
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORI IN NAGRADE SLOVENSKEGA 

ZDRUŽENJA ZA PROJEKTNI MANAGEMENT 
 

Projektni manager leta /  

Mladi projektni manager leta 

 

Nacionalni nivo   
 

Navodila o izvajanju ZPM programa  

Projektni manager leta 

 
 



 

 

 

1. IZHODIŠČA programa Projektni manager leta 

Ime programa:  Projektni manager leta 

Kratica programa:  ZPM Award 

Lastnik programa:  Slovensko združenje za projektni management 

Skrbnik programa:  Izvršilni odbor ZPM 

Vodja programa:  Izbere in potrdi izvršilni odbor ZPM 

 

Program „Projektni manager leta“ izhaja iz IPMA programa „ Achievement Awards – Project Manager of 

the Year“ in „ Achievement Awards – Young Project Manager of the Year“ 

(http://www.ipma.world/awards/achievement-awards/). 

Izbor in nagrada, ki se podeljuje v okviru programa Projektni manager leta, prepoznava najbolj uspešnega 

slovenskega projektnega managerja preteklega leta.  

 

2. KATEGORIJE izbora Projektni manager leta 

Obstajata dve kategoriji individualnih kandidatov:  

Projektni manager leta in Mladi projektni manager leta.  

Kategorija Projektni manager leta se nanaša na: 

projektne managerje, ki izkazujejo ustrezne strokovne sposobnosti in kompetence, skladne z 

IPMA modelom štiri stopenjskega certificiranja projektnih managerjev oziroma skladno z 

drugim primerljivim modelom certificiranja projektnih managerjev. 

 

Kategorija Mladi projektni manager leta se nanaša na: 

projektne managerje, ki so na začetku svoje karierne poti, vendar že izkazujejo ustrezne 

strokovne sposobnosti in kompetence, so znotraj starostnega razpona od 18 do 35 let in so 

delovali ali delujejo na katerikoli vrsti projekta kjerkoli na svetu. 

 

3. USPEŠNOST kandidatov v vlogi projektnih managerjev 

Presojanje uspešnosti kandidata kot projektnega managerja izhaja iz smernic, po katerih projektni manager: 

 ustvarja kreativno delovno okolje ter motiviranost in vnemo pri članih projektnih timov za 

doseganje zadanih nalog; 

 uporablja tehnične in managerske sposobnosti ob upoštevanju različnih mnenj, vidikov, ozadij in 

osebnosti; 

 ohranja osredotočenost in zagotavlja optimalno delovanje projektnega tima ob uresničevanju ciljev 

projekta; 

 vključuje načela trajnostnega razvoja v projekte. 

http://www.ipma.world/awards/achievement-awards/
http://www.ipma.world/awards/achievement-awards/


 

 

 

4. KRITERIJI ocenjevanja uspešnosti kandidatov v vlogi 

projektnih managerjev 

Ocenjuje se: 

A) Skladnost vloge in predstavitev kandidata (15%): 

 Stopnja skladnosti vloge kandidata z Navodili o izvajanju programa Projektni manager leta? 

 V kolikšni meri predstavitev projekta zagotavlja oceno strokovnih sposobnosti in kompetenc 

kandidata na področju projektnega managementa? 

 Ali je vsebina dela kandidata na izbranem projektu ustrezno predstavljena in dokumentirana? 

 Ali je delo kandidata na izbranem projektu potekalo v ocenjevanem časovnem obdobju? 

 

B) Znanje in tehnične veščine (ocenjujeta se 2 izbrani veščini, vsaka z vrednostjo do 20%) 

 Kandidat mora predstaviti in dokazati, kako je apliciral specifična znanja in tehnične veščine  

projektnega managementa na izbranem projektu. 

Nabor veščin: IPMA model kompetenc projektnega managementa ICB 3.0. definira 20 tehničnih veščin, in 

sicer: Uspeh projektnega managementa; Zainteresirane strani; Projektne zahteve in cilje; Tveganja in 

priložnosti; Kakovost; Projektna organizacija; Timsko delo; Reševanje problemov; Projektne strukture; 

Obseg in dosežki; Čas in faze projekta; Viri; Stroški in finance; Oskrbovanje in pogodbe; Spremembe; 

Nadzor in poročila; Informacije in dokumentacija; Komunikacije; Zagon projekta; Zaključek projekta.  

 

C) Vedenjske / medosebne veščine (ocenjujejo se 3 izbrane veščine, vsaka z vrednostjo do 15%) 

 Kandidat mora predstaviti in dokazati, v kolikšni meri je apliciral vedenjske in medosebne veščine 

ali/in jih ustrezno inovativno prilagajal glede na specifične zahteve izbranega projekta. 

Nabor veščin: IPMA model kompetenc projektnega managementa ICB 3.0. definira 15 vedenjskih veščin, 

in sicer: Voditeljstvo; Pripadnost in motivacijo; Samoobvladanje; Vztrajnost; Sprostitev; Odprtost; 

Ustvarjalnost; Usmerjenost k rezultatom; Učinkovitost; Posvetovanje; Pogajanje; Konflikti in krize; 

Zanesljivost; Upoštevanje vrednot; Etika. 

 

Opomba: Za podkrepitev svojih trditev, mora kandidat priloži ustrezna dokazila, kot na primer izjava 

mentorja, nadrejenega ali naročnika projekta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. PRAVILA izvajanja programa Projektni manager leta 
 

 Kandidati se lahko prijavijo v ZPM-ov program Projektni manager leta samo v primeru, da je 

osrednji delovni prostor kandidata v Sloveniji.  

 Kandidat se lahko prijavi v program Projektni manager leta samo v eni državi. 

 Postopek ocenjevanja in izbora vodil strokovna komisija ZPM, sestavljena iz predstavnikov različnih 

industrijskih panog, kateri imajo širok spekter izkušenj s projektnim managementom ter so 

neodvisni in nepristranski do kandidatov. Odločitve strokovne komisije so dokončne.  

 Kandidati se ocenjujejo na podlagi gradiva, ki ga kandidati posredujejo in v skladu z Navodili o 

izvajanju programa Projektni manager leta. Izbrani projekt kandidata mora biti ob prijavi na izbor 

Projektni manager leta 2016 zaključen v letu 2016. 

 Komisija lahko pa potrebi in po svoji presoji opravi tudi dodaten razgovor z vsakim kandidatom. V 

tem primeru komisija oceni kandidata na podlagi gradiva, ki ga je kandidat posredoval in na podlagi 

intervjuja. 

 Posameznik, ki zmaga v posamezni kategoriji v Sloveniji, avtomatsko postane tudi kandidat za 

prejem tovrstne nagrade na mednarodnem nivoju, kar organizira in izvaja IPMA.  

 

 

6. TERMINI in CENIK programa Projektni manager v letu 

2016 

Rok za prijavo:   20. februar 2017 

Izbor in podelitev nagrad:  21. marec 2017  

Cena za prijavo v kategoriji Projektni manager leta 2016: 250,00 EUR  

Cena za prijavo v kategoriji Mladi projektni manager leta 2016: 60,00 EUR  

Opomba: 

Cena vključuje izvedbo postopka izbora in brezplačno udeležbo prijavitelja s spremljevalcem na slavnostni 

večerji, na kateri bodo razglašeni rezultati izbora in podeljene nagrade. 

 

 

 


