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Be

s e d a

u r e d n i c e

Spoštovane bralke in spoštovani bralci ZPM Mrežnika!

B

ogato je 25-letno delovanje Slovenskega združenja za projektni management.
Avgustovsko številko ZPM Mrežnika posvečamo preteklosti, da bomo lažje delovali v
sedanjosti za prihodnost.
Strokovno znanje za prihodnost boste lahko pridobili na našem Projektnem forumu, ki bo 20.
septembra v Ljubljani. Preberite in se odločite za sodelovanje in udeležbo.
Sekcija Mladih projektnih managerjev iz Maribora vam predstavlja svoje aktivnosti. V imenu
ZPM se zahvaljujem Ines Meznarič za predsedovanje in delo v mariborskem odboru sekcije ter
želim veliko uspeha novi predsednici Doris Radovan. V svojih vrstah si želimo še več mladih,
zato jim bomo v prihodnje namenili še več časa in aktivnosti.
Če ste uspešen projektni manager ali pa je to vaš sodelavec, potem že lahko razmišljate o
prijavi na razpis za Projektnega managerja leta 2018 ter Mladega projektnega managerja leta
2018. Zakaj ne bi prejeli potrditev svojega strokovnega dela na projektih?
S programom IPMA® SloCert 2018 zaključujemo certificiranje skladno s standardoma ICB3.0
in ICRG3.1, zato pozivamo vse doslej prijavljene kandidatke in kandidate, da se podvizajo in
zaključijo s svojim procesom certifikacije ali recertifikacije. V drugem, tj. jesenskem ciklu 2018
bomo pilotno uvajali certificiranje, usklajeno s standardoma ICB4 in ICR4.
Dopustniški čas ponavadi preživljamo s svojimi družinami. Prijateljica je potožila, da ne
razume, zakaj je tako težko speljati mirne in lepe dopustniške dni. Premalo se zavedamo, da
je tudi preživljanje skupnega dopusta projekt, v katerem morajo vsi člani družine sodelovati
vzajemno za skupen cilj. Ali znamo za naša pričakovanja določiti tveganja in jih pravilno
prevrednotiti z danimi možnostmi? Ali pravilno določimo časovnice za aktivnosti? Ali se vsi
člani družine počutijo pomembni in zato motivirani za prijetno skupno preživljanje prostega
časa? Ali vas morda zdaj bolj zanimajo projekti, ki so se vam do zdaj zdeli nekaj odvečnega?
Premalo se zavedamo, da se celo naše življenje dogaja iz projektov.
Družite se z nami, da vam bo lažje v službi in doma. Postanite naš član ali sponzor.
								mag. Mojca Skale,

								odgovorna urednica ZPM Mrežnika

V svojih vrstah si želimo še
več mladih, zato jim bomo
v prihodnje namenili še
več časa in aktivnosti.
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ZPM je neprofitna organizacija, ki
svojim članom in tudi širši javnosti
zagotavlja strokovni in osebni
razvoj na področju projektnega
managementa.

Slovensko združenje za projektni management
- pogled 25 let nazaj in pogled naprej
dr. Igor Vrečko, predsednik ZPM

S

lovensko združenje za projektni
management
(ZPM)
je
neprofitna
organizacija,
ki
vzpodbuja
razvoj
projektnega managementa v Sloveniji
in prispeva k razvoju tega področja v
svetovnem merilu. Svojim članom in širši
javnosti zagotavlja strokovni in osebni razvoj
ter s svojimi storitvami in informacijami
omogoča
kvalitetnejše
sprejemanje
strateških in projektnih odločitev.
Tako se glasi poslanstvo ZPM, ki bolj kot
ne ostaja nespremenjeno od ustanovitve
združenja naprej. Res, združenje vzpodbuja
razvoj projektnega managementa v
Sloveniji in prispeva k razvoju tega
področja v svetovnem merilu – in to že
25 let! Teh 25 let oziroma četrt stoletja pa
je že dolga doba, ki je v tem obdobju ni
zmogla prenekatera organizacija, tako
profitna kot še bolj neprofitna.
In ZPM je neprofitna organizacija, ki
svojim članom in tudi širši javnosti
zagotavlja strokovni in osebni razvoj na
področju projektnega managementa in
ki s svojimi storitvami in informacijami
omogoča kakovostnejše sprejemanje
strateških in projektnih odločitev, s tem
pa večanje konkurenčnosti, uspešnosti,
trajnosti, vrednosti ipd. svojih članov in
širše javnosti.
Če postavimo zgornjo trditev, je korektno,
da v isti sapi še povemo, katere so te
storitve in informacije. Torej, kaj ima danes
ZPM, kar se ponuja članom tega združenja
in širši javnosti? ZPM ima:
• e-revijo ZPM Mrežnik - revijo, ki
informira o preteklih in prihodnjih
konferencah ter drugih dogodkih s
področja projektnega managementa,
o projektnih dosežkih v svetu in v

•

•

•

•

•

•

Sloveniji, pa tudi o aktivnostih ZPM ter
njegovih programov in projektov;
revijo Projektna mreža Slovenije revijo, v kateri se objavljajo znanstveni
in strokovni članki s področja
projektnega managementa in s tem
področjem
povezanimi
drugimi
področji; gre za članke, ki so plod
aktualnih raziskovanj in spoznanj
tako raziskovalcev kot strokovnjakov
s teh področij in so kot takšni odlično
izhodišče za sprejemanje boljših
strateških in projektnih odločitev
njihovih bralcev;
vsakoletno konferenco - Projektni
forum, na kateri se obravnava
aktualna tematika s sveta projektnega
managementa in na katerem se srečajo
člani ZPM in drugi strokovnjaki s
področja projektnega managementa;
program IPMA SloCert – izvajanje
mednarodnega
IPMA-certificiranja
projektnih managerjev na vseh
štirih nivojih certificiranja - A-nivo:
certificirani direktor projektov, B-nivo:
certificirani senior projektni manager,
C-nivo: certificirani projektni manager
in D-nivo: certificirani vodja projektne
naloge;
članstvo
in
sodelovanje
v
mednarodnem strokovnem združenju
International Project Management
Association (IPMA) - kot enem od
dveh največjih svetovnih združenj s
področja projektnega managementa;
članstvo
in
sodelovanje
v
mednarodnem strokovnem združenju
International Cost Engineering
Council (ICEC) - največje svetovno
združenje stroškovnih inženirjev;
program ZPM Educa – program
spodbujanja in olajšanja prenosa
znanja s področja projektnega
managementa
z
izvajanjem
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•

•

•

•
•

seminarjev
in
delavnic
preko
partnerskih organizacij in neposredno
s strokovnjaki ZPM;
program Projektni manager leta
- vsakoletni izbor najboljšega med
projektnimi managerji in mladimi
projektnimi managerji (starosti do 35
let);
sekcijo Mladi projektni managerji podmladek združenja, ki se organizira
in izjemno aktivno deluje po vsej
Sloveniji, primarno pa na Univerzi v
Ljubljani in Univerzi v Mariboru;
program ZPM Ekspert – poseben
program, prvenstveno namenjen
korporacijskim članom združenja,
v okviru katerega se organizirajo
krajši dogodki – delavnice, razprave,
predstavitve, okrogle mize, intervjuji,
seminarji in podobno – namenjeni
širjenju znanj udeležencev, izmenjavi
njihovih izkušenj ter oblikovanju
skupnih razvojnih iniciativ;
individualne in korporacijske člane;
partnersko vključevanje na projekte
in prijavljanje na projektne razpise
itd.

ZPM ima po 25 letih kaj pokazati. Moramo
biti ponosni na to, kaj je z in v ZPM nastalo
v tem obdobju. Hvaležni moramo biti
iniciatorjem in ustanoviteljem ZPM-ja,
vsem predsednikom, ki so doslej prevzeli
skrb in odgovornost za vodenje in
usmerjanje razvoja ZPM-ja – to so bili dr.
Anton Hauc, dr. Brane Semolič, dr. Aljaž
Stare, mag. Andrej Kerin in dr. Igor Vrečko,
vsem članom ključnih organov združenja –
izvršilnemu, strokovnemu in nadzornemu
odboru, seveda pa tudi vsem članom
združenja, med katerimi je prenekateri član
že od prvega dne nastanka združenja.
V tej številki ZPM Mrežnika lahko prebiramo
misli ustanoviteljev združenja in iz njih
razbiramo njihovo izjemno vizionarstvo
in strateško izvedbeno naravnanost.
Razbiramo lahko, da je ZPM zmeraj uspel
biti v koraku s svetovnimi razvojnimi trendi
na področju projektnega managementa; še

več, brez zadržkov in pretirane skromnosti
lahko povemo, da je iz Slovenije in ZPM
v svet projektnega managementa izšla
prenekatera inovativna misel, ki je dobila
ustrezno pomembno mesto v razvoju tega
področja v svetu – na primer, povezovanje
strategij in strateškega managementa s
projekti in projektnim managementom in
pa povezovanje tehnološkega razvoja s
projektnim managementom sta samo dva
takšna primera, ki ju je vredno izpostaviti in
poznati v tem smislu.
V ZPM zadnjih nekaj let skozi e-revijo ZPM
Mrežnik, še prej pa skozi revijo Projektna
mreža Slovenije, preko spletne strani
in drugih promocijskih kanalov ZPM
predstavljamo projekte, ki jih je treba
poudariti, saj so primeri dobrih oziroma
bolje rečeno izjemnih praks projektnega
managementa. Njihov skupni imenovalec
se ne kaže samo v izjemni inovativnosti
njihovih snovalcev in izvajalcev, v tehničnotehnoloških dosežkih, uspešnosti izvedbe
in celoviti uspešnosti, pač pa tudi v pametni
in dosledni uporabi metod, tehnik, orodij,
pristopov in organiziranosti projektnega
managementa.
Odlični projekti se od povprečnih in manj
uspešno izvedenih projektov pomembno
razlikujejo prav v tem, koliko so pri njihovi
zasnovi in izvedbi bile upoštevane tudi
zakonitosti projektnega managementa.
Izjemna tehnična, tehnološka, razvojna in
še kakšna inovativnost na projektu, sicer
nujno potrebna za razrešitev osrednjega
vsebinskega problema projekta, ne
zadošča za doseganje odličnosti projekta.
Tovrstno inovativnost je potrebno povezati
z elementi projektnega managementa, kar
vodi do ustrezne učinkovitosti izvajanja
projekta, usklajenosti projekta z drugimi
projekti in procesi v organizacijah, ki na
projektu sodelujejo ali so s projektom
povezane, do jasne opredelitve meja
projekta, s tem posredno tudi organizacije
in odgovornosti na projektu in podobno.
Zanemarjanje pomena strokovnosti je

Izjemna tehnična,
tehnološka, razvojna in
še kakšna inovativnost
na projektu ne zadošča
za doseganje odličnosti
projekta.
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Želimo, da vsi člani ZPM,
pa tudi tisti, ki niso člani,
a se s projekti ukvarjajo,
dojemajo
ZPM
kot
družino, znotraj katere
si odkrito pomagamo,
prenašamo znanje in
izkušnje ter si povemo,
kaj in kako spremeniti na
bolje.

škodljivo - nestrokovno delo je manj
učinkovito, pojavlja se več različnih napak,
več slabe volje in konfliktov ipd. To je
poznano iz vseh področjih človeškega
udejstvovanja, četudi še na (videz) tako
preprostih in specifičnih področjih.
Delo na projektih zahteva večplastno
strokovnost - po eni strani strokovnost
oziroma strokovnosti, vezane na vsebino
projekta (na primer inženirska strokovnost,
finančna strokovnost, pravna strokovnost
in podobno), po drugi strani pa strokovnost
na področju projektnega managementa. In
ta drugi del strokovnosti, ki je za doseganje
odličnosti projektov prav tako nujen kot prvi
del strokovnosti, se žal v praksi prepogosto
zanemarja. Namen in poslanstvo ZPM je, da
na ta drugi del nujne strokovnosti vedno
znova opozarja, hkrati pa posameznikom
in organizacijam nudi pomoč pri razvijanju
te strokovnosti. Predstavljeni produkti
združenja in produkti, ki so v nastajanju, so
prav v tej funkciji!
Kam gre razvoj projektnega managementa
in kaj se v prihodnje obeta v ZPM? Razvoj
projektnega managementa sledi in podpira
druge razvojne trende v svetu, nekatere
med njimi pa celo spodbuja. Trendi, ki že
imajo in bodo vse bolj imeli vpliv na razvoj
projektnega managementa, so:
• digitalizacija in industrija 4.0,
• specializacija projektnega
managementa po panogah,
• krepitev fleksibilnosti in učinkovitosti
dela na projektih in v povezavi s
projekti, vse v smeri večje agilnosti,
• projektizacija družbe kot krepitev
razsežnosti pojavljanja projektov in
dela na projektih in s tem spreminjanje
razmerja med obsegom dela na
projektih in dela na »operativnih«
nalogah – izrazito v smeri relativnega

•

povečevanja dela na projektih v
primerjavi z delom na »operativnih«
nalogah1.
kriza
demokracije
in
krepitev
avtokracije po svetu itd.

Slovensko združenje sledi navedenim
trendom, jih izpostavlja in tudi razvija.
Tako v letošnjem letu organiziramo
Projektni forum z naslovom »Projektni
management v dobi digitalizacije«. Z
letošnjim letom prehajamo na programu
certificiranja projektnih managerjev –
program IPMA SloCert – na nove temelje
programa; prehajamo namreč iz standarda
ICB3.0, ki je opredeljeval potrebne
kompetence projektnim managerjem vse
od leta 2006 in po katerih se izvaja presoja
ustrezne kompetentnosti kandidatov za
pridobitev mednarodno prepoznavnega
in uveljavljenega IPMA certifikata, na
nov standard ICB4.0 – le-ta bistveno bolj
poudarja in razlikuje med kompetencami
projektnih
managerjev,
managerjev
programov projektov in managerji
portfeljev projektov. Kmalu bomo pričeli
tudi s postopnim uvajanjem novega
certifikacijskega sistema, ki se razvija in
ponekod v IPMA tudi že pilotno preizkuša–
certificiranje agilnih vodij (angl. IPMA Agile
Leadership Certification).
Skratka, izzivov, ciljev in potreb je mnogo, ne
bo nam jih zmanjkalo. Pridružite se nam pri
njihovem razreševanju, povejte nam, kako
jih vi razrešujete, povabite k sodelovanju z
našim združenjem tudi ostale, ki delajo na
projektih, pa še niso člani naše družine. Ja,
želimo, da vsi člani ZPM, pa tudi tisti, ki niso
člani, a se s projekti ukvarjajo, dojemajo
ZPM kot družino, znotraj katere si odkrito
pomagamo, prenašamo znanje in izkušnje
ter si povemo, kaj in kako spremeniti na
bolje.

S tem pa se krepijo tudi izzivi obvladovanja vse kompleksnejšega multiprojektnega okolja, z vsemi posledično kompleksnimi
spremembami na mnogih drugih področjih – management človeških virov, management finančnih in ostalih virov, marketing,
računovodstvo in ostalo.
1
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25 let od nastanka
Slovenskega združenja za
projektni management

25 let
25 let od nastanka Slovenskega združenja za
projektni management
dr. Anton Hauc, pr vi predsednik ZPM in danes
častni član ZPM

Z

a ustanovitev nekega združenja morajo
praviloma obstajati razlogi, potrebe po
dejavnostih, ki naj bi jih združenje izvajalo,
združitev enako mislečih, ki so si zadali
cilje in poslanstvo združenja, potreba
po združitvi porazdeljenega dela ali
ustvarjanja, saj bodo s tem doseženi boljši
in celovitejši rezultati, ki jih posamezniki
sicer ne bi mogli doseči in še bi lahko
naštevali možne razloge. Izpostaviti pa
moramo predvsem to, kar je bilo kot
pogoj za ustanovitev združenja pred tem
storjenega, ustvarjenega, že uveljavljenega,
nasploh narejenega, da se je izoblikovala
pobuda pri posameznikih, ki so uvideli, da
združeni v združenje lahko naredijo več,
ustvarijo več in to koristnega za tiste, ki jim
bodo dosežki koristni in uporabni.
Naj ta uvod ne izzveni kot neka razprava.
S tem uvodnim razmišljanjem smo si
pomagali, sedaj po 25-ih letih delovanja
našega združenja, ponovno obuditi razloge
in pogoje, zakaj smo združenje sploh
ustanovili. Smo si takrat ob ustanovitvi
združenja postavili poslanstvo združenja,
kakršno je danes, in ga lahko preberemo na
naši spletni strani? Tako zapisanega, kot je
danes, seveda ne, smo pa tako razmišljali.
Kaj pravzaprav omeniti, kaj in kjer je bilo vse
pogoj, da smo združenje sploh ustanovili,
je kar (pre)zahtevna naloga. V naši dinamiki
in stremljenju po ustvarjanju, vezanem na
projektni management, nismo o tem sploh
razmišljali in si »sproti kaj zapisali«.

Kje začeti z naštevanjem ali vsaj kratko
predstavitvijo pogojev? Vsekakor moramo
dati na prvo mesto uspešno izvajanje vrste
podvigov, stvaritev, investicij, dosežkov in
še marsičesa v zgodovini naše domovine
Sloveniji. Z njimi smo postavili temelje
našega obstanka in razvoja. Moramo
pa poudariti, da smo znali organizirati
načrtovanje teh podvigov, njihovo pripravo
in obvladovanje izvajanja. Povzemimo
samo stvaritve arhitekta Plečnika, izgradnje
mest, vzpostavitev industrijskega razvoja,
raziskovalno-razvojne dosežke, dosežke
na področju kulture, izobraževanja,
ohranjanja naravne dediščine, prometa,
športa itd. Trdimo lahko, da smo
obvladovali to pretežno uspešno vodenje
in izvajanje teh enkratnih, ciljno zadanih
in časovno omejenih procesov. Znanje in
usposobljenost smo si pridobivali »sproti«
in o razvoju projektnega managementa –
takrat se mu seveda ni tako reklo – še ne
moremo govoriti. Tudi primere podvigov
oziroma projektov, ki niso bili uspešni,
moramo omeniti kot pogoj, saj velja rek »na
napakah se učimo«, seveda pod pogojem,
da teh napak ni preveč in da nas ne pričnejo
»napake učiti«, da …
V osemdesetih in devetdesetih letih
prejšnjega stoletja je Slovenija pričela –
kljub strateškim, kadrovskim ter finančnimi
omejitvami v prejšnji skupni državi – izvajati
vse več različnih projektov, ki so zahtevali
uspešno obvladovanje. Naj samo omenimo

Izpostaviti pa moramo
predvsem to, kar je bilo
kot pogoj za ustanovitev
združenja
pred
tem
storjenega, ustvarjenega,
že uveljavljenega, nasploh
narejenega.
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Pomembni mejniki za
ustanovitev združenja za
projektni management.

projekte izgradnje Nuklearne elektrarne
Krško, projekte v okviru programa izgradnje
avtocest, projekte v industrijski sferi,
kot je bil TAM, Litostroj, Tomos, Metalna
Maribor, Iskra, farmacevtska industrija s
Krko in Lekom na čelu, projekte izgradnje
hidroelektrarn, projekte v raziskovalnih
institucijah v šolstvu itd. Nemogoče je
vse našteti. Ta potreba po vzpostavljanju
organiziranega obvladovanja projektov je
pogojevala, da se je projektni management
pričel intenzivno proučevati in postopno
uvajati. Prve strokovne knjige so bile
v Sloveniji objavljene že leta 1975, na
tematiko projektnega managementa
so bili ustanovljeni študijski programi,
na visokošolskih ustanovah zasledimo
magisterije, doktorate in specialistične
naloge
s
tematiko
projektnega
managementa, pričela se je izvajati
vrsta seminarjev in delavnic, razvila se je
svetovalna dejavnost na tem področju –
naj omenimo samo Inštitutu za projektni
management na VEKŠ-u v Mariboru in
Zavod za produktivnost Ljubljana, itd. Ob
tem se je pojavilo vedno več posameznikov,
ki so bili močno vpeti v projektni
management, ki so se združili in ugotovili,
da je treba organizirati razvoj projektnega
managementa celovito, potrebe so velike,
možnosti za posameznika velike in ideja
je »padla«. Kdaj? Pravzaprav lahko s tem
zaključimo to naše opisovanje razlogov
za ustanovitev našega združenja. Točno
kdaj je to bilo, danes res ne moremo več
ugotoviti.
Pri tem našem uvodnem pisanju smo dolžni
preiti »iz manj konkretnega v nekaj bolj
konkretnega«. Pomembni mejniki, ki bi jih
v zvezi s vprašanjem »Kdaj« bilo smiselno
posebej izpostaviti, so bili:
• 1. Posvetovanje PROJEKTI IN RAZVOJ;
Ljubljana, Cankarjev dom, 1987 v
organizaciji Univerze v Mariboru,

•

•

Visoka ekonomsko-komercialna šola;
STROKOVNI
SIMPOZIJ
O
internacionalnem in nacionalnem
UPRAVLJANJU
IN
VODENJU
PROJEKTOV, metode, uporabnost,
izkušnje; Ljubljana, Cankarjev dom,
1988. Simpozij je bil namenjen
izmenjavi z jugoslovanskimi1 in
evropskimi strokovnjaki. Na njem so
sodelovali predstavniki INTERNET –
Project Management Association (sedaj
IPMA) in GPM – Gesellschaft fuer Projekt
Management (nemško nacionalno
združenje za projektni management).
Simpozij je organizirala Univerza
v Mariboru, Visoka ekonomskokomercialna šola.
2. Posvetovanje PROJEKTI 89 –
PROJEKTNO UPRAVLJANJE IN VODENJE
PROJEKTOV (Managament by Project);
Ljubljana, Cankarjev dom, 1989, v
organizaciji Univerze v Mariboru,
Visoka ekonomsko-komercialna šola
ter INTERNET – Project Management
Association in GPM – Gesellschaft
fuer Projekt Management.

Na obeh posvetovanjih so sodelovali
številni strokovnjaki iz Slovenije, ki so
pozneje tvorili jedro za ustanovitev našega
združenja. Posebej pa moramo izpostaviti
obe s poudarjenim zapisom navedeni
instituciji in sicer mednarodno združenje
INTERNET ter GPM iz Nemčije. Predstavniki
teh združenj so nam bili v veliko pomoč,
tako na strokovnem področju kot pri dvigu
samozavesti, saj smo dobili potrditev, da
uspešno delamo na razvoju projektnega
managementa.
Ob zaključku tega posvetovanja moramo
omeniti še enega pomembnih mejnikov,
in sicer izrečen stavek Ronalda Gutscha,
predsednika INTERNET, v imenu svojih
svetovalcev: »Toni2, enkrat bo svetovni

V prejšnji skupni državi je bilo ustanovljeno združenje YUDRUP – Jugoslovensko društvo za upravljanje projektima. V združenju
je imela Slovenija svoje predstavnike. Slovenija je seveda takoj ob pričetku osamosvajanja prenehala sodelovati s tem združenjem,
kar je še posebej pripomoglo k zagonu ustanovitve lastnega združenja.
1

2

Toni je bila izpeljanka imena prvega predsednika našega združenja, dr. Antona Hauca.
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kongres v Ljubljani.« Jasno nam je bilo, da
potrebujemo združenje, saj smo o njem že
dalj časa razmišljali.
•
•

9. 12. 1992 - ustanovni sestanek
združenja.
17. 6. 1993 - formalna ustanovitev

Kaj je sledilo? Veliko dela in veliko projektov
razvoja združenja. Strokovnjaki združenja
so bili vse bolj vključeni kot svetovalnici
v pomembne projekte v gospodarstvu,
zdravstvu, prometu, na raziskovalnorazvojnem področju in na nacionalno
pomembnih
projektih.
Strokovnjaki
združenja so bili aktivno vključeni tudi
v razvoj projektnega managementa v
okviru IPMA, v sodelovanje na svetovnih
kongresih IPMA itd. Pričelo se je intenzivno
proučevanje projektnega managementa,
mednarodno
sodelovanje
predvsem
z IPMA in GPM, z ICEC – International
Cost Engineering Council in vrsto drugih
institucij doma in po svetu. Govorimo
lahko o mejniku nadaljnjega razvoja
združenja. Katere projekte je treba na tem
mestu posebej izpostaviti? Ni jih bilo malo,
vendar …
•

združenja z vpisom v poslovni register.
Ustanovljeno je Slovensko združenje
za projektni management in skoraj
istočasno sprejeto v IPMA® (takrat
že novo poimenovanje združenja
INTERNET) http://zpm.si/o-zpm/.

Zagon programa certificiranja za
projektne managerje – IPMA Slocert
v letu 1997, ko je IPMA v Sloveniji
imenovala prve ocenjevalce: dr. Anton
Hauca, dr. Andrej Škarabota in dr.

•

Brane Semoliča, s čimer se je program
certificiranja pričel izvajati.
14. WORLD CONGRESS ON PROJECT
MANAGEMENT, Strategy Start-Up,
Cankarjev dom, Ljubljana, 1998.

Pridobitev
pravic
za
izvajanje
mednarodnega certificiranja projektnih
managerjev in 14. Svetovni kongres
sta prelomnici v razvoju združenja. Na
kongresu smo obravnavali tematiko
Strategy Start-Up. Preprosto rečeno gre
za strateško načrtovanje projektov in
projektno izvajanje strategij. Mirno lahko
trdimo, da smo bili v svetovnem merilu
med prvimi, ki smo predstavili to projektno
izvajanje strategij in zametke organiziranja
tega procesa od strategij – priprave zagona
projektov – izvedbe projektov – koriščenje
izsledkov projektov.
Kaj združenje dela po 25-ih letih lahko
preberemo na naših spletnih straneh,
veliko od tega pa se da razbrati tudi v naši
e-reviji ZPM Mrežnik.

Mojca Skale, odgovorna urednica ZPM Mrežnika
Kot odgovorna urednica ZPM Mrežnika se zavedam, da je zgornja predstavitev
ustanovitve našega združenja zelo strjena Veliko bi še bilo treba dodati, a izpostavili smo
pomembne mejnike, dogodke, ki so privedli do našega združenja. Kako danes gledajo na
projektni management, na njegov pomen v poslovnih in drugih okoljih, ne samo v svetu,
pač pa tudi v Sloveniji, sem povprašala glavne akterje ustavitve združenja

V svetovnem merilu
smo bili med prvimi,
ki smo predstavili to
projektno izvajanje
strategij in zametke
organiziranja
tega procesa od
strategij, priprave
zagona projektov,
izvedbe projektov,
koriščenje izsledkov
projektov.
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Združenje je pomembno
pripomoglo k razvoju in
uporabnosti sodobnih in
preizkušenihrešitevprojektnega
managementa.

dr. Anton Hauc

Ste prvi
predsednik
združenja
in njegov
prvi častni
član.
Bili ste pobudnik ustanovitve
združenja. Ne morem mimo
vprašanja, ki je ob tem
skorajda nujno: Kako danes
gledate na ustanovitev
združenja in njegov razvoj?

Č

loveštvo izvaja projekte že od nekdaj,
izvaja jih sedaj in jih bo izvajalo še naprej.
Zgodovina podvigov, stvaritev in njihovih
učinkov ter posledic to dokazuje. Da
projekti postajajo vse bolj stalnica našega
življenja, je danes jasno. Da postajamo
projektna družba, družba, ki bo morala
izvajati projekte za svoj obstanek, razvoj
ter reševanje vsega, kar je pričelo ogrožati
človeštvo, to samo potrjuje. Ob tem lahko
postavimo tudi domnevo ali kar trditev, da
je človeštvo − predvsem so tu mišljeni vsi,
ki so bili vključeni v načrtovanje, izvajanje
in obvladovanje izvajanj – uporabilo
in stalno razvijalo rešitve za uspešno
izvajanje in vodenje projektov, saj lahko o
razvoju projektnega managementa danes
govorimo samo na teh osnovah.
Ta uvod potrebujem, da lahko odgovorim
na vaše vprašanje. Odgovor sem začel s
»človeštvo izvaja projekte že od nekdaj«.
Ta ugotovitev velja tudi za Slovenijo, ne
glede na to, kaj smatramo kot začetek naše
domovine. Vsekakor ne moremo govoriti,
da se je pričetek razvoja in vse uspešnejše
uporabe
projektnega
managementa
zgodil z ustanovitvijo našega združenja –
ZPM. Vrsta podjetij, ustanov in svetovalnih

organizacij
je
razvijalo
projektni
management na razne načine že pred tem.
Je pa združenje vsekakor pripomoglo h
koncentriranemu
interdisciplinarnemu
razvoju tega managementa in k uspešnosti
njegove uporabe.
Danes ocenjujem, da je bila ustanovitev
združenja skorajda nujna, bila je velika
potreba in zato je tudi bilo ustanovljeno.
Posebej pa moram poudariti, da so k temu
pripomogli številni posamezniki, ki so bili
na kakršni koli način povezani s projekti,
saj brez njih seveda združenja ne bi bilo
možno ustanoviti. Pomembno je bilo, da
se je tematika projektnega načrtovanja in
projektnega managementa tudi s pomočjo
združenja pričela že pred in predvsem po
njegovi ustanovitvi uvajati v izobraževanje
ter tudi na podiplomske študije. Pomembno
vlogo ima pri tem program certificiranja
za projektne managerje, ki ga združenje
izvaja.
Kako gledam na ustanovitev združenja
danes? Združenje je bilo in je še potrebno.
Združenje je pomembno pripomoglo
k razvoju in uporabnosti sodobnih
in preizkušenih rešitev projektnega
managementa pri projektih, programih
projektov, portfeljev projektov ter nasploh
pri projektnem snovanju strategij ter
izvajanju projektov v projektno usmerjenih
podjetjih. Glavne smernice razvoja
združenja je možno razbrati iz produktov
združenja; naj izpostavim samo program
certificiranja za projektne managerje
SloCert, strokovno revijo Projektna mreža
Slovenije, e-revijo ZPM Mrežnik, vsakoletne
Projektne forume in svetovanja raznih oblik.
Povezovanje z IPMA – International Project
Management Association se nadaljuje,
najbolj pri programu certificiranja in
vključenosti naših strokovnjakov v to
združenje in še bi lahko našteval. Kako
gledam na ustanovitev združenje? Gledam
ga z velikim zadovoljstvom in prepričanjem,
da smo storili prav.
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Večk rat omenjate pojem
»Projektna Slovenija«, v našem
ZPM Mrežniku objavljate
predstavitve projektov
in intervjuje z njihovimi
managerji iz Slovenije. Kaj
pravzaprav pod tem pojmom
želite sporočiti?

•
•

vpliva projektov že med izvajanjem in
(žal) kasneje, ko so projekti že končani
in so poznani učinki, ki jih s projekti
dosegamo,
zavedanje, da so projekti potrebni,
nujni, da zahtevajo veliko raznovrstnih
vlaganj, odpovedovanj in podobno,
znanje in usposobljenost za načrtovanje
in vodenje projektov.

Pojem »Projektna Slovenija« je treba
razumeti kot zbir vsega, kar je treba
storiti za uspešno izvajanje in zagotovitve
uspešnosti koriščenja vsega, kar je bilo
s projekti doseženo. Glavni pri tem pa
so seveda sami projekti, samostojni ali
združeni v programe ali portfelje projektov.
Predstaviti nabor vseh projektov, ki jih
Slovenija in njeni subjekti snujejo in izvajajo,
je zelo težavno oz. v tem trenutku skorajda
nemogoče. Še težje pa je predstaviti
projekte, ki bodo odločilni in strateško
izredno pomembni za našo domovino,
našo državo in njeno vlogo in položaj v EU
in svetu. Pravzaprav ni področja delovanja,
kjer ne bi mogli govoriti o projektih. Naj
samo omenimo gospodarstvo, obrambo,
zdravstvo, energetiko, kmetijstvo, raziskave
in razvoj, socialo, kulturo, izobraževanje,
varovanje okolja, organizirano skrb za
starejše, mladino, šport, mednarodno
povezovanje itd.

Posebej pa moram izpostaviti, da je
osnovni pogoj strategija – predvsem
strategija Vlade Republike Slovenije in
v določenih primerih Državnega zbora.
Gre lahko za strategije posega, strategije
vpliva in strategije zagotavljanja pogojev.
Slednja lahko izredno pripomore k uspešni
Projektni Sloveniji.

Beseda »projektna« ne pomeni veliko, če ne
dodamo uspešna. Torej uspešna Projektna
Slovenija. Pogoje za to uspešnost bi lahko
strnili v naslednje:
• projektno snovanje in izvajanje strategij
oz. projektnih zamislih nasploh,
• celovitost priprave zagona projektov,
• pravočasna in celovita vključenost
strokovne sredine, ki oblikuje vsebino
projektov že v oblikovanje strategij,
projektne zasnove izvajanja strategij,
pripravo zagona projektov,
• pravilno dojemanje in razumevanje
projektov v vseh družbenih sredinah
do posameznikov, ki jih zadeva
projekt. Predvsem gre za neupravičeno
negativno dojemanje pomembnosti

Žal pa sedanjih aktualnih velikih
infrastrukturnih in drugih projektov za
potrebe nacionalnega razvoja in reševanja
strateških problemov Slovenije, izvajanih
pod okriljem države, ne moremo povezati
s pojmom uspešna Projektna Slovenija.
Kot primer vzemimo samo projekte TEŠ 6,
železniško progo Koper–Divača, projekte,
ki so obveza Slovenije pri izgradnji 5.
železniškega koridorja evropskega TENomrežja, projekte na področju obrambe,
projekte izgradnje vetrnih elektrarn,
projekte odpravljanja posledic naravnih
katastrof in še bi lahko naštevali. Ne morem
razumeti in še manj dojeti, kaj se je in se
dogaja na projektu Koper–Divača.

Več kot 40 let sem bil svetovalec pri
vrsti projektov, pretežno v Sloveniji.
Uspešnost izvajanja projektov, predvsem
v gospodarstvu, se izredno povečuje.
Dokazov za to je veliko. Moram priznati, da
sem se pri sodelovanju na projektih veliko
naučil in spoznal, kaj je treba postoriti,
zagotoviti, organizirati, da bodo projekti
uspešno izvajanji in vodeni. To me je tudi
vodilo v razvoj projektnega managementa
nasploh in prilagojenega za razmere v
Sloveniji. Pobuda za ustanovitev združenja
je tako postopoma dozorela.

Posebej pa moram
izpostaviti, da je osnovni
pogoj
strategija
predvsem
strategija
Vlade Republike Slovenije
in v določenih primerih
Državnega zbora.
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V združenju smo se
odločili, da predstavimo
uspešne projekte in da
na ta način prispevamo k
spoznanjem, da v Sloveniji
znamo
in
zmoremo
izvajati
tudi
dobre
projekte.

Med pogoji za uspešno Projektno Slovenijo
sem navedel zadnjo alinejo, ki se prične
z »zavedanje«. K zavedanju lahko zelo
pripomorejo mediji. Vse prevečkrat se pri
informiranju o projektih daje prednost
pri poročanju in analiziranju neuspešnim
projektom, manj pa se predstavljajo
dobri in uspešni projekti. S poročanjem
o uspešnih projektih vplivamo na zavest,
da v Sloveniji znamo izvajati projekte,
ki pomenijo veliko ustvarjalnosti, veliko
znanja in organizacijsko sposobnost.
Uspešnih projektov je v Sloveniji veliko; če
omenimo samo projekte v gospodarstvu,
raziskovalno-razvojne projekte, projekte
mladih, ki zmagujejo na mednarodnih
natečajih, projekte v občinah, nekatere
infrastrukturne projekte, kot je projekt AC
odseka Draženci–MMP Gruškovje, ki bo po
sedanjih napovedih končan pred rokom in
z nižjimi stroški, ipd.
Zato smo se odločili v združenju, da
predstavimo uspešne projekte in da na
ta način prispevamo k spoznanjem, da v
Sloveniji znamo in zmoremo izvajati tudi
dobre projekte in da v Sloveniji marsikje
lahko že dolgo nazaj govorimo o uspešnem
projektnem managementu. V tem vidim
tudi veliko poslanstvo našega združenja. To
že med drugim dokazujejo tudi podeljena
priznanja za najboljšega projektnega
managerja leta.

•

•

Kaj so pravzaprav razlogi,
da smo priča neuspelim
projektom, predvsem
strateško pomembnim
infrastrukturnim projektom?
In kaj vi priporočate, kaj
bi svetovali, da preprečimo
neuspešne projekte?
Vprašanje je zelo kompleksno in temu
primeren bi bil seveda odgovor. Omejil
se bom na nekaj po mojem mnenju zelo
pomembnih razlogov:
• Ne obstaja tako izdelana strategija
razvoja Slovenije, ki bi bila operativno
sposobna za prvo identifikacijo

•

projektov, programov ali portfeljev
projektov, ki bi bili potrebni za izvajanje
teh strategij. Enako lahko govorimo
v določenih primerih nacionalnih
razvojnih programov, pri programih
prevzema obveznosti, ki so nujne
ob našem članstvu v EU, v NATO in
ob drugih oblikah povezovanja in
sodelovanja, ki temeljijo na projektnem
povezovanju.
Nepoznavanje projektnega načina
izvajanja in predvsem tega, kaj morajo
državni organi dejansko storiti, da
se zagotovijo pogoji za uspešno
načrtovanje in izvajanje projektov. Je
že bilo kdaj izvedeno usposabljanje o
projektnem delovanju in projektnem
načinu dela poslancev in nasploh o
projektnem načinu reševanja razvojnih
in drugih (tudi kriznih) problemov
razvoja za poslance državnega zbora
in člane vlade? Nekaj začetkov je bilo z
ustanovitvijo vladne projektne pisarne,
potrebno bo seveda veliko več.
Zagotoviti kontinuiranost veljavnosti
strategij,
zajetih
v
razvojnih
dokumentih, državnem proračunu,
zakonodaji itd. Vse prepogosto se
nam dogaja, da se z nastopom nove
politične strukture, nove vlade in
oblikovanja državnega zbora ter raznih
njegovih odborov sprejemajo odločitve
ali sklepajo dogovori, ki spreminjajo
pred tem sprejete projektne prioritete.
Dokazov za to je veliko; poglejmo
samo vsakokratne koalicijske pogodbe.
Zaslediti je tudi veliko projektnih
dogovorov v času volitev, veliko
projektnih obljub, ki jih bo zelo težko
izvesti. So pa lahko dober pripomoček
za doseganje dobrih volilnih rezultatov.
Ali volivci vemo, da so to samo obljube,
ki jih pravzaprav ne bo možno izvesti?
Preprečiti pojav »pijavk«, ki izkoriščajo
projekte za svoje koristi že pri
načrtovanju in seveda kasneje pri
izvajanju. Gre med drugim tudi za
etično moralna načela, označimo jih
lahko kot projektna. Največ »pijavk«
se pojavi takrat, ko projekta ni možno
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več zaustaviti, treba ga je na kakršni
koli način zaključiti, posledica bo
tudi 100-odstotna podražitev glede
na prvotno načrtovano ekonomiko
projektov.
Ostali del mojih odgovorov, ki bi bili
potrebni glede na vaše vprašanje, bi strnil
v naslednje:
Vsak, ki je vključen v oblikovanje, odločanje,
izvajanje, vodenje, prevzem rezultatov
projektov, mora poznati svoje obveznosti
za zagotovitev uspešne Projektne
Slovenije in te obveznosti tudi dosledno
izpolnjevati.
Moram pa še dodati:
Pravilno dojeti in prevzeti projektni
način življenja. Projektov bo vedno več
in med njimi bo kmalu večina takih, s
katerimi bomo morali reševati posledice
tega, kar smo s predhodnimi projekti
povzročili in naredili škodo samemu sebi in
naravi, ki s svojimi vplivi ni več takšna, kot
je bila doslej. Že samo pretresljiva porast
prebivalstva, bližamo se 7,6 milijardam,

bo povzročil nove projekte, ki pa jih lahko
načrtuje, financira in izvaja samo razviti
del sveta. Tega pa čaka veliko odrekanja,
ki ni bilo potrebno v sedanjem razvoju.
Lahko problem migracij rešijo same države,
od koder prihajajo migranti, da si rešijo
življenje ali izpolnijo pričakovanja za boljše
življenje? Če je odgovor ne, kdo torej?
V svoji zadnji knjigi sem se ukvarjal s tem,
da postajamo projektna družba. Sedaj pa
trdim, da prehajamo na projektni način
življenja. To nas čaka in ta način življenja
bodo morali prevzeti naši zanamci.
V svojih odgovorih na vaša vprašanja, ki
ste jih povezali s 25-letnico ustanovitve
našega združenja, sem se kar nekam
oddaljil od tematike ustanovitve. Vendar
je potrebno razmišljanje za v prihodnje, na
projektne obveznosti za zagotovitev naše
bodočnosti. Podoben način razmišljanja
smo imeli tudi takrat, ko smo ustanavljali
naše združenje. Morali smo si postaviti
vizijo za naprej.
Več o dr. Antonu Haucu http://zpm.si/wpcontent/.

dr. Brane Semolič

H

Ste pravzaprav glavni
pobudnik, zasledimo tudi,
da ste »oče« uvedbe IPMA
certificiranja v Sloveniji.
Kaj je bilo vaše vodilo, da je
v našem združenju prišlo do
tega programa? Kako je s tem
pravzaprav v svetu? Kakšna
je bila ob tem vloga IPMA?

itrejši kot je razvoj in spreminjanje
poslovnega okolja, hitreje naše kompetence
zastarijo, če jih sproti ne nadgrajujemo s
pridobivanjem novih znanj in izkušenj. To
je tudi bistvo odgovora, zakaj potrebujemo
certifikate, ki so dokazila o aktualnosti
kompetenc imetnika takšnega certifikata.
V času druge polovice osemdesetih let
prejšnjega stoletja, ko smo se začeli
soočati z vedno večjimi izzivi tehnološkega
razvoja in sprememb v poslovnem okolju,
povzročenih s hitrim razvojem na področju
računalništva, se je pojavila tudi potreba po
boljšem obvladovanju razvojnih projektov
in s tem tudi po večji profesionalizaciji
stroke projektnega managementa.
Ideja
za
program
mednarodnega
certificiranja kompetenc s področja
projektnega managementa se je rodila
na svetovnem kongresu IPMA (tedaj še

V svoji zadnji knjigi sem
se ukvarjal s tem, da
postajamo
projektna
družba. Sedaj pa trdim, da
prehajamo na projektni
način življenja.
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Zelo sem vključen v
mednarodno poslovno
okolje. Moje dejavnosti in z
njimi povezani projekti se
nanašajo na tri področja.

INTERNET) v Firencah leta 1993. Imenovana
je bila delovna skupina predstavnikov
iz
Francije,
Nemčije,
Luxemburga,
Nizozemske in Velike Britanije, kjer so
že imeli nekaj praktičnih izkušenj z
omenjenega področja. Skupino je vodil
Richard Pharro iz APM – britanskega
združenja za projektni management.
Delovna skupina je predstavila idejno
zasnovo projekta uvedbe mednarodnega
programa
certificiranja
projektnih
managerjev v državah, članicah združenja
IPMA. Prvi sestanek predstavnikov trinajstih
zainteresiranih članic je bil v IBM-centru
La Hulpe v Belgiji leta 1994. Kot tedanji
podpredsednik ZPM sem se na lastno
iniciativo udeležil omenjenega dogodka
in našel tudi zunanjega sponzorja za
kritje stroškov na to vezanega potovanja.
Na osnovi sprejetih izhodišč in sklepov
tega sestanka je nastal IPMA mednarodni
program
certificiranja
projektnih
managerjev, kot ga poznamo danes. Na
osnovi izhodišč sem pripravil zasnovo
projekta uvedbe tega programa v ZPM,
ki ga je tedanji Upravni odbor ZPM pod
predsedovanjem prof. dr. Antona Hauca
soglasno potrdil. Na osnovi tega sem sprejel
vodenje projekta razvoja in vzpostavitve
delovanja programa IPMA SloCert. Podpis
pogodbe z IPMA o uradnem začetku
izvajanju programa SloCert je bil dne 26.
11. 1997 in s tem tudi zelena luč za prvi
uradni razpis za kandidate tega programa.
V projektu razvoja sistema SloCert so
bili izbrani in s strani IPMA validirani prvi
vodilni ocenjevalci programa, in sicer:
• prof. dr. Anton Hauc,
• prof. dr. Brane Semolič in
• prof. dr. Andrej Škarabot.

V prvem projektu certificiranja sta
sodelovala zunanja IPMA-ocenjevalca,
Klaus Pannenbaecker (predsednik in vodilni
ocenjevalec nemškega združenja GPM) in
prof. dr. Sebastian Dworatschek (vodilni
ocenjevalec GPM). Uradna podelitev
prvih certifikatov je bila naslednje leto, tj.
1998, in sicer ob zaključku mednarodnega
kongresa IPMA, ki je bil v Cankarjevem
domu v Ljubljani.
Veliko sodelujete na
mednarodnih področjih,
ki so na ta in drugi način
povezani s projektnim
managementom. Aktivni ste
na oblikovanju projektnega
iz vajanja projektov, vezanih
n a I V. i n d u s t r i j s k o r e v o l u c i j o.
Nam lahko obrazložite vlogo
te revolucije, njene glavne
značilnosti in kateri projekti
bodo prednostni?
Ja, res je, zelo sem vključen v mednarodno
poslovno okolje. Moje dejavnosti in z
njimi povezani projekti se nanašajo na
tri področja. Prvo področje se nanaša na
projekte aplikativnih raziskav in razvoja
proizvodov ter storitev za potrebe
virtualizacije poslovanja industrijskih
inovacijskih ekosistemov. Drugi segment
pokriva evropske partnerske inovacijske
projekte
s
področja
digitalizacije
poslovanja in uvajanja z njimi povezanih
proizvodnih in podpornih tehnologij ter
“pametnih rešitev” v prakso sodelujočih
podjetij. Tretje področje se nanaša na razvoj
kompetenc managementa projektov
in inovacij v virtualnem poslovnem
okolju Industrije 4.0. Glavne značilnosti
projektov Industrije 4.0 so uporaba
novih naprednih tehnologij, ki temeljijo
na digitalizaciji integriranih tehnoloških
in poslovnih procesov, uvajanju novih
poslovnih modelov, medorganizacijskih
vrednostnih verigah, uporabi inovacijskih
ekosistemov ter virtualizaciji poslovanja.
Vse bolj se ugotavlja, da klasične
kompetence
projektnih
managerjev
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ne zadostujejo potrebam projektov
Industrije 4.0. V ta namen smo v okviru
naše mednarodne industrijske inovacijske
mreže LENS Living lab začeli z dvema
partnerskima projektoma. Pri prvem
razvijamo nov modul v okviru obstoječega
podiplomskega izobraževalnega programa
Cranefield College, ki se nanaša na
management projektov in programov
v virtualnih organizacijah Industrije 4.0.
Drugi skupni projekt je management
znanja in kompetenc projektnega
managementa 4.0, ki ga izvajamo v okviru
mednarodnih festivalov znanja KMFEST, ki jih v sodelovanju z LENS Lining
Lab organiziramo s partnerji v različnih
delih sveta. Letos ga že tretjič zapovrstjo
organiziramo skupaj z danskim združenjem
inženirjev (IDA) v Odense Danska (10.−11.
9. 2018). Letošnji KM FEST je še posebej
zanimiv, ker v organizaciji dogodka
sodeluje tudi slovenska ambasada iz
Kopenhagna, naš kompetenčni center za
področje uvajanja kognitivnih-fleksibilnih
robotov − KC ROBOFLEX in SRIP “Pametne
tovarne”, ki ga koordinira Inštitut Jožef
Štefan iz Ljubljane. Glavna tema bodo
management partnerskih inovacijskih
projektov in mrež s področja robotike ter
inovacijsko sodelovanje med Dansko in
Slovenijo na področju razvoja in uvajanja
naprednih robotskih sistemov Industrije
4.0.
Moram vam postaviti še
vprašanje, kot ga postavljam
vsem vam, ustanoviteljem
združenja: kako gledate
na ustanovitev našega
združenja, katerega ste bili
nekaj časa tudi predsednik?
Združenje za projektni management je
nastalo kot logičen odziv na potrebe in
nadgradnja že obstoječih strokovnih
aktivnosti ustanoviteljev ZPM. V začetnih
letih, ko je prof. dr. Anton Hauc predsedoval
združenju, sem bil podpredsednik, kasneje
predsednik in nato vrsto let predsednik
Strokovnega odbora ZPM. Ves čas smo

razvijali in promovirali stroko projektnega
managementa v slovenskem prostoru in
širše. Tako je tudi v času, ko sem bil dva
mandata podpredsednik IPMA, odgovoren
za področje raziskav in mednarodnih
dogodkov, nastal mednarodni IPMAprogram
nagrajevanja
najboljših
raziskovalnih projektov s področja razvoja
stroke projektnega managementa, kakor
tudi vzpostavljena platforma sodelovanja
s
komplementarnimi
mednarodnimi
strokovnimi mrežami. V ta namen smo
vzpostavili IPMA Odbor za raziskovalno
dejavnost, katerega predsednik sem bil
osem let. Danes še opravljam funkcijo
direktorja
strateškega
povezovanja
med IPMA in ICEC. V tem času smo na
našo iniciativo organizirali prvo skupno
mednarodno konferenco, ki je bila leta
2006 v Ljubljani. Poleg tega smo bili
iniciatorji in soorganizatorji vrste IPMA
& ICEC ekspertnih seminarjev doma in
po svetu. Bili smo iniciatorji sodelovanja
in povezovanja regionalnih strokovnih
združenj centralne in jugovzhodne Evrope.
Tako je nastal program SENET. Prva skupna
strokovna in istočasno ustanovitvena
konferenca je bila v Ljubljani. Še sedaj imam
nekje v arhivu zahvalno pismo udeleženca
iz ZDA, ki je zapisal, da smo s tem dogodkom
vzpostavili nov nivo standardov kakovosti
izvedbe
mednarodnih
strokovnih
posvetov. Zaključimo lahko z ugotovitvijo,
da smo nedvomno prispevali k razvoju
stroke projektnega managementa ter
zagotovili svojo vidnost tako doma kot tudi
na mednarodnem nivoju.

Poleg
tega
smo
bili
iniciatorji
in
soorganizatorji vrste
IPMA & ICEC ekspertnih
seminarjev doma in po
svetu.
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mag. Andrej Kerin
Dnevno sem se srečeval
s problemi kakovosti
na gradbenih projektih,
predvsem kot kontrolor
kakovosti opravljenih del.

Bili ste
predsednik
našega
z d r u ž e n j a . Tu d i
vam, enako
kot obema
predhodnikoma,
želim postaviti
vprašanje, kako
gledate na ustanovitev našega
združenja danes in ali bi morebiti
takrat kaj zastavili drugače

R

es je. Bil sem predsednik ZPM od leta
2010 do 2014 po dolgoletnem delovanju v
ZPM v vlogi člana izvršnega odbora ali drugih
zadolžitev, ki sem jih rade volje sprejel.
Za mene je bila ustanovitev Slovenskega
združenja za projektni management kot
nekakšen praznik, saj sem imel v življenju
in svojem poklicu kar veliko opravka z
raznovrstnimi projekti. Diplomiral sem pri
prof. Šukljetu z nalogo Posedanje strojnice
HE srednja Drava II in kot gradbeni inženir
sem se kmalu po diplomi zaposlil na FAGG
v Laboratoriju SGP Slovenija ceste kot vodja
oddelka za geomehaniko. Dnevno sem se
srečeval s problemi kakovosti na gradbenih
projektih, predvsem kot kontrolor kakovosti
opravljenih del, spoznal pa sem tudi, da so
rezerve v organizaciji in da bi s sistematskim
delom in dobrim načrtovanjem lahko veliko
prihranili.
Po nekajletnem delovanju v laboratoriju in na
terenu pri gradnji slovenskega avtocestnega
križa na odsekih Unec−Postojna ter Hoče−
Levec sem bil imenovan za vodjo oddelka za
razvoj in organizacijo.
Spominjam se, kako
sedemdesetih let prejšnjega
ob sodelovanju Zavoda za
izboljšati učinkovitost dela:
• z uvajanjem plana
organizacijske enote,

smo konec
stoletja skušali
produktivnost
procesa

kot

•
•

izboljšanjem koordinacije med projekti,
odločanjem v korist podjetja kot celote
in hkrati uspešno izvedbo posameznega
projekta.

Naš svetovalec je bil v imenu Zavoda za
produktivnost dr. Andrej Škarabot, ki je med
drugim predlagal, da se nekaj strokovnjakov
iz vrst našega podjetja udeleži 6. kongresa
INTERNET v Garmisch-Partenkirchnu (1979) s
ciljem, da kakšne izkušnje prenesemo v naše
podjetje. Vodstvo se je s tem strinjalo. In res je
bilo koristno in hkrati izvedljivo, čeprav smo
razpolagali le z računalnikom IBM 1140, ki je
imel le 14 kb spomina, s svojimi diski, sortirko
in verificirkami pa je zasedal pol nadstropja
prostorov na sedežu podjetja.
Spominjam se, kako sem kmalu po tem s
»papirčkovo« metodo s pomočjo sodelavcev iz
različnih služb izdelal časovni plan integracije
podjetij SGP Slovenija ceste in GP Tehnika, da
je vse teklo brez zastojev. Takrat sem bil v vlogi
direktorja skupnih služb, nekaj mesecev prej
pa smo v podjetju KIIS ustanovili Komisijo za
izgradnjo informacijskega sistema v sestavi K.
Mörec, finančni direktor − predsednik, člani
pa G. Raič, vodja AOP, S. Berce in podpisani
s področja organizacije. Omenjeni dogodki
so odraz tistega obdobja, ko se je šele začel
uveljavljati projektni management kot
splošno orodje za kakovostno organizacijo
dela na projektih.
Želeni informacijski sistem v celoti ni zaživel,
kot smo želeli. Vendar pa so bili v času
izgradnje mega projekta vojaške baze v
Iraku (1980−1985) mesečno zagotovljeni
ključni podatki o rezultatih opravljenega
dela ter napoved za naprej, kaj bi se lahko
dogodilo, če ne bo ukrepanja. Ob tem nismo
imeli odobrenih osebnih računalnikov, ki
so prihajali kot novost na trg. Ročno zbrane
podatke je peščica sodelavcev obdelala
gostujoč na velikem računalniku sosednje
vojne baze, ki jo je gradil konzorcij drugih
jugoslovanskih podjetij iz Srbije. Pošiljali so
jih v Slovenijo na kasetah z osebno prtljago
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potnikov, vselej z vsaj eno varnostno kopijo.
Leta 1992 sem bil seveda prisoten ob
ustanovitvi združenja ZPM in mislim, da je
bilo to dejanje izpeljano tako, kot je bilo treba,
in glede na dane okoliščine ne bi ničesar
spreminjal. Sicer pa smo imeli takrat po zaslugi
dr. Antona Hauca in dr. Braneta Semoliča za
seboj 14. Svetovni kongres »Strategy start
up!« v Cankarjevem domu, kjer sem skupaj z
ostalimi kolegicami in kolegi prejel certifikat
za raven B s številko 5/1998. Na kongresu sem
nastopil z dvema referatoma ter naletel na
dober odziv. Spominjam se, da je naša ekipa
pod vodstvom dr. Hauca na predhodnem
kongresu v Parizu naja vila 14. kongres,
med drugim s pravim Ribničanom, kar je
tudi gotovo pripomoglo k dobri udeležbi v
Ljubljani.
Vključeni ste v našo »krovno«
organizacijo IPMA in tudi v
ICEC. Na katerih področjih
delujete in kaj bi bilo
vaše priporočilo, vezano
na zagotovitev uspešnega
projektnega managementa v
poslovnih in drugih okoljih v
Sloveniji?
V organizaciji IPMA sem nekaj let kot
predstavnik ZPM sodeloval v delovnih
skupinah ob prenovi standarda ICB verzije 3.0
v ICB4 in delno ICRG 3.01 v ICR4, na srečanjih
v Bremnu, Rigi, Valencii in Rotterdamu. Želja
vodstva projekta je bila, da se po možnosti sliši
glas vsake izmed organizacij članic s ciljem
sprejemljivosti in medsebojnega prilagajanja.
Naši predlogi so bili večkrat sprejeti. V končni
verziji je ožja strokovna skupina izoblikovala
besedilo in poskrbela za enoten jezik. V
okviru organizacije IPMA sem se udeležil tudi
tečaja za ocenjevanje projektne odličnosti
organiziranega v Ljubljani pod vodstvom
znanega promotorja Ota Ziegelmeierja in
pridobil naziv vodilnega ocenjevalca. Žal smo
v Sloveniji izpeljali le pilotski projekt v družbi
SAVA leta 2007. Kasneje sem se udeležil še
obnovitvenega seminarja v Varšavi. Model je
zelo podoben tistemu, ki velja za poslovno

odličnost podjetij, ki mi je bil znan že od leta
1998, ko je bil organiziran prvi seminar za
ocenjevalce poslovne odličnosti organizacij
skladno s pravili za podeljevanje Priznanja
Republike Slovenije za poslovno odličnost −
PRSPO .
Z organizacijo ICEC – International Cost
Engineerig Council sem se prvič srečal, ko
so Ljubljano obiskali njeni predstavniki iz
Nizozemske in Velike Britanije, kjer imajo
dobro razvito stroškovno inženirstvo in
nadzor količin (Quantity Surveying) kot
vedi, ki omogočata dobro načrtovanje in
spremljanje stroškov. Dobro se spominjam,
kako smo jih peljali na večerjo v nekdanjo
Slonovo klet. Takrat je eden med njimi opisal,
kako lahko strokovnjak – stroškovni inženir
na podlagi pribora in posodja ter opreme
oceni okvirno ceno celotnega hotela, kar je
zvenelo dokaj prepričljivo. Večerjo je takrat

omogočila družba SCT, d. d.
V ZPM so me izbrali za delegata v ICEC,
podjetje SCT pa mi je omogočilo udeležbo
na nekaj kongresih tega združenja. Bil
sem predsednik organizacijskega odbora
1. globalnega kongresa ICEC & IPMA, ki
je bil v Ljubljani od 23. do 26. aprila 2006,
predsednik programskega odbora pa je
bil dr. Brane Semolič. V času promocije in
priprav leta 2004 sva se s kolegico Alenko
Kregar, ki je bila s strani Cankarjevega doma
zadolžena za omenjeni kongres, udeležila
kongresa ICEC v Cape Townu leta 2004 in s
primerno izvedbo prevedene pesmi Kol’kr
kapljic tol’ko let požela navdušen aplavz. Na
zasedanju ICEC dne 28. 6. 2008 v Torontu
sem bil izbran za direktorja regije 2 (Evropa in
bližnji vzhod) in prejel priznanje zaslužnega
člana za strokovno in prostovoljno delo v
organizaciji ICEC (Distinguished International
Fellow). Na isto mesto sem bil izvoljen 24.

Z organizacijo ICEC
- International Cost
Engineerig Council sem se
prvič srečal, ko so Ljubljano
obiskali njeni predstavniki
iz Nizozemske in Velike
Britanije.
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Število prijav v postopek
certifikacije na posameznih
ministrstvih in vladnih
službah raste zavest,
da
potrebujejo
več
certificiranih strokovnjakov,

7. 2010 na zasedanju ICEC v Singapurju.
Po izteku mandata sem bil 24. 6. 2012
na zasedanju ICEC v Durbanu izvoljen za
podpredsednika Izvršnega odbora ICEC za
tehnično področje za dobo dveh let. Kot član
organizacijskega odbora 27. Svetovnega
kongresa IPMA v Dubrovniku, ki je bil hkrati
tudi drugi skupni kongres organizacij ICEC &
IPMA, sem bil imenovan za direktorja sklopa
stroškovnega inženirstva in projektnega
managementa kot prispevka združenja
ICEC k organizaciji kongresa. Bil sem tudi
član znanstvenega komiteja 8. Svetovnega
kongresa ICEC, ki je bil v oktobru 2014 v
Milanu. Tam sem bil imenovan za dobo dveh
let za podpredsednika ICEC. Na kongresu
v Riu smo se nameravali dogovoriti tudi o
poenotenju osnovnih certificiranih profilov
strokovnjakov s področja Quantity Surveying,
Cost Engineerig in Project Management; v
tem smislu sem bil imenovan za kontaktno
osebo s strani ICEC, na strani IPMA pa ima
tako vlogo prof. Brane Semolič. Vse pa kaže
na izrazit poudarek na tehničnih veščinah pri
ICEC, medtem ko je pri IPMA p o u d a r e k
na mehkih veščinah, torej ljudeh. Zato se
je vnema za skupne standarde osnovnih
profilov nekoliko ohladila

Morda lahko nekaj več povem o tem, kaj
opažam kot direktor programa IPMA® SloCert
glede certificiranja, ki je nedvomno v interesu
našega združenja in bi tudi nedvomno želel,
da bi bilo certificiranja čim več, več pa tudi
zavesti naročnikov, da lahko s certificiranim
znanjem dosežejo precej več, kot če njihovi
projekti tečejo spontano, kot se pač kdo
znajde. Torej nekaj o vidiku s strani programa
IPMA® SloCert:
Statistični podatki o podeljenih certifikatih
v okviru programa IPMA® SloCert kažejo
določen upad zanimanja za certificiranje,
svetla zvezda v tekočem letu 2018 pa je
število prijav v postopek certifikacije. Na
posameznih ministrstvih in vladnih službah
raste zavest, da potrebujejo več certificiranih
strokovnjakov, če želijo uspešno izpeljati
posamezne projekte, ki so si jih zadali, ali
pa zahtevajo njihovo izvedbo tudi volivci,
ki so zaupali svoj glas posameznikom, ki so
bili izvoljeni. To kažejo tudi zadnji dogodki
o projektnem sodelovanju pri ključnih
projektih, ki so jih obljubljali na predvolilnih

K o t d i rek to r p ro grama
cer t i f i c i ra n j a I PMA Slo Cer t s te n a
» v i r u « i n fo r m a c i j, k ako s e raz v i j a,
u p o ra b l j a i n u va j a pro j ektn i
ma n a gement v s loven s k i h
p o d j et j i h . K a k š n a je vaš a o cen a?
Mislim, da se projektni menedžment v dobrih
podjetjih dokaj dobro uvaja, torej povsod,
kjer so vodstva spoznala, da je projektni
management dobro orodje za izvedbo tako
projektov za zunanje naročnike, kot tudi za
notranje razvojne projekte takih podjetij.
Pri njih se vodstva in sodelavci zavedajo,
da je treba pristopati k izvedbi na podlagi
premišljenih načrtov. Po drugi strani opažam,
da ponekod elan za uvajanje projektnih
pristopov upada, če vrhovna vodstva
projektov ne podpirajo v taki meri kot linijske
organizacije. To je sicer že davno odkrita
resnica, torej nisem povedal ničesar novega.

zborovanjih.
V letih 2009 do 2018 je bilo skupno
podeljenih 193 certifikatov po programu
IPMA® SloCert s strani certifikacijskega telesa
v Sloveniji. Očitno je bil opazen pomemben
padec letnega števila certifikatov v kriznih
letih. V letih do leta 2012 smo zabeležili
tudi vidno rast certifikatov na ravni D, ker
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je bilo najavljeno, da po letu 2012 takih
z neomejenim rokom trajanje več ne bo.
Kandidati so si tako skušali zagotoviti vsaj
prvi certifikat, pri katerem še niso pomembne
izkušnje, ki ga potem lahko nadgradijo s
certifikatom na višji ravni.

izžemanjem (so)delavcev.
V ZPM smo prepričani, da lahko skupaj
dosežemo boljše rezultate.

Vodstva podjetij so si tako zagotovila vsaj
minimalna znanja sodelavcev na svojih
projektih, zdaj ko se spet prebuja gradbeništvo
in se srečujemo z veliko primeri razumnega
delovanja vodstev. V zadnjih dveh letih število
certifikatov spet raste in obetamo si, da bo
tako tako tudi v prihodnje ob primernem
oglaševanju in s sistematskimi pristopi tistih,
ki nudimo certifikacijo, in pobud vodstev
podjetij, ki razumejo, da se z mehkimi pristopi
in omogočanjem ustreznega usposabljanja
lahko doseže veliko več kot le s trdo roko in

dr. Andrej Škarabot
tehnike planiranja: Network techniqes, CPM,
PERT, mrežna analiza oz. tehnika mrežnega
planiranja; to je bilo obdobje kritične poti,
časovnih rezerv, in drugo. Poimenovanje
tega področja kot »projektni management«
se je začelo šele po tem obdobju. Tehnike
planiranja so seveda v osnovi namenjene
projektom. Mrežna analiza je prva faza
obdobja projektnega managementa.
Bili ste aktivno vpeti v
ustanavljanje našega združenja.
Tu d i v a s b i ž e l e l a v p r a š a t i , k a k o
gledate na ustanovitev združenja
danes in kako na njegov sedanji
r a z vo j ? S t e p r i č a k o v a l i v e č , v e č
dejavnosti?

L

etos poteka okrogla obletnica našega
združenja, vendar pa se sistematično delo
na projektnem managementu v Sloveniji
ni začelo šele z oblikovanjem združenja,
temveč mnogo prej. To delo »prej« je
pripomoglo, da se je slovensko združenje
oblikovalo hitro in kvalitetno, ko je prišel za
to čas – v letu 1992.
Konec petdesetih in v začetku šestdesetih let
preteklega stoletja so bile »izumljene« nove

Mednarodna organizacija za to področje se je v
začetku imenovala INTERNET – International
Network, ustanovljena je bila 1964, kasneje
se je preimenovala v IPMA – International
Project Management Association.
Prve objave na področju projektnega
managementa so v Sloveniji izšle že leta
1965. Takrat sem napisal članek Mrežna
analiza, sodobna metoda za planiranje
in kontrolo gradnje ter imel s kolegom
J. Ovsenikom referat s tem naslovom na
Posvetovanje Gradbeni center Slovenije
(Ekonomska revija, 1965). Torej smo bili
zelo blizu svetovnim uporabnikom mrežne
analize, čeprav takrat seveda še ni bilo
današnjih hitrih medijev.
INTERNET oz. IPMA je organizirala svetovne

Tehnike planiranja so
seveda v osnovi namenjene
projektom.,
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Certifikacija daje organizaciji
višji status in prav gotovo nov
zagon uporabe projektnega
managementa.

kongrese, na primer na Dunaju, Manchestru,
Kopenhagnu in drugje. Teh kongresov so se
iz Slovenije s svojimi referati udeleževali trije
bodoči prvi ocenjevalci: dr. Hauc, dr. Semolič
in dr. Škarabot.
Ti referati so bili opaženi, spoznali smo
se z drugimi evropskimi in svetovnimi
strokovnjaki projektnega managementa.
Osebno smo se spoznali tudi z vodstvom
mednarodne organizacije. Ti ljudje so kasneje
pomembno sodelovali pri ustanavljanju
našega združenja, pri ustanavljanju sistema
certifikacije itd. Po drugi strani je pozneje kar
nekaj naši članov – Slovencev – sodelovalo v
raznih organih mednarodne organizacije.
Bili ste svetovalec za uvedbo
projektnega managementa.
Kakšne so bile vaše izkušnje
takrat, ko ste bili zelo vpeti
v to svetovanje in kakšna je
vaša ocena uveljavljenosti
projektnega managementa v
Sloveniji danes?
Projektni management ima v družbi danes
seveda popolnoma drugačno vsebino kot
pred leti. Za primer, samo na seminarjih,
ki so bili organizirani v okviru Zavoda za
produktivnost, je bilo v sedemdesetih letih
okoli 4000 udeležencev. Seminarji so trajali
običajno 3 do 5 dni. Največ udeležencev
je bilo iz gradbenih podjetij ter tržno in
tehnološko razvitih podjetij v elektro in
strojni industrij. Veliko izobraževanja so
nudile visokošolske ustanove v Mariboru,
Ljubljani itd. Tega danes več ni. Ljudje danes

dr. Jure Kovač

vedo, kaj so projekti. Projektna kultura se je
pomembno spremenila – na bolje.
Seveda pa so pozitivne spremembe, na
žalost, počasne. Mnogo počasnejše, kot bi
želeli. Še vedno ljudje veliko »vedo«, manj pa
»uporabljajo«.
Ste predsednik Sveta IPMA
SloCert in hkrati eden izmed
p r v i h o c e n j e v a l c e v. K a k š n e
so vaše izkušnje pri izvajanju
certificiranja in kaj bi še
bilo postoriti, da bi se to
certificiranje še bolj uveljavilo?
Certifikatov s področja projektnega
managementa bi moralo v Sloveniji imeti
več posameznikov. Vzrokov za manjšo željo
po certifikatih je kar nekaj:
• manjša sredstva za izobraževanje in večji
pritiski na zaposlene,
• ni jasne zahteve v organizacijah po
certificiranem znanju,
• ljudje veliko slišijo o projektih (saj bo
še nova vlada projektno usmerjena)
in si predstavljajo, da so projekti nekaj
enostavnega, za kar ni potrebno nobeno
verificirano znanje s tega področja,
projekti baje niso nikakršna znanost itd.
Pri certifikaciji pa se pogosto pokaže
pomanjkljivo znanje in praksa kandidatov,
posebej pri vključevanju deležnikov,
trženju projekta, opredeljevanju ciljev itd.
Certifikacija daje organizaciji višji status in
prav gotovo nov zagon uporabe projektnega
managementa.
Zanima me, kako danes gledate
na ustanovitev našega združenja.
Uvodoma navajamo, da so za
ustanovitev združenja neki pogoji,
osnove, neke želje, cilji in podobno.
Kaj bi vi tu posebej izpostavili?
Kako ste osebno gledali na takratni
projekt ustanavljanja združenja?
Upam, da nisem preveč osebna: kaj
je bil vaš motiv, gonilo, cilj?
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K

ot delo in prizadevanja skupine
posameznikov, ki so želeli, da se v Sloveniji
uveljavijo sodobna managerska spoznanja in
praksa. Že pred ustanovijo našega združenja
so posamezniki sistematično razvijali in
uveljavljali spoznanja s področja projektnega
managementa v našem okolju na različne
načine.
Zelo
poenostavljeno
lahko
razvoj
preučevanja projektnega managementa v
našem okolju razdelimo na dve obdobji:
• Preučevanje projektnega managementa
pred letom 1970. Navedeno obdobje
(od 1950 do 1970) zaznamujejo prvi
prenosi znanja s področja projektnega
managementa v naš prostor. Največje
torišče prenosa znanja s področja
projektnega managementa je na
Fakulteti za strojništvo Univerze v
Ljubljani. V vzajemnem katalogu
COBISS lahko sicer zasledimo več kot
300 zadetkov s ključno besedo projekt,
toda bolj podrobna analiza nam pokaže,
da so to dela s področja projektiranja
v strojništvu. Iz navedenega izbora
pa je desetina del, ki so s področja
uvajanja metod in tehnik projektnega
managementa. To so diplomska dela o
uvajanju novih izdelkov, proizvodnih
linij in novih tehnoloških postopkov s
pomočjo projektnega pristopa.
• Začetek pospešenega in lahko trdimo
tudi sodobnega razumevanja teorije
in prakse projektnega managementa
pri nas pomeni leto 1970. Iz zapisov v
vzajemnem katalogu COBISS razberemo,
da
je
preučevanje
projektnega
managementa dobilo pravi zagon
po letu 1970 in se nadaljuje vse do
današnjih dni. Analiza strukture del s
področja projektnega managementa
nam pokaže, da so teme, ki jih avtorji
obravnavajo, zelo podobne smernicam
preučevanja projektnega managementa
v razvitih gospodarstvih. Poudarjeni
so problemi obvladovanja projektov v
večprojektnem okolju, integralni pristopi
pri uvajanju projektnega managementa,

aplikacije projektnega načina dela na
področju nepridobitnih organizacij in v
zadnjem času tudi novejše teme, kot so
agilni projektni management, portfelj
projektov itd. Prav je, da navedemo
prve avtorje del s področja projektnega
managementa pri nas z začetka 70.
let prejšnjega stoletja. To so bili: Anton
Hauc, Andrej Škarabot, Franjo Perič, Rudi
Rozman, Štefan Ivanko, Štefan Kajzer,
Ferdinad Marn idr. Od naštetih avtorjev
najbolj izstopa Anton Hauc. Njegova
bibliografija s področja projektnega
managementa obsega 620 del.
Velike zasluge za popularizacijo projektnega
managementa v našem prostoru ima
izvajanje izobraževalnih programov s
področja
projektnega
managementa
različnih fakultet in visokih šol. Tako je
prvi izobraževalni program s področja
projektnega managementa uvedel prof. dr.
Anton Hauc na VEKŠ (danes Ekonomskoposlovna fakulteta UM) leta 1974 (naslov
predmeta je bil Organiziranje projektov).
Pozneje so njegovemu zgledu sledile še
druge fakultete, med njimi Fakulteta za
organizacijske vede Krajn UM, Biotehniška
fakulteta UL, Ekonomska fakulteta LJ in
druge.
Tudi razne oblike dopolnilnega izobraževanja
s področja projektnega managementa
v našem prostoru obstajajo že zelo
dolgo. Prelomnico v organiziranju večjih
javno odmevnih posvetovanj s področja
projektnega managementa predstavlja cikle
konferenc pod naslov »Projekti in razvoj«.
Prvo navedeno konferenco je organiziral
VEKŠ leta 1987 v Ljubljani in predstavlja
mejnik v uvajanju in prepoznavnosti
projektnega managementa kot sodobnega
managerskega koncepta v našem okolju, ki je
dosegel določen vrh leta 1998 v organiziranju
14. svetovnega kongresa IPMA v Ljubljani –
takrat pa že pod okriljem ZPM.
ZPM je bilo in je s svojo strokovno dejavnostjo
eden od ključnih dejavnikov razvoja in širjenja
znanj in prakse projektnega managementa

Velike
zasluge
za
popularizacijo projektnega
managementa v našem
prostoru ima izvajanje
izobraževalnih programov
s področja projektnega
managementa različnih
fakultet in visokih šol.

22

Projektni management si
je v svojem dosedanjem
razvoju pridobil položaj zelo
uspešnega in učinkovitega
managerskega koncepta.

v našem okolju. Izpostaviti velja, da ZPM
uspešno skrbi za razvoj tega področja in
izdaja edino raziskovalno-strokovno revijo
Projektna mreža Slovenije v Sloveniji; tako z
različnimi oblikami prenosa znanja uspešno
sledimo razvoju projektnega managementa
v svetu. Obžalujemo lahko samo, da je tako
malo knjižnih del s področja projektnega
managementa v slovenskem jeziku.
Vpeti ste v certificiranje programa
IPMA SloCert kot vodja projekta
prehoda na ICB4, kot novo strukturo
znanj in procesov certificiranja, ki se
sedaj uvaja v IPMA. Zakaj ta prehod iz
prejšnjega ICB3 na sedanjega ICB4?
Projektni management si je v svojem
dosedanjem razvoju pridobil položaj zelo
uspešnega in učinkovitega managerskega
koncepta. Še več. Tudi v obdobju digitalizacije
projektni management ohranja in še krepi
položaj enega od najbolj razširjenih in
uspešnih ter učinkovitih managerskih orodij.
Za številne managerske koncepte, ki so
nastali v podobnem časovne obdobju kot
projektni management in bili v preteklosti
zelo popularni, tega ne moremo trditi. Res
pa je, da se projektni management tudi kot
managerska disciplina spreminja ter prilagaja
na nove spremenjene razmere ter zahteve
okolja.
Spremembe, ki jih zajema prehod iz
ICB3 na sedanji ICB4, obsegajo premike
na področju razumevanja in prakse
projektnega managementa v sodobnem
okolju. Uvajajo so ravni certifikacije, ki
sledijo trendom multiprojektnih pristopov,
kot so management programov projekta
in management porteflja. Sodobna okolja
so vse bolj kompleksna, podjetja in druge
organizacije svoj razvoj vse bolj realizirajo
s pomočjo projektnega pristopa, ki pa
zahteva obvladovanje multiprojektnega
pristopa. Druga velika vsebinska sprememba
v ICB4 zajema razširitev kompetenc s
področja projektnega managementa s
poudarkom na t. i. »mehkih« kompetencah,
kot so področja motiviranja, komuniciranja,

upoštevanja različnih deležnikov itd.
Navedene spremembe v ICB4 uspešno
sledijo trendom v poslovnih okoljih in s tem
ohranjajo certifikacijski procesa na področju
projektnega managementa v okviru
programa IPMA SloCert.
Menite, da je v učnih programih
različnih stopnej študija ustrezno,
lahko rečemo tudi dovolj, vključena
tematika projektnega managementa?
Kje bi morala biti, pa je žal (še) ni?
Osebno menim, da je prisotnost učnih enot s
področja projektnega managementa na ravni
visokošolskega izobraževanja zadovoljiva.
Res je, da obstajajo še velike možnosti za
izboljšave. Sodobne družbe bodo izrazito
organizacijske in s tem bo poznavanje in
usposobljenost za projektni način dela
ena od ključnih kompetenc. Ne morem pa
trditi, da pri nas na področju visokošolskega
izobraževanje ne obstaja tako raziskovanje
kot tudi izvajanje pedagoškega procesa
na področju projektnega managementa.
Obstaja pa velika praznina na ostalih ravneh
izobraževanja. Znane so prakse iz razvitih
gospodarskih okoljih, ker se že v osnovni
šoli učenci preko praktičnega dela seznanijo
s projektnim pristopom. Predvsem na
področju srednješolskega izobraževanja bi
morali v našem okolju naredi veliko več.
Dr. Anton Hauc, dr. Brane Semolič, mag. Andrej
Kerin, dr. Andrej Škarabot in dr. Jure Kovač –
najlepša hvala za vaše aktivno in zelo uspešno
večletno strokovno delo v Slovenskem združenju
za projektni management.
Spremljajte nas tudi v novembrskem ZPM
Mrežniku, ko bomo nadaljevali z intervjuji. Vaše
predloge, prosim, posredujte na mreznik@
zpm.si.
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PROJEKTNI FORUM 2018
R o k Petje, vo dja o rga n i z a cijskega od b ora

P

rojektni forum je tradicionalna strokovna konferenca, ki jo vsako leto pripravlja naše
združenje. Tokrat pa bo dogodek prvič potekal v jesenskem času. Projektni forum 2018 bo
namreč potekal 20. septembra 2018 v Ljubljani, natančneje v Radisson Blu Plaza hotelu.
Osrednja tema dogodka bo digitalizacija in tehnologija v projektnem managementu,
zato letošnjo konferenco pripravljamo pod naslovom ˝Projektni management v dobi
digitalizacije˝. V prvem delu bodo tako sledila strokovna predavanja na temo pomena
digitalizacije in uporabe tehnologij v podporo projektnemu managementu, vpeljevanju
sprememb v podjetja ter seveda o novostih in bodočem razvoju tehnologij in projektnega
managementa.
V drugem delu Projektnega foruma se bodo predstavila podjetja, ki na trgu ponujajo
informacijske produkte, storitve in rešitve na področju projektnega managementa, hkrati
pa bomo lahko prisluhnili primerom dobrih praks pri vpeljevanju tehnologije v projektni
management.
Tudi letos se lahko na dogodek prijavite preko spletne strani http://zpm.si/forum/,
kjer so na voljo tudi vse potrebne informacije v zvezi z dogodkom in programom. Cena
kotizacije ostaja nespremenjena, seveda pa tudi tokrat ne bomo pozabili na kulinarično
razvajanje udeležencev. Pripravljamo pa še nekaj presenečenj, zato nas spremljajte še
naprej.

P R O J E K T N I M A N AG E R L E TA 2 0 1 8 i n
M L A D I P R O J E K T N I M A N AG E R L E TA
2018

Z

zbiranjem prijav za izbor Projektni manager leta 2018 in Mladi projektni manager
leta 2018 bomo pričeli v zadnjem četrtletju letošnjega leta, zato pričnite že danes
razmišljati o kandidaturi. Uvrstite se tudi vi in vaša organizacija na slovenski zemljevid
najboljših projektnih managerjev in projektno razvitih organizacij.

Projektni forum,
20. septembra 2018
Ljubljana
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V jesenskem, tj. drugem
ciklu 2018 bomo pilotno
uvajali
certificiranje,
usklajeno s standardoma
ICB4 in ICR4, ki sta bila
sprejeta v septembru
2015.

PROGRAM IPMA® SLOCERT
JESEN 2018
ma g. And rej Ker in, d irektor p rograma IPMA® SloCe r t

V

programu IPMA® SloCert 2018 trenutno še zaključujemo certificiranje skladno s
standardoma ICB ver. 3.0 in ICRG ver. 3.1. za vse kandidate, ki so se prijavili v certificiranje
ali recertificiranje letos in lani, a še niso uspeli zaključiti procesa (re)certifikacije zaradi
pomanjkanja časa ali drugih vzrokov. Skušali bomo torej zaključiti vse odprte zadeve do
konca leta 2018 po dosedanjih standardih. To je hkrati izziv in poziv za vse doslej prijavljene
kandidate/kandidatke, da se podvizajo in zaključijo s svojim procesom certifikacije ali
recertifikacije.
V jesenskem, tj. drugem ciklu 2018 bomo pilotno uvajali certificiranje, usklajeno s
standardoma ICB4 in ICR4, ki sta bila sprejeta v septembru 2015, v Sloveniji pa smo dolžni
začeti z uporabo omenjenih standardov še v letu 2018. Zato lahko zainteresirani kandidati
že v septembru na spletni strani ZPM pričakujete nov prijavni obrazec, usklajen z novima
standardoma. Prijavni obrazec bo, kot doslej, v slovenščini. Vsakomur bomo ob prijavi
nudili pomoč pri morebitnih nejasnostih. Po 20. septembru bomo poleg tega organizirali
seminar, na katerem boste prejeli podrobnejša navodila za izvedbo svoje prijave.
Glavne značilnosti novih standardov so, da so poleg že znanih štirih ravni certifikatov A, B,
C in D upoštevana še tri različna področja, na katerih deluje kandidat/ka. Gre za področja:
a) projektni management, b) management programa projektov in c) management
portfelja projektov.
Na D-ravni se certificiranje izvaja samo na področju projektnega managementa. Od
kandidatov se pričakuje zgolj teoretično znanje s področja projektnega managementa,
ki jim omogoča delovanje na posamezni projektni nalogi znotraj projektne skupine. Gre
torej za obvladovanje dodeljene naloge kot področja delovanja. Izpit je, kot doslej, zgolj
pisni in razlike z dosedanjim sistemom certificiranja skoraj ni. Najpomembnejša novost
je uvedba 20 vprašanj s po štirimi izbirnimi odgovori, med katerimi je le eden pravi, in 6
vprašanj odprtega tipa s področja poznavanja kompetenc. Za izbirna vprašanja traja izpit
60 minut, nadaljuje pa se s šestimi vprašanji odprtega tipa, kar traja še 120 minut. Kot
doslej je treba pripraviti tudi samooceno, življenjepis in kratek opis svojega delovanja.
Na C-ravni se certificiranje izvaja samo na področju projektnega managementa in sicer
za kandidate/tke, ki že imajo določene izkušnje za samostojno vodenje manj zahtevnih
projektov. Zato morajo že ob prijavi navesti, na kakšnih projektih so delovali/le ali jih
vodili/le v ustreznem obdobju pred prijavo v certificiranje. Izpit je pisni in vprašanja so
zastavljena tako, da lahko kandidati/ke ob odgovarjanju nanje opišejo svoje sposobnosti
oziroma kompetence, potrebne za uspešno vodenje projekta. Izpit traja 3 ure (180
minut), odgovoriti pa je treba na 10 vprašanj, od tega pet iz poznavanja kompetenc in 5 v
zvezi z izvedbo projektov. Za raven C je prav tako treba pripraviti samooceno in povzetek
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kandidatovega/tkinega izbranega primera, ki ga zagovarja na poglobljenem intervjuju ali
na vedenjski delavnici. V okviru vedenjske delavnice kandidati/tke v skupinah obdelajo
primer projekta, ocenjevalci pa spremljajo delo skupine in ob tem ocenjujejo predvsem
njihove kompetence z vidika ljudi.
Raven B se nanaša na zahtevnejše projekte (P), programe (Pg) ali portfelje (Pf ). Od
kandidatov/kandidatk pričakujemo, da imajo večletne predpisane izkušnje in kompetence
za samostojno vodenje tovrstnih projektov ali programov z več projekti ali morebiti
portfelja. Zato morajo že ob prijavi navesti, na kakšnih P/Pg/Pf so delovali/le ali jih vodili/
le v ustreznem obdobju pred prijavo v certificiranje. Izpit je lahko pisni (10 vprašanj −
180 minut) ali ustni (90 minut), vprašanja pa so zastavljena tako, da lahko kandidati/ke
ob odgovarjanju nanje opišejo svoje sposobnosti oziroma kompetence, potrebne za
uspešno vodenje kompleksnega projekta, programa ali portfelja. Kandidat/ka za B-raven
pripravi poročilo o P/Pg/fP, ki jih je opredelil/a kot reference ob svoji prijavi v postopek
certificiranja. Obseg poročila je maksimalno 25 strani z največ 15 stranmi prilog.
Raven A se nanaša na najzahtevnejše projekte (P), programe (Pg) ali portfelje (Pf ). Od
kandidatov/kandidatk pričakujemo, da imajo bogate večletne predpisane izkušnje in
kompetence za samostojno vodenje tovrstnih P/Pg/Pf. Zato je treba v prijavi navesti, na
kakšnih projektih, programih ali portfeljih ste delovali ali jih vodili v ustreznem obdobju
pred prijavo v certificiranje. Izpit je ustni, ocenjevalci pa na podlagi izdelanih prijav, ki
vsebujejo tudi kandidatove ali kandidatkine ocene kompleksnosti P/Pg/Pf, na katerih
je deloval/a, izoblikujejo vprašanja, na katera kandidati/tke odgovarjajo pred tričlansko
komisijo ocenjevalcev na intervjuju. Kandidat/ka ob prijavi seveda navede področja, na
katerih je deloval/a, in opredeli področje, za katerega kandidira (P/Pg/Pf ) oziroma želi
certifikat. Kandidat/ka za A raven pripravi poročilo o P/Pg/Pf, ki jih je opredelil/a kot
reference ob svoji prijavi v postopek certificiranja. Obseg poročila je maksimalno 25 strani
z največ 15 stranmi prilog.
Navedene značilnosti so le drobec v celotni paleti sprememb, ki so vgrajene v standarda
ICB4 in ICR4, saj je prenova trajala kar nekaj let, dokler nista nova standarda doživela
predstavitve na svetovnem kongresu v IPMA v Panami ob 50-letnici te svetovne organizacije
leta 2015. Nova različica je na svetovnem spletu v angleščini dostopna vsakomur, ki ga
zanima, in sicer na spletnem naslovu: https://www.ipma.world/individuals/standard/
Program IPMA® SloCert je zasnovan tako, da se na eni strani kandidatom zagotovit dovolj
časa za pripravo, in da je na drugi strani še vedno zagotovljena zadostna fleksibilnost
v izvajanju in zaključku postopka certificiranja. Tako je v primerih, ko se prijavi najmanj
pet kandidatov iz enega podjetja, mogoče organizirati za njih poseben informacijski
dan, skladno z željami prijavljencev, tudi izven roka, objavljenega na spletni strani. Ko
kandidat/ka opravi pisni izpit, mora pripraviti ustrezno poročilo (za ravni A in B) ter
opraviti zagovor pred komisijo ocenjevalcev. Priprava poročila in zagovor, s tem pa tudi
zaključek certificiranja, se lahko izvede tudi še preden je cikel zaključen, odvisno pač od
kandidatovih možnosti in časa.
Več o tem na spletni strani: http://zpm-si.com/ipma-slocert/
Vse zainteresirane kandidate vabimo, da se prijavijo v postopek certificiranja,
enako pa vabimo tudi vse nosilce certifikatov, ki se jim izteka rok veljavnosti, da se
ne pozabijo prijaviti v postopek recertifikacije!
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POROČILA

SKUPŠČINA ZDRUŽENJA
IN IZVOLITEV NOVEGA
P R E D S E D S T VA
R ok Pet je, sek ret ar ZPM

L

etošnje leto je za naše združenje jubilejno. Obeležujemo 25. obletnico formalnega
nastanka združenja v Sloveniji, zato bodo naši dogodki v znamenju jubilejne obletnice.
Prvi pomemben dogodek v letu 2018 je bila organizacija slavnostne večerje, v okviru
katere je potekala tudi skupščina združenja in podelitev nagrade Projektni manager leta
2017.
Dogodek je potekal 15. 5. 2018 v Plaza Hotelu v Ljubljani. Udeležilo se ga je 50 članov in
članic našega združenja, kandidati za nagrado Projektni manager leta ter drugi gostje, ki
so zaznamovali delovanje združenja v preteklosti.

V prvem delu dogodka je potekala letna skupščina združenja, ki je bila hkrati tudi volilna,
saj je obstoječemu vodstvu potekel mandat, zato so člani in članice združenja izvolili
nove organe združenja. Tudi v naslednjih štirih letih bo združenje vodil Igor Vrečko, za
člane izvršilnega odbora pa so bili imenovali Matjaž Madžarac, Mojca Skale, Rok Petje,
Lovro Krajnc, Brigita Gajšek in Jure Kovač.
V drugem delu je nato potekala razglasitev nagrade Projektni manager leta 2017, ki je
letos šla v roke Aljažu Lesjaku iz podjetja Geofoto.

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 2, 25. avgust 2018

27

POROČILA

IZBOR IN PODELITEV
NAGRADE PROJEKTNI
M A N A G E R L E TA 2 0 1 7
B oš t j an Pi š o tek , vo dj a i z bo ra Pro jekt ni manager let a 2017

Z

namenom spodbujanja razvoja in krepitve kulture projektnega managementa v
Sloveniji smo v Slovenskem združenju za projektni management že drugo leto zapored
izvedli izbor Projektni manager leta. Gre za izbor, v okviru katerega prepoznavamo,
izpostavljamo in povezujemo najuspešnejše ter kompetentne projektne managerje
slovenskega poslovnega okolja, tako iz zasebnega kot iz javnega sektorja. Osnovni
namen izbora je okrepiti zavest širše slovenske javnosti, da imamo v Sloveniji vrsto
izjemno uspešnih in predanih posameznikov, ki z vodenjem projektov in s sodelovanjem
v vodstvenih projektnih timih uspešno premagujejo najtežje izzive vodenja projektov.
Izpostavljamo torej posameznike, ki neposredno pomembno vplivajo na uspešnost
izvajanja projektov, s tem pa tudi na krepitev konkurenčnosti in ugleda organizacij, v
katerih delujejo.
Izbor Projektnega managerja leta 2017 je opravila štiričlanska strokovna ocenjevalna
komisija, ki se je po uveljavljeni metodologiji ICB (IPMA Competence Baseline) osredotočila
na izkazane tehnične, okoljske ter vedenjske veščine kandidatov. Iz prijav kandidatov je
ocenjevalna komisija, med drugim, želela prepoznati: kako so kandidati aplicirali specifična
znanja in veščine projektnega managementa pri vodenju in obvladovanju izbranega
projekta, kakšna je bila uspešnost njihovih projektov in realizacija glede na razpoložljive
vire ter terminski in finančni načrt, ustreznost opredeljenih ciljev in rezultatov projektov,
uspešnost kandidatov pri usmerjanju projektnih skupin, kako so kandidati obvladovali
specifične situacije na projektih, koliko so sodelovali pri uvajanju standardov in elementov
ter ustreznih orodij, tehnik in metod projektnega managementa v svojih organizacijah in
njihov prispevek k razvoju stroke in širjenju kulture projektnega managementa.
Letošnja finalista izbora sta bila Klemen Bončina iz Pošte Slovenije s projektom
Modernizacija strojnega usmerjanja
pošiljk v PLC Ljubljana in Aljaž Lesjak iz
podjetja Geofoto s projektom Razvoj
avtonomne večnamenske merilne
naprave za izvajanje meritev.
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Projekt Modernizacije strojnega
usmerjanja pošiljk v PLC Ljubljana
Projekt se je pričel v letu 2014, njegov namen
pa je bil vključitev novih strojnih naprav v
logistični proces s cilji izboljšanja procesnih
kapacitet in dviga kvalitete usmerjanja
pošiljk, ukinitve poštnih vreč v notranjem
poštnem prometu ter poenotenje tehnologij
usmerjanja in transporta pisemskih pošiljk.

Projekt Razvoj avtonomne večnamenske
merilne naprava za izvajanje meritev
Projekt se je pričel v letu 2015. Namen projekta
je bil razvoj merilne naprave za množičen
zajem podatkov morskega ali rečnega
dna, s cilji zmanjšanja stroškov končnega
uporabnika pri izvajanju meritev, vzpostavitev
naprednega
avtonomnega
in
okolju
prijaznega sistema, izboljšava natančnosti
izmer z integracijo merilnih naprav na plovilu
in pridobitev novih poslovnih partnerjev.

Predstavitev finalistov letošnjega izbora in končna razglasitev
zmagovalca ter podelitev nagrad je potekala 15. maja 2017 v
ljubljanskem hotelu Radisson Blu Plaza, v sklopu slavnostne
večerje ob obeleženju 25-letnice delovanja združenja.
Zmagovalec drugega izbora zapored je postal Aljaž Lesjak.

Na sliki – od leve proti desni: Igor Vrečko (predsednik ZPM), Brigita Gajšek (članica ocenjevalne komisije), Klemen Bončina
(finalist), Aljaž Lesjak (finalist in zmagovalec), Uroš Kušar (član ocenjevalne komisije), Boštjan Pišotek (vodja izbora).
Izbor Projektni manager leta naj vsem, ki delujejo v projektnih okoljih, predstavlja
izziv, navdih ter motivacijo pri njihovem projektnem delovanju, ob tem pa
priložnost, da se pridružijo najboljšim.

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 2, 25. avgust 2018
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POROČILA

SEKCIJA MLADI PROJEKTNI
MANAGERJI V MARIBORU –
POVZETEK DOGAJANJA V
ŠTUDIJSKEM LETU
Ines Meznarič, predsednica MPM v mariborskem lokalnem
odboru

L

eto je naokrog, s tem pa se je v mariborskem lokalnem odboru sekcije Mladi projektni
managerji (MPM) tudi zamenjalo vodstvo sekcije. Ines Meznarič, do nedavnega aktualna
predsednica lokalnega odbora MPM v Mariboru, je vodenje sekcije predala naslednici
Doris Radovan, študentki Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru.
Študijsko leto 2017/18 se je za mlade projektne managerje iz Maribora končalo nadvse
uspešno. Zgraditi nam je uspelo dve novi sodelovanji, in sicer smo letos prvič sodelovali
s Kovinarstvom Bučar, s. p., in bili obojestransko s sodelovanjem nadvse zadovoljni.
Prvič pa smo nekoliko drugače sodelovali tudi z UNI Maribor GPE, in sicer je sodelovanje
potekalo v organizacijskem duhu, ekipa MPM je namreč poskrbela za organizacijo enega
najodmevnejših dogodkov UNI Maribor GPE – Roll Out 2018.
Uspešno se je izpeljal tudi dogodek Uspešne ženske, ki je letos potekal pod sloganom
»SEKSIZEM − izgovor ali problem?« Gostje dogodka Tanja Kocman, Ula Furlan, Judita
Železnik in Urša Žorž so poskrbele za neverjetno vzdušje v nabito polni predavalnici
Ekonomsko- poslovne fakultete. Simpatična darila pa so pričakala obiskovalce v Goodie
Bagih

Projektna ekipa dogodka Uspešne ženske z gostjami in voditeljem
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V sodelovanju s podjetjem Gorenje, d. d., sta se zaključila dva projekta, in sicer projekt, ki
je bil aktiven še iz študijskega leta 2016/17, in projekt letošnje projektne ekipe.
Projekt v sodelovanju s podjetjem Snaga, d. o. o., je edini projekt, ki je v tem študijskem
letu ostal v teku, saj je nekoliko obsežnejši. Vsekakor pa verjamemo, da bo tudi ta zagotovo
uspešen!

Dogodek Uspešne ženske 2018
Pestro in izkušenj polno študijsko leto 2017/18 je za nami. Zadovoljni z uspešno
zaključenimi projekti smo se še zadnjič sestali na zaključnem srečanju, po katerem je
vodstvene niti prevzela Doris Radovan, zgoraj omenjena nova predsednica Mladih
projektnih managerjev Maribor.

Zaključek študijskega leta 2017/18 Mladih projektnih managerjev Maribor
Vse dobro pri vodenju sekcije novo izvoljeni predsednici in še več uspeha polnih
študijskih let Mladim projektnim managerjem v Mariboru želi Ines Meznarič, dipl. ekon.
(UN), aktualna predsednica lokalnega odbora Mladih projektnih managerjev v Mariboru
za preteklo študijsko leto 2017/18.

ZPM mrežnik | Letnik IV, številka 2, 25. avgust 2018
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Projektni management v dobi
digitalizacije
PROJEKTNI FORUM 2018
rabe tehnologij v podporo projektnemu managementu, vpeljevanju sprememb v podjetja in seveda o novos�h in bodočem razvoju tehnologij in
projektnega managementa.

Slovensko združenje za projektni management tudi
letos pripravlja tradicionalno strokovno konferenco - Projektni forum, ki se bo 20. septembra odvijala v Ljubljani, in sicer v Radisson Blu Plaza hotelu.
Letošnji Projektni forum bo posebej svečan, saj ga
povezujemo tudi s 25. obletnico nastanka našega
združenja.

Drugi del dogodka je namenjen izvedbi delavnic
Digitalni produkti PM s predstavitvami funkcionalnos� in delovanja sodobnih informacijskih produktov, storitev in rešitev na področju projektnega
managementa in obvladovanja mul�projektnega
okolja.

Osrednja tema dogodka bo digitalizacija in tehnologija v projektnem managementu, zato letošnjo
konferenco pripravljamo pod naslovom Projektni
management v dobi digitalizacije.

Seveda tudi tokrat ne bomo pozabili na kulinarično
razvajanje udeležencev in posebna presenečenja,
ki jih ne smete zamudi�.

V prvem delu dogodka bodo izvedena strokovna
predavanja na temo pomena digitalizacije in upoProjektni forum Slovenskega združenja za projektni management je osrednji slovenski strokovni dogodek s področja projektnega mana-

Na Projektnem forumu 2018 se lahko predstavite in
krepite svoje mreže povezav na naslednje načine:

gementa, namenjen druženju in iskanju svežih



kot udeleženec Projektnega foruma 2018,

idej za uspešnejše delo v projektnem okolju. Na



kot izvajalec ene od delavnic Digitalni produkti,

njem se več kot 100 managerjev, projektnih



managerjev, strokovnjakov in drugih povezuje

kot razstavljavec na razstavnih stojnicah,



kot sponzor (v oblikah po ponudbi),



s predstavitvenim gradivom za udeležence.

ter izmenjuje mnenja v strokovnem in družabnem delu programa.

Na dogodek se prijavite preko spletne strani h�p://zpm.si/forum/, kjer so na voljo dodatne informacije.
Za druge informacije o možnos�h sodelovanja ter o morebitnih predlogih ali dilemah, ki jih imate, se lahko obrnete na:
dr. Igor Vrečko, vodja programskega odbora
Telefon: 031 / 643 655
E-pošta: igor.vrecko@um.si

Rok Petje, mag., vodja organizacijskega odbora
Telefon: 031 795 195
E-pošta: rok@zpm.si

Število mest je omejeno, zato ne odlašajte s prijavo!
http://zpm.si/forum/

http://zpm.si/
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Projektni management v dobi
digitalizacije
PROJEKTNI FORUM 2018
Možnos� sodelovanja organizacij na Projektnem forumu 2018
Glavni
sponzor

Zla�
sponzor

Sponzor

Razstavljavec

Objava logo�pa s povezavo na spletni
strani foruma h�p://zpm.si/forum/









Objava logo�pa na PPT predstavitvah
Projektnega foruma 2018









Izvedba pozdravnega govora ob otvoritvi kot glavni sponzor



Objava logo�pa na e-sporočilih ob promociji Projektnega foruma 2018





Izvedba delavnice Digitalni produkti PM





Razstavna stojnica





Reklamno gradivo med gradivi za udeležence Projektnega foruma 2018





Brezplačna ko�zacija na Projektnem
forumu 2018

4x

3x

2x

1x

1.190 EUR

890 EUR

590 EUR

290 EUR

Cena sodelovanja (brez DDV)




Prijavo za sodelovanje opravite preko spletne strani h�p://zpm.si/forum/, za druge informacije o možnos�h sodelovanja pa se obrnite na:
dr. Igor Vrečko, vodja programskega odbora
Telefon: 031 / 643 655
E-pošta: igor.vrecko@um.si

Rok Petje, mag., vodja organizacijskega odbora
Telefon: 031 795 195
E-pošta: rok@zpm.si

Pohi�te in ne odlašajte z odločitvijo o sodelovanju!
http://zpm.si/forum/

http://zpm.si/
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Zaka

j

č l a n

p o s tat i

ZPM ?

Č

lani
Slovenskega
združenja
za
projektni management so del velike
družine strokovnjakov v Sloveniji, in preko
mednarodnih združenj IPMA® in ICEC tudi
v svetu, ki se strokovno in/ali raziskovalno
srečujejo z različnimi področji projektnega
menedžmenta. Gre za področja kot so to
na primer vodenje projektov, sodelovanje
v projektnih timih, vodenje programov ali
portfeljev projektov, vodenje ali delovanje
v projektnih pisarnah, kontroliranje ali
revizija projektov, naročanje ali upravljanje
projektov in podobno. Članstvo v združenju
prinaša posameznikom in podjetjem vrsto
koristi in priložnosti, ki daleč presegajo
stroške letne članarine v združenju. V
nadaljevanju izpostavimo samo nekatere
med njimi, ki pa so sicer predmet stalnega
dopolnjevanja. Člani ZPM:
Projektni forum
imajo
40%
znižano kotizacijo na
vsakoletnem osrednjem strokovnem in
družabnem dogodku - Projektnem forumu,
na katerem se srečajo direktorji podjetij,
predstavniki javne uprave, direktorji
programov projektov, projektni menedžerji
in drugi, ki se ukvarjajo s projekti ali jih zanima
področje projektnega menedžmenta.
Projektna mreža Slovenije
prejemajo e-verzijo recenzirane in
v
slovenskem
prostoru
osrednje
strokovne revije s področja projektnega
menedžmenta, Projektna mreža Slovenije.
Revija izhaja dvakrat letno, vsebina pa
je primarno osredotočena na Slovenijo.
Objavlja
strokovne
in
znanstvene
prispevke, ki so rezultat raziskav in dobrih
praks projektnega menedžmenta in drugih
sorodnih področij.

ZPM mrežnik
prejemajo
ZPM
mrežnik,
e-glasilo
združenja, ki izhaja trikrat letno in vsebuje
vrsto strokovnih in splošnih informacij, ki
jih v svoji vsakodnevni praksi potrebujejo
projektni menedžerji in drugi, ki se srečujejo
s projektnim delom. Gre za informacije
o novostih in dogodkih na področju
projektnega menedžmenta, predstavitve
uspešnih projektnih menedžerjev in
realiziranih projektov, priložnosti za
projektno sodelovanje in podobno.
Project Perspectives
prejemajo letno izdajo e-verzije revije
Project Perspectives, ki izhaja v angleškem
jeziku in jo izdaja IPMA. Revija prinaša
projektnim menedžerjem in menedžerjem
programov ter njihovim nadrejenim in
vodstvom podjetij najnovejša svetovna
spoznanja in inovacije s področij, povezanih
s projektnim delovanjem. Vsako leto revija
obravnava določeno aktualno temo,
objavlja pa rezultate raziskav in študije
primerov projektov, koristne akademikom
in praktikom projektnega menedžmenta.
IPMA NewsLetter
prejemajo IPMA NewsLetter, e-glasilo
mednarodnega
združenja
IPMA,
pripravljeno v angleškem jeziku. Glasilo
po eni strani zagotavlja članom ZPM, da so
stalno na tekočem z dogodki in strokovnimi
aktivnostmi različnih projektnih organizacij
širom po svetu, hkrati pa je odlična
priložnost, da v mednarodnem okolju
predstavijo svoje projektne dosežke.
Partnerji ZPM
imajo 5 – 10% popusta na storitve in produkte,
ki jih ponujajo partnerske organizacije
združenja. Gre za popuste pri nakupu
programske ali strojne opreme, namenjene
projektnemu delovanju, popuste iz naslova
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svetovanj, pomoči pri prijavi projektov na
razpise, pri financiranju projektov in drugo.
Mednarodni združenji IPMA®
in ICEC
pridobijo s članstvom v ZPM hkrati tudi
članstvo v mednarodnih organizacijah
IPMA® – International Project Management
Association in ICEC – International Cost
Engineering Council.
I PMA® S l o Cer t
imajo 5% popust v ZPM-ovem programu
mednarodnega certificiranja – IPMA®
SloCert, v okviru katerega kandidati
pridobijo mednarodno veljaven certifikat s
področja projektnega menedžmenta, ki je
prepoznaven po vsem svetu, predvsem pa
v 52-ih državah, članicah mednarodnega
združenja IPMA®.
Program ZPM Educa
imajo 10% popust v okviru programa
usposabljanja ZPM Educa, v katerem
se v majhnih skupinah – lahko tudi v
zaključenih skupinah za izbrano podjetje –
vrši izobraževanje in usposabljanje iz vseh
področjih projektnega menedžmenta.
Informacije in povezave
permanentno pridobivajo v elektronski,
pisni ali ustni obliki najnovejše lokalne
in mednarodne informacije s področja
projektnega menedžmenta ter imajo
možnost navezovanja stikov in izmenjave
izkušenj z najpomembnejšimi nacionalnimi
in mednarodnimi organizacijami ali
strokovnjaki.
Spletna stran ZPM
imajo preko spletne strani ZPM dostop
do vrste neomejeno dostopnih informacij
in podatkov, pa tudi do vrste drugih
uporabnih in vrednih informacij oziroma
podatkov, ki so dostopni samo članom
ZPM – z osebnimi uporabniškimi imeni in
gesli – ne pa tudi širši javnosti.
Baze podatkov
prejemajo informacije

o

programskih paketih, kongresih, seminarjih
doma in v tujini, po želji pa prejmejo tudi
informacije o potencialnih partnerjih
pri izvajanju projektov ali pa predlog
perspektivnega mladega kadra z ustreznim
znanjem in osnovnimi izkušnjami na
področju projektnega menedžmenta.
Pro mo c i ja
imajo prednostno možnost promocije in
predstavitve lastnih spoznanj, izdelkov ali
projektov z objavo v reviji Projektna mreža
Slovenije, v glasilu ZPM mrežnik ali ob
različnih dogodkih združenja.
S ekc i ja M lad i p ro j ektn i me ne dže rji
imajo dostop do najmlajših članov
združenja – dijakov ter študentov
dodiplomskega in podiplomskega študija,
ki se v okviru združenja povezujejo v
sekciji Mladi projektni menedžerji – MPM.
MPM zagotavlja vzpostavljanje praviloma
prvih sodelovanj na področju projektov
med mladimi in podjetji. V ta namen MPM
koordinira strokovne prakse, prireja srečanja
in delavnice s projektnimi menedžerji,
oglede podjetij in rezultatov projektov in
podobno. MPM tako zagotavlja najmlajšim
članom možnost pridobivanja izkušenj in
poznanstev, ostalim članom pa priložnost
za prepoznavanje najprimernejšega in
najperspektivnejšega potencialnega kadra
za lastne potrebe.
M režen je
imajo preko številnih strokovnih in
predvsem družabnih dogodkov ZPM
vrsto priložnosti za srečevanje z drugimi
člani združenja in posamezniki, ki delujejo
v različnih projektnih okoljih, s tem pa
možnosti za utrjevanje ali vzpostavljanje
novih osebnih in poslovnih partnerstev.

literaturi,
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Oblike

članstva v

ZPM

Individualno članstvo
Individualni člani združenja uživajo vse koristi, predstavljene v rubriki Zakaj postati član
ZPM. Združenje se trudi permanentno širiti koristnost članstva, zato velja stalno spremljati
novosti o tem na spletni strani združenja.
Članstvo dijakov in študentov
Članstvo dijakov, študentov in rednih podiplomskih študentov zagotavlja ob bistveno
znižani članarini vse ugodnosti, kot jih imajo individualni člani. Ob včlanitvi v združenje
morajo dijaki in študenti rednega dodiplomskega ali magistrskega študijskega programa
svoj status izkazati z ustreznim potrdilom in ne smejo biti starejši od 26 let.
XL Korporacijsko članstvo
Organizacije, ki se odločijo za XL korporacijsko članstvo, pridobijo naslednje pravice:
• ugodnosti v obsegu 6-ih individualnih članarin v združenju,
• prejem 6-ih natisnjenih izvodov revije Projektna mreža Slovenije,
• dodatnih 10% popusta pri prireditvah in udeležbi na Projektnem forumu ter
konferencah in dogodkih v organizaciji ZPM,
• 15 % popusta pri objavi oglasov v publikacijah združenja,
• 3 brezplačne udeležbe na seminarju po lastni izbiri iz programa ZPM Educa,
• pravico do uporabe logotipa ZPM,
• objavo naziva in emblema organizacije v publikacijah ZPM in ZPM mrežniku,
• objavo naziva in emblema organizacije na spletnih straneh ZPM ter aktivna povezava
do njenih spletnih strani.
L Korporacijsko članstvo
Organizacije, ki se odločijo za L korporacijsko članstvo, pridobijo naslednje pravice:
• ugodnosti v obsegu 4-ih individualnih članarin v združenju,
• prejem 4-ih natisnjenih izvodov revije Projektna mreža Slovenije,
• dodatnih 8% popusta pri prireditvah in udeležbi na Projektnem forumu ter
konferencah in dogodkih v organizaciji ZPM,
• 10% popust pri objavi oglasov v publikacijah združenja,
• dve brezplačni udeležbi na seminarju po lastni izbiri iz programa ZPM Educa,
• pravico do uporabe logotipa ZPM,
• objavo naziva in emblema organizacije v publikacijah ZPM in ZPM mrežniku,
• objavo naziva in emblema organizacije na spletnih straneh ZPM ter aktivna povezava
do njenih spletnih strani.
M Korporacijsko članstvo
Organizacije, ki se odločijo za M korporacijsko članstvo, pridobijo naslednje pravice:
• ugodnosti v obsegu 3-ih individualnih članarin v združenju,
• prejem 3-ih natisnjenih izvodov revije Projektna mreža Slovenije,
• dodatnih 5% popusta pri prireditvah in udeležbi na Projektnem forumu ter
konferencah in dogodkih v organizaciji ZPM,
• 5% popust pri objavi oglasov v publikacijah združenja,
• ena brezplačna udeležba na seminarju po lastni izbiri iz programa ZPM Educa,
• pravico do uporabe logotipa ZPM,
• objavo naziva in emblema organizacije v publikacijah ZPM in ZPM mrežniku,
• objavo naziva in emblema organizacije na spletnih straneh ZPM ter aktivna povezava
do njenih spletnih strani.
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K o r p o r a c i j s k i č l a n i ZPM
Združenja za projektni
management
ESOTECH d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje
E-pošta info@esotech.si
Spletna stran: www.esotech.si
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto
E-pošta cvetka.zerajic@krka.si
Spletna stran: www.krka.si
Telekom Slovenije d. d.
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
E-pošta: matjaz.madžarac@telekom.si
Spletna stran: www.telekom.si
NUMIP, Vzdrževanje, montaža in proizvodnja,d.o.o.
Knezov štradon 92, 1000 Ljubljana
E-pošta: info@numip.si
Spletna stran: www.numip.si
Litostroj Power, d. o. o.
Litostrojska 50, 1515 Ljubljana
E-pošta: info@litostroj-ei.si
Spletna stran: www.litostroj-ei.si
Nova Ljubljanska Banka
Trg republike 2, 1520 Ljubljana
E-pošta: info@nlb.si
Spletna stran: www.nlb.si
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10, SI-2000 Maribor
E-pošta: info@posta.si
Spletna stran: www.posta.si
ELES, ELEKTRO SLOVENIJA d.o.o.
Hajdrihova 2, SI-1000 Ljubljana
E-pošta: info@eles.si
Spletna stran: www.eles.si
NEC NOTRANJSKI EKOLOšKI CENTER, CERKNICA
Popkova ulica 4, 1380 Cerknica
E-pošta lili.mahne@siol.net
Spletna stran: www.nec-cerknica.si
PROJEKT d.d. NOVA GORICA

Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica
Spletna stran: www.projekt.si
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Povabilo
v reviji

k objavi člankov

Projektna
Slovenije

mreža

d o c. d r. B r i g i t a G a j š e k

glavna urednica Projektne mreže Slovenije

P

rojektna
mreža
Slovenije
dvakrat
letno
objavlja
mednarodne znanstvene in strokovne članke s področja
projektnega managementa. Revija ima dvajset letno tradicijo, je
multidisciplinarna in predvsem priročen vir informacij za vse vrste
raziskovalcev, načrtovalcev, praktikov in oblikovalcev, politikov na
različnih lokalnih, nacionalnih in mednarodnih ravneh odločanja ter
v disciplinah, kot so proizvodnja, inženiring, trgovina, načrtovanje
ter iz družbenega, gospodarskega in okoljskega področja.
Revija vabi raziskovalce in praktike iz vsega sveta, da z njeno pomočjo izmenjajo izkušnje
v celotni paleti industrij in tehnologij, v katerih se uporablja projektni management.
Prispevki zajemajo vsa področja projektnega managementa, od sistemov do človeških
vidikov, in povezuje teorijo s prakso z objavo primerov študije in diskusij o aktualnih
vprašanjih.
V Projektni mreži Slovenije objavljamo:
• znanstvene prispevke – gre za izvirne ugotovitve, ki so plod znanstvenoraziskovalnega dela. Vsebina je novost, ugotovitve pa prispevajo k razvoju spoznanj
iz projektnega managementa,
• strokovne prispevke – vsebujejo predstavitve, ki so prikaz in ocene uporabnih
metod in tehnik projektnega managementa v praksi ali pri študiju primera,
• razmišljanja in odmeve – na objavljene prispevke ali primere, ki prispevajo k razvoju
projektnega managementa.
V reviji Projektna mreža Slovenije objavljamo še neobjavljena dela, torej tista, ki niso
poslana v objavo v kakšni drugi reviji ali zborniku. Avtorjem prispevkov ne plačujemo
honorarjev, niti jim ne zaračunavamo stroškov objave. Prispevki so pred objavo v celoti
pregledani od skrbno izbranih neodvisnih recenzentov.
Več informacij o reviji in postopku objave najdete na:
http://zpm.si/projektna-mreza-slovenije/.
Toplo vabljeni k objavi prispevkov.
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Oglaševanje

v

Razlogi za oglaševanje
Glasilo ZPM mrežnik predstavlja odlično
priložnost za predstavitev organizacij in
podjetij, ki se ukvarjajo s projekti, ki izvajajo
projekte in ki nudijo izdelke ali storitve,
namenjene projektnemu delu. Bralci so vsi
člani Slovenskega združenja za projektni
management, ob teh pa še več kot 1.000
naročnikov na e-informacije združenja ter
obiskovalcev spletne strani združenja. Zato
v oglasnem delu glasila ponujamo različne
možnosti in oblike oglaševanja, podrobneje
predstavljene v spodaj navedenih Splošnih
pogojih oglaševanja v ZPM mrežniku.
V primeru, da se odločite za oglaševanje v
našem glasilu, Vas prosimo, da nas kontaktirate
na elektronsko pošto: info@zpm-si.com.
Splošni pogoji oglaševanja v
ZPM mrežniku
1. Cene
Cene v ceniku že vključujejo DDV in veljajo
za objavo pravočasno oddanega oglasa.
Pripravo, obdelavo in popravljanje oglasov
zaračunavamo posebej, glede na obseg dela.
2. Naročilo oglasnega prostora
Osnova za objavo oglasa je naročilo,
dostavljeno v pisni obliki po elektronski pošti
na naslov info@zpm-si.com. ZPM mrežnik
izhaja trikrat letno: v februarju, juniju in
novembru.
3. Reklamacije
Reklamacije sprejemamo le po elektronski
pošti na naslov info@zpm-si.com, v roku
8 dni po objavi v glasilu. Za napake, ki so
posledica slabe predloge, ne odgovarjamo.

Možne

ZPM M r e ž n i k u
4. Vsebina oglasov
Sporočila oglasov morajo biti v skladu
s kodeksom oglaševanja in veljavno
zakonodajo. Za vsebino objave je odgovoren
naročnik oglasa.
5. Način priprave oglasov
Oglase sprejemamo v TIFF formatu, EPS
formatu ali JPEG formatu. Slikovni elementi
morajo imeti najmanj 300 dpi resolucije in
morajo biti v CMYK barvnem modelu.
6. Dostava oglasov
Izdelane oglase je treba dostaviti najkasneje:
do 31. 1. za februarsko številko,
do 30. 4. za majsko številko,
do 31. 10. za novembrsko številko.
7. Druge oblike oglaševanja
Za oglaševanje v obliki, ki ni opredeljena s
cenikom se sklenejo individualni dogovori
po posebej dogovorjeni ceni.
8. Ugodnosti za oglaševalce
• oglas v dveh številkah, dodatni 10 %
popust,
• oglas v treh številkah, dodatni 15 %
popust,
• plačilo oglasa pred izidom številke,
dodatni 5 %,
• dodatni 5 % popust imajo korporacijski
člani Združenja, ki imajo status člana tipa
C,
• dodatni 10 % popust imajo korporacijski
člani Združenja, ki imajo status člana tipa
B,
• dodatni 15 % popust imajo korporacijski
člani Združenja, ki imajo status člana tipa
A.

oblike in cenik oglasnega prostora

Oblika
Format

1/1

1/2
ležeča

1/2
pokončna

1/3
ležeča

1/3
pokončna

1/4

pasica

Velikost[MM]

210 X 297

210 x 148,5

105 x 297

210 x 99

70 x 297

105 x 148,5

210 x 35

Cena [EUR]

490,00

250,00

250,00

200,00

200,00

150,00

150,00
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