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LITOSTROJ POWER Group

Član skupine Energo Pro a.s. Group iz 

Češke Republike

Družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo 

energetske ter industrijske opreme • Ljubljana - sedež družbe, prodaja, projektni 

management, razvoj, proizvodnja  

• Blansko – razvoj in hidravlični laboratorij

• Bromont – prodaja in projektni management

• Ankara – proizvodnja

• Kairo - prodaja

Ljubljana (Slovenija) – Blansko (Ceška Republika) –

Bromont (Kanada) - Ankara (Turčija) – Kairo (Egipt) 
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ZAKAJ PRISLUHNITI TEJ PREDSTAVITVI?

NA KRATKO O MENI IN KAJ SE LAHKO NAUČIMO IZ NAŠIH PROJEKTOV?
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KOMPETENCE PROJEKTNEGA MANAGEMENTA
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KOMPETENCE PROJEKTNEGA MANAGEMENTA



PROJEKT IZ PRAKSE: HE RONGNICHU - INDIJA

Kupec:
 Madhya Bharat Power Corporation

 Podjetje v lasti družine Sarda

Lokacija:
 Kumrek-Rangpo, Vzhodni Sikkim

 Indija

 35km od meje z Kitajsko in Butanom

Obseg dobave:
 2x Peltonova turbina s pomožno opremo



OZADJE PROJEKTA

Ozadje projekta:
 Kupec je v letu 2013 že podpisal pogodbo za izvedbo s konkurentom (dobavitelj opreme)

 Prvotni dobavitelj opreme je iz Nemčije

 Zamude na projektu na strani kupca (gradbeni del)

 Dobavitelj opreme zahteva več milijonski aneks za podaljšanje

 Kupec prekine pogodbo z dobaviteljem

Podpis pogodbe z LP:
 Februar 2017

 Direktna pogajanja s kupcem

Stanje:
 Vsa oprema je dobavljena

 Montaža opreme še vedo poteka



RAZUMEVANJE ČASA

Prvotna pogodba:
 Prvotni dobavitelj ni razumel razumevanja časa in trajanj v Indiji

 Podobno kot v zahodnem svetu je želel iztržiti dodatne stroške na račun zamujanja kupca

 Kupec se ni pustil izsiljevati in je prekinil pogodbo

Pridobitev pogodbe v LP:
 Kupec je želel zelo kratke dobavne roke (projekt je stal)

 Tako kupec kot mi smo vedeli, da so zahtevani roki zelo kratki

 V podjetju smo predvidevali, da bo kupec verjetno še vedno zamujal

 Sprejeli smo izziv z rizikom, da se bo potrebno pogajati za podaljšanje rokov

Pogajanja za podaljšanje rokov:
 Projekt je na strani LP zamujal v razvoju in proizvodnji

 S kupcem smo podpisali tri anekse za podaljšanje rokov dobave (brez pogodbene kazni)

 Adut za pogajanja je bilo razumevanje kako kupec gleda na čas in kaj je zanj pomembno



RAZUMEVANJE KULTURE IN VREDNOST

Prvotna pogodba:
 Projektni manager prvotne pogodbe je bil zelo motiviran iztržiti čim več od kupca (bonus)

 Kupec je podpisal pogodbo s prodajnim timom („podjetjem“) 

 Izvedba projekta je bila zaupana izvedbenem timu

 Izgubil se je oseben stik med kupcem in podpisnikom pogodbe

Pridobitev pogodbe v LP:
 Osebno angažiranje generalnega direktorja in tima za izvedbo

 Vzpostavitev dobrih osebnih odnosov z lastnikom (sin vodje kaste Sarda)

 Deljenje vrednot kupca med pogajanji 

Pogajanja za podaljšanje rokov:
 Osebno je bilo potrebno predstaviti razloge za zamujanje

 Dogovor na najvišjem nivoju (vsi ostali so odločitev brezpogojno sprejeli)

 Kupec je podaljšanje rokov jemal kot samoumevno



RAZUMEVANJE POGAJANJ

Prvotna pogodba:
 Prvotni dobavitelj je po znanih informacijah želel kupcu podati v podpis že v naprej pripravljen 

aneks z lastnimi pogoji

 Kupec je tak pristop kategorično zavrnil in brez večjih pogajanj prekinil pogodbo

 Neuradno je prvotni dobavitelj s svojim pristopom zelo užalil čast kupca  

Pridobitev pogodbe v LP:
 Pogajanja so trajala tri dni, od tega se prva dva dneva nismo dotaknili vsebine pogodbe

 Kupec pri pogajanjih ni bil pod časovno stisko (dogovor bo ko bo)

 Na drugi strani je pogajalska skupina lovila povratni let za Evropo

 Pogajanja so trajala cel dan, pogodba se je pisala ponoči

Pogajanja za podaljšanje rokov:
 Resnih pogajanj ni bilo

 Kupec je samo želel, da se formalizirajo novi roki



UGOTOVITVE

Naučene lekcije s projekta Rognichu:

 Če ne poznaš okolja v katerem delaš, te to lahko stane projekt

 Če razumeš tuje poslovno okolje, to lahko pomeni priložnost

 V nekaterih državah pogodbo podpišeš s podjetjem, v drugih s človekom

 Čas v različnih državah teče različno hitro

 Čast je ponekod bolj pomembna kot posel

 Pogajanja niso vedno povezana samo z vsebino projekta

 Če se pogajaš v državi kjer čas teče počasneje, vedno računaj par dodatnih dni



UTRINKI S PROJEKTA

Stanje gradbišča pred prekinitvijo del 2017 Stanje gradbišča Maja 2019



UTRINKI S PROJEKTA

Nezgoda v pristanišču v Indiji



UTRINKI S PROJEKTA

Še vedno precej ročnega dela na gradbišču



• Hvala za vašo pozornost…


