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KOMPETENCE

v svetu projektnega managementa

I agree you do have drive, ambition and self-
confidence, but what we are looking for is 

competence.



„KOMPETENCA“, „KOMPETENTNOST“ ?
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1959 R.W. White ; članek (pomen: koncept za motiviranje za izvajanje nalog)

1973 dr. David McClelland seminar "Testing for Competence rather than for Intelligence“. 

1970 Craig C. Lundberg ; članek (pomen: koncept planiranja izvedbenega razvojnega programa).

“Kompetenca” je nabor tistih znanj, izkušenj in spretnosti, ki so potrebne za učinkovito
izvajanje posamezne naloge oziroma nalog na nekem področju.

“Kompetentnost” pa je obvladovanje teh znanj, izkušenj in spretnosti. S pomensko distanco
bi lahko uporabili tudi besede “primernost”, “ustreznost” oziroma “usposobljenost”.



RAVNI KOMPETENTNOSTI
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? ? ?



RAVNI KOMPETENTNOSTI
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G.E. Miller (1990) ; Piramida poklicne kompetentnosti”

Oseba je sposobna oceniti stanje, zna izvajati naloge pod nadzorom
oziroma zna ukrepati v nadzorovani situaciji (simulirani dogodki).

Oseba je sposobna samostojno delovati in izvajati naloge na
posameznem področju.

Oseba ima znanje, pozna materijo, pozna področje dela, je sposobna
prepoznati dejstva .

Oseba razume materijo oziroma zakonitosti na področju, pozna rešitve
oziroma odgovore na vprašnja “kako”.

RAVNI KOMPETENTNOSTI



RAVNI KOMPETENTNOSTI
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MASTER; Izvedenec razvija in izboljšuje znanja, odgovarja na najbolj

zapletena vprašanja, rešuje najtežje problem.

EKSPERT; Strokovnjak izvaja naloge brez pomoči, je kot oseba z izkušnjami

prepoznaven v ožji okolici. 

SKILLED; Izvajalec (praktik)  lahko dela samostojno, občasno potrebuje pomoč.

LEARNER; Začetnik ponavlja izvajane naloge, spoznava različne možnosti, uči se na napakah.

AMATEUR; Amater začenja izvajati naloge v praksi, je brez izkušenj oziroma z zelo omejenimi izkušnjami,   sodeluje

pri simulacijah - potreba po mentorstvu, vodenju, usmerjanju.

NOVICE; Novinec teoretično pozna področje.



NAČINI PRIDOBIVANJA KOMPETENC
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Osebnostne lastnosti – spretnosti
- podarjene z gensko zasnovo,
- „predispozicije“ – bistveno boljše izhodišče za opravljanje posameznih del in nalog: “rojen je za to” , “to delo ji je pa 

pisano na kožo”),
- od nas je odvisno, ali jih bomo odkrili in razvijali.

Izkušnje
- „so temeljni vir vsega znanja, ki obstaja“ (Einstein),
- pridobimo z delom … 

* s samostojnim ponavljanjem izvajanj posameznih nalog: “nič je ni izučilo”, “odkrival je toplo vodo”
* v procesu formalnega ali neformalnega mentorstva. V tem primeri je zelo pomembno, s kom delamo.

Izobraževanje
- formalno (v uradnih izobraževalnih institucijah) ali 
- neformalno (seminarji, tečaji, delavnice, samostojno učenje) 
„izobraževanje je spoznavanje izkušenj drugih“. 



NAČINI PRIDOBIVANJA KOMPETENC
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Kübler Ross Change Curve
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sprememba
ŠOK: presenečenje ali šok
ob dogodku … trenutna
nesposobnost
razmišljanja ali ukrepanja

ZANIKANJE: nezaupanje, dvom … 
iskanje dokaza, da to ni res,  jeza –
iskanje krivca

RAZOČARANJE: ugotovitev, da 
so stvari drugačne, kot sem si
jih predstavljal - ali lahko
preložim slabe učinke oziroma
posledice dogodka … 
barantanje, iskanje
kompromisnih rešitev

DEPRESIJA: vse je negativno, 
pomanjkanje energije, slabo
razpoloženje – občutek žalosti, 
strahu, obžalovanja, krivde

SPREJEMANJE: spoznanje, da je sprememba oziroma njene posledice dejstvo
... sprejemanje tega spoznanja pomeni začetek notranjih sprememb

EKSPERIMENT: prvi spopad z novo situacijo, prve razvojne aktivnosti

ODLOČITEV in RAZVOJ: učenje in nabiranje izkušenj, 
kako delovati v novi situaciji, naraščanje pozitivne
energije

POVEZOVANJE - USTVARJANJE:
povezovanje pozitivnih učinkov, 
obvladovanje spremembe

Elisabeth Kübler Ross (1969): model pridobivanja kompetenc skozi prizmo sprememb, ki povzročajo stisko ljudi 



NAČINI PRIDOBIVANJA KOMPETENC
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Večina ljudi izrazito precenjuje lastne sposobnosti oziroma kompetentnost.

Med njimi lahko ločimo dve kategoriji:

- Prvi, ki začetno prepričanost zadržijo do bolečega zaključka, ki se zgodi, ker:
* zaradi nekompetentnosti sprejemajo napačne odločitve,
* ne vidijo lastnih napak oziroma vseh slabosti lastne izvedbe.

Tovrstno izvajanje nalog se zaključi s katastrofalnimi finančnimi posledicami ali pa neposredna okolica 
oziroma nadrejeni že za časa izvedbe prepozna kot nekompetentne in jih umakne

- Drugi, ki precej hitro po začetku izvajanja sami prepoznajo  zmoto.



NAČINI PRIDOBIVANJA KOMPETENC
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“Vse mi je jasno … 
kaj tako
komplicirajo, saj je 
vse dokaj lahko in 
razumljivo.”
S=100    K=5

osebi so 
posredovane nove 
naloge oziroma 
začne z delom na 
novem področju 

“Pa to je neverjetno, 
prava džungla
podatkov, 
informacij, povezav
… neobladljivo … 
Tega ni mogoče
razumeti (faza
zmešnjave … 
puščava obupa)
S=30    K=35

“Glej ga zlomka …. 
Pa vse to ima nek
smisel!” S=30    K=45

„Ali je to mogoče ? 
Ves ta kaos ima neko
strukturo in 
zakonitosti” (faza
vzleta
strahospoštovanja)
S=50    K=60

“Verjemi mi … to je 
zapleteno, vendar je 
šele začetek pravih
vsebin.” S=65    K=75

“Kako malo vem!”
S=70    K=85

“Uauu … tukaj je več
vsega, kot sem si
mislil.”
S=70    K=15



NAČINI PRIDOBIVANJA KOMPETENC
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Ena izmed pomembnih ugotovitev raziskave je bilo tudi dejstvo, da velja tudi obratna zakonitost:
nadpovprečno kompetentne osebe:
- pogosto podcenjujejo svojo raven kompetentnosti,
- vedo, česa vsega ne vedo – zato so manj samozavestne,
- so vedno prepričane, da bi nalogo lahko opravile bolje.

Izjemno pomembna ugotovitev za projektne managerje, ki sestavljajo projektne time:

Nikoli v isti projektni tim ne postavi obeh tipov oseb (nadpovprečno kompetentnih oseb in nekompetentnih oseb, ki
so prepričane v lastno kompetentnost).

To je „absolutno smrtna kombinacija“.



RAVNI KOMPETENTNOSTI
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Noel Burch (1970) Štiri tipe kompetentnosti:

“NEZAVEDNA NEKOMPETENTNOST” – napačna intuicija - Ne veš, da ne veš
Posameznik ne ve, da ne razume oziroma ne ve, kako bi bilo treba nekaj
narediti in ne prepozna primanjkljaja kompetentnosti.

“ZAVEDNA NEKOMPETENTNOST” - Veš, da ne veš
Oseba se zaveda problematike in svojega primanjkljaja kompetentnosti.

“ZAVEDNA KOMPETENTNOST” – Veš, da veš
Oseba se zaveda problematike jo je z zavestnim izvajanjem 
nalog korak za korakom sposobna rešiti.

“NEZAVEDNA KOMPETENTNOST” (pravilna intuicija) – Ne veš, da veš
Pravilno odzivanje in ukrepanje je samodejno.



VRSTE KOMPETENC
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skupne – splošne (generične) kompetence

posebne – specifične kompetence

tehnične kompetence

etične kompetence
vodstvene kompetence emocionalne kompetence

intelektualne kompetence

Ameriška centralna inštitucija za potrjevanje
programov usposabljanja podiplomcev na področju
medicine ( Accreditation Council for Graduate Medical 
Education):
- oskrba pacienta,
- znanje na področju medicine,
- praktično usposabljanje in izboljševanje, 
- komunikacija (osebje, pacienti, obiskovalci),
- profesionalnost,
- izvajanje nalog v skladu s sistemom.

Najpomembnejše kompetence managerjev:
- komunikacija: govorna, pisna, poslušanje,
- timsko delo: prilagodljivost-spremembe, 

sodelovanje,
- orientiranost k naročniku - iskrenost, poštenost, 

empatija,
- obvladovanje podrobnosti ter minimiziranje

napak,
- odzivnost: planiranje, določanje prioritet, 

prepoznavanje nujnosti.



VRSTE KOMPETENC
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Danski projekt M.A.D.E: razvoj modela povezovanja znanosti in industrije (2014-2019)

KLJUČNI DEJAVNIKI USPEHA:

Vizija

Pravi ljudje

Natančno definirana struktura sistema

Disciplina

Zaupanje

NAJPOMEMBNEJŠI KOMPETENCI:

Komunikacija

Analitične sposobnosti

NAJPOMEMBNEJŠE SPRETNOSTI:

Reševanje problemov

Timsko delo

Obvladovanje metodologije

Profesionalizem

Komunikacija



KOMPETENCE V PROJEKTNEM MANAGEMENTU
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IPMA – International Project Management Association: Individual Competence Baseline 4.0

Vidik 1: Strategija

Vidik 2: Upravljanje, strukture in procesi

Vidik 3: Skladnost, standardi in predpisi

Vidik 4: Moči in interesi

Vidik 5: Kultura in vrednote

Kompetentnost obvladovanja 
dejavnikov, ki vplivajo na projektni 
management oziroma ga usmerjajo 

(strategija, vodstvo, predpisi, 
zaposleni, kultura)

Ljudje 1: Samorefleksija in management lastnih aktivnosti

Ljudje 2: Osebna integriteta in zanesljivost

Ljudje 3: Osebna komunikacija

Ljudje 4: Odnosi in zavzetost

Ljudje 5: Voditeljstvo

Ljudje 6: Timsko delo

Ljudje 7: Konflikti in krize

Ljudje 8: Iznajdljivost

Ljudje 9: Pogajanje

Ljudje 10: Usmerjenost k rezultatom

Spretnosti oziroma osebne predispozicije za
sodelovanje v sistemu projektnega managementa. Izvedba 1: Zasnova projekta/programa/ portfelja

Izvedba 2: Zahteve, cilji in koristi

Izvedba 3: Obseg

Izvedba 4: Čas

Izvedba 5: Organizacija in informacije

Izvedba 6: Kakovost

Izvedba 7: Finance

Izvedba 8: Viri

Izvedba 9: Nabava in partnerstva

Izvedba 10: Plan in kontrola

Izvedba 11: Tveganja in priložnosti

Izvedba 12: Deležniki

Izvedba 13: Sprememba in transformacija

Izvedba 14: Izbira in uravnoteženost

Znanja in izkušnje pri izvajanju nalog v življenjskem
ciklu projekta, programa oziroma v portfoliu



KOMPETENCE V PROJEKTNEM MANAGEMENTU

16

Ključ uspeha projektnega managerja so njegove 
osebnostne karakteristike.

Kako jaz izbiram svoje sodelavce za delo v Projektni pisarni ali v Projektnem timu? 
Katere kompetence sodelavcev so zame najpomembnejše ?

PM JE NAČIN ŽIVLJENJA, HOBI IN UŽITEK.

OSEBNA ODGOVORNOST
TRANSPARENTNOST
POŠTENOST
POZITIVIZEM

Zanesljivost
Planiranje
Samoiniciativnost



VREDNOTENJE IN POTRJEVANJE KOMPETENC
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Kako lahko izvem, ali sem dovolj kompetenten?

Kako lahko drugi izvedo, da sem dovolj kompetenten ?

Začnem opravljati nalogo in ugotovim, ali problematiko obvladam ali ne. 
Rezultat je precej nepredvidljiv in včasih „nevaren“.

Preverim pri strokovni instituciji z uveljavljeno metodologijo za preverjanje kompetentnosti na
posameznem področju. 
Ta postopek največkrat imenujemo certifikacija.

Certificiranje je torej postopek preverjanja, v kolikšni meri je oseba, glede na njeno strokovno
znanje, izkušnje in osebnostne lastnosti, usposobljena za delo na nekem področju. 



VREDNOTENJE IN POTRJEVANJE KOMPETENC
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Stalno vprašanje potencialnih ali pravih kandidatov za certifikacijo, ki ga postavijo na vsakem
informativnem dnevu je: 

“Ali ZPM izvaja tudi usposabljanje za certifikacijo?”

Certifikacija:
- ni izpit, pri katerem bi vam predavatelj dal gradivo, ki bi se ga naučili in šli dokazovati, da ga obvladate,
- je preverjanje celotne kompetentnosti za delo na nekem področju: znanja in izkušenj, ki ste si jih nabrali 

v preteklih letih ter osebnostnih karakteristik.   

DIPLOMA  :  CERTIFIKAT
?
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Dobre presoje temeljijo na izkušnjah. Izkušnje temeljijo na slabih presojah. Barry LePatner


