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Strokovnjaki na področju projektnega managementa

• Želite pridobiti mednarodno prepoznavno potrdilo, da ste strokovnjak na 
tem področju?

• Želite pridobiti objektivno oceno svoje strokovnosti in kompetentnosti na 
področju projektnega managementa, utemeljeno na vaših izkušnjah?

• Želite v Sloveniji pridobiti mednarodno veljaven in prepoznaven 
certifikat IPMA (International Project Management Association)?

• Želite skozi mednarodni sistem certificiranja IPMA pokazati, kako se krepi 
vaša kompetentnost na področju projektnega managementa?

• Želite vedeti, kako se lahko še izboljšate na področju projektnega 
managementa?

• Želite pridobiti mednarodni certifikat s področja projektnega 
managementa, s katerim se lahko izkazujete na različnih področjih in/ali v 
različnih državah in/ali pri različnih delodajalcih?
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Organizacije

• Želite imeti ali zaposliti strokovnjaka projektnega managementa, 
ki je dokazal skladnost svoje usposobljenosti z mednarodno 
veljavnimi standardi tega področja?

• Želite presoditi kakovost svojih strokovnjakov projektnega 
managementa z vidika svetovnih standardov tega področja?

• Želite svojim poslovnim partnerjem pokazati, da imate s strani 
neodvisne mednarodne organizacije potrjeno kakovost in zrelost 
svojih strokovnjakov projektnega managementa?

• Želite zagotoviti, da imajo vaši strokovnjaki projektnega 
managementa ustrezne kompetence za vodenje vaših prihodnjih 
kompleksnih projektov?

• Želite izpolnjevati kriterije razpolaganja z mednarodno 
certificiranimi projektnimi managerji, ki se vse pogosteje zahtevajo 
pri prijavljanju na različne programe (so)financiranja projektov in 
vključevanju v mednarodna projektna partnerstva?
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Prednosti certificiranja IPMA SloCert

• Prepoznavanje različnih vlog in posebnosti projektov na različnih poslovnih 
področjih.

• Certificiranje IPMA je prepoznano po vsem svetu. Certifikat je izdan v angleškem 
jeziku in imetniki so vpisani v enotno bazo imetnikov projektnih certifikatov IPMA.

• Upoštevanje kompleksnih strokovnih in teoretičnih podlag na področju 
projektnega managementa.

• Široka uporabnost in zaposljivost kompetentnih certificiranih projektnih 
managerjev.

• Neodvisna strokovna presoja dokazljive kompetentnosti certificiranih projektnih 
managerjev.

• Objektivno in celovito ocenjevanje kompetenc certificiranih projektnih 
managerjev na podlagi večdesetletnih izkušenj certificiranja IPMA.

• Spodbujanje odgovornega delovanja in prevzemanja odgovornosti certificiranih 
projektnih managerjev.

• Ozaveščanje certificiranih projektnih managerjev o lastnih kvalitetah in slabostih 
skozi samorefleksije v procesu certificiranja.

• Spodbujanje certificiranih projektnih managerjev, da v obdobju do recertifikacije 
nenehno iščejo in pridobivajo najnovejša spoznanja in izkušnje s področja 
projektnega managementa.
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nivo A nivo B

Certificiranje IPMA SloCert na nivoju A poteka na treh 
področjih (projekt, program ali portfelj). Kandidati delujejo 
na strateški ravni v kompleksnem okolju in so odgovorni za 
zelo kompleksne projekte, programe projektov ali portfelje 
projektov. 

Kandidati na nivoju A (projekt) morajo imeti v obdobju zadnjih 
12 let najmanj 5 let delovnih izkušenj kot projektni manager 
zelo kompleksnih projektov, od tega vsaj 3 leta na projektih 
strateške ravni.

Kandidati se na certifikacijo lahko prijavijo, ko izpolnjujejo 
obvezne pogoje. Predhodno ni treba pridobiti certifikata 
nivoja B. Kandidati pridobijo naziv Certificirani direktor 
projekta (programa/portfelja).

Certificiranje IPMA SloCert na nivoju B poteka na treh 
področjih (projekt, program ali portfelj). Kandidati delujejo 
v kompleksnem projektnem okolju in so odgovorni za 
kompleksne projekte v organizaciji. 

Kandidati na nivoju B (projekt) morajo imeti v obdobju zadnjih 
8 let najmanj 5 let delovnih izkušenj kot projektni manager, 
od tega vsaj 3 leta na kompleksnih projektih.

Kandidati se na certifikacijo lahko prijavijo, ko izpolnjujejo 
obvezne pogoje. Predhodno ni treba pridobiti certifikata 
nivoja C. Kandidati pridobijo naziv Certificirani projektni 
manager – senior (manager programa/portfelja).

®

LEVEL A

®

LEVEL B
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nivo C nivo D
Certificiranje IPMA SloCert na nivoju C se izvaja na področju 
projektov. Kandidati delujejo v manj kompleksnem 
projektnem okolju in so odgovorni za manj kompleksne 
projekte v organizaciji. 

Kandidati na nivoju C morajo imeti v obdobju zadnjih 6 let 
najmanj 3 leta delovnih izkušenj kot projektni manager manj 
kompleksnih projektov ali imeti najmanj 3 leta delovnih 
izkušenj kot pomočnik projektnega managerja kompleksnih 
projektov.

Kandidati se na certifikacijo lahko prijavijo, ko izpolnjujejo 
obvezne pogoje. Predhodno ni treba pridobiti certifikata 
nivoja D. Kandidati pridobijo naziv Certificirani projektni 
manager.

Certificiranje IPMA SloCert na nivoju D se izvaja na področju 
projektov. Kandidati obvladajo znanja s področja projektnega 
managementa in lahko delajo v projektnem timu. 

Kandidati na nivoju D ne potrebujejo formalnih delovnih 
izkušenj, morajo pa obvladati vsa znanja s področja 
projektnega managementa, ki se preverjajo na izpitu. 

Kandidati se na certifikacijo lahko prijavijo kadarkoli. Kandidati 
pridobijo naziv Certificirani vodja projektne naloge. 

®

LEVEL C

®

LEVEL D
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Trajanje veljavnosti vseh certifikatov je pet let. Po izteku tega 
obdobja se lahko certifikati obnovijo. Lahko pa se nosilec 
certifikatov ob izteku njegove veljavnosti (oziroma tudi že 
prej, ko izpolni formalne pogoje) certificira po prilagojenem 
postopku na višji ravni.

Nosilci certifikatov morajo za obnovitev vložiti vlogo in izpolniti 
zahtevane kriterije, med drugim to, da so se dodatno strokovno 
usposabljali na področjih projektnega managementa.

IPMA je razvila lasten sistem kompetenc projektnega 
managementa, ki je opisan v gradivu Individual Competence 
Baseline (ICB 4.0). Gre za gradivo (brezplačen prenos na spletni 
strani IPMA), ki vsebuje opise 28 kompetenc, ki se preverjajo v 
postopku pridobitve certifikata in so razdeljene na:

• vidik (Perspective Competences), 
• ljudi (People Competences) in
• izvedbo (Practice Competences).

Recertifikacija

Postopek certifikacije IPMA SloCert

Kompetence projektnega 
managementa (ICB)

Nivo A Nivo B Nivo C Nivo D

Prijavnica 6 obrazcev 6 obrazcev 6 obrazcev 2 obrazca

Uvodno certifikacijsko srečanje z 

ocenjevalci
   

Izpit   
Problemska delavnica*   
Poročilo o projektu  
Intervju   
Podelitev certifikatov    

*Če se je kandidat/ka ne more udeležiti, 
se ustrezne kompetence preverijo med 
samim intervjujem.
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Strošek certificiranja je odvisen od izbrane ravni certifikacije, 
posebni popusti so na voljo za člane ZPM (individualne in 
korporacijske člane) ali za organizacije, ki bi certificirale več 
svojih zaposlenih. V navedenih cenah ni vključen DDV.

Kontakt:
Spletna stran IPMA SloCert: www.zpm.si/slocert
Kristijan Pukšič, direktor IPMA SloCert
e: kristijan.puksic@zpm.si   |   t: 031 813 054
Slovensko združenje za projektni management,
Stegne 7, 1000 Ljubljana
Spletna stran ZPM: www.zpm.si

Spodbujamo razvoj projektnega managementa v Sloveniji 
in prispevamo k razvoju tega področja v svetovnem merilu. 
Svojim članom in širši javnosti zagotavljamo strokovni 
in osebni razvoj ter s svojimi storitvami in informacijami 
omogočamo kvalitetnejše sprejemanje strateških in 
projektnih odločitev.

Za naše individualne člane ter tudi za korporacijske člane 
(podjetja) izvajamo različne aktivnosti, izobraževanja, 
certificiranja in mreženja na področju projektnega 
managementa. Pridružite se nam tudi vi. Več informacij o 
združenju in prijavnico lahko najdete na naši spletni strani.

Cena
Slovensko združenje za projektni 
management

IPMA nivo A 2.100 EUR

IPMA nivo B 1.650 EUR

IPMA nivo C 1.250 EUR

IPMA nivo D 400 EUR

Obnovitev IPMA 

nivo A

400 EUR

Obnovitev IPMA 

nivo B, C, D

250 EUR
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https://zpm.si/slocert/
http://zpm.si/

