Usposabljanje za pripravo in vodenje
projektov
_______________________________________________________________________________________
v četrtek, 20.5.2021 s pričetkom ob 11.00 v spletni predavalnici v okolju Zoom
_________________________________________________________________________________
Skupnost občin Slovenije vabi na 3-urno spletno usposabljanje vse predstavnike občin in
sodelavce občinskih uprav in zavodov, ki so odgovorni ali se sicer ukvarjajo s pripravo in
izvedbo evropskih projektov. Namen usposabljanja je okrepiti temeljna znanja in spretnosti
s področja načrtovanja, izvedbe in spremljanja projektov.
Začenja se novo programsko obdobje za evropske sklade 2021 -2027. V teku leta 2021 so v
procesih sprejemanja nacionalne uredbe o porabi sredstev in podrobnejši vsebinski programi
posameznih skladov. Pričakovati je, da bodo občine lahko začele kandidirati za sredstva konec
letošnjega in v naslednjem letu.
Da bi lahko evropska sredstva uspešno pridobili in jih tudi smotrno porabili, je pomembna
ustrezna izbira in priprava projektov, pa tudi njihova umestitev v programiranje, načrtovanje
in organizacijo dela v sami občini.
K prenosu znanja in izkušenj s področja priprave in vodenja projektov smo medse povabili
Jerneja Stritiha, direktorja

podjetja Stritih, Svetovanje za trajnostni razvoj, ter Klemna

Strmšnika, vodjo projektov v podjetju Zavita (njune reference so navedene v nadaljevanju
vabila na usposabljanje).
DNEVNI RED
Predviden dnevni red usposabljanja je naslednji:
PREDAVATELJI

TEMA

ČAS TRAJANJA

Osnove projektnega vodenja:

45min

GOVORCI
Jernej Stritih

- Ciljno upravljanje: izbira
prioritet
- Logični okvir: namen, cilji,
rezultati, aktivnosti

- Proces načrtovanja
Udeleženci

Vprašanja in odgovori

15min

Jernej Stritih

Praktični primer:

45min

- SWOT analiza,
- postavljanje ciljev
- logični okvir
Klemen Strmšnik

Umeščanje projektov v okvir

45min

programiranja in dela na
občinski ravni:
- Proračun
- Načrt razvojnih programov
- Sodelovanje občinskih
struktur v projektih
Udeleženci

Vprašanja in odgovori

15min

Jernej Stritih

Razprava in zaključki

15min

O PREDAVATELJIH

Jernej Stritih je ustanovitelj in glavni strokovnjak podjetja, s 30-letnimi delovnimi izkušnjami,
ki segajo od dela z NVO, vodilnimi položaji v privatnem sektorju in mednarodnih organizacijah
do dela v vladi. Kot gozdar po izobrazbi, ima obširno znanje na področju mednarodne in
nacionalne okoljske in trajnostne politike, ki vključuje tudi boj proti podnebnim spremembam
in varstvo narave, krepitev inštitucij in participacijo deležnikov. V Sloveniji in tujini je vodil
vrsto velikih in manjših projektov za različne naročnike in z različnimi viri financiranja,
vključno z Evropsko unijo, Svetovno banko in Nemško razvojno banko KfW.
Klemen Strmšnik je geograf, ki odlično razume delovanje naravnih in družbenih procesov in
sistemov. Svoje bogate izkušnje z delom na projektih v Sloveniji in v tujini združuje z odličnimi
komunikacijskimi in vodstvenimi sposobnostmi. Rad se spoprime z novimi izzivi, pa naj gre za
področje varovanja okolja, učinkovitega upravljanja, regionalnega razvoja in krepitve kapacitet
ali za pripravo in vodenje mednarodnih projektov.

PRIJAVE

Prijave na seminar so obvezne. Prijave zbiramo na tej povezavi PRIJAVNICA*1 do
torka, 18. 5. 2021 do 13. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno). Na
prijavnico lahko napišete tudi dodatna vprašanja in pomisleke, na katera vam bodo
predavatelji odgovorili na seminarju.

Prijazno vabljeni k prijavi!
Sekretariat SOS

1

Pomembno je, da ob prijavi na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli
povezavo do spletnega dogodka.

