
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORI IN NAGRADE SLOVENSKEGA 

ZDRUŽENJA ZA PROJEKTNI MANAGEMENT 
 

Projektni manager / Mladi projektni manager leta 

 

Nacionalni nivo   
 

Navodila o izvajanju ZPM programa projektni 

manager leta 
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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 „ Global Individual Award – Project Manager of 

the Year“ in „ Global Individual Award – Young Project Manager of the Year“ . 

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

slovenskega projektnega managerja preteklega leta, in sicer v kategoriji izkušenih projektnih managerjev in 

v kategoriji mladih projektnih managerjev, ki so na začetku svoje karierne poti.  

 

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 produktivno delovno okolje ter pogon in elan za doseganje zadanih nalog; 

• uporablja tehnične in managerske sposobnosti ter upošteva različne poglede, perspektive, ozadja in 

osebnosti; 

• vzdržuje osredotočenost in zagotavlja, da je delovanje projektnega tima optimalno ter da so 

uresničeni cilji projekta; 

• vključuje načela trajnostnega razvoja v projekte. 
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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 zadostno predstavljena in dokumentirana? 

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

 

B) Kompetenci  projektnega vodenja s področja Izvedba  (ocenjujeta se 2 izbrani kompetenci, vsaka z 

vrednostjo do 20%) 

• Kandidat mora predstaviti in dokazati, kako je apliciral 2 kompetenci  projektnega vodenja s 

področja Izvedba na izbranem projektu. 

 

C) Kompetenci projektnega vodenja s področja Ljudje  (ocenjujeta se 2 izbrani kompetenci, vsaka z 

vrednostjo do 15%) 

•  Kandidat mora predstaviti in dokazati, kako je apliciral 2 kompetenci projektnega vodenja s 

področja Ljudje na izbranem projektu. 

 

D) Kompetenca projektnega vodenja s področja Izvedba, Ljudje in Vidik  (ocenjuje se 1 izbrana 

kompetenca, z vrednostjo do 15%) 

•  Kandidat izbere 1 kompetenco projektnega vodenja izmed vseh treh področij (Izvedba, Ljudje in 

Vidik) ter ga predstavi in dokaže, kako je apliciral izbrano kompetenco projektnega vodenja na 

izbranem projektu. 

      V nadaljevanju je predstavljenih vseh 29 kompetenc projektnega vodenja, ki služi v pomoč pri izbiri le-teh, 

skladno z zapisanim v prejšnjih točkah. Dodatno je lahko v pomoč IPMA standard ICB 4, ki je dosegljiv na 

naslednji povezavi: http://products.ipma.world/ipma-product/icb/. 

 

 

 

 

http://products.ipma.world/ipma-product/icb/
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                                  Tabela 1: Kompetence projektnega vodenja razdeljena na tri področja. 

 

 

 

Opomba: Za podkrepitev svojih trditev, mora kandidat priložiti 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 glavni 

delovni prostor kandidata v Sloveniji.  

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

• Postopek ocenjevanja in izbora vodi strokovna komisija ZPM, sestavljena iz predstavnikov z različnih 

industrijskih in akademskih področij dela, kateri imajo širok spekter izkušenj s projektnim 

Kompetence razdeljene na tri področja 

Vidik 1: Strategija Ljudje 1: Samorefleksija in 

management lastnih 

aktivnosti 

Izvedba 1: Zasnova 

projekta/programa/portfelja 

Vidik 2: Upravljanje, strukture 

in procesi 

Ljudje 2: Osebna integriteta in 

zanesljivost 

Izvedba 2: Zahteve, cilji in 

koristi 

Vidik 3: Skladnost, standardi in 

predpisi  

Ljudje 3: Osebna komunikacija Izvedba 3: Obseg 

Vidik 4: Moči in interesi Ljudje 4: Odnosi in zavzetost Izvedba 4: Čas 

Vidik 5: Kultura in vrednote Ljudje 5: Voditeljstvo Izvedba 5: Organizacija in 

informacije 

 Ljudje 6: Timsko delo Izvedba 6: Kakovost 

 Ljudje 7: Konflikti in krize Izvedba 7: Finance 

 Ljudje 8: Iznajdljivost Izvedba 8: Viri 

 Ljudje 9: Pogajanje Izvedba 9: Nabava in 

partnerstva 

 Ljudje 10: Usmerjenost k 

rezultatom 

Izvedba 10: Plan in kontrola 

  Izvedba 11: Tveganja in 

priložnosti 

  Izvedba 12: Deležniki 

  Izvedba 13: Sprememba in 

transformacija 

  Izvedba 14: Izbira in 

uravnoteženost 
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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. 

• Komisija lahko pa potrebi in po svoji presoji opravi tudi razgovor z vsakim kandidatom (osebno ali 

preko videokonference). V tem primeru komisija oceni kandidata na podlagi gradiva, ki ga je 

kandidat posredoval in na podlagi intervjuja. 

• Posameznika, ki zmaga v posamezni kategoriji v Sloveniji, ZPM nominira za predstavnika 

Slovenije na mednarodnem izboru za projektnega managerja leta, v organizaciji IPMA.  

 

6. TERMINI in CENIK programa Projektni manager  

Rok za prijavo:   01. marec 2019 

Izbor in podelitev nagrad:  18. april - Gala večerja v hotelu Radisson Blue Plaza hotel Ljubljana 

Cena za prijavo v kategoriji Projektni manager leta 2018: 250,00 EUR  

Cena za prijavo v kategoriji Mladi projektni manager leta 2018: 60,00 EUR  

Opomba: 

Cena vključuje izvedbo postopka izbora in brezplačno udeležbo kandidata s spremljevalcem na gala večerji, 

na kateri bodo tudi razglašeni rezultati izbora. 

 

 

 


