: 24. in 25. januar 2018, Pravna fakulteta, Ljubljana
Ciljna skupina: pravniki, sodniki, odvetniki, upravitelji, davčni strokovnjaki, finančniki
Dvodnevna konferenca in osrednji dogodek strokovnjakov za insolvenčno pravo, na kateri predstavljamo
zakonodajne novosti, rešujemo praktične dileme uporabe insolvenčne zakonodaje in predstavljamo
sodno prakso.

1.2. Konferenca Zlati kamen
Kdaj in kje: 13. februar 2018, Festivalna dvorana, Ljubljana
Ciljna skupina: župani, podžupani, ministri, direktorji občinskih uprav, gospodarstveniki
Namen strokovne konference je seznanitev predstavnikov lokalne samouprave s primeri najboljših praks
slovenskih občin, proučitev najsodobnejših trendov pri vodenju v lokalni samoupravi ter izmenjava
izkušenj.

1.3. Zdravstveni razvojni forum
Kdaj in kje: 8. in 9. marec 2018, GH Bernardin, Portorož
Ciljna skupina: vodilni in vodstveni posamezniki v zdravstvenem sektorju
Tradicionalno konferenco Management in vodenje v zdravstvu smo nadgradili v dvodnevno konferenco
Zdravstveni razvojni forum. Konferenca za vodilne delavce v zdravstvu, partnerje v sistemu zdravstvenega
varstva in zdravstvenega zavarovanja ter ponudnike rešitev s področij farmacije, medicinske opreme
in razvoja novih tehnologij je namenjena predstavljanju novosti in aktualnih vsebin v zdravstvu ter
obogatitvi upravljavskih in vodstvenih veščin.

1.4. Forum poslovne analitike
Kdaj in kje: 13. marec 2018, Austria Trend Hotel, Ljubljana
Ciljna skupina: vodje BI oddelkov, vodje kontrolinga in kontrolerji, analitiki v poslovnih funkcijah,
srednji management funkcijah, srednji management
Forum bo osrednji letni dogodek BI analitikov in kontrolerjev. Namenjen je izobraževanju, predstavitvi
trendov in izmenjavi izkušenj in s tem novih in učinkovitih storitev na omenjenem področju, saj se
industrija stalno izboljšuje in spreminja. Namen foruma je povezati ciljno skupino, afirmirati, energizirati
in dvigniti poznavanje koristnosti uporabe poslovne inteligence za uspešno poslovanje organizacij.

1.5. Oskrbovalne verige v znanosti in praksi
Kdaj in kje: 11. do 13. april 2018, GH Bernardin, Portorož
Ciljna skupina: vodje logistike, vodje skladišč, prevozniki, logistična podjetja
Tradicionalna letna konferenca, namenjena strokovnjakom za logistiko, transport, distribucijo in
skladiščenje, na kateri predstavimo aktualne teme, novosti in rešitve dobre prakse.

1.6. Slovenski kadrovski kongres
Kdaj in kje: 16. in 17. april 2018, hotel Slovenija, Portorož
Ciljna skupina: kadroviki, HR managerji, izobraževalci, vodstveni delavci
Osrednji dogodek slovenskih kadrovskih managerjev iz gospodarstva in javne uprave z aktualnimi temami
s področja kadrovskega managementa, z moderiranimi delavnicami, primeri dobrih praks, okroglimi mizami,
izbirnimi sekcijami in slovesno podelitvijo priznanj »Kadrovski manager leta« ter »Kadrovski up leta«.
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1.7. Nabavna konferenca
Kdaj in kje: 10. in 11. maj 2018, GH Bernardin, Portorož
Ciljna skupina: vodje nabavnih služb v proizvodnih in storitvenih podjetjih
Tradicionalno letno srečanje nabavnih managerjev, na katerem predstavljamo aktualne teme s področja
nabavnega managementa in dobro prakso ter izkušnje podjetij. Na konferenci razglasimo tudi »Nabavnega
managerja leta«.

1.8. ADMA – kongres pisarniške odličnosti
Kdaj in kje: 17. do 19. maj 2018, GH Bernardin, Portorož
Ciljna skupina: poslovne asistentke, vodje pisarn, poslovne sekretarke, tajnice
Osrednji dogodek slovenskih poslovnih sekretark, asistentk in tajnic že od leta 1992 uspešno predstavlja
nove prakse in znanja ter povezuje vse, ki delujejo na področju administracije in menedžmenta. Kongres
dopolnjuje tudi prestižen strokovni izbor za naziv poslovna asistentka/tajnica leta.

1.9. Stvarnopravni dnevi
Kdaj in kje: 23. in 24. maj 2018, Ljubljana
Ciljna skupina: notarji in odvetniki, sodniki ter pravniki v finančnih institucijah, gospodarskih družbah,
občinah in drugih organizacijah
Posvet s celovitim, sistematičnim in strokovnim pregledom najpomembnejših aktualnih tem s področja
stvarnega prava. Predstavili jih bomo s poglobljenimi strokovnimi utemeljitvami in s prikazom sodne prakse.

1.10. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti
Kdaj in kje: 31. maj in 1. junij 2018, GH Bernardin, Portorož
Ciljna skupina: pravniki, odvetniki in ostali strokovnjaki s področja delovnega prava
Strokovno-znanstveni kongres, ki s svojimi znanstvenimi razpravami oblikuje vsakokratne spremembe
delovnega prava in socialne varnosti ter opozarja na vse aktualne novosti, spremembe, pomanjkljivosti
in napovedi, s katerimi mora biti seznanjen vsak, ki se srečuje s tovrstnimi izzivi.

1.11. StRast
Kdaj in kje: junij 2018, Ljubljana
Ciljna skupina: vodilni in vodstveni kader v gospodarstvu in javni upravi
Poslovni in izkustveni forum je strateški forum, kjer povezujemo teme, ki so danes ključne za uspešno
rast. Čaka vas interaktivno učenje in soustvarjanje v krogu mednarodnih strokovnjakov, predstavnikov
managementa na ključnih področjih razvoja podjetij, ki so neposredno povezani, a jih še vedno premalo
povezujemo in prepletamo - moč uma, moč čustev in moč tehnologije.

1.12. Nepremičninski razvojni forum
Kdaj in kje: september 2018, Ljubljana
Ciljna skupina: nepremičninarji, investitorji, izvedenci, cenilci, bankirji
Nepremičninski razvojni forum se je razvil iz tradicionalne Slovenske nepremičninske konference in je
nastal zato, da združuje vse akterje, ki soustvarjajo razvoj našega trga. Konferenca odkriva kje so nove
finančne priložnosti, kako oživiti trg nepremičnin in kdaj se odločiti za naložbe v nepremičnine,
nepremičninski razvojni projekti pri nas in drugod, opuščeni poslovni prostori ter kako jih narediti
ponovno uporabne, pametna mesta in pametno upravljanje nepremičnin ipd.
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1.13. Nadzor na delovnem mestu
Kdaj in kje: 24. september 2018, Ljubljana
Ciljna skupina: strokovnjaki s področja obvladovanja procesov kadrovske politike in korporativne
varnosti, kadrovski managerji, pravne službe, varnostni managerji, vodstvene strukture
Največji dogodek s področja nadzora na delovnem mestu v Sloveniji, ki poda celovit pogled na
obvladovanja tveganj pri delovanju organizacij v okviru odnosa zaposleni – delodajalec. Na posvetu
boste skupaj s strokovnjaki iskali odgovore na kadrovske, pravne, varnostne in organizacijske vidike
glede nadzora na delovnem mestu.

1.14. Konferenca Organizacijsko učenje in razvoj
Kdaj in kje: 1. in 2. oktober 2018, Portorož
Ciljna skupina: kadroviki, HR managerji, vodstveni delavci, izobraževalci
Konferenca o izobraževanju v slovenskem gospodarstvu, kjer podeljujemo nagrado TOP 10 Izobraževalni
management, in sicer 10 najboljšim podjetjem, ki sistematično skrbijo za izobraževanje zaposlenih in
vanj največ vlagajo.

1.15. Jesenski posvet v zdravstvu
Kdaj in kje: 4. in 5. oktober 2018, Rimske Terme, Rimske Toplice
Ciljna skupina: vodilni in vodstveni posamezniki v zdravstvenem sektorju, partnerji v sistemu
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter ponudniki rešitev s področja farmacije,
medicinske opreme in razvoja novih tehnologij
Jesenski posvet predstavlja drugi odmevnejši dogodek na področju slovenskega zdravstvenega sistema.
Letošnja rdeča nit bo odgovornost v zdravstvu. Na posvetu boste pregledali lanske zaključke posveta,
analizirali napredek in spremembe ter vsebine nadgradili z novimi pogledi, novimi znanji, aktualnim
dogajanjem. Med drugim bo govora o odgovornosti v zdravstvu s širšega družbenega vidika, o
odgovornosti za varnost pacientov, o Commodification in odgovornosti ter poslanstvu slovenskega
zdravnika in odgovornosti kot posebni vrednoti.

1.16. Davčno-finančna konferenca
Kdaj in kje: 18. in 19. oktober 2018, Portorož
Ciljna skupina: revizorji, finančniki, davčni svetovalci, računovodje
Osrednji davčno-finančni dogodek v Sloveniji, kjer so predstavljene aktualne teme, novosti in okrogle
mize z davčno-finančnega področja. Dogodek postreže z informacijami o davčnih novostih, odgovori
na računovodske dileme, informacijami o finančnih priložnostih in uporabnih digitalnih storitvah.

1.17. ADMA – jesenski posvet pisarniške odličnosti
Kdaj in kje: 8. in 9. november 2018, hotel Habakuk, Maribor
Ciljna skupina: poslovne asistentke, vodje pisarn, poslovne sekretarke, tajnice
Tradicionalni jesenski posvet, ki prinaša aktualne in sodobne vsebine s področja pisarniškega managementa
in upravljanja odnosov. Posvet se odlikuje po individualiziranem pristopu, zaokroženih tematskih
področjih in praktikumu s primeri dobre prakse.

1.18. HR&M konferenca
Kdaj in kje: 15. november 2018, Ljubljana
Ciljna skupina: vodilni kader, kadroviki, HR managerji, vodstveni delavci, izobraževalci
Prenovljena konferenca HRM, ki združuje vodenje ljudi in implementacijo poslovnih idej preko njihovega
razvoja in opolnomočenja. Izzive sodobnih managerjev, voditeljev in organizacij naslavljamo na nove
načine - preko boljšega razumevanja delovanja ljudi v delovnem okolju in »življenja« organizacij.
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2. Koledar akademij, delavnic in seminarjev
(Vse akademije, delavnice in seminarje lahko izvedemo tudi interno v vašem podjetju in prilagodimo vašim željam)

2.1. Napredovanje javnih uslužbencev
Kdaj in kje: 30. januar 2018, Planet GV, Ljubljana
Ciljna skupina: kadroviki, računovodje, pravniki
Na izobraževanju bodo udeleženci izvedeli, kako izvesti napredovanja zaposlenih, kako določiti plačo
ob premestitvi javnega uslužbenca ali ob novi zaposlitvi, pa tudi v primeru, ko zaposleni pridobi višjo
stopnjo izobrazbe. Na srečanju bodo obravnavane tudi aktualne spremembe v zakonodaji.

2.2. Vodenje pogovora o delovni uspešnosti
Kdaj in kje: 31. januar 2018, Planet GV, Ljubljana
Ciljna skupina: vodilni in vodstveni kader, kadroviki, HR managerji
Na srečanju bo udeležencem predstavljen pogovor o delovni uspešnosti kot ključno orodje vodenja,
spoznali bodo temeljne sestavine pogovora in presodili, kaj sodi vanj. Predstavljene bodo prednosti in
koristi pogovora o delovni uspešnosti za podjetje, za vodjo ter pomen priprave na pogovor. Osvetlili
bomo tudi možne pasti in težje situacije pri vodenju pogovora, za konec pa bodo udeleženci vodili
simuliran pogovor skozi igro vlog.

2.3. Vodenje problematičnih sodelavcev
Kdaj in kje: 7. februar 2018 ali 9. maj 2018 ali 23. oktober 2018, Planet GV, Ljubljana
Ciljna skupina: vodilni kader, HR managerji, vodstveni delavci
Udeleženci delavnice bodo ozavestili in utrdili lik in vlogo voditelja, spoznali in praktično preizkusili
učinkovita orodja vodenja manj motiviranih, zavzetih in odgovornih sodelavcev, spoznali možnosti svoje
socialne moči in situacije, v katerih je smiselno uporabiti formalno moč, razvili profesionalno distanco,
samokontrolo ter odpornost na stres.

2.4. Govorica telesa
Kdaj in kje: 13. februar 2018 ali 11. september 2018, Planet GV, Ljubljana
Ciljna skupina: primerno za vsa delovna področja
Izobraževanje vas bo seznanilo s tem, kako praktično uporabljati temeljna načela razumevanja govorice
telesa za branje vseh vidikov sporočila, kako ločiti med odprtimi in zaprtimi položaji telesa ter si jih pravilno
razložiti znotraj konteksta komunikacije; kako opaziti pomanjkanje samozavesti pri drugih in to znanje
koristno uporabiti; kako brati druge skozi njihove oči in na njih narediti vtis s specifičnimi očesnimi izrazi
ter opaziti laži in prebrati geste, s katerimi se sogovornik šele pripravlja na končno odločitev.

2.5. Kako komunicirati, ko je naš sogovornik težaven
Kdaj in kje: 7. marec 2018 ali 4. junij 2018 ali 5. december 2018, Planet GV, Ljubljana
Ciljna skupina: primerno za vsa delovna področja
Udeleženci bodo spoznali vrste težavnih sogovornikov in njihovo notranjo psihološko logiko, s treningom
osvojili komunikacijske metode, uspešne za delo s težavnimi sogovorniki in razvili profesionalno distanco
ter osebnostno čvrstost.
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2.6. Merjenje učinkov izobraževanja
Kdaj in kje: 8. marec 2018, Planet GV, Ljubljana
Ciljna skupina: izobraževalci, kadroviki, HR managerji
Na srečanju bomo spregovorili o izobraževalni funkciji kot delu strateške funkcije organizacije. Naučili
se boste postavljati prave cilje izobraževanja, odkrili, kako meriti učinkovitost izobraževanja v povezavi
izobraževalnimi cilji ter nameni, predstavljen pa bo tudi model 5 ravni merjenja učinkovitosti izobraževanja
in usposabljanja. Udeleženci boste učinke izobraževanja izračunali na praktičnih primerih.

2.7. Postanite stečajni upravitelj!
Kdaj in kje: 12., 14., 19. in 21. marec 2018, Planet GV, Ljubljana
Ciljna skupina: stečajni upravitelji
Priprave za opravljanje izpita za stečajne upravitelje so sestavljene iz 4 srečanj, kjer boste spoznali
ključna področja, ki se navezujejo na izpit. Obravnavali bomo naslednja področja: gospodarsko statusno
pravo, organizacijsko pravne oblike gospodarskih subjektov, stvarno in zemljiškoknjižno pravo, postopek
prisilne poravnave, stečaj in prisilna likvidacija, izvršilni postopek, ekonomika podjetja, slovenski
računovodski standardi, poslovne finance, obligacijska razmerja.

2.8. Kadrovski selekcijski intervju
Kdaj in kje: 15. marec 2018, Planet GV, Ljubljana
Ciljna skupina: vodilni in vodstveni kader, kadroviki, HR managerji
Na delavnici boste spoznali, kako s pomočjo psiholoških znanj do prepoznavanja za delovno mesto
najprimernejših kandidatov, kako pravilno oceniti kompetence potencialnih novih sodelavcev, kaj moramo
vedeti pred kadrovskim selekcijskim intervjujem, kako organizirati kadrovski selekcijski intervju, kaj
lahko razberemo iz prejetih prošenj, vlog in predstavitev kandidatov, kdaj je smiselno uporabljati
kadrovske vprašalnike in kaj naj ti vsebujejo, kako lahko napačno ocenimo osebo ne da bi se tega
zavedali ter kateri so tisti neverbalni znaki, ki nakazujejo na laž in blefiranje.

2.9. Promocija zdravja na delovnem mestu
Kdaj in kje: 21. marec 2018, Terme Krka, Šmarješke Toplice
Ciljna skupina: predstavniki in odgovornim osebam za promocijo zdravja na delovnem mestu
Program promocije zdravja, ki ga organiziramo v sodelovanju s Termami Krka, je namenjen ohranjanju
in krepitvi telesnega in duševnega zdravja ter dobrega počutja zaposlenih in spada med individualne
ukrepe s katerimi se spodbuja zaposlene k prevzemanju odgovornosti za lastno zdravje): krepitev in
varovanje duševnega zdravja in dobrega počutja (ustrezna komunikacija, obvladovanje stresa);
spodbujanje zaposlenih k občasnemu razgibavanju na delovnem mestu (plakati in objave na intranetu,
namenjene učenju pravilnega izvajanja vaj..); spodbujanje zdravega življenjskega sloga, saj je z življenjskim
slogom posameznika povezan razvoj kroničnih bolezni.

2.10. Odpoved pogodbe o zaposlitvi
Kdaj in kje: 22. marec 2018
Ciljna skupina: vodilni kader, kadroviki, HR managerji
Na seminarju bodo udeleženci za vse vrste odpovedi pogledali, kakšni razlogi morajo biti podani in
kako mora biti izveden postopek, da je odpoved zakonita. Razloženo bo, kje vse se skrivajo pasti zaradi
katerih je lahko odpoved ugotovljena za nezakonito. Vsaj osnovno védenje v zvezi s tem potrebuje
vsak delodajalec, četudi mu pri izvedbi pomaga strokovnjak.
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2.11. Samozavest na delovnem mestu
Kdaj in kje: 28. marec 2018, Planet GV, Ljubljana
Ciljna skupina: primerno za vsa delovna področja
Na seminarju ne boste le spoznali vidikov samozavesti. Postali boste bolj samozavestna oseba in se
naučili, kako na hitro izboljšati vašo pozornost, samozavest in zaupanje vase. Seznanili se boste s
tehnikami neverbalnega sporočanja, samozavestnega nastopanja, kako vzpostaviti trden in upoštevanja
vreden položaj v službenem okolju in še mnogo več.

2.12. Postanite nadzornik!
Kdaj in kje: 4., 11. in 18. april 2018 ali 29. maj, 5. in 12. junij 2018 ali 15., 22. in 29. november 2018, Ljubljana
Ciljna skupina: člani nadzornih svetov in upravnih odborov družb, ki jih imenuje vlada, obstoječi
člani NS ali UO družb ter vsi deležniki korporativnega upravljanja
Udeleženci izobraževanja bodo po opravljenem usposabljanju strokovno izpolnjevali vlogo člana
nadzornega sveta, samozavestno sprejemali odgovornosti članov nadzornega sveta, uprave, upravnega
odbora in izvršnih direktorjev, uporabljali vzvode organizacijske kulture in etike, strokovno pristopili k
reševanju finančnih težav v družbi, strokovno analizirali letna poročila, vsebino računovodskih izkazov
in uporabljali notranjo revizijo pri upravljanju ter preprečevali morebitne prevare in gospodarski kriminal.

2.13. Akademija kontrolinga
Kdaj in kje: 10. april 2018 in 17. april 2018, Planet GV, Ljubljana
Ciljna skupina: zaposleni na področju financ, računovodstva in kontrolinga
Pridobitev celovitega znanja na področju kontrolinga in njegova povezava z računovodstvom. Na
akademiji boste osvojili ključne gradnike kontrolinga, se naučili obdelati podatke in jih oblikovati v
uporabno informacijo, samostojno pripraviti analizo poslovanja in še veliko več. Spoznajte, kako lahko
kontroling prispeva k višji uspešnosti poslovanja vašega podjetja in poveča odzivnost podjetja na
spremembe.

2.14. Čustvena inteligentnost
Kdaj in kje: 15. maj 2018, Planet GV, Ljubljana
Ciljna skupina: primerno za vsa delovna področja
Udeleženci se bodo seznanili z osnovami o čustvih in njihovem vplivu na človekovo delovanje ter
ugotovili na kakšen način osnovne psihološke potrebe poganjajo motivacijo ljudi. Spoznali bodo
psihološka načela ter metodologije s pomočjo katerih lahko ustvarimo naravno kemijo z ljudmi, ozavestili
lastno moč vplivanja nase in na druge ter se naučili kako lahko na zelo enostaven način uporabimo
psihološka znanja za dobro sodelovanje z ljudmi.

2.15. Pogajalska akademija
Kdaj in kje: 16.,23.,30. maj 2018 in 6.,13. junij 2018
Ciljna skupina: vodstveni kader, zaposleni na področju prodaje, nabave
Celovit program, na katerem se bodo udeleženci naučili tako ravnati s konflikti v podjetju kot tudi
konstruktivno priti preko ovir, ki vam jih postavlja zahteven kupec. Obenem se bodo poglobili v psihološke
principe, ki vplivajo na to, kako reagiramo v pogajalskih situacijah in določajo izid pogajanj. Izobraževanje
je primerno za vsakega, ki želi poštene in dolgoročno uspešne poslovne pa tudi osebne odnose s svojimi
kupci, dobavitelji podrejenimi in sodelavci!
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2.16. Poslovni protokol s Ksenijo Benedetti
Kdaj in kje: 24. maj 2018 ali 10. oktober 2018, Planet GV, Ljubljana
Ciljna skupina: vodilni in vodstveni kader, odnosi z javnostmi
Šefinja protokola Ksenija Benedetti bo udeležence izobraževanja vpeljala v svet poslovnega in tudi
diplomatskega protokola, vse z namenom, da jih pripravi na različne situacije v poslovnem svetu.
Pridobljeno znanje bo posameznikom pomagalo, da se bodo oni, njihovi nadrejeni in njihovi gostje
izognete neprijetnim zadregam.

2.17. Usposabljanje pooblaščencev za preprečevanje mobinga
Kdaj in kje: 7. in 14. junij 2018 ali 4. in 11. december 2018, Planet GV, Ljubljana
Ciljna skupina: pooblaščenci za preprečevanje mobinga, strokovni delavci za varnost in zdravje
Udeleženci izobraževanja bodo spoznali 45 pojavnih oblik psihičnega in čustvenega nasilja ter preventivne
tehnike boja proti mobingu na ravni organizacije in posameznika. Po opravljenem usposabljanju bodo
znali prepoznati mobing v organizaciji, ločevati mobing od drugih negativnih pojavov na delovnem
mestu, usvojili boste zakonske regulative, ki urejajo področje psihičnega in čustvenega nasilja na
delovnem mestu. Usposobljeni bodo tudi za implementacijo in uresničevanje preventivnih strategij v
organizaciji ter sposobni z informacijami pomagati žrtvam psihičnega in čustvenega nasilja na delovnem
mestu.

2.18. Akademija vodenja
Kdaj in kje: 19., 25. september , 3., 17., 24. oktober in 7., 21. november 2018
Ciljna skupina: vodilni in vodstveni kader
Udeleženci izobraževanja bodo osvojili metode in tehnike vodenja za dvig osebne moči vodje ter
organizacijske energije, obvladovali težavne komunikacijske situacije pri vodenju, pridobili veščine
voditeljstva in veščine učinkovitega upravljanja sebe ter sodelavcev, osvojili tehnike motivacije ter
spoznali praktične sprostitvene tehnike za obvladovanje stresa in razvili antistresne kompetence.

2.19. Šola za upnike
Kdaj in kje: 9., 11. in 16. oktober 2018
Ciljna skupina: zaposleni na področju financ, računovodstva in prava
Na treh srečanjih se boste seznanili z izvršilnim postopkom, insolvenčnimi postopki in drugimi postopki
upnikov zoper dolžnike. Teoretična izhodišča bodo obogatena s primeri iz sodne prakse.

2.20. Šola Pravilno in učinkovito urejanje delovnih razmerij
Kdaj in kje: 13., 20. in 27. november 2018, Planet GV, Ljubljana
Ciljna skupina: vodilni kader, kadroviki, HR managerji
Intenzivno tridnevno izobraževanje, na katerem bodo udeleženci, ne glede na to ali so začetnik na tem
področju ali pa želijo zgolj utrditi znanje in se seznaniti z novostmi (ZDR-1) ter dobro prakso, pridobili
celovito znanje, kako v praksi pravilno in učinkovito voditi kadrovske postopke - od zaposlovanja,
vodenja evidenc, odmerjanja pravic med trajanjem delovnega razmerja (dopust, delovni čas, plačilo za
delo itd.), do disciplinskih sankcij in načinov prenehanja delovnega razmerja.
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3. Revije
Svojega znanja s svojimi strankami ne delimo le na dogodkih, ampak tudi v obliki knjig, priročnikov,
revij ter prek portala in mesečnih elektronskih glasil.

3.1 Revija ADMA
Revija ADMA je edina strokovna naročniška revija v slovenskem prostoru,
namenjena poslovnim asistentom, sekretarjem, vodjem pisarn in tajnicam.
Je prenovljena naslednica revij Tajnica, Poslovna asistenca in PIA, ki
skupaj izhajajo že več kot dvajset let. Bralci revije ADMA so desna roka
direktorjev, pomembni soustvarjalci podobe podjetja ter imajo odgovorno
vlogo pri poslovanju s podjetji in pri komunikaciji s partnerji. Vsakodnevno
se soočajo z načrtovanjem in organizacijo dela, prevzemajo vlogo
organizatorja poslovnih srečanj in dogodkov, urejajo poslovna potovanja,
odločajo o nabavi pisarniškega materiala, opreme, poslovnih daril, skrbijo
za urejenost poslovnih prostorov. Poleg tega pa je zanje ključen tudi
urejen videz in dobro počutje. Bralci revije ADMA, kot informacijsko
vozlišče organizacij, so lahko vaši odlični promotorji. Razvijte jih v svoje
promotorje, ki vam odpirajo vrata v podjetja!

REVIJA
IZHAJA
6 × LETNO

REVIJA
IZHAJA
6 × LETNO

3.2. Revija HR&M
Revija HR&M je strokovna naročniška revija za voditelje 21. stoletja. Je
nova platforma za boljše vodenje ljudi in implementacijo poslovnih idej
preko njihovega razvoja in opolnomočenja.Revija je nepogrešljiva
sopotnica direktorjev, kadrovskih managerjev in vseh strokovnjakov, ki
se ukvarjajo s kadrovskim področjem in razvojem zaposlenih. Bodite v
družbi voditeljev prihodnosti in postanite del njihove zgodbe na poti
do uspeha!
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KONTAKT
Planet GV, poslovno izobraževanje, d.o.o.
Likozarjeva ulica 3,
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 30 94 444
F: +386 1 30 94 445
E: izobrazevanje@planetgv.si
www.planetgv.si

