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Trajnostni razvoj, e – izobraževanje 
 
 

Namenjen: Izobraževalni program Trajnostni razvoj je namenjen pridobitvi ustreznih temeljnih 
znanj o tematiki, ki se tiče vseh zaposlenih, naše sedanjosti in prihodnosti naših 
zanamcev.  

Cilji: Seznaniti zaposlene z izzivi okoljske degradacije, pobudami za ohranjanje 
življenja na zemlji, akcijskimi načrti za trajnostno poslovanje, z regulatornimi 
zahtevami in vplivi na bančno poslovanje, osveščati glede okoljske tematike in 
spodbujati k spremenjenemu in okolju bolj prijaznemu obnašanju.  

Vsebina: 

 

- Okoljska problematika 
- ESG (okoljski, družbeni, upravljavski) stebri trajnostnega razvoja 
- Ključni meddržavni dogovori 
- Načrti Slovenije 
- ESG aktivnosti v bankah 

Metode: e-izobraževanje, preverjanje znanja 

Termin izvedbe: 

 

9. – 28. februar 2023. Udeleženci lahko dostopajo do portala večkrat 24 ur 
dnevno, vse dni v predvidenem terminu.  

Trajanje učenja: Predviden čas učenja 2 uri. 

Oprema: Za učenje udeleženci potrebujejo računalnik in internetno povezavo.  

Dostop in geslo: Osebno uporabniško ime in geslo za vstop na portal za e-izobraževanje ter vse 
ostale napotke glede poteka izobraževanja bodo udeleženci prejeli en dan pred 
pričetkom ali na dan pričetka programa na e-naslov, s katerim so prijavljeni na 
program.  

Preizkus znanja:  

 

Ob zaključku programa kandidati opravijo preizkus znanja. Program je uspešno 
zaključen, ko udeleženec predela gradivo in uspešno opravi preverjanje znanja. 

Potrdilo: 

 

Kandidat pridobi potrdilo o uspešno zaključenem programu na portalu, kjer tudi 
opravlja e-izobraževanje. Pod svojim imenom izberete zavihek »Profil« in kliknete 
na »Moji certifikati«. Potrdilo lahko natisnete in posredujete v vednost pristojni 
službi, ki vas je napotila na izobraževanje. Do certifikata lahko dostopate tudi po 
poteku izobraževanja. 

Kotizacija:  28,00 EUR + ddv, poravnate po prejemu računa. V kotizacijo je vključena možnost 
2-kratnega opravljanja preizkusa znanja. 

Prijave: 

 

 

 

 

 

 

do 31. januarja 2023 oziroma do zapolnitve skupine preko prijavnice na spletni 
strani Združenja bank Slovenije. Upoštevali bomo vrstni red prijav. Pisne odjave 
sprejemamo prav tako do 31. januarja 2023, v primeru nepravočasne odjave bomo 
zaračunali celotno kotizacijo. Pri prijavi opozarjamo na pravilnost zapisa imena, 
priimka in e-naslova udeleženca, popravek tekom izobraževanja in na potrdilu ter 
zamenjava udeleženca po roku za prijave, se zaračuna 10,00 € + ddv. Pri večjem 
številu kandidatov iz iste institucije kandidate lahko prijavijo strokovne službe, ki so 
pridobile status prijavitelja (za info pošljite sporočilo na ic@zbs-giz.si). V tem 
primeru strokovne službe prijavljene obvestijo še pred pričetkom izobraževanja, da 
so napoteni na e-izobraževanje v organizaciji Izobraževalnega centra ZBS in 
sporočilo pošljejo v vednost na ic@zbs-giz.si. 

Informacije: Za dodatna pojasnila smo na voljo na ic@zbs-giz.si  

 

https://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=421
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