
PROJEKT ESS 

Aprila bomo začeli izvajati prenovljen sklop usposabljanj Osebne 
veščine in spretnosti, ki vključuje delavnice Obvladovanje 
težavnih situacij in ljudi, Osebne spretnosti v timskih odnosih, 
Prepričljivo nastopanje (Elevator Pitch), Kako obvladati čas in 
organizirati lastno delo ter Motivacija in samomotivacija. Delavnice 
so namenjene zaposlenim v državnih organih in organih lokalnih 
skupnosti in so brez kotizacije. 

Bi se radi prijavili na dogodek Upravne akademije, pa zanj trenutno ni razpisanega termina? 
Na voljo vam je možnost 'prijava na naslednjo izvedbo', s katero izkažete interes za udeležbo na 
naslednjem razpisanem terminu tega dogodka. Ko bo dogodek razpisan, vam bomo poslali 
e-poštno sporočilo. Kliknite za več informacij.

V sodelovanju z Microsoft Slovenija in B2 IT d.o.o. vas vabimo na brezplačna e-usposabljanja, na 
katerih se boste lahko podrobneje seznanili z orodji Microsoft.
 
 

Kliknite za več informacij in prijavo.

delavnica: MS Teams nadaljevalni (22. in 24. 3. 2021, 9.00–10.30)
delavnica: Kako vzpostaviti učinkovito delo ekip v orodjih M365 (23. 3. 2021, 9.00–10.30)
delavnica: Digitalizirajte in avtomatizirajte ročne procese s platformo Power 
(22. in 26. 3. 2021, 9.00–10.30)

UPRAVNA AKADEMIJA Skupaj širimo znanje!

april 2021

Sistem javnih uslužbencev

Pisanje za splet – strukturiranje spletnih vsebin31. 3. 2021
Optimizacija SEO 1. 4. 2021

6. 4. 2021

Integriteta pri delu v javnem sektorju              8. 4. 2021

Integriteta pri delu v javnem sektorju              6. 4. 2021

DATUMI RAZPISANIH USPOSABLJANJ

Več na spletnih straneh Upravne akademije: https://ua.gov.si

Usposabljanja trenutno izvajamo na daljavo

PRIJAVA NA NASLEDNJO IZVEDBO

� BREZPLAČNA E-USPOSABLJANJA MICROSOFT

Osebne spretnosti v timskih odnosih7. 4. 2021
Zbiranje podatkov s spletnimi anketnimi vprašalniki7. 4. 2021

Praktične vaje za pripravo na strokovni izpit iz upravnega postopka7. 4. 2021

  12.–16. 4. 2021
13. 4. 2021
13. 4. 2021
14. 4. 2021
15. 4. 2021

Obvladovanje težavnih situacij in ljudi
Upravljanje podatkov javnega sektorja, odprti podatki in portal OPSI
Prepričljivo nastopanje (Elevator Pitch)
Kako obvladati čas in organizirati lastno delo

16. 4. 2021 Merjenje učinkovitosti spletnega nastopa – Matomo

19. 4. 2021 Podatkovna pismenost – podatki dajejo moč

22. 4. 2021 Zakon o splošnem upravnem postopku

20. 4. 2021 Akti v upravnem postopku

 16.–20. 4. 2021

 20.–22. 4. 2021

Priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka

Strokovno usposabljanje za vodenje in odločanje 
v prekrškovnem postopku

Pisanje za splet – strukturiranje spletnih vsebin
Priprava na strokovni izpit za inšpektorja

8. 4. 2021

brez kotizacije

brez kotizacije

brez kotizacije

brez kotizacije
brez kotizacije

brez kotizacije

brez kotizacije
brez kotizacije

brez kotizacije

brez kotizacije

brez kotizacije
brez kotizacije

brez kotizacije

https://ua.gov.si/koledar-aktivnosti/?pk_campaign=04Koledar
https://ua.gov.si/pomoc-uporabnikom/?pk_campaign=04interes
https://www.b2.eu/microsoft-365/izobrazevanja/vodeni-m365-tecaji?pk_campaign=04b2MS

