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ZAKAJ IZBRATI PLANET GV

→ Več kot 30 let izkušenj

→ Preko 3.000 udeležencev letno

→ Več kot 20 poslovnih konferenc

→ Preko 100 izobraževanj, tečajev in delavnic 

→ Zaupa nam več kot 400 slovenskih podjetij

2 strokovni reviji

ADMA
Revija ADMA je edina strokovna naročniška revija 
v slovenskem prostoru, namenjena poslovnim 
asistentom, sekretarjem, vodjem pisarn in tajnicam. 
Bralci revije ADMA so desna roka direktorjev, 
pomembni soustvarjalci podobe podjetja ter imajo 
odgovorno vlogo pri poslovanju s podjetji in pri 
komunikaciji s partnerji.Bralci revije ADMA, kot 
informacijsko vozlišče organizacij, so lahko vaši 
odlični promotorji. Razvijte jih v svoje promotorje, 
ki vam odpirajo vrata v podjetja!

Naložba v izobraževanje in usposabljanje je najboljša 
investicija za uspešno prihodnost vaše organizacije!

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!

HR&M



Spoštovani, 

izobraževanje zaposlenih je vaša glavna konkurenčna prednost!

Zato je to področje, kjer je izbira pravega partnerja še toliko 

pomembnejša. V 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 podajanjem 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!

V dobi vedno hitrejšega razvoja tehnologije in povečevanja dostopnosti 

vsebin prek digitalnih medijev, je novo znanje moč pridobiti tudi 

prek spleta, vendar prav konference, kongresi, seminarji in delavnice 

še vedno predstavljajo najboljši način in možnost za mreženje, 

druženje in izmenjavo izkušenj.

Zaupa nam več kot 400 slovenskih podjetij, pridružite se jim tudi vi!

Veselimo se sodelovanja z vami,

Peter Ribarič

direktor podjetja

Planet GV

UVODNI NAGOVOR

3

KATALOG IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOVwww.planetgv.si



Podjetja, ki učinkovito komunicirajo, so v petih letih  
dosegla 47 % višjo donosnost delnic. 
(Harvard Business review)

KOMUNIKACIJA

Dobri odnosi so izredno pomembni za rast in razvoj vaše organizacije, ključ do dobrih 

odnosov pa je komunikacija. Poslovna komunikacija je sredstvo za informiranje, sprejemanje 

odločitev, reševanje problemov ter vplivanje na ljudi z namenom doseganja organizacijskih 

ciljev. Uspela komunikacija daje vključenim občutek pripadnosti, lastne pomembnosti in 

angažiranosti za skupni cilj. Ker je časa za odnose danes malo, je umetnost pogovora 

bistveno bolj v ospredju kot nekoč. Pogovor je dober, kadar si vzamemo pravico in dolžnost 

povedati, kar mislimo, na način, ki sogovornika spoštuje in je do njega prijazen. Komunikacija 

seveda ni enosmeren proces. Pomembno je, da sogovornika slišimo in upoštevamo tudi 

njegovo perspektivo. 
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Delavnice za učinkovito komunikacijo

Reševanje konfliktov
Konflikt je vsakdanja situacija, s katero se 

vsi srečujemo na delovnem mestu in izven 

njega. Lahko se pojavi iz različnih vzrokov, 

na delovnem mestu pa je predvsem 

povezana z odnosi med sodelavci. Po eni 

zadnjih raziskav, se v povprečju vsak 

zaposleni 3 ure na teden ukvarja z reševanjem 

konfliktov, kar predstavlja pomemben 

dejavnik, ko govorimo o produktivnosti in 

zavzetosti na delovnem mestu. Usvojite 

tehnike reševanja konfliktnih situacij.

Odločanje in prevzemanje 
odgovornosti 
Na dan človek sprejme približno 35.000 

bolj ali manj zavestnih odločitev. Odločanje 

in prevzemanje odgovornosti na delovnem 

mestu je pomemben del aktivnosti zaposlenih. 

Osrednja tema delavnice je, kako zagotoviti, 

da bodo odločitve na delovnem mestu 

kvalitetne in s tem potek dela čim bolj 

učinkovit. Udeleženci usvojijo veščine 

sprejemanja kvalitetnih odločitev ter veščine 

doseganja zavzetosti za odločanje in 

prevzemanje odgovornosti drugih.

Podajanje povratne 
informacije
Zaradi nezaželenih čustvenih reakcij oseb, 

ki prejmejo povratno informacijo, se večkrat 

odločimo, da te ne damo. Podajanje 

povratne informacije ni enostavno ne za 

osebo, ki jo poda niti za osebo, ki povratno 

informacijo sprejme. Seznanite se s 

psihologijo podajanja in sprejemanja 

konstruktivne povratne informacije in se 

naučite soočati s čustvenimi reakcijami. 

Kako komunicirati, ko je naš 
sogovornik »težaven«
27. februar / 22. oktober

Spoznajte vrste težavnih sogovornikov in njihovo 

notranjo psihološko logiko, s treningom usvojite 

komunikacijske metode, ki so uspešne za delo s 

težavnimi sogovorniki in razvijte profesionalno 

distanco ter osebno čvrstost. Pravilni pristop pri delu 

s »težavnimi« sogovorniki pomeni osredotočiti se 

na njihovo težavo in ohraniti profesionalno distanco.

Jezikovna odličnost v pisnih 
sporočilih
18. marec

Oglasi, napisi, elektronska sporočila in dopisi 

pogosto vsebujejo slovnične napake. Vsak pisni 

izdelek je ogledalo posameznika in organizacije, 

ki jo ta predstavlja. Osvežite obstoječe znanje in 

spoznajte novosti na področju pisnega sporočanja. 

Triki dobrega sodelovanja  
z novinarji
25. marec

Spoznajte ključne elemente dobrega sodelovanja 

z novinarji, ki se bo obrestovalo tako takrat, ko 

boste želeli v medije prodreti z dobrimi novicami, 

kot tudi v trenutkih, ko se boste morda morali 

odzvati na neprijetne dogodke. Naučili se boste 

poiskati prave novinarje in jim na ustrezen način 

predstaviti svoje vsebine oziroma stališča.

Celoten nabor naših delavnic na www.planetgv.si

www.planetgv.si
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PRODAJNA  
AKADEMIJA
ki temelji na metodi 
coachinga

NOVO

Recept za zmago v prodaji!

www.planetgv.si/prodajna-akademija
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 OSEBNI PRODAJNI 

PRIROČNIK
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MEDNARODNI POSLOVNI IN 

DIPLOMATSKI PROTOKOL

14. in 15. april 2020, Planet GV, Ljubljana

www.europrotocol.si
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»Dober vodja pokaže povprečnim ljudem,  
kako naj opravijo delo kot izvrstni ljudje.«  
(John D. Rockefeller)

SODOBNO VODITELJSTVO

Vodja mora biti strokoven in kompetenten. Pomembno je, da se nenehno uči, nadgrajuje 

svoja znanja ter razvija mehke veščine, hkrati pa mora biti suveren, samozavesten, odločen, 

motiviran in proaktiven. Imeti mora jasno vizijo in realne cilje, ki jih zna prenesti na svoje 

zaposlene. 

Vodja je uspešen toliko, kolikor je uspešna njegova ekipa. Ključ do uspešnega vodenja ljudi 

je v dobrem poznavanju socialnih in komunikacijskih veščin ter negovanju medosebnih 

odnosov.
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Delavnice za ambiciozne vodje

Strategija CX
12. februar

Celostna izkušnja strank je sicer najbolj spregledana 

strategija rasti, ki pa v kolikor se je lotimo upravljanja 

skozi vseh 6 ključnih disciplin – prinaša podjetju 

rast, dobiček in neprecenljivo dodano vrednost, 

kakor tudi konkurenčno prednost. 

Upravljanje in vodenje sprememb
3/4 prizadevanj za uvajanje sprememb v organizacijo ne obrodi sadov (Harvard Business 

Review).

Usvojite elemente uvajanja sprememb, ki zagotavljajo trajnost novega načina delovanja in 

vključenost sodelujočih.

Mladi vodja
9. april / 14. oktober

Največji izziv pred katerim se znajde mladi vodja 

je vzpostavitev avtoritete. Ko postane vodja, preide 

iz operative v upravljanje. Ni več delavec oz. eden 

izmed kolegov. Je njihov nadrejeni in kot tak si 

mora pridobiti spoštovanje in zaupanje.

Izzivi vodenja v javnem sektorju
13. februar
Dobro vodenje je ključni faktor uspeha in učinkovitosti 
organizacij. Vodja mora vzbujati zaupanje ter 
usmerjati zaposlene k doseganje ciljev. Vodenje v 
javnem sektorju ima svoje specifike. Vabljeni na 
delavnico, na kateri boste spoznali, kako v prakso 
prenesti teorije vodenja in pridobili znanja, ki so 
ključna za sodobne uspešne vodje javnih organizacij.

Vodenje »problematičnih« 
sodelavcev
23. april / 19. november

Največji izziv pri delu so za vodjo sodelavci, s katerimi 

težko vzpostavimo korektno poslovno komunikacijo. 

Prepoznajte psihološke igre v medosebnih odnosih 

in se naučite, kako izstopiti iz njih.

Celoten nabor naših delavnic na www.planetgv.si

www.planetgv.si
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ODLIČNOST VODENJA
Pridružite se najboljšim!

Na osnovi dolgoletnih izku�enj s svetovanjem in usposabljanjem vodij in na osnovi

modela kompetenc, ki jih je razvil OECD, smo pripravili program usposabljanja za vodje, 

ki vključuje najpomembnejše kompetence, ki bi jih morali obvladati vodje. 

Ustvarjena na več kot stoletju izkušenj.
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ODLIČNOST VODENJA
Pridružite se najboljšim!

ki vključuje najpomembnejše kompetence, ki bi jih morali obvladati vodje. 

Ustvarjena na več kot stoletju izkušenj.

ZAKLJUČNA NALOGA

UVODNI
VPRAŠALNIK

Kakšen tip vodenja  
vam pristaja?

Kakšne so vaše 
dosedanje izkušnje  

v vlogi vodje?

Kakšna so vaša 
pričakovanja?

INDIVIDUALNI 
POGOVORI S 

PREDAVATELJEM
&

PRIPRAVA OSEBNEGA 
AKCIJSKEGA NAČRTA

INTREAKTIVNE 
DELAVNICE

6 × O

Organizacija

Operativa

Odnosi

Odkloni

Orodja

Osebnost

ZAKLJUČNO  
SREČANJE

Izmenjava izkušenj, 
poročil in znanj ter 

podelitev certifikatov.

PRENOS ZNANJ 
V PRAKSO

Udeleženci po vsaki 
delavnici prejmete izziv, 

ki ga boste rešili v 
realnih okoliščinah vaše 

organizacije.

OHRANIMO
STIKE

Našim udeležencem smo 
na voljo tudi po 

končanem formalnem 
delu izobraževanja.

Prenovljena Akademija vodenja

1. KORAK

4. KORAK

2. KORAK

5. KORAK

3. KORAK

6. KORAK

ORGANIZACIJA

Kako doseči,  
da bodo podrejeni sledili 

skupnim ciljem?

ODKLONI

Kako različnost med 
posamezniki preusmeriti v 

korist za organizacijo?

OPERATIVA

Kako delegirati naloge ter 
vzdrževati visoko motivacijo 

med zaposlenimi?

ORODJA

Kako zagotoviti odlične 
poslovne rezultate  
z izboljševanjem  

delovnih procesov?

ODNOSI

Kako vzdrževati dobre  
odnose in zagotoviti 
učinkovitost pri delu?

OSEBNOST

Kako najbolje produktivno 
izkoristiti čas in se motivirati, 

da nam bo delo v veselje.



RAZVOJ KADROV

Kontinuiran in načrtovan razvoj zaposlenih v organizaciji je predpogoj za njeno uspešno 

delovanje. Zaposleni z različnimi usposabljanji in izobraževanji dosegajo tako osebne kot 

tudi organizacijske cilje ter večjo produktivnost, kakovost in učinkovitost pri delu. Uspešno 

vodeni, motivirani in usposobljeni zaposleni bodo poskrbeli tudi za večjo konkurenčno 

prednost organizacije in lažje prilagajanje spremembam v okolju.

S kompetentnimi zaposlenimi se nam  
ni potrebno bati prihodnosti!
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celovitega merjenja učinkovitosti dokažite, da sta 

izobraževanje in usposabljanje še vedno 

najprepoznavnejša ukrepa organizacije za izboljšanje 

učinkovitosti zaposlenih!

Vodenje pogovora o delovni 
uspešnosti
13. oktober

Klasični letni razgovori, kot smo jih poznali do sedaj, 

niso več dovolj učinkoviti, saj ne ustrezajo novodobnim 

potrebam po razvoju kadrov ter spremljanju delovne 

učinkovitosti. Ključno orodje je pogovor o delovni 

uspešnosti, ki je krajši in podaja sprotno povratno 

informacijo.

Šola urejanja delovnih razmerij
10., 17. in 24. november

Intenzivno 3-dnevno izobraževanje na katerem se 

boste seznanili z novostmi (ZDR-1) ter pridobili 

celovito znanje o tem, kako v praksi pravilno in 

učinkovito voditi kadrovske postopke.

Pridobite certifikat »Strokovnjak za urejanje

delovnih razmerij«!

Delavnice za razvoj zaposlenih

Napredovanja javnih uslužbencev 
30. januar

Kako pravilno izvesti postopke ocenjevanja in 

preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje 

javnih uslužbencev na podlagi veljavne zakonodaje? 

Spoznajte Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

- ZSPJS in Uredba o napredovanju javnih uslužbencev 

v plačne razrede.

Kako izbrati prave kadre
25. marec / 8. oktober

Je kadrovski selekcijski intervju umetnost, veščina 

ali srečna roka? Kako v kratkem času ugotoviti, ali 

je kandidat pravi za naš tim in delovne naloge? 

Pridobite psihološka znanja, ki so potrebna za 

prepoznavanje najprimernejših kandidatov za 

delovno mesto.

Merjenje učinkov izobraževanj
7. april

Izobraževalna funkcija danes mora znati izmeriti 

učinke izobraževanja in dokazati, kako je prispevalo 

k uresničevanju organizacijskih ciljev. S pomočjo 

ODPOVED POGODBE  
O ZAPOSLITVI: PRAVNI 
IN KOMUNIKACIJSKI 
VIDIK
4. februar

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je verjetno 

najkompleksnejše opravilo pri urejanju delovnih 

razmerij. Vabljeni na delavnico, na kateri boste 

spoznali tako zakonske možnosti in sodne prakse, 

hkrati pa osvojili ustrezne komunikacijske veščine 

in spoznali psihološko ozadje ter se naučili 

ustrezno voditi pogovor.

Celoten nabor naših delavnic na www.planetgv.si

www.planetgv.si
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UROŠ PETROVIČ
Človek, katerega IQ ni mogoče izmeriti in se uvršča med najpametnejše 
ljudi na svetu.

Psihološki tango
Na delavnici bomo skupaj odkrili, kako izboljšati 
odnose med sodelavci. Kako z učinkovitimi 
psihološkimi triki izboljšati poslovno življenje in 
kako na ovire pri delu gledati kot na priložnosti. 
Psihološki tango bo spodnesel tla pod nogami 
vaših trenutnih prepričanj in vam odkril nove 
poglede na medosebne odnose. 

Kako s kreativnim razmišljanjem 
do novih idej 
Kako vnesti kreativnost v vsakdanje delo? Kako 
aktivirati in spodbuditi možgane, da boste dosegli 
kar želite? Naučili vas bomo uporabljati trike 
možganov za ustvarjalno, kreativno mišljenje in 
učinkovitejši spomin!

Izvajamo interne delavnice:

EKSKLUZIVNO  

NA PLANETU GV

14

www.planetgv.siINTERNE DELAVNICE



Usposabljanje pooblaščencev   
za preprečevanje mobinga

Mobing je v Sloveniji prepovedan, zato je večina organizacij že določila pooblaščence  

za preprečevanje mobinga. Ne dovolite, da bi bili vaši zaposleni izpostavljeni mobingu in  

poskrbite za pravočasne ustrezne ukrepe!

Spoznajte najpogostejše oblike mobinga, zakaj do tega pojava prihaja  

in kakšni so možni ukrepi za njegovo zmanjševanje. 

Usvojite preventivne tehnike boja proti mobingu in zakonske regulative. 

Usposobite se za izvajanje preventivnih strategij in pomoč žrtvam nasilja na delovnem mestu.

24. in 31. marec / 26. maj in 2. junij / 10. in 17. november

Pridružite se že več kot  270 prejemnikom certifikata! 



ADMINISTRACIJA  
IN MANAGEMENT

Na praktičnih delavnicah vas opremimo z oprijemljivim znanjem in kompetencami za vašo 

poslovno in tudi osebno rast. Poznavanje osnov administracije in managementa je temelj, 

na katerem lahko gradimo vse nadaljnje znanje. Poskrbeli bomo, da boste znali učinkovito 

upravljati s časom, poskrbeti za dobro počutje in poznali temeljna načela pravopisa.

Učinkovita podpora vodstvu 
je nepogrešljiv del uspešnih  
poslovnih organizacij.
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Vzdržljivost v poslovnem svetu
Ste utrujeni? Nenaspani? Brez energije? Naučite se trikov, s katerimi se boste znali sprostiti, 

preprečiti izčrpanost in povečati vašo učinkovitost tako v poslovnem kot tudi v zasebnem življenju.

Postavite temelje delovne učinkovitosti z delavnicami:

Gremo to dokončat
7. in 8. maj / 15. in 16. oktober

Metodo GTD® je revija TIME opredelila kot ključni 

pripomoček poslovnežev našega časa. Dvodnevna 

delavnica se Izvaja že v več kot 50 državah sveta 

in je nepogrešljiva za produktivnost brez stresa! 

Udeleženci prejmete tudi knjigo, ki je uvrščena na 

4. mesto lestvice najboljših poslovnih knjig vseh 

časov. 

Jezikovna odličnost v pisnih 
sporočilih
18. marec

»Napiši sporočilo in povedal ti bom, kdo si.« Vsak 

pisni izdelek je ogledalo posameznika in organizacije, 

ki jo ta predstavlja. Osvežite jezikovna pravila 

(pravopisna in slovnična) in se seznanite z novostmi, 

s katerimi lahko pravilno in prepričljivo napišete 

različne besedilne vrste.

Stres na delovnem mestu
21. april

Poskrbite zase, bodite pozorni na zgodnje znake 

stresa in jih hitro odpravite! Fleksibilnost, pozitivni 

pristop, sprejemanje drugih in sproščenost pri delu 

vodijo do večjega ravnovesja na delovnem mestu 

in tudi v zasebnem življenju. Vabljeni na delavnico, 

na kateri se boste naučili 5 konkretnih tehnik 

obvladovanja stresa. 

Novosti v zakonu o varstvu 
podatkov
29. januar

Praktični nasveti in koraki za uskladitev varstva 

osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo EU 

o varstvu podatkov (ang. GDPR) in slovensko 

zakonodajo (ZVOP -1 in bodoči ZVOP -2). Kje 

začeti? Kako urediti odnose z upravljavci ali vašimi 

pogodbenimi obdelovalci? Kaj ste že podpisali in 

ali je to možno rešiti?

Celoten nabor naših delavnic na www.planetgv.si

www.planetgv.si
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FINANCE IN  
RAČUNOVODSTVO

Vabljeni v odlično družbo, ki ponuja priložnost za strokovno izmenjavo mnenj in gradnjo 

novih vezi ter poznanstev.

V okviru strokovnih seminarjev seznanjamo z novostmi na strokovnih področjih in vas 

opremimo s strokovnimi kompetencami. Širimo znanje na področju poslovanja, računovodstva 

in financ ter usposabljamo strokovnjake.

Krepimo vrednost finančne funkcije  
v uspešnih slovenskih podjetjih. 
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Akademija kontrolinga
Pridobite znanje na področju kontrolinga, spoznajte, 

kaj je bistvo kontrolinga, kakšne so njegove 

prednosti in koristi ter vpeljite znanje v prakso! 

Izobraževanje poteka v dveh delih, razdeljeno je 

na spomladanski del, ki bo v aprilu in jesenski del, 

ki poteka v novembru. Udeleženci, ki se udeležijo 

vseh štirih modulov  prejmejo certifikat »Usposobljen 

kontrolor«

→ 2. in 9. april ter 5. in 12. november

Izobraževanje za nadzornike
Najbolj obiskano izobraževanje v letu 2019!

Pri nas je potrdilo o usposobljenosti prejelo že več 

kot 600 strokovnjakov. Izobraževanje ima 

kvalifikacijo Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo in je obvezno za člane nadzornih svetov 

in upravnih odborov družb, ki jih imenuje vlada. 

→ 22. in 29. januar ter 5. februar

→ 1., 8. in 15. april

→ 20. in 27. maj ter 3. junij

→ 9., 16. in 23. september

→ 4., 11. in 18. november

Postanite stečajni upravitelj 
Izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih 

zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije zahteva 

mnogo priprav, znanja in izkušenj, ki se navezujejo 

na različna področja. Skozi program bodo strokovni 

predavatelji in poznavalci različnih področij 

predstavili informacije, ki bodo pripomogle k 

uspešnemu opravljanju izpita in opravljanju funkcije 

upravitelja.

→ 16., 18. in 30. marec ter 6. april

Celoten nabor naših delavnic na www.planetgv.si

www.planetgv.si
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Na Planetu GV namenjamo posebno pozornost programom, ki so prilagojeni potrebam, 

željam in pričakovanjem naročnika. Pri pripravi izobraževanj in poslovnih srečanj, ter 

konferenc zagotavljamo vrhunsko predavateljsko zasedbo in izvedbo najvišje kakovosti!

DOGODKI PO MERI
→ konference in interna izobraževanja,
→ vrhunski predavatelji, 
→ kakovostna izvedba,
→ številni zadovoljni naročniki.
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Potrebujete prostor za poslovno srečanje, 
izobraževanje ali delavnico?

NUDIMO
• Prvi stik – Sprejemnica s hostesami
• Najem prostorov – Na voljo trije poslovni 

prostori
• Sprejem – Ob sprejemu vas postrežemo 

z brezplačno kavo, čajem, vodo, sokovi in 
slano – sladkim pecivom

• Brezplačna soba za pogostitev
• Bogata tehnična oprema - Wi-fi, Projektor, 

2x LED TV, Flipchart
• Klimatizirani in urejeni prostori
• Catering - Povezani z najboljšimi vam 

ponujamo izbor jedi po vašem okusu

ZAKAJ IZBRATI NAS
• Odlična lokacija – Nahajamo se v centru 

Ljubljane, ki ponuja čudovit razgled na Alpe
• Moderno – Novi prostori z modernim 

pridihom
• Prilagodljivost – Možnost prilagoditve 

postavitve miz ter izbire jedi
• Dogodek na ključ – Izvajamo tudi dogodke 

na ključ

STOPITE V STIK Z NAMI
Telefon: 080 33 44
E-pošta: prostori@planetgv.si

Sveže prenovljeni Povezani prostori poskrbijo za to, da se bo v njih vsakdo počutil 
prijetno kot doma.

www.povezaniprostori.si



POSVETI IN
KONFERENCE

Naša glavna dejavnost je organizacija izobraževalnih dogodkov, na katerih povezujemo 

strokovnjake s področij prava, zdravstva, upravljanja s človeškimi viri, davkov, financ ter 

podpore managementu. Vrhunsko organizirani dogodki, s predavatelji iz prakse in aktualnimi 

vsebinami, so odlična priložnost za druženje in izmenjavo dobrih praks. 

Človek se uči na dva načina: eno je branje, 
drugo pa je druženje s pametnejšimi od sebe. 
(Will Rogers)

KATALOG IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV www.planetgv.si
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SLOVENSKI KADROVSKI KONGRES
16. in 17. april 2020, GH Bernardin, Portorož

www.skkongres.si 

Kongres vsako leto združuje več kot 400 najvplivnejših HR direktorjev in strokovnjakov iz javnega 

in zasebnega sektorja. Odlikujejo ga aktualne vsebine, HRM trendi, najboljše prakse, izsledki iz 

raziskav, ustvarjalne delavnice in vrhunski predavatelji. Je tudi odlična priložnost za druženje, 

mreženje in tkanje novih poslovnih vezi.



HR&M konferenca
18. november, Ljubljana

Konferenca 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.

Dnevi delovnega prava in 
socialne varnosti
28. in 29. maj, GH Bernardin, Portorož

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.

Dnevi delovnega prava
in socialne varnosti

www.planetgv.si
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Edutainment
24. in 25. september, Portorož

Konferenca je namenjena izobraževalnim in HR 

managerjem ter ostalim, ki ste v podjetjih odgovorni 

za izobraževanje in razvoj zaposlenih. Združuje 

organizacijsko učenje, razvoj in coaching in tako 

celovito predstavlja trende na teh področjih, nova 

orodja in inovativne oblike učenja. 

Portal in 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!

www.planetgv.si
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RAZVIJAMO 
NAJBOLJŠO  
PODPORO 
MENEDŽMENTU

KONGRES ADMA 
21.–23. maj 2020, GH Bernardin, Portorož

www.adma.si/kongres

SAMO
ENA JE
ADMA



Jesenski posvet ADMA
12. in 13. november, Maribor

Tradicionalni posvet, kjer razvijamo najboljšo 

podporo menedžmentu, prinaša aktualne vsebine 

s področja tako strokovnih znanj kot tudi mehkih 

veščin. Posvet poleg vrhunskih predavanj ponuja 

veliko praktičnih vaj in delavnic, ki omogočajo 

dostop do individualnega znanja in veščin.

Portal in revija ADMA

Revija ADMA je edina strokovna naročniška revija 

v slovenskem prostoru, namenjena poslovnim 

asistentom, sekretarjem, vodjem pisarn in tajnicam. 

Bralci revije ADMA so desna roka direktorjev, 

pomembni soustvarjalci podobe podjetja ter imajo 

odgovorno vlogo pri poslovanju s podjetji in pri 

komunikaciji s partnerji.Bralci revije ADMA, kot 

informacijsko vozlišče organizacij, so lahko vaši 

odlični promotorji. Razvijte jih v svoje promotorje, 

ki vam odpirajo vrata v podjetja!

www.planetgv.si

27

POSVETI IN KONFERENCE



Davčno Finančna Konferenca
15. in 16. oktober 2020, Hotel Slovenija, Portorož

Osrednji slovenski davčno-finančni dogodek, ki se 

osredotoča na povezovanje aktualnih novosti s 

področja f inanc, kontrol inga, davkov in 

računovodstva. Na konferenci prejmete prave 

informacije o davčnih novostih, odgovore na 

računovodske dileme in aktualne informacije o 

finančnih priložnostih.

Forum poslovne analitike
26. marec 2020, Hotel Mons, Ljubljana 

Osrednji forum poslovnih analitikov in kontrolerjev, 

namenjen izobraževanju, predstavitvi trendov ter 

izmenjavi izkušenj in s tem novih in učinkovitih 

storitev na omenjenem področju. Namen foruma 

je povezati ciljno skupino in dvigniti poznavanje 

koristi uporabe poslovne analitike za uspešno 

poslovanje organizacij.

Nabavna konferenca
14. in 15. maj, GH Bernardin, Portorož

Tradicionalno letno srečanje nabavnih manager in 

strokovnjakov za področje nabave, na katerem 

domači in tuji strokovnjaki predstavljajo aktualne 

teme s področja nabavnega managementa, dobre 

prakse in izkušnje iz podjetij. Razglasimo tudi 

nabavnega managerja leta. 

Dnevi insolvenčnega prava 
23. in 24. januar, Pravna fakulteta, Ljubljana

Osrednji dogodek strokovnjakov za insolvenčno 

pravo, na katerem predstavljamo aktualne izzive 

s področja insolvence. S predavanji in okroglimi 

mizami oblikujemo priporočila, strokovne odzive, 

pristope in rešitve kako ravnati v aktualnih primerih 

in se odzvati na pričakovano problematiko.
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Stvarnopravni dnevi 
3. in 4. junij, Ljubljana

Posvet s celovitim, sistematičnim in strokovnim 

pregledom najpomembnejših aktualnih tem s 

področja stvarnega prava, ki jih predstavljamo s 

poglobljenimi strokovnimi utemeljitvami in s 

prikazom sodne prakse.

Zdravstveni razvojni forum
5. in 6. marec, GH Bernardin, Portorož

Osrednji slovenski dogodek za management v 

zdravstvu, na katerem celovito pokrivamo področje 

upravljanja in sistemskih rešitev v slovenskem 

zdravstvu ter podajamo platformo za odkrit dialog. 

Prispevati želimo k izboljšavi slovenskega sistema 

zdravstvenega varstva ter podati potencialne 

rešitve na mnoge izzive, s katerimi se srečuje. 

Zlati kamen
13. februar, Ljubljana

Osrednji dogodek slovenskih občin in vseh organizacij 

v gospodarstvu in javni upravi, ki sooblikujejo in 

spremljajo razvoj občin. Konferenca je hkrati vrhunec 

večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem 

napredku Slovenskih občin. Na dogodku vsako leto 

razglasimo razvojno najbolj prodorne občine, 

razpravljamo o aktualnih temah, predstavljamo 

dobre prakse in organiziramo bazar lokalnih dobrot.

www.planetgv.si
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Strokovni 
predavatelji in 

praktični primeri.

MNENJA UDELEŽENCEV
Kaj vam je bilo najbolj všeč na izobraževanju Planeta GV?

Konkreten pristop 
k posamičnim 
vprašanjem.

Veliko praktičnih 
in uporabnih 

primerov, dobrih 
praks.

Igre vlog za 
utrjevanje znanj.

Dobra 
organizacija, 

odlični, praktični 
predavatelji 

in super 
predavalnica.

Reševanje 
problemov, ki so 
jih izpostavili 
udeleženci iz 

svojega vsakdana.

Veliko interakcije, 
konkretnih 
primerov.

Aktivno 
sodelovanje 
udeležencev.

Izmenjava dobrih 
praks med 
udeleženci.



KONFERENCE 2020

Dnevi insolvenčnega pravaJAN

Zdravstveni razvojni forumMAR

Forum poslovne analitikeMAR

Zlati kamenMAR

Slovenski kadrovski kongresAPR

Nabavna konferencaMAJ

Kongres ADMAMAJ

Dnevi delovnega prava in socialne varnostiMAJ

Stvarnopravni dneviJUN

EdutainmentOKT

Davčno finančna konferencaOKT

Jesenski posvet ADMANOV

HR&M konferencaNOV



Planet GV, poslovno izobraževanje, d. o. o.,

Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana

T +386 1 30 94 444
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E izobrazevanje@planetgv.si
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