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Usposabljanje delavcev podjetja IEI d.o.o.
Ines levačić

Podjetje Institut za ekološki inženiring d.o.o. IEI d.o.o. je v
zadnjem letu in pol za svoje zaposlene organiziralo izobraževanja oz. usposabljanja iz različnih aktualnih tematik, ki so jih
v obliki predavanj in delavnic predstavili sledeči predavatelji:
Željko Blažeka je predstavil hidravlični sistem pri oskrbi s pitno
vodo; Miha Kračun uporabo brezplačnega programa QGis za
upravljanje s prostorskimi podatki ter izvajanje prostorskih
analiz; dr. Uroš Krajnc je predstavil hidravliko v kanalizacijskih sistemih ter izpostavil problematiko pri projektiranju;
dr. Daniel Kozelj s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani je predstavil hidravlično modeliranje, kar smo s pomočjo brezplačnega programa Epanet imeli priložnost tudi
sami preizkusiti, nato so sledile aktualne tematike o prenosnih
pojavih v okolju, kar je predstavil dr. Jure Ravnik z Inštituta za
energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo, ki deluje v okviru
Univerze v Mariboru, ter klimatske spremembe v vodni bilanci
v severovzhodni Sloveniji in svetlobno onesnaževanje kot nova
oblika degradacije okolja, oboje predstavljeno s strani dr. Igorja
Žiberne iz Filozofske fakultete v Mariboru.
Naše podjetje je prav tako uspešno kandidiralo na javnem
razpisu »Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2017/18«, ki ga
je objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije. Projekt z naslovom »Kompetenčni
center za razvoj kadrov v krožnem gospodarstvu« sofinancira
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
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ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, vanj pa je
vključno s podjetjem IEI d.o.o. vključenih 17 partnerjev. Namen
prejetih sredstev je usposabljanje zaposlenih in s tem izboljšanje njihovih kompetenc v skladu s pripravljenim modelom
kompetenc, izdelanim v okviru tega partnerstva. Tako smo se
sodelavci podjetja IEI d.o.o. udeležili 8. strokovne konference
Okolje in odpadki 2017 na Bledu, 2nd Circular Change Conference v Ljubljani in Mariboru, predavanj o Okoljevarstvenih
postopkih v teoriji in praksi v Ljubljani ter predavanj o novi
zakonodaji ravnanja z odpadki, predstavljenimi na Brezovici
pri Ljubljani. V okviru prejetega razpisa smo organizirali tudi
predavanja dr. Ane Petkovšek in dr. Jasne Smolar s Fakultete
za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, ki sta na temo degradiranih območij izpostavili primer sodbe v zvezi s preprečevanjem in odstranjevanjem vnosa zemeljskega izkopa in drugih
odpadkov na parceli 115/1 na Teharjah. Prav tako v kratkem
organiziramo predavanja s strani dr. Filipa Kokalja z Inštituta
za energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo, ki nam bo
predstavil sodobna ravnanja z odpadki in vplive uvajanja krožnega gospodarstva.
Podjetje IEI d.o.o. bo tako tudi v bodoče skušalo ohranjati takšno dinamiko usposabljanj, saj so le-ta ključnega pomena za
izpopolnjevanje tako poslovnih kakor osebnostnih kompetenc
vsakega posameznika kakor podjetja kot celote.

