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predsednik ZPM

Spoštovane bralke in spoštovani bralci ZPM Mrežnika!

L

eto 2018 se počasi izteka. Kratek pogled nazaj razkriva, da so to leto zaznamovali
številni dogodki, ki se jih bomo še dolgo spominjali in bodo predstavljali pomembne
razvojne mejnike na svojih področjih.
Na nacionalni ravni tako ne moremo mimo potrditve 13. vlade, ki smo jo dobili v
28 letih samostojne Slovenije. Če se ne ukvarjamo z vprašanjem posledic nekoliko več
kot dvoletnega povprečnega časa »trajanja« posamezne vlade in če se ne ukvarjamo z
vraževerskim analiziranjem številke 13, predstavlja nov mejnik dejstvo, da gre za prvo
manjšinsko vlado in obenem vlado, ki jo vodi doslej najmlajši premier. Nas, ki se predvsem
ukvarjamo s projekti, pa najbolj zanima, kako bo nova vlada nadaljevala prizadevanja in
aktivnosti prejšnje vlade, da ključne vladne in medministrske projekte podpre z lastno
profesionalizacijo na področju projektnega managementa – z ustanovitvijo Vladne
projektne pisarne, razvojem ustreznih projektnih metodologij in usposabljanjem
ključnih projektnih deležnikov.
Na lokalni ravni so nedavno potekale volitve županov in mestnih/občinskih svetov.
Čeprav te volitve na prvi pogled same po sebi niso tako drugačne od preteklih, da bi
jih zato veljalo izpostavljati kot poseben mejnik, imajo nekaj zanimivih posebnosti. Če
odmislimo nenavadno spoznanje, da so se precej uspešno v bitke za župane in člane
mestnih/občinskih svetov tokrat vračali tudi posamezniki, ki so bili v preteklosti politično
že povsem »odpisani«, velja izpostaviti drugo ugotovitev – letos so kandidati bistveno
bolj kot v preteklosti gradili svoje nastope na srcu in projektih. Če je v preteklosti v času
kandidature o konkretnih načrtovanih projektih eksplicitno govoril samo tu in tam
kakšen kandidat (zanimivo: ti so bili kasneje praviloma tudi izvoljeni na želene pozicije),
je tokrat bilo jasno, da tisti, ki o konkretnih projektih ne govori, nima pravih možnosti
biti izvoljen. Ob tem je nadvse presenetljivo, da ko so kandidati govorili o projektih, so
zelo pogosto omenjali in kazali tudi na srce – kar lahko razumemo, kot da si srčno želijo
projektov ali pa želijo osvojiti srca volivcev skozi projekte; kakorkoli že, povezovanje

Letos so kandidati
bistveno bolj kot v
preteklosti gradili svoje
nastope na srcu in
projektih.

4

V letu 2018 so potekale
tudi volitve novega
predsednika združenja
in članov organov
združenja.

srca in projektov je koristno za stroko projektnega managementa in za uzaveščenje
pomembnosti uspešnega izvajanja pravih projektov.
Z vidika nacionalnega gospodarstva bi si številni uspešno izvedeni projekti v
slovenskih podjetjih/organizacijah zaslužili, da se jih na tem mestu prepozna kot
mejnike. Zagotovo namreč vsi ti projekti predstavljajo pomembne mejnike v razvoju
in krepitvi konkurenčnosti podjetij/organizacij, v katerih so bili izvedeni. Nekatere
med njimi smo že, nekatere pa še bomo predstavili v reviji ZPM mrežnik. Teh mejnikov
tukaj ne bom izpostavljal. Izpostavljam pa – ob prodaji 75 % lastniškega deleža Nove
ljubljanske banke, kar je le nekaj let nazaj bilo skorajda nepredstavljivo – predvsem
napovedano selitev najuspešnejših in najbolj prepoznavnih podjetij iz Slovenije v
tujino. Ob uresničitvi te napovedi se s temi podjetji selijo drugam tudi uspešno izvajani
projekti, z njimi pa tudi dolgoročno pozitivni učinki teh projektov, znanje o izvajanju
projektov, partnerske mreže, potrebne za izvajanje projektov, in še mnogo drugega.
Vidiki posledic so zatorej bistveno bolj kompleksni, čeprav se jih žal pogosto ozko
obravnava – »samo« z vidika (ne)zaposlenih in (ne)plačanih davkov. Napako tovrstne
ozkoglednosti je Slovenija v svoji zgodovini že nekajkrat naredila – zelo škodljivo bi
bilo, če bi si to napako dovolili ponovno!
Ob analiziranju nacionalno pomembnih mejnikov leta 2018 ne smemo spregledati
dogajanj na področju športa, kulture, znanosti, medicine, družbenih gibanj in drugih.
V tem letu je bilo izpeljanih mnogo izjemno uspešnih dogodkov in projektov na teh
področjih. Mnogi žal ne pritegnejo zadostne pozornosti medijev in širše javnosti,
a to ne zmanjšuje zadovoljstva njihovim stvariteljem. No, dogodek, ki je pritegnil
obilo pozitivne medijske in širše družbene pozornosti, je bil odhod Luke Dončiča,
najuspešnejšega mladega slovenskega košarkarja, v ligo NBA v ZDA. Luka tudi
na drugi strani luže niza uspeh za uspehom in v neskončno veselje nam je slediti
njegovim dosežkom. Kaj ima to s projekti, da si zasluži omembe v tem besedilu? Četudi
»fenomen Luka« ne bi imel nobene veze s projekti, si zasluži omembo že samo zato, ker
je slovenski fenomen, pozitiven fenomen, in o teh radi pišemo v ZPM mrežniku. A ob
tem si zasluži mesto v tem besedilu tudi iz povsem strokovnega razloga – analiziranja
pomena, povezanosti in soodvisnosti talenta, predanosti, osredotočenosti, garanja,
dobrovoljnosti, pozitivnosti, nezamerljivosti, timskega delovanja … za doseganje
uspeha! Za doseganje potrebne uspešnosti projektov se je vsemu temu namreč treba
vsaj približati, če že ne uspemo tega povsem doseči.
Leto 2018 pa si bomo zapomnili tudi člani in simpatizerji Slovenskega združenja za
projektni management. V tem letu praznujemo 25. obletnico nastanka združenja, kar
smo obeležili v spomladanskem času ob izvedbi letne skupščine združenja in podelitvi
nagrade Projektni manager leta, jeseni pa ob osrednjem strokovnem dogodku, ki ga
združenje organizira vsako leto – Projektni forum, na katerem se je ponovno zbralo
približno 100 strokovnjakov, ki se v različnih vlogah ukvarjajo s projekti. V letu 2018
so potekale tudi volitve novega predsednika združenja in članov organov združenja.
Obudila pa se je v tem letu tudi povezava SENET – South East Project Management
Network, katere nastanek je pred leti spodbudilo prav slovensko združenje ZPM.
SENET interesno povezuje združenja projektnega managementa in njihove člane
iz centralnega, južnega in vzhodnega dela Evrope. Srečanje in konferenca SENET je
letos bila na Hrvaškem na Brionih, naslednje leto pa bo v Srbiji v Beogradu. Ključna
stvar, po kateri si bomo v našem združenju trajno zapomnili leto 2018, pa je prehod
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postopka certifikacije na novi standard ICB4 – International Competence Baseline,
različica 4.0.1. V tem letu smo izvedli vse potrebno za pričetek izvajanja certifikacije po
novem standardu, ki uvaja ob certificiranju projektnih managerjev tudi certificiranje
managerjev portfeljev in managerjev programov.
Pred nami je leto 2019, ki bo zagotovo tudi leto pomembnih mejnikov. Potekale
bodo volitve predstavnikov držav v parlament EU in komisije EU, realiziran bo Brexit,
kakor bo pač realiziran, družbenopolitično okolje se bo v svetu, najbolj pa v EU,
nadalje spreminjalo, dinamika tehnološkega napredka se bo samo še krepila … Vse
to bo vplivalo na spreminjanje okolij, v katerih se bodo snovali in izvajali projekti,
na prioritete projektov in na nujnost izboljševanja uspešnosti projektov. Slovensko
združenje za projektni management bo po svojih najboljših močeh tem spremembam
sledilo in zato za naslednje leto načrtujemo spreminjanje poslovnega modela izvajanja
programa IPMA SloCert – programa certificiranja projektnih managerjev, spreminjanje
poslovnega modela programa Educa – programa usposabljanja na področju
projektnega managementa ter uvajanje novega programa – certificiranje s področja
agilnega vodenja. Vabljeni, da tem spremembam v našem združenju sledite, ali še bolje,
da se v njihovo realizacijo tudi sami aktivno vključite!
V imenu Slovenskega združenja za projektni management in seveda enako tudi
v lastnem imenu Vam želim uspešno leto 2019. Naj bo to leto, ko boste s projekti
dosegli izjemne dosežke in ko boste na področju projektnega managementa dosegli
pomembne razvojne preskoke! Naj bo leto 2019 leto številnih pozitivnih mejnikov.
								Dr. Igor Vrečko,
								predsednik ZPM

Za naslednje
leto načrtujemo
spreminjanje
poslovnega modela
izvajanja programa
IPMA SloCert –
programa certificiranja
projektnih managerjev.
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Tako smo v prvem
delu prisluhnili petim
zanimivim predavanjem
na temo digitalizacije in
tehnologije v projektnem
managementu.

Projektni forum 2018
Rok Petje, sekretar ZPM

V

Slovenskem združenju za projektni
management smo tudi letos izvedli
Projektni forum, ki je tokrat potekal v
jesenskem terminu v Ljubljani. V četrtek,
20. septembra 2018, se je v Radisson Blu Plaza
Hotelu v Ljubljani namreč zbralo približno
80 udeležencev, ki so prisluhnili številnim
strokovnim prispevkom na osrednjo temo
letošnjega dogodka, ki je bila digitalizacija
in tehnologija v projektnem managementu.
Prvi del dogodka je bil namenjen kratki
obeležitvi 25. obletnice delovanja našega
združenja. Kot prvi je udeležence nagovoril
sedanji predsednik združenja, dr. Igor
Vrečko, ki je predstavil aktualno dogajanje
v združenju in njegov prihodnji razvoj. Nato
je prvi predsednik in častni član združenja
dr. Anton Hauc opisal razvojno pot združenja
in razloge za njegovo ustanovitev leta 1993.
Nadaljevanje dogodka so zaznamovale
aktualne vsebinske in strokovne razprave.
Tako smo v prvem delu prisluhnili petim
zanimivim
predavanjem
na
temo
digitalizacije in tehnologije v projektnem
managementu. Kot prvega je moderator
letošnjega dogodka, Marjan Maučec,
napovedal sedaj že nekdanjega ministra
za javno upravo Borisa Koprivnikarja, ki je
spregovoril na temo ukrepov na področju
digitalizacije – vpliv na projekte in projektni
management. Letošnji dogodek je bil tudi
mednarodno obarvan, saj se je kot drugi
predstavil dr. Rajat Baisya iz Indije, za njim
pa smo lahko slišali nekaj o novih zahtevah
managementa razvojnih projektov četrte
industrijske revolucije, ki jih je predstavil
dr. Brane Semolič, eden izmed tvorcev našega
združenja pred 25 leti. Vsebino je kasneje
nadgradila še dr. Brigita Gajšek s Fakultete za
Logistiko s prispevkom o novih poudarkih na
področju projektnega managementa v času

digitalizacije. Konkreten primer iz prakse na
področju digitalnega projektnega vodenja
je ob zaključku prvega dela predstavil
mag. Matjaž Madžarac iz podjetja Telekom,
d.d.
Po odmoru, ki so ga udeleženci s pridom
izkoristili za medsebojno povezovanje,
mreženje in spoznavanje, je sledila
predstavitev zanimivih rešitev IKT, ki lahko
pripomorejo k učinkovitejšemu delu in
boljšemu projektnemu vodenju v podjetjih
in organizacijah. Kot prvo se je predstavilo
podjetje Intheloop, ki s svojo aplikacijo
pripomore k učinkovitejšemu upravljanju
epošte, kar je lahko zelo koristno pri izvajanju
projektov. Gostje iz hrvaškega Primakona so
spregovorili o pomembnosti in možnostih
izbire ustrezne rešitve IKT za podporo
v projektnem okolju podjetja oziroma
organizacije. Predstavnik podjetja ZEISS
Slovenija je pokazal, kako se lahko z uporabo
sodobne tehnologije bistveno zmanjšajo
izzivi obvladovanja kakovosti pri projektih
razvoja novega izdelka. O predstavljenih
rešitvah so udeleženci lahko pridobili še več
informacij v času daljšega odmora, ko so se
v preddverju ob stojnicah pogovorili tudi s
predstavniki podjetij. Veliko pozornosti je
vzbudil tudi sistem virtualne resničnosti, ki
ga je bilo mogoče preizkusiti na primeru, s
sprehodom po moderno zasnovani hiši.
Zadnji del dogodka je bil tokrat v znamenju
produktov našega združenja. Predstavljen
je bil prenovljeni program IPMA Slocert
– certificiranje po novem sistemu ICB4,
podeljeni so bili certifikati letošnjega leta
in predstavljena je bila nagrada Projektni
manager leta.
Ob zaključku dogodka je seveda sledilo še
obvezno kosilo, ki so ga tudi tokrat odlično
pripravili v Radisson Blu Plaza Hotelu.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV IN AKTIVNOSTI ZPM

P O VA B I LO K S O D E LO VA N J U
V PROGRAMIH PROJEKTNI
M A N A G E R L E TA 2 0 1 8 I N
MLADI PROJEKTNI MANAGER
L E TA 2 0 1 8
Lovro K rajnc, vod ja izb ora

P

rograma Projektni manager leta
in Mladi projektni manager leta smo
v Slovenskem združenju za projektni
management (v nadaljevanju ZPM)
pričeli izvajati pred dvema letoma.
ZPM se zavzema za širjenje projektne
kulture v slovenskem in širšem regijskem
prostoru, zato smo skozi leta stalno
vpeljevali številne nove produkte, med
drugimi tudi zgoraj omenjena programa.
Gre za slovenski izbor najuspešnejšega
projektnega managerja oziroma mladega
projektnega managerja preteklega leta,
ki pa se izvaja tudi na mednarodni ravni
v okviru mednarodnega projektnega
združenja IPMA – International Project
Management Association.
Dandanes smo obkroženi s številnimi, zelo
raznolikimi projekti. V Sloveniji smo lahko
priča velikemu številu dobrih projektov, ki

so se oziroma se izvajajo tako v zasebnem
kot tudi v javnem sektorju znotraj številnih
panog. Ne glede na velikost je vsak projekt
zgodba zase, ki ima svoje specifične zahteve
in lastnosti. Skozi vodenje najrazličnejših
projektov pridobivajo projektni managerji
nova znanja in izkušnje. S programoma
Projektni manager leta in Mladi projektni
manager leta želimo spodbuditi projektne
managerje, naročnike in skrbnike
projektov, financerje projektov in ostale,
da s prijavo projektnih managerjev v enega
od navedenih programov izpostavijo
uspešno in sistematično delovanje
kandidatov na področju projektnega
vodenja, skladno tudi s priporočili stroke
projektnega managementa. S tem se
kandidati, skupaj z njimi pa tudi podjetja
oziroma organizacije, od koder kandidati
prihajajo, predstavijo širši strokovni
javnosti.
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Ključna razlika med programoma Projektni
manager leta in Mladi projektni manager
leta je v starosti kandidatov. V izbor
Projektni manager leta so vključeni vsi
kandidati, stari 35 let ali več, v izbor Mladi
projektni manager leta pa kandidati,
mlajši od 35 let. Zmagovalca posameznih
kategorij imata možnost sodelovanja v
mednarodnem izboru pod okriljem IPMA.
Na tem mestu velja izpostaviti, da se
v izboru ocenjuje projektno vodenje
kandidatov, ne pa projektov samih, zato se
kandidatom ob prijavi ni treba omejevati
z vidika ustreznosti vrste ali velikosti
projekta.
V preteklih dveh letih smo v izbor prejeli
zares kakovostne prijave kandidatov, ki
so prihajali iz zelo različnih podjetij. Ne

zamudite priložnosti, da s svojo prijavo
na izbor Projektni manager leta 2018
oziroma Mladi projektni manager leta 2018
izpostavite odličnost svojega delovanja
na projektnem področju. Ob tem skupaj z
ZPM hkrati tudi krepite prepoznavnost in
pomembnost omenjenega programa in
tako slovensko in širšo javnost ozaveščate
o pomenu kakovostnega dela na področju
projektnega managementa.
Za tretji izbor, ki bo proglasil Projektnega
managerja leta 2018 in Mladega
projektnega managerja leta 2018, bomo
v januarju 2019 objavili vse podrobnosti v
zvezi s prijavo in potekom izbora. Dodatne
informacije bodo objavljene na našem
spletnem mestu www.zpm.si. Vabljeni k
sodelovanju!

NAPOVEDNIK DOGODKOV IN AKTIVNOSTI ZPM

PROGRAM IPMA® SLOCERT –
P R E H O D N A S TA N D A R D A I C B 4
IN ICR4
An d re j Ke r i n , di rekto r pro gra ma ZPM IPMA® SloCer t

Z

akaj nova standarda ICB4 in ICR4?

Standard ICB4 (Individual Competence
Baseline)
opredeljuje
potrebne
kompetence posameznikov, ki delujejo v
okolju projektov, programov ali portfeljev. Je
podlaga za izvajanje postopka certificiranja
kandidatov ali kandidatk po modelu IPMA.
Na drugi strani je standard ICR4 (IPMA
Competence Regulations Guidelines)
namenjen
usmerjanju
delovanja
certifikacijskih telesih (CT) nacionalnih ali
področnih organizacij članic IPMA, ki imajo
sklenjene pogodbe s krovno organizacijo
IPMA in so pooblaščene za certifikacijo

kandidatov ali kandidatk na področju,
kjer delujejo. V Sloveniji certifikacijo IPMA
izvaja Slovensko združenje za projektni
management.
V uvodu sem dolžan pojasniti, da je
potekala preobrazba standarda ICB_
v3.0 (IPMA Competence Baseline) v
prenovljeni standard ICB4 (Individual
Competence Baseline) kar nekaj let, ko so
bile podrobno obravnavane posamezne
veljavne kompetence v znanih skupinah,
od najštevilnejših tehničnih kompetenc
(20), prek vedenjskih (15) do okoljskih (11),
s ciljem, da se zmanjša njihovo skupno
število in izoblikuje manjši nabor, ki naj
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Ta skok v čas prenavljanja
standardov je nastal
z namenom pojasniti,
kako so nastale tri nove
skupine kompetenc,
poimenovane Ljudje
(People), Izvedba
(Practice) in Vidik
(Perspective).

bi pokrival vsa področja, pomembna
za uspešnost menedžmenta nove
organizacijske strukture. Ta zajema poleg
znanih štirih ravni zahtevnosti A, B, C in
D še področja, ki dejansko nastopajo v
življenju, od projektov prek programov,
ki vsebujejo več projektov, do portfeljev,
ki so praviloma stalne enote v večjih
poslovnih sistemih. Portfelji vsebujejo
programe in samostojne projekte, z nalogo
doseganja čim boljših rezultatov za svoje
matične poslovne sisteme, včasih tudi
za ceno slabših rezultatov na ravni manj
pomembnih projektov z vidika celotnega
poslovnega sistema.
Podpisani sem sodeloval v prenovi
standardov vsaj 4 leta na skupnih
mednarodnih delavnicah na ravni krovne
organizacije IPMA v imenu Slovenskega
združenja za projektni management.
Vsakokratne rezultate z delavnic so
organizacije članice IPMA prejele v

presojo, pripombe in dopolnitev s ciljem,
da bi v končni fazi izoblikovale standarde,
sprejemljive za vse članice IPMA. Proces
prenove je potekal v več fazah in v tempu,
da se je osrednja skupina IPMA sestajala
najmanj vsakih šest mesecev, vmesno
obdobje pa je bilo namenjeno zbiranju
pripomb in predlogov organizacij članic
IPMA. Za pripombe je bil na voljo poseben
obrazec, kar je omogočalo enakopravno
soodločanje vseh organizacij članic, ki so
bile dolžne posredovati svoja mnenja v
predpisanih vmesnih rokih.
Ta skok v čas prenavljanja standardov
je nastal z namenom pojasniti, kako so
nastale tri nove skupine kompetenc,
poimenovane Ljudje (People), Izvedba
(Practice) in Vidik (Perspective). V skupini
Ljudje je deset kompetenc, v skupini
Izvedba štirinajst in v skupini Vidik pet
kompetenc. Dosedanjo shemo kompetenc
je zamenjalo Oko kompetenc, kjer so

Elementi kompetenc
Vidik 1: Strategija

Ljudje 1: Samorefleksija in ma- Izvedba 1: Zasnova
nagement lastnih aktivnosti
projekta/programa/portfelja

Vidik 2: Upravljanje, strukture
in procesi

Ljudje 2: Osebna integriteta in
zanesljivost

Vidik 3: Skladnost, standardi in
predpisi

Ljudje 3: Osebna komunikacija Izvedba 3: Obseg

Vidik 4: Moči in interesi

Ljudje 4: Odnosi in zavzetost

Izvedba 4: Čas

Vidik 5: Kultura in vrednote

Ljudje 5: Voditeljstvo

Izvedba 5: Organizacija in
informacije

Ljudje 6: Timsko delo

Izvedba 6: Kakovost

Ljudje 7: Konflikti in krize

Izvedba 7: Finance

Ljudje 8: Iznajdljivost

Izvedba 8: Viri

Ljudje 9: Pogajanje

Izvedba 9: Nabava in
partnerstva

Ljudje 10: Usmerjenost k
rezultatom

Izvedba 10: Plan in kontrola

Izvedba 2: Zahteve, cilji in
koristi

Izvedba 11: Tveganja in
priložnosti
Izvedba 12: Deležniki
Izvedba 13: Spremembe in
transformacija

Slika 1: Kompetence skladno s standardoma ICB4 in ICR4
Slika 1: Kompetence skladno s standardoma ICB4 in ICR4

Izvedba 14: Izbira in
uravnoteženost

V letošnji avgustovski številki ZPM mrežnika sem zapisal, da trenutno še zaključujemo
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vse kompetence razvrščene v navedene
tri skupine. Ob tem so uvedeni še ključni
kazalniki kompetenc (KKK) kot merila za
poznavanje in obvladovanje posameznih
kompetenc. Kompetence, uvrščene v
posamezno skupino, so razvidne iz slike 1.
V
letošnji
avgustovski
številki
ZPM mrežnika sem zapisal, da trenutno
še zaključujemo certificiranje skladno s
standardoma ICB_v3.0 in ICRG_v3.1. za vse
kandidate, ki so se prijavili v certificiranje
ali recertificiranje letos ali prej, a še niso
uspeli zaključiti procesa (re)certifikacije
zaradi preobremenjenosti, bolezni ali
neodložljivih obveznosti, ter da bomo po
dosedanjih standardih skušali zaključiti vse
odprte zadeve do konca leta 2018. Ker smo
imeli na spletni strani objavljeno možnost
prijave, smo do konca oktobra prejeli še
nekaj prijav, ki jih bomo obravnavali po
zgoraj navedenih standardih.
Potek certifikacije po novih standardih
ICB4 in ICR4
Ob izidu pričujoče številke ZPM mrežnika
je na spletni strani že možna prijava
skladno s standardoma ICB4 in ICR4, ki
sta bila sprejeta ob 50letnici združenja
IPMA na svetovnem kongresu v Panami
oktobra 2015. Sprejet je bil tudi rokovnik
uvajanja novih standardov, po katerem
smo v Sloveniji dolžni začeti z uporabo
omenjenih standardov že v letu 2018.
Zato se lahko zainteresirani kandidati in
kandidatke že danes prijavijo v certifikacijo,
tako da izpolnijo novi prijavni obrazec,
usklajen z novima standardoma. Prijavni
obrazec in vsi spremni dokumenti so
pripravljeni v slovenskem jeziku, tako kot
doslej. Vsakomur lahko ponudimo pomoč
pri morebitnih nejasnostih ob prijavi.
Poleg tega bomo organizirali informativni
dan za zainteresirane, na katerem bodo
prejeli podrobnejša navodila za izvedbo
svoje prijave. Ob prijavnici je treba tako,
kot doslej, priložiti celovito samooceno,
podroben pregled izvedenih projektov
(P), programov (Pg), ali portfeljev (Pf), ki

jih je kandidat(-ka) vodil(-a) v določenem
zahtevanem obdobju, glede na raven,
za katero kandidira. Novost je predvsem
posebni obrazec Matrika kompleksnosti P/
Pg/Pf, ki pomaga kandidatu ali kandidatki
pripraviti ustrezno samooceno (obrazec je
pripravljen v Excelu, ostali pa so za zdaj v
Wordu).
Glavne značilnosti novih standardov so, da
se poleg že znanih štirih ravni certifikatov
A, B, C in D upoštevajo tudi področja, na
katerih deluje kandidat(-ka).
Na ravni D pričakujemo zgolj poznavanje
kompetenc, področje delovanja pa so
dodeljene naloge v okviru projektne
skupine. Zato mora kandidat k prijavnici
priložiti le samooceno svojega znanja
oziroma poznavanja kompetenc, brez
opisa svojega delovanja, saj ta raven ne
zahteva navajanja izkušenj.
Na ravni C je področje delovanja lahko
vodenje manj zahtevnega projekta ali
sodelovanje v timu zahtevnejšega projekta.
Na ravneh B in A je lahko dodeljeno področje
delovanja zahteven projekt, program ali
portfelj, med tem ko je bilo po dosedanjem
standardu vodenje portfelja rezervirano
le za raven A. Kandidati/kandidatke se
prijavijo na raven, za katero izpolnjujejo
pogoje, kar dokažejo s popisom vseh
svojih projektov ali področij v zahtevanem
obdobju pred prijavo. Skladno z navedenim
lahko kandidati ali kandidatke izrazijo svoj
namen za pridobitev certifikata in s tem
ustreznega naziva, kot je razvidno iz slike 2.
Ob tem je pomembno, da bodo kandidati po
uspešno prestanem postopku certificiranja
takoj prejeli potrdilo o pridobljenem nazivu
v slovenščini, z zamikom največ 10 dni pa še
kopijo podpisanih certifikatov v slovenščini
in angleščini. Originale bomo praviloma
podeljevali kot doslej, z dodanimi podatki
o izobrazbi in znanstvenimi nazivi za
priimkom. V CIS, centralni informacijski
sistem IPMA pa podatkov o izobrazbi ni
mogoče vnesti, pač pa je pred imenom
lahko zapisano le Mr ali Ms, sledi pa še

Ob izidu pričujoče
številke ZPM mrežnika
je na spletni strani že
možna prijava skladno
s standardoma ICB4 in
ICR4.
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Področje
Projekt
A
Ra
ve
n

B
C
D

Certificirani direktor projekta
Certificirani projektni
manager – senior
Certificirani projektni
manager
Certificirani vodja projektne
naloge

Program
Certificirani direktor
programa
Certificirani manager
programa – senior

Portfelj
Certificirani direktor portfelja
Certificirani manager
portfelja – senior

Slika 2: Tabelarični prikaz nazivov, skladno z novima
standardoma ICB4 in ICR4

Slika 2: Tabelarični prikaz nazivov, skladno z novima standardoma ICB4 in ICR4

priimek ali dva. Pomembno je, da mora certificiranja skoraj ni. Najpomembnejša
Ob tem je pomembno, da bodo kandidati po uspešno prestanem postopku certificiranja takoj
novost
je uvedba
20dni
vprašanj
zaprtega
kandidat(-ka)
dovoliti
vpis v CIS.
Novost
prejeli potrdilo
o pridobljenem
nazivu
v slovenščini,
z zamikom
največ 10
pa še kopijo
s po bomo
štirimi
izbirnimi
odgovori,
je še podpisanih
v tem, certifikatov
da lahkov slovenščini
poskrbimo
za tipa
in angleščini.
Originale
praviloma
podeljevali
kot med
podatkiIPMA®
o izobrazbi
in znanstvenimi
nazivi
V CIS, in
centralni
katerimi
jezalepriimkom.
eden pravi,
6 vprašanj
vpis vdoslej,
CIS zvdodanimi
programu
SloCert,
informacijski sistem IPMA pa podatkov o izobrazbi ni mogoče vnesti, pač pa je pred imenom
odprtega
tipa
s
področja
poznavanja
neodvisno
od
strokovne
službe
IPMA.
V
lahko zapisano le Mr ali Ms, sledi pa še priimek ali dva. Pomembno je, da mora kandidat(-ka)
kompetenc.
izbirna
CIS sodovoliti
vidnevpis
tudiv dosedanje
certifikacije;
CIS. Novost je
še v tem, da lahko
poskrbimo Za
za vpis
v CIS vprašanja
v programu je na
SloCert, neodvisno
strokovne
IPMA.
CIS so izpit
vidne pa
tudi se
dosedanje
voljo
60 Vminut,
nadaljuje s
če greIPMA®
za recertifikacijo,
je odviden
tudislužbe
certifikacije;
če
gre
za
recertifikacijo,
je
viden
tudi
datum
pridobitve
certifikata
in
datum,
dotraja še
datum pridobitve certifikata in datum, do šestimi vprašanji odprtega tipa, kar
katerega je certifikat veljaven.
120 minut. Kot doslej je treba pripraviti tudi
katerega je certifikat veljaven.
Zdaj pa poglejmo še, kakšen je proces certificiranja za posamezne ravni:
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Slika 3: Diagram poteka aktivnosti za pridobitev
certifikata na ravni D
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Postopek certificiranja na ravni C
Raven C se nanaša na manj zahtevne
projekte in od kandidatov/kandidatk
pričakujemo, da imajo že določene
predpisane izkušnje za samostojno
vodenje tovrstnih projektov. Zato morajo
že ob prijavi priložiti življenjepis (CV) in
navesti, na kakšnih projektih so delovali(-e)
ali jih vodili(-e) v ustreznem obdobju pred
prijavo v certificiranje.

Priložiti morajo še povzetek predlaganega
primera, kjer so delovali in ga želijo
predstaviti ob zagovoru pred komisijo. Izpit
je pisni in vprašanja so usmerjena tako,
da kandidati/kandidatke lahko opišejo
svoje sposobnosti oziroma kompetence,
potrebne za uspešno vodenje projekta,
ki je hkrati področje delovanja. Izpit traja
3 ure (180 minut), odgovoriti pa je treba
na 10 vprašanj, od tega pet iz poznavanja
kompetenc in pet v zvezi z izvedbo

Slika 4: Diagram poteka aktivnosti za pridobitev
certifikata na ravni C

Slika 4: Diagram poteka aktivnosti za pridobitev certifikata na ravni C
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projektov. Za raven C je treba priložiti
celovito samooceno in povzetek svojega
izbranega primera, ki ga kandidat(-ka)
zagovarja na poglobljenem intervjuju.
Ocenjevalci se lahko odločijo tudi za
obravnavo skupine kandidatov na
problemski delavnici, na kateri kandidati
v skupinah obdelajo predlagani primer,
ocenjevalci pa spremljajo delo skupine in
ob tem ocenjujejo predvsem kompetence,

uvrščene v skupino Ljudje (People).
Postopek certificiranja na ravni B
Raven B se nanaša na zahtevnejše projekte,
programe ali portfelje. Možna področja
delovanja so torej projekt (P) ali program
(Pg) ali portfelj (Pf ).Od kandidatov/
kandidatk pričakujemo, da imajo večletne
predpisane izkušnje in kompetence za
samostojno vodenje tovrstnih projektov
ali programov ali portfelja.

Slika 5: Diagram poteka aktivnosti za pridobitev
certifikata na ravni B
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Zato morajo že ob prijavi navesti, na
kakšnih projektih ali programih ali
portfeljih so delovali(-e) ali jih vodili(-e)
v ustreznem obdobju pred prijavo v
certificiranje. Priložiti morajo še povzetek
predlaganega primera, kjer so delovali in
ga bodo zagovarjali(-e).

Kandidat(-ka) za B raven pripravi poročilo o
P/Pg/Pf, ki jih je opredelil(-a) kot reference
ob svoji prijavi v postopek certificiranja,
poleg tega pa še povzetek predlaganega
primera, ki ga želi zagovarjati. Obseg
poročila po odobreni nameri za zagovor je
največ 25 strani, z največ 15 stranmi prilog.

Izpit je lahko pisni (10 vprašanj odprtega tipa
– 180 minut) ali ustni (90 minut). Vprašanja
so usmerjena tako, da lahko kandidati/
kandidatke opišejo svoje sposobnosti
oziroma kompetence, potrebne za uspešno
vodenje kompleksnega projekta, programa
ali portfelja.

Postopek certificiranja na ravni A
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.

Slika 6: Diagram poteka ocenjevanja za raven A

Slika 6: Diagram poteka ocenjevanja za raven A
Navedene značilnosti so le drobec v celotni paleti sprememb, ki so vgrajene v standarda ICB4
in ICR4. Nova različica je na svetovnem spletu dostopna vsakomur, v angleščini na povezavi
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Še naprej bosta v veljavi
dva ciklusa letno,
z vnaprej časovno
določenimi dogodki, od
prijav in informativnih dni
do pisnih izpitov, priprav
poročil ter končnih
zagovorov v postopkih
certificiranja.

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/kandidatke 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 raven A/B pripravi poročilo o P/
Pg/Pf, ki jih je opredelil/a kot reference
ob svoji prijavi v postopek certificiranja.
Obseg poročila je največ 25 strani, z največ
15 stranmi prilog.

kandidatov iz enega podjetja, je mogoče
organizirati za njih poseben informativni
dan, skladno z željami prijavljencev
tudi zunaj roka, objavljenega na spletni
strani. Vsak kandidat ima možnost, da se
primerno pripravi na certificiranje, potem
ko je opravil pisni izpit, pa je predvsem
od njegove volje in časa odvisno, ali bo
pripravil ustrezno poročilo (za ravni A,
B in C) in individualno zaključil proces,
tako da opravi zagovor pred komisijo
ocenjevalcev, še preden je cikel zaključen.
Zagovor v takih primerih organizira njegov
vodilni ocenjevalec.
Za zaključek vabim vse zainteresirane,
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
recertificiranja!

Navedene značilnosti so le drobec v
celotni paleti sprememb, ki so vgrajene v
standarda ICB4 in ICR4. Nova različica je
na svetovnem spletu dostopna vsakomur,
v angleščini na povezavi https://www.
ipma.world/banner/icb-4-download/.
Glede na to, da gradivo obsega prek
400 strani, se je vodstvo ZPM odločilo,
da bomo v slovenščini pripravili le
povzetek na 50 straneh in vse obrazce, ki
jih uporabljamo v procesu certifikacije.
Povzetek je vsem zainteresiranim že
dostopen na spletni strani ZPM, seveda pa
ne more nadomestiti celotnih standardov
ICB4 in ICR4. V okviru ZPM bodo zato
organizirana tudi predavanja in delavnice
v pomoč kandidatom in kandidatkam.
Certificiranje kot celoten proces bo
potekala v slovenščini ali angleščini,
odvisno od želja kandidatov.
Še naprej bosta v veljavi dva ciklusa letno,
z vnaprej časovno določenimi dogodki,
od prijav in informativnih dni do pisnih
izpitov, priprav poročil ter končnih
zagovorov v postopkih certificiranja. V
izjemnih primerih, ko se prijavi najmanj pet
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The aim of the conference is to discuss results of

v e n i j eresearch in project management
P r o j e k t i S l o scientific
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between professionals involved in project
management as well as enhance the capacity of
project managers. The conference programme
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the Faculty of Business, Management and
Economics, University of Latvia in cooperation
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d r. Anton Hauc, č ast ni č lan ZPM

V

naslovu nismo brez razloga zapisali
besede SEDANJOST. Projekt je zaključen
z odprtjem celotnega avtocestnega
odseka Draženci do mednarodnega
mejnega prehoda Gruškovje, dne
30. novembra 2018.

Ob odprtju je bilo izrečenih veliko besed:
končana je gradnja, celoten odsek Draženci–
Gruškovje je v svoji dolžini 13,03 km skupaj s
13,9 km lokalnih cest pripomogel k sklenitvi
trase od Hamburga do Soluna, pomeni
veliko pridobitev za tranzitni in lokalni
promet, manj bo zastojev v prometu ...
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Iz vseh govorov bi radi izpostavili besede
ministrice za infrastrukturo, mag. Alenke
Bratušek:
»… projekt je bil izveden prej in z nižjimi
stroški, kot je bilo predvideno v investicijskem
programu …«;
»... v Sloveniji so takšni projekti redki,
nenavadno in ohrabrujoče za naprej, za nove
projekte, ki nas čakajo ...«

mag. Violeta Bulc
Evropska komisarka za promet

Vsi so se zahvalili vsem, ki so bili vključeni
v projekt, še posebej seveda DARS-u in
njegovim izvajalcem.

dr. Tomaž Vidic
Predsednik uprave DARS d.d

DARS in njegovi izvajalci so dokončali projekt.

mag. Alenka Bratušek
Ministrica za infrastrukturo
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direktor projektov Bogdan Vrezner

Mehanizacija miruje.

Nasmeh direktorja projekta, g. Bogdana
Vreznerja, pove veliko, še več pa bomo
izvedeli v pogovoru z njim v naslednji
številki ZPM mrežnika.

http://zpm.si/wp-content/uploads/
flipbook/4/book.html#p=20

Predstavitev projekta in pogovor z
g. Vreznerjem smo imeli v naši ereviji že
večkrat:

http://zpm.si/wp-content/uploads/
flipbook/6/book.html#p=16
https://www.yumpu.com/xx/document/
view/59910716/mreznik-marec-2018-www

Projekti Slovenije

PROJEKT OBNOVE ALJAŽEVEGA
S TO L PA
– PONOS, POSL ANST VO, TEHNIČNA
Z A H T E V N O S T, U S P E Š E N P R O J E K T,
K U LT U R N A D E D I Š Č I N A –
d r. Anton Hauc, č ast ni č lan ZPM

P

redstavitev projekta obnove Aljaževega
stolpa, pogovor z generalnim direktorjem
Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije – ZVKDS g. Jernejem Hudolinom,

vodjem projekta dr. Martinom Kavčičem
(ZVKDS),
strokovnim
sodelavcem
mag. Gorazdom Lemajičem iz Narodnega
muzeja Slovenije (NMS) in strokovnim
sodelavcem g. Igorjem Peršoljem (ZVKDS).
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»Vsem Slovencem naznanjamo preveselo
vest, da smo si v staro last zopet priborili
velikana slovenskih gor, veličastni Triglav.
Postavili smo letos na njega vrhuncu po
vsej Evropi že prosluli Aljažev stolp.«
Planinski vestnik, 1895

Ta vest naznanja konec dveh podvigov,
nakup zemljišča na vrhu Triglava s strani
duhovnika Jakoba Aljaža in postavitev
stolpa. Naznanja tudi vztrajnost Slovencev
in hotenje za lastno razpoznavnostjo, ki je
bila prisotna, ki velja še danes in bo veljala
tudi v bodoče.

Za strnjen opis, kaj vse je doživljal stolp,
bomo izmed množice zapisov o njem
uporabili zaključek uvodnega teksta
avtorice Elizabete Gradnik iz knjižice Aljažev
stolp, ki jo je leta 2015 izdal Gornjesavski
muzej – Slovenski planinski muzej ob
120. obletnici postavitve stolpa:
»Bil je priča viharjem, vojnam, različnim
državam in režimom, vzponom in
padcem Slovencev in že sto dvajset
let stoji kot opredmeteni simbol boja
za slovensko zemljo in materni jezik,
svetinja slovenskega rodoljubja, ponosa
in narodne samobitnosti.«
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Kakšno sporočilo bi lahko dali ne samo
Slovencem in Evropi, temveč tudi vsem
ostalim, ki so obiskali vrh Triglava in
doživeli srečanje s Aljaževim stolpom
sedaj, ko je zaključen projekt obnove in
je stolp postavljen na svoje staro in stalno
mesto? Lahko sprejmemo obvestilo, ki
je nadaljevanje prvega sporočila iz leta
1895?
»Vsem Slovencem in svetu naznanjamo
preveselo vest, da smo 3. oktobra leta
2018 na naši slovenski lasti, našem
veličastnem Triglavu, velikanu slovenskih
gor, njegov in naš Aljažev stolp obnovili.
123 let je osrečeval, spodbujal čustva,
ohranjal našo domovino in kljuboval
vsemu, kar je moral doživeti. To vse bo
delal še naprej.«
Naj nas ta uvod usmeri na začetek našega
pogovora s projektnim timom Aljažev
stolp – Ohranimo naš simbol. Ta projekt
je eden izmed številnih projektov Zavoda
za varstvo kulturne dediščine – ZVKDS
http://www.zvkds.si/sl/projekti. Projekt
je bil izjemno odmeven v širši javnosti.
Nas med drugim zanima organiziranost
projektnega managementa. Zaprosili
smo za odgovore na tisto, kar nas najbolj
zanima o projektu.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
generalni direktor Jernej Hudolin

Projekt obnove Aljaževega
s t o l p a n a Tr i g l a v u j e u s p e š n o
zaključen. Stolp je bil pripeljan
v Restavratorski center na
Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, nato pa
v podjetje KOV d.o.o., kjer je
pod nadzorom konservatorjev
potekalo restavriranje stolpa.
Čeprav je znano, da se je že
dolgo govorilo o slabem stanju
stolpa in da bi ga bilo treba
obnoviti, je do projekta prišlo
šele letos, ko praznujemo
240. obletnico prvega vzpona
n a v r h Tr i g l a v a . V a š Z a v o d
je prevzel tudi upravljanje
stolpa. Je že pred tem obstajala
pobuda, načrt ali strategija za
obnovo Aljaževega stolpa?
Za neokrnjeno podobo stolpa so sprva
skrbeli zgolj posamezniki. Minimalni
vzdrževalni posegi so bili opravljeni
zgolj priložnostno, ob obletnicah.
Zaradi pomanjkljivega vzdrževanja so
se po letu 2000 začele vrstiti pobude
prostovoljcev, da prenovitvena dela
vzamejo v svoje roke. Planinska zveza
Slovenije, Društvo ljubiteljev Triglava
in Planinsko društvo Ljubljana Matica
so v nekajkratnih akcijah z najboljšimi
nameni po ohranitvi stolpa skušali
odpraviti najočitnejše poškodbe s
kitanjem udrtin in lukenj, z zamenjavo
odtrganih jeklenic, z odstranjevanjem
dotrajanih
barvnih
nanosov
ter
ponovnim barvanjem stolpa itd.

Prvi sistematični koraki k ohranitvi
spomenika, predvsem na področju
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ozaveščanja javnosti o pomenu Aljaževega
stolpa, so bili v zadnjih letih narejeni
z dokumentarnim filmom in razstavo
Aljažev stolp »Ta pleh ima dušo«, v
letu 2017 z razstavo »Aljažev stolp –
ohranimo naš simbol« ter še nekaterimi
knjižnimi publikacijami in članki. Leta
2015 pa je bil na Restavratorskem centru
Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije izdelan konservatorski načrt.
V njem so izpostavljene temeljne
spomeniškovarstvene vrednote spomenika
ter opredeljeni posegi za njegovo
ohranitev. Tu so na enem mestu zbrane
različne strokovne ekspertize, kot npr.
arhitekturni posnetek obstoječega stanja
z obširno fotodokumentacijo, poročilo
o kemijski sestavi nekaterih kovinskih
delov Aljaževega stolpa in poročilo
naravoslovnih preiskav določitve sosledja
barvnih slojev.

KOV d.o.o., kjer se je pod
nadzorom strokovnjakov
ZVKDS in Narodnega muzeja
Slovenije izvedlo restavriranje.
Po uspešno končanih
restavratorskih posegih se je
3. oktobra Aljažev stolp vrnil
n a v r h Tr i g l a v a . O c e n j u j e m , d a
projekt le ni bil tako enostaven.
Kaj vse je bilo treba še dodatno
postoriti?

Aljažev stolp na vrhu Triglava, najvišje
slovenske gore, je eden izmed najbolj
prepoznavnih
narodnih
simbolov
Slovenije. V začetku leta 2017 je Vlada
Republike Slovenije za upravljavca
zemljišča in Aljaževega stolpa določila
javni Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije (ZVKDS). Prenova se je začela po
izteku letošnje planinske sezone, v začetku
septembra 2018.

•

Kdo so bili ali je bil pobudnik in
kdo naročnik?
Pobudnikov je bilo v preteklosti več,
navedli smo jih že v zgornjem odgovoru.
Realizacija izvedbe prenove pa se je
pričela po odobritvi finančnih sredstev,
ki jih je zagotovilo Ministrstvo za kulturo
Republike Slovenije.
Projekt je bil na pr vi
pogled enostaven, saj se
je stolp s helikopterjem
p r i p e l j a l o s Tr i g l a v a n a
helidrom v Mojstrani, nato
na Restavratorski center
ZVKDS, od tam pa v podjetje

Drži. Na prvi pogled, kot ste opisali, je vse
skupaj videti zelo enostavno, vendar pa
je bilo že pred samim začetkom izvedbe
projekta treba pripraviti kar nekaj ekspertiz,
ki so zajete v konservatorskem načrtu
prenove. Konservatorski načrt, ki smo ga
na Restavratorskem centru ZVKDS izdelali
že leta 2015, med drugim vsebuje sledeče
ekspertize:

•
•

•

•

•

Statična
preverba
konstrukcije
Aljaževega stolpa (ELEA iC, dr. Jaka
Zevnik, univ. dipl. inž. grad.),
Zaščita Aljaževega stolpa pred udarom
strele (HERMI, d.o.o., Janez Podlipnik,
univ. dipl. inž. el.),
Naravoslovne preiskave: pregled
z digitalnim stereomikroskopom,
odvzem vzorcev barv – stratigrafija
barvnih
nanosov
(Naravoslovni
oddelek Restavratorskega centra
ZVKDS, Petra Bešlagič, akad. rest., in
Sonja Fister, rest. strok. svet.)
Kemijske
analize:
karakterizacija
barvnih slojev na podlagi ramske
spektroskopije, FTIR (Raziskovalni
inštitut Centra za konservatorstvo, Lea
Legan, univ. dipl. kem.)
XRF rentgenska fluorescenca – analiza
sestave kovine (UN NTF, Oddelek za
Geologijo, dr. Matej Dolenec, univ.
dipl. inž. geol.)
Antikorozijska zaščita Aljaževega
stolpa (HELIOS d.o.o. in dr. Saša Skale,
univ. dipl. kem.)

Operativna faza projekta pa se je začela v
letu 2017, ko je Vlada Republike Slovenije
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za upravljavca zemljišča in Aljaževega
stolpa določila Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije in mu zaupala
nadaljnje korake za ohranitev spomenika
državnega pomena. Nato smo pripravili
razstavo Aljažev stolp – Ohranimo naš
simbol, kjer smo na srečanju z mediji
predstavili zgodovino, konservatorski
načrt in koncept prenove Aljaževega
stolpa. Takoj za tem so se začeli vrstiti
obiski Triglava.
Opravili smo razne izmere, si ogledali
detajle, naredili 3D posnetek vrha, ko pa
je stekel izvedbeni načrt, je bilo treba na
vrh prenesti kar nekaj opreme. Znosili
smo vse povezovalne trakove za varen
dvig stolpa, orodje, označevalno tablo
za čas, ko na vrhu ne bo stolpa. Plakate
z informacijo o dogajanju, povezanem z
obnovo stolpa, smo namestili na vse koče
na poti do Triglava, tako da je to bil tudi
logistični zalogaj.
Na vrh smo šli okoli 25krat, včasih nas
je šlo več, včasih en sam. Počasi se je
začela nabirati fizična utrujenost, a naboj
zgodovine, srčnost in vizija Jakoba Aljaža,
ki je začel pisati to zgodbo pred 123 leti in
vse, kar se je s stolpom dogajalo do danes,
v kakšen simbol je prerastel, vse to nas je
motiviralo, da smo s ponosom nosili na
vrh tudi do 20 kg v nahrbtniku.
Za tako obsežen projekt, kot
ste nam ga predstavili, je poleg
sodelavcev z vašega zavoda
potrebno še veliko drugih
d e l e ž n i k o v. K a k š n o v l o g o j e
imelo Ministrstvo za kulturo?
Ja, drži. Ministrstvo za kulturo je zagotovilo
vsa finančna sredstva in seveda s tem
omogočilo izvedbo projekta. Za dobro
izvedbo projekta pa smo se povezali z vsemi
institucijami in izvedbenim partnerjem,
podjetjem KOV d.o.o. z Jesenic, sestajali
smo se vsak teden in usklajevali zadeve
glede na status projekta. Ključni partnerji
na projektu so bili sodelavci Narodnega

muzeja Slovenije, Planinske zveze
Slovenije, Slovenske vojske in Ministrstva
za kulturo. Z vsemi smo odlično sodelovali,
naredili skupno strategijo komuniciranja
in pojavljanja; skratka, vsi smo delali za
skupni cilj in to je verjetno tisto, kar je
prispevalo k odličnosti projekta.
Obnovo stolpa ste označili
kot projekt. Kakšna je bila
organizacija projektnega
managementa, saj ste imenovali
vodjo projekta?
Na Restavratorskem centru ZVKDS
je vsaka prenova tako premične kot
tudi nepremične kulturne dediščine
obravnavana kot samostojen projekt.
Na ZVKDS kot javni instituciji, ki skrbi
za ohranjanje kulturne dediščine, je
izvedba izpeljana na način projektnega
managementa, vendar prilagojena vsebini
in specifičnostim stroke. Vodja projekta dr.
Martin Kavčič je glede na naravo prenove
organiziral tim ekspertov, poskrbel za
nemoten potek projekta, vzpostavljal stike
z vsemi sodelujočimi, skrbel za časovnico
projekta ter nadzoroval tudi finančni okvir.
Pri tem konkretnem projektu je bila zaradi
izjemno kratkega roka in veliko operacij,
ki jih je bilo treba opraviti v 26 dneh, vloga
vodje projekta še toliko bolj naporna,
celoten tim pa je moral delovati izjemno
sinergično in visoko odzivno.
Kaj je bilo najpomembnejše
p r i o d l o č i t v i , d a d r. M a r t i n a
Kavčiča imenujete za vodjo
projekta?
Že leta 2015 je dr. Martin Kavčič prevzel
organizacijsko vlogo nosilca projekta v
fazi izdelave konservatorskega načrta
in je problematiko prenove Aljaževega
stolpa celostno poznal. Ves ta čas,
do konca izvedbe projekta, je tesno
sodeloval z mag. Gorazdom Lemajičem,
sodelavcem iz Narodnega muzeja
Slovenije. Zato se je sodelovanje pri
izvedbi projekta logično nadaljevalo.
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dr. Martin Kavčič (ZVKDS), strokovni vodja projekta

D r. M a r t i n K a v č i č , v e r j e t n o b o s t e
še kar nekaj časa vodja projekta.
V katerih fazah priprave projekta
ste prevzeli to, po naši oceni
zahtevno, projektno nalogo?
Kaj vse je bilo treba izvesti,
preden je bil stolp pripeljan
z v r h a Tr i g l a v a i n n a t o v r n j e n
na svoje mesto? Na kaj je bilo
osredotočeno vaše delo kot
vodja projekta?
Morda bi bilo točnejše poimenovanje
strokovni vodja projekta, saj sem
bil
osredotočen
predvsem
na
strokovno izvedbo prenove, torej na
uresničitev v projektu opredeljenih
konservatorskorestavratorskih posegov.
Lahko bi rekel, da se je oblikoval ožji
vodstveni tim, kjer je vsak pokril svoje
področje.
Pred transportom stolpa v dolino
smo v prvi fazi pripravili strokovno
dokumentacijo za prenovo, izbrali
izvajalce ter določili in časovno uskladili
izvedbene korake, kjer se je po dnevih
vedelo, kaj je treba storiti. S ključnimi
deležniki v prenovi smo podpisali
pogodbe o sodelovanju. Pričetek
izvedbene faze je bil določen glede na
vremenske pogoje in razpoložljivost
helikopterskega prevoza, ki ga je
zagotovila Slovenska vojska. Pred
samim pričetkom akcije je bilo treba
pridobiti še kulturnovarstveno soglasje,
soglasje Triglavskega narodnega parka
in naravovarstveno soglasje Agencije RS
za okolje, soglasje Geodetske uprave RS.

Sprostitev z betonom zalitih horizontalnih nosilcev
stolpa.

Montaža priveznih trakov za transport stolpa v dolino

Priprava stolpa na prevoz, izmaknitev stolpa iz ležišč

Posvet v kovinarski delavnici
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Nenazadnje pa je bilo treba poskrbeti
tudi za varnost pri delu, kar je bilo
opredeljeno v Varnostnem načrtu, med
samo izvedbo transporta na vrhu pa sta
bila za nemoteno delo prisotna tudi dva
člana posebne enote policije.
In kaj je vaše delo na projektu
zdaj, ko je bil stolp vrnjen
n a v r h Tr i g l a v a ? J e p r o j e k t
že končan ali je treba še kaj
postoriti?
V sklopu celovite prenove Aljaževega
stolpa smo v prvem koraku zajeli
arhitekturni
volumen
stolpa
ter
neposredno stično mesto stolpa s
terenom. V nadaljnjih korakih, ki jih bomo
predvidoma izvajali v prihodnjem letu, pa
se bomo posvetili preostalim elementom
stolpa: panorami, spominski plošči, v
skladu s pravilnikom o postavitvi oznake,
da gre za kulturni spomenik državnega
pomena. Z mislijo na boljšo informiranost,
predvsem tistih, ki stolpa ne poznajo,
pa se porajajo tudi zamisli o nadgradnji
klasičnih predstavitvenih metod, ki
jih omogoča sodobna tehnologija –
mobilna aplikacija, razširjena oz. virtualna
resničnost, itd.
Vsi, k i so bili vk ljučeni v
projekt, so sestavljali celovit
tim, ožji tim pa so bili sodelavci
z vašega zavoda. Kakšna je bila
pravzaprav delitev dela med
člani tima?
Spekter delovanja na projektu je bil zelo
raznolik. Vsak član tima, ki so ga sestavljali
sodelavci z Restavratorskega centra
ZVKDS in Narodnega muzeja Slovenije,
je prevzel določen segment; mag. Gorazd
Lemajič (NMS) operativno izvedbeni
segment, Ingrid Merlak (ZVKDS RC) in
Petra Grom (NMS) odnose z javnostmi,
Damijana Slabe (ZVKDS) organizacijo
novinarske konference in sodelovanje
z lokalnimi skupnostmi, sodelovanje
med institucijami in ostalimi deležniki,

Jernej Hudolin (generalni direktor
ZVKDS) pravno formalno področje,
pridobivanje soglasij, urejanje pogodb,
Igor Peršolja (ZVKDS RC) operativno,
izvedbeno tehnološko področje in jaz
kot vodja projekta strokovno področje,
pripravo
dokumentacije,
končne
odločitve pri posegih, vključitev in
uskladitev drugih strokovnih področij,
raziskave. Za nadzor nad našim
konservatorskorestavratorskimi posegi
pa je bila pristojna OE Kranj, ZVKDS, z
vodjem Milošem Ekarjem in odgovorno
konservatorko dr. Renato Pamić.
V projekt so bili vključeni
zunanji izvajalci. Sodelovanje
z njimi je moralo biti
dogovorjeno in urejeno. K akšni
so bili dogovori oz. poslovno
sodelovanje z zunanjimi
izvajalci?
Glavni sodelavec na projektu je bilo
podjetje KOV d.o.o. s svojimi podizvajalci,
ki je izvedlo sanacijska dela na stolpu.
Podjetje Helios je doniralo zaščitne barvne
premaze, njihovi tehnologi pa so določili
način izvedbe protikorozijske zaščite.
Komunikacija je med procesom izvajanja
konservatorskorestavratorskih posegov
potekala z vodjo proizvodnje Anžetom
Mrakom, ki je sodeloval z ostalimi
kompetentnimi sodelavci. Za vsak dan
posebej smo vodili izvedbeni dnevnik,
v katerega smo s sliko in besedo opisali
poseg tekočega dne ter dogovorjene
sklepe. Celoten proces smo dokumentirali
s fotografijami in video posnetki, kar je z
najnovejšo tehnologijo izvedlo podjetje
Vizualist.
Kakšna tveganja ste
predvidevali in ali ste
načrtovali tudi ukrepe za
primere, če bi se tveganja
uresničila? Je bil projekt
končan tako, kot ste si ga
zastavil?
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3D snemanje vrha Triglava. Z leve proti desni: mag. Gorazd Lemajič, NMS;
dr. Martin Kavčič, RC ZVKDS; prof. dr. Marko Vrabec, Naravoslovna fakulteta UL.
foto: Marko Vrabec

Tveganja so bila opredeljena na osnovi
raziskav in elaboratov, ki smo jih izvedli
pred spustom stolpa v dolino. V njih so jasno
opisani postopki izvedbe restavriranja z
rezervnimi scenariji, osredotočenimi na
cilj prenove, da se Aljažev stolp ohrani v
kar največji meri in da se zagotovi njegov
obstoj tudi zanamcem. Jasno so bile
razdeljene vloge vseh sodelujočih na
projektu, jasna je bila finančna shema in
zelo natančno opredeljena časovnica, ki
pa se je glede na naravo projekta včasih
tudi dnevno prilagajala. Največ vprašanj
se nam je porajalo glede na opravljeno
sondiranje ter analizo vzorcev in poškodb
na Aljaževem stolpu, izvedenih na vrhu
Triglava.
O stanju stolpa smo lahko le sklepali,
dejansko stanje pa se je pokazalo šele po
odstranitvi mnogih površinskih nanosov
izravnalnih mas, lepil in barv. Poseben
izziv so predstavljali vremenski pogoji v
visokogorju, na katere pa seveda nismo
imeli vpliva (nenapovedana ohladitev,
sneg). V fazi priprav smo na skupnih

sestankih premislili različne možne
scenarije in za vsakega od njih že vnaprej
izdelali rezervne scenarije.
Kakšni so vaši občutki sedaj,
ko je projekt končan? In kakšni
bodo, ko boste obnovljen stolp
zopet obiskali? Opravičujem
se vam za to nekoliko osebno
vprašanje. Ob tem pa še (pod)
vprašanje, ali že prevzemate
kakšen nov podoben projekt?
dr. Martin Kavčič
Ko gledam, kaj in kako je bilo storjeno, me
trenutno navdajajo občutki zadovoljstva,
tudi mirnost; bolj kot se projektni tok
umirja in se začenja ustvarjati potrebna
distanca, pa prihajajo še drugi občutki,
ki pa jih trenutno le slutim prek odzivov
bližnjih domačih, prijateljev, kolegov.
Mag. Gorazd Lemajič
Po pričetku konservatorskorestavratorskih
del v delavnici nas je razveselilo odkritje
odtisa originalnega napisa Aljažev stolp
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in pa tudi sledovi dveh barv, modre in
zelene iz časa »malarske vojne« po prvi
svetovni vojni. Ko se je po vseh delih v
dolini obnovljen ponovno vrnil na svoje
mesto na Triglavu, sem v sebi začutil
veselje in ponos, da sem imel priložnost
sodelovati pri obnovi in s tem postati del
zgodbe, ki jo piše stolp že 123 let in jo bo
tudi po naši zaslugi pisal še naprej.

Igor Peršolja
V delavnici se je izkazalo, da so posamezni
sestavni elementi stolpa še v presenetljivo
dobrem stanju. Vsi sestavni sklopi stolpa
– nosilna konstrukcija, plašč in streha,
ki je bila najbolj poškodovana ter je bila
predvidena njena zamenjava – so bili
v celoti konservatorskorestavratorsko
popravljeni in obnovljeni. V veliko veselje
in zadovoljstvo mi je, da je originalni
materialni sestav Aljaževega stolpa
konservatorskorestavratorsko v celoti
prenovljen in ponovno postavljen nazaj
na svoje mesto.

Jernej Hudolin
Aljažev stolp je kulturni spomenik
državnega pomena, ki že po nenapisanih
pravilih terja od obiskovalcev določeno
mero diskretnosti in spoštovanja ter
srčen odnos. Želim si, da za Aljažev
stolp vsi obiskovalci Triglava skrbimo s
spoštljivim odnosom, kot ga je začrtal
Jakob Aljaž. To pomeni, da v gorništvo
vnesemo malo manj hipnih, trendovskih
navad, da se zamislimo, zakaj in kako je
Jakob Aljaž postavil stolp. In ko pridemo
na vrh Triglava, si vzamemo čas, se
usedemo in vse to premislimo, pa bo
doživetje popolnoma enako globoko,
kot če bi zlezli na stolp. Osebno sem bil
najbolj zadovoljen, ko smo po 26 dneh
stolp vrnili na mesto, kamor spada, in se
je vsa ekipa srečno vrnila v dolino.
Vrnitev Aljaževega stolpa na vrh
Triglava je bila ključni končni cilj
projekta. Odločilno vlogo pri tem je
imela Slovenska vojska, ki je dala na
razpolago helikopter in posadko, ki je
to vrnitev uspešno izpeljala. Bil sem
prisoten pri vzletu helikopterja in bil kar
nekam ponosen, da v živo vidim delo
posadke helikopterja. Brez sodelovanja
oziroma pomoči Slovenske vojske bi bil
projekt neizvedljiv, saj si ne moremo
predstavljati, da bi stolp ročno prenašali,
kakor je to bilo pri njegovi postavitvi pred
123 leti. Ta »ročno« naj ne izzveni kot
neka šala, je samo primerjava.
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Posadka v sestavi:
•
•
•
•
•
•
•

Stotnik Davorin Draginc, vodja
posadke
Major Ivan Šmon, kopilot
(sodeloval pri dvigu stolpa)
Nadporočnik Peter Paškulin, kopilot
(sodeloval pri spustu stolpa)
Štabni vodnik Blaž Langus, tehnik
letalec
Štabni vodnik Peter Pavel Smrkolj,
tehnik letalec
Stotnik Aleš Hočevar, helikopterska
reševalna skupina
Vojak Dušan Hrnčič, helikopterska
reševalna skupina

•
•

Slovenska vojska, stotnik Davorin Draginc, pilot
helikopterja

Ko smo opazovali vzlet, polet in
pristajanje vašega helikopterja
ter dvig in vrnitev stolpa, se
nam je zdelo kot neko rutinsko
delo. Je bilo to res rutinsko?
Deloma si lahko predstavljamo
vaše delo, predvsem pa
nam je poznan vaš pomen
pri reševanju, odpravljanju
naravnih in drugih nesreč in še
marsičem.
Prevoz stolpa se je na prvi pogled res
zdel kot rutinsko opravilo, kot nek živ

mehanizem, ki avtomatizirano naredi
svoje, brez vnaprejšnjega premisleka.
Vendar ni tako; kljub temu, da se
srečujemo s prevozom tovora kar nekaj
letalskih ur letno in so nam te stvari
dokaj dobro poznane, je vsak tak polet
specifičen ter zahteva kvalitetno pripravo,
ki je v grobem omenjena v nadaljevanju.
Šele nato, če ni nekih presenečenj med
samo izvedbo naloge, lahko govorimo o
»rutinskem« poletu.
Va š e s o d e l ova n j e p r i p ro j e k t u
vrnitve Aljaževega dela bi
pravzaprav lahko označili kot
podprojekt, ki seveda zahteva
ustrezno organizacijo, pripravo,
fazno izvedbo in še marsikaj.
Kako ste ta podprojekt izvedli
ali, preprosto vprašano, k aj vse
je bilo treba postoriti?
Vsaka naloga, ki nam je dodeljena,
zahteva določene priprave. Koliko je
teh, pa je čisto odvisno od zahtevnosti
naloge. Prvi korak je bila vzpostavitev
kontakta z izvajalcem projekta, ki nam
je najprej predstavil osnovno sliko
izvedbe, nato pa smo v podrobnosti
razdelali vse detajle, ki so pomembni za
posadko helikopterja. Seznanili smo se s
samim tovorom (gabariti, teža), mestom
dviga/spusta stolpa, načinom vpetja,
predpripravo tovora. Vključili smo tako
imenovano zemeljsko ekipo (pripadniki
skupine HERS – Helikopterska reševalna
skupina ter ekipa izvajalca projekta).
Treba je bilo določiti, kdo bo pripel/odpel
tovor, seznaniti ekipo z nevarnostmi pri
delovanju helikopterja in poskrbeti za
komunikacijo med »tlemi« in »zrakom«
ter razne posebnosti.
Nadalje
smo
določili
zmožnost
helikopterja in naredili kalkulacijo goriva
za dano situacijo, saj višina in temperatura
bistveno vplivata na zmožnost delovanja
helikopterja pri dani skupni teži. Tako smo
lahko potem s količino goriva vplivali na
zmožnost delovanja helikopterja in pri
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tem upoštevali tudi določeno rezervo
moči.

pripadniki Slovenske vojske, predstavili
naše delo in znanje širši množici ljudi.

Naslednji korak je preučitev vremena,
na katerega nimamo dosti vpliva. Tu
gre predvsem za veter, vidnost (oblačna
pokritost) ter temperaturo. Veter nam je
glede na jakost in smer začrtal osnovne
smeri prileta ter odleta ob upoštevanju
samega terena (ovire, rotorji – turbulenca,
vidne reference). Stremeli smo k temu, da
veter izkoristimo sebi v prid. Nazadnje
smo izvedli še pripravo posadke in
helikopterja od rednih postopkov, ki so
nekoliko specifični pri delu s tovorom
(upoštevanje omejitev, priprava kljuke
helikopterja, nosilne vrvi) do izrednih
postopkov, ki smo jih proučili in obnovili,
da bi ob morebitni izredni situaciji
pravočasno in pravilno odreagirali.

P r e v o z s t o l p a z v r h a Tr i g l a v a i n
nazaj je bila samo ena izmed
množice storitev Slovenske
vojske s pomočjo helikopterja.
Kateri projekt pa je bil za vas
najtežavnejši in najbolj tvegan
doslej?

Sodelovali ste z Zavodom za
varstvo kulturne dediščine
Slovenije. Katere obojestranske
aktivnosti so bile potrebne,
da sta bila prenos Aljaževega
stolpa in vrnitev tako uspešna?
Predvsem, kot sem že omenil, seznanitev
s celotnim projektom in pa izmenjava
informacij, ki so za nas letalce pomembne
pri izvedbi poleta, ter sam terminski plan
glede na vreme in protokol organizatorja.
Kakšni občutki so vas in vaše
sodelavce prevevali ob tem
projektu? Iz nasmehov na
slikah in posnetkih ob stolpu in
helikopterju je bilo razbrati kar
neko veselje, prešernost.
Občutki so bili res lepi. Zelo smo bili
zadovoljni, da je celotna izvedba projekta
tako dobro uspela. Ganjeni smo bili, da
smo lahko s svojim znanjem in izkušnjami
sodelovali pri tako velikem projektu,
ki nam Slovencem skupaj s Triglavom
predstavlja velik, simbolen pomen. Veseli
smo bili tudi dejstva, da smo posadka
helikopterja in člana skupine HERS, kot

Pri našem delu se srečujemo z veliko
različnimi projekti in nalogami. Kateri
je bil tisti najzahtevnejši ali najbolj
tvegan, težko rečem. Lahko pa povem,
da na zahtevnost in tveganost naloge
vplivajo različni dejavniki, ki se v danem
ali ključnem trenutku lahko pojavijo
posamično ali najverjetneje v nizu in
tako vplivajo na uspešnost naloge.
Pri usposabljanju in urjenju stremimo
predvsem k temu, da posadka kar
najhitreje zazna, prepozna in odpravlja te
dejavnike tveganja in se ne pusti pripeljati
v situacijo, za reševanje katere bi morali
uporabiti vse svoje razpoložljivo znanje,
sposobnosti in zadnje atome moči.
Ob zaključku teh pogovorov ne morem
mimo lastnih doživetij ob srečanju z
Aljaževim stolpom. Imel sem srečo, da sva
bila lep čas sama na vrhu. Poseben občutek
in posebno doživetje. Bil je »pogovor« z
njim. Ko sem ga videl na heliodromu v
Mojstrani, preden ga je helikopter vrnil
na njegovo mesto, na mesto njegove
bodočnosti in bodočnosti nas vseh, sem bil
izjemno vesel, čeprav ga nikoli več ne bom
srečal na vrhu Triglava.
V sklopu prireditve, tega slavljenja
vrnitve Aljaževega stolpa na Triglav, nam
je vokalna skupina Vita zapela pesem
Oj, Triglav, moj dom. Gre za pesem, ki
jo je radgonski duhovnik, pesnik in
prevajalec Matija Zemljič leta 1894 pod
imenom Slavin objavil v mariborskem
bogoslovnem glasilu Lipica. Leta 1895
je to pesem odkril in uglasbil dovški
župnik in skladatelj Jakob Aljaž. Pesem
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Veselje ožjega operativnega tima ZVKDS in NMS v Mojstrani ob uspeli akciji vrnitve Aljaževega
stolpa na vrh Triglava. Od leve proti desni: Ingrid Merlak, ZVKDS; Igor Peršolja, ZVKDS; Jernej
Hudolin, ZVKDS; dr. Martin Kavčič, ZVKDS; Petra Grom, NMS; mag. Gorazd Lemajič, NMS.
foto: Tine Benedik

so v originalni zasedbi Jakob Aljaž, Matej
Hubad, Andrej Gassner, Janez Klinar in
Tomaž Košir prvič izvedli 22. avgusta 1895
ob uradnem odprtju Aljaževega stolpa.
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Oj,_Triglav,_
moj_dom).
Dodajmo tej predstavitvi projekta obnove
Aljaževega stolpa ter samemu Triglavu in
njegovi zgodovini še en poseben mejnik,
dogodek, pomen, kakor ga lahko vse
poimenujemo. Leta 1991 smo si ponovno
izborili svoj dom, domovino in državo.
Triglav in njegov stolp sta imela poseben
pomen in sporočilo ob osamosvojitvi
Slovenije. Gorniki Janez Brojan, Klavdij
Mlekuž in ostali gorski reševalci z Gorenjske,

skupaj jih je bilo 21, so zasadili v sneg ob
vrhu stolpa slovensko zastavo. Na poseben
način so oznanili tudi pomen pesmi Oj,
Triglav, moj dom.
Ostanimo pod krošnjo Triglava in stolpa, to
potrebujemo, to bomo potrebovali. Naj to
ne izzveni kot nek sentimentalen izliv, naj
izzveni kot nujnost in potreba nas samih.

Fotografije prispevali: Marko Vrabec, Gorazd
Lemajič, Vizualist – Oto Žan, Rožle Bregar, Tone
Benedik, Martin Kavčič
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Prenovljen stolp na vrhu Triglava
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Projekti Slovenije

I N O V AT I V N O S T, M O Č ,
VZDRŽLJIVOST
dr. Anto n Ha u c, ča stni č lan ZPM

LEDINEK je v svetu poznano in
priznano ime, povezano z vrhunskimi
lesnoobdelovalnimi stroji in tehnološkimi
linijami. Ta zapis zahteva sam po sebi
nekoliko podrobnejšo predstavitev teh
strojev in linij. Ob teh predstavitvah
si poskušajmo zamisliti, kakšni so to
inženirski projekti, kakšen je nanje vezan
razvoj, kakšna je proizvodnja, organizacija
transporta, usposobitev kadrov pri kupcih,
kakšen razvojni, inovativni potencial je
združen pod blagovno znamko v podjetjih
LEDINEK, in še kakšno vprašanje bi lahko
dodali. Nas bo še posebej zanimala
organiziranost projektnega managementa
za tovrstne projekte in projekte lastnega
razvoja, nekatere od njih bomo predstavili
posebej.
Dodajmo tej kratki predstavitvi še kaj,
da dobimo nekoliko jasnejšo sliko o
prodornem podjetju s sposobnostjo
stalnega razvoja, obvladovanja svojega
življenjskega ciklusa tudi v kriznih obdobjih,
z dominantnostjo na svetovnem trgu in
izredno konkurenčnostjo ter sposobnostjo
obvladovanja tržno inženirinških projektov.
https://w w w.ledinek .com/svetovniproizvajalec
Proizvodni program v strjeni obliki zajema
naslednjo inženirinško projektno ponudbo:

Skobljanje in profiliranje https://www.
ledinek.com/skobljanje-in-profiliranje
Zaokrožena
ponudba
industrijskih
profilirnih in skobeljnih strojev. Stroji
z veliko močjo, napredna programska
oprema, kakovost sestavnih delov.

Dolžinsko spajanje https://www.ledinek.
com/dolzinsko-spajanje
Visoko produktivne rešitve za potrebe
skobljanja in stiskanja na enem mestu, z
natančno geometrijo obdelave in uporabo
prave sile na različnih izdelkih.
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Posebni stroji https://www.ledinek.com/
posebni-stroji
Inovativni
skobeljni
stroji,
linije
dolžinskega spajanja, stiskalnice in
avtomatizirane rešitve.

Lepljen les https://www.ledinek.com/
lepljen-les
Izvrstne
inovativne
stiskalnice
za
izdelavo estetskih ravnih, ukrivljenih in
stopničastih nosilcev, elementov za bruna
ter enoslojnih ali križno lepljenih plošč.
Vgrajene različne stopnje vse do popolne
avtomatizacije.
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Avtomatizacija https://www.ledinek.com/
avtomatizirane-resitve
Celovite inženirske rešitve za stroje in linije
za skobeljne obrate, za linije za izdelavo
izdelkov iz lepljenega ali masivnega lesa,
za izdelavo duo- in trio- lepljenih nosilcev,
elementov za gradnjo lesenih hiš, za
profiliranje lesa, za izdelavo lepljenih plošč,
okenskih okvirjev in še več.

Ledinek Maschinen und Anlagen GmbH
in LedinekTECH Vertriebs GmbH. Z visoko
stopnjo multidisciplinarnih spretnosti in
znanj ter z našo predanostjo inovativnosti
in odkrivanju novih možnosti na
področju tehnike soustvarjamo podobo
lesa v svetu. Izbiramo lastno pot na vrh
in trdno verjamemo v to, kar počnemo.
Kot strokovnjaki za dovršeno ploskovno
obdelavo masivnega lesa, skobljanje in
profiliranje, dolžinsko spajanje in lepljenje
lesa, sprejemamo izzive sodobnega
načina življenja in zagotavljamo
vrhunsko tehnologijo naših izdelkov,
od idejne zasnove in konstruiranja do
dobave in montaže opreme. Naš športni
duh nas spodbuja, da se nikoli ne
predamo, ampak vztrajamo in poiščemo
najboljšo rešitev za vsako našo stranko.
Ponosni smo na našo dolgoletno
tradicijo družinske obrti, iz katere
smo zrasli v proizvajalca edinstvenih
lesnoobdelovalnih strojev in linij, s
katerimi lahko opremimo celoten
proizvodni obrat. Z našimi izdelki smo
prisotni na vseh kontinentih globalnega
trga. Sledimo viziji postati inovator na
globalni ravni ter soustvarjati svetovne
trende na področju lesnoobdelovalne
industrije.
Tej predstavitvi sledi zapis, ki ga lahko
razumemo kot vizijo, vodilo, gonilo,
usmeritev, kot vse, čemur je podrejen
razvoj podjetij LEDINEK:

Dodajmo še izredno konkurenčnost
ter sposobnost obvladovanja tržno
inženirinških projektov.
https://w w w.ledinek .com/svetovniproizvajalec
Za nadaljnje poznavanje povzemimo s
spletne strani naslednji zapis (https://www.
ledinek.com/o-nas)
Pod blagovno znamko LEDINEK se
predstavljajo štiri podjetja: Ledinek
Engineering d.o.o., Lestro Ledinek d.o.o.,

Inovativnost, moč, vzdržljivost.
Za začetek prispevka v našem mrežniku
sem si izposodil besede inovativnost, moč
in vzdržljivost. Za pogovor sem zaprosil
g. Pavla Ledineka – ustanovitelja, »očeta«
patenta ROTOLES, direktorja, prodornega
managerja, misleca, motivatorja in še kaj bi
morali dodati; ob njem pa tudi za pogovor
z direktorjem Ledinek Engineering
g. Gregorjem Ledinekom in dr. mag.
Ano Rihtar, univ. dipl. inž., pomočnico
direktorjev obeh družb.
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Inovativnost – moč –
vzdržljivost (v nadaljevanju
bomo to označevali z IMV ).
Lahko to označimo kot vizijo,
ki odreja strategije podjetja,
razvoj proizvodnega programa,
način vodenja, usmeritev
r a z vo j a k a d ro v, j e t r ž n i s l o g a n ,
je usmeritev obsežnega
projektnega osvajanja trgov
in je pogoj za stalno rast
podjetja, je pogoj za ...? Kaj je
pogojevalo to usmeritev in kdaj
ste jo povsem dorekli?

Naša usmeritev je, da morajo biti močni,
močnejši, kot jih ponuja konkurenca. Z
veliko močjo opravljajo svoje funkcije.
So tudi vzdržljivi. Delamo stroje, ki so
na področju vzdržljivosti v najvišjem
zmogljivostnem razredu. Poznani so kot
»robustni« stroji. Kupci vedo, da naši stroji
lahko vzdržijo desetletja in ne le pet, šest
let.

Gregor Ledinek,
Direktor Ledinek Engineering d.o.o.
(Gregor L.)

Pavel Ledinek, univ. dipl. str. inž.
Direktor LestroLedinek d.o.o, ustanovitelj blagovne
znamke LEDINEK, inovator, mislec, podjetnik ...
(Pavel L.)

Z vprašanjem ste me skorajda malo
presenetili. Res, kdaj smo si to zapisali kot
našo usmeritev, kot našo vizijo, naše delo,
kot pot pri oblikovanju strategije našega
razvoja, kot usmeritev za naše osvajanje
tržišč s projektnimi rešitvami? Sedaj je
predstavljena na naši spletni strani. Sem
ustanovitelj blagovne znamke in s tem
tudi podjetij, ki delujejo v okviru nje.
Vsako podjetje ima neko smer svojega
razvoja, neko strategijo, ki pripomore k
tržni razpoznavnosti, hkrati pa je to naš
način dela in značilnost naše projektne
ponudbe. Venomer iščemo nove rešitve.
Stalno analiziramo, kakšne rešitve so že na
trgu, in nato razvijemo nove. Ne kopiramo,
razvijemo boljše in to ponudimo kupcem.
Po tem smo poznani. Moč? Naši stroji
so močni, po tem so zelo razpoznani.

Imamo slogan IMV, ki pa zahteva veliko od
nas vseh zaposlenih. Pokazalo se je, da je
to pravilna usmeritev, je podlaga za našo
konkurenčnost in za sprostitev inovativne
energije. V skladu s to našo usmeritvijo tudi
ponujamo in izvajamo projekte. Grobo
predstavo, za katere projekte gre, si lahko
ustvarimo iz predhodne predstavitve
našega ponudbenega in projektnega
programa.
Pogosto prihajam do spoznanja, da je
to pravzaprav način našega življenja,
povezanega z našo blagovno znamko. Je
smer, tako tudi lahko označimo IMV, ki jo je
začrtal moje oče, ne samo ob ustanovitvi
prvega podjetja blagovne znamke
LEDINEK. Pravzaprav je to njegov način
dela, ki ga je prenašal na svoje zaposlene
in sodelavce, ki so ta način prevzeli ter
delujejo in ustvarjajo v skladu s tem.
Inovativnost, moč, vzdržljivost.
Lahko ob tem rečete tudi za
zaposlene, da so inovativni,
močni in vzdržljivi? Delati
na projektih, ki jih izvajate
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za poznane kupce, namreč ni
enostavno, je zahtevno!

dodatno uveljavili v družbah
LEDINEK in hkrati tudi med
zaposlenimi?

Pavel L., Gregor. L.

Delam v obeh družbah, tako v družbi
Ledinek Engineering d.o.o. kot tudi v
družbi Lestro Ledinek d.o.o. Trenutno
imamo skupno zaposlenih preko 370 ljudi
in izdelujemo stroje in linije, ki so bili
predstavljeni uvodoma. Izpostavila bi
CLT plošče (križno lepljen les) za izdelavo
lesenih hiš, in to od razvoja do montaže
pri kupcu. Tako je veliko lesenih hiš po
svetu narejenih na naših strojih in linijah,
kot npr. hiše, ki jih izdeluje Honka, največji
proizvajalec lesenih hiš na svetu. https://
honka.com/si/sl/

Odgovor je lahko samo ta, da moramo biti
inovativni pri naših ponudbah in nato pri
izvajanju projektov, biti moramo močni,
da lahko sledimo naši usmeritvi IMV, in pri
tem vzdržljivi, da izvedemo vse projekte,
tako kot smo si jih zamislili in ponudili
kupcem. Čeprav sva našo usmeritev IMV
najprej predstavila pri naših izdelkih in
tržnem projektnem nastopanju, lahko to
prenesemo na nas same. Razvoj kadrov je v
to prioritetno usmerjen. IMV zahteva od nas
učinkovitost na vseh področjih delovanja;
podjetje ne more biti učinkovito in se
uspešno tržno uveljaviti, če niso učinkovite
vse organizacijske enote, in organiziranost
podjetja mora to podpreti.

dr. mag. Ana Rihtar, univ.dipl.inž., pomočnica
direktorjev Ledinek Engineering d.o.o in
LestroLedinek d.o.o.
(Ana R.)

Kot pomočnica direktorjev
ste zelo vpeti v razvoj in
poslovanje družbe LEDINEK.
Pogosto – reči bi morali, da k ar
stalno – delujete na področju
organiziranja, reševanja
d o l o č e n i h p ro b l e m o v, k i s e p r i
tem pojavljajo, vpeti ste tudi
v projekte, ki jih družba izvaja
za svoje kupce in za svoj lastni
razvoj. Kaj bi vi dodali viziji
IMV oziroma kako bi njeno
uveljavitev še izboljšali, še

Na tem mestu sem že 17 let. Na začetku
je bilo zelo težko. Treba je bilo izpeljati
sanacijo obeh družb, več investicijskih
projektov in vse ostalo, kar spada k
vodenju in upravljanju podjetja. Bilo je
tudi kar nekaj nezaupanja, še posebej ker
sem ženska, ki je prišla v podjetje z bogato
tradicijo strojništva, ki je na splošno veljalo
za moški svet. Problemi so mi vedno
predstavljali izziv, za katerega je treba
poiskati ustrezne rešitve in jih izpeljati do
konca. Polovičarstva namreč ne maram.
Prav tako ne izgovorov in natolcevanj.
Vključena sem v skorajda vse projekte
razvoja LEDINEK, sem vodja raziskovalne
skupine, ki je registrirana in vpisana pri
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije v Ljubljani, in sem
habilitirana v naziv razvojnega svetnika.
V razvojno enoto je vključenih preko
30 zaposlenih. To je eden izmed pogojev
prijav na različne projekte.
Delo z ljudmi včasih ni lahko. Na eni
strani so zaposleni z izjemnimi delovnimi
navadami, na drugi strani se pojavijo
posamezniki s svojimi pravicami, ki si jih
velikokrat sami postavijo in istočasno
pozabijo na svoje dolžnosti, na tretji strani
imamo zaposlene, ki imajo velike socialne
probleme (stanovanjski problemi, partner

38

brez službe, šoloobvezni otroci …),
itd. Treba je vsem prisluhniti in sprejeti
ustrezne odločitve. Na obeh družbah
LEDINEK imamo uradno ustanovljene
razvojne enote. Habilitacijske postopke
za razvojnike smo izpeljali pri vseh
zaposlenih, ki imajo ustrezno izobrazbo
in ki delajo na razvojnih projektih. Imamo
vpeljan tudi sistem vodenja kakovosti
ISO 9001:2015 z razvojem in vanj
vključujemo vse zaposlene.
Kar zadeva izboljšave, so te nujne vsak
dan in na vsakem koraku. Prepogosto nam
zmanjka znanja na tem ali onem področju.
Pojavijo se problemi, ki jih je treba rešiti. Če
ima družba jasno vizijo in strategijo dela,
potem je laže za vse zaposlene. V zadnjih
mesecih nam predstavlja najtrši oreh
zakonodaja posameznih držav, ki niso v
EU in so naši kupci, pri katerih montiramo
in zaganjamo strojno opremo. Žal doma
nismo mogli dobiti nobenega nasveta
od nobene državne ustanove, vključno z
univerzami, inštituti itd. Problematiko nam
pomagajo reševati tuje najete agencije in
pravniki iz tujine.
Pri vsakdanjem delu si želimo pravne
države, ki bo podjetjem zagotovila
poslovno okolje za gospodarski razvoj.
Nujno je treba urediti delovno zakonodajo
in vzpostaviti mehanizme in kontrolo na
področju izobraževanja. Univerze bi si
morale zaslužiti najmanj 60 odstotkov
svojih plač z delom na trgu dela, in to
ne v državnih ustanovah, temveč na
aplikativnih projektih v podjetjih oz. na
razvoju podjetij.
V družbah Ledinek imamo v skladu s
standardom ISO 9001:2015 vpeljanih
25 procesov, ki zajemajo glavne in
podporne procese. Vsak lastnik procesa
si mora letno zastaviti strategijo ciljev in
kazalnikov v smislu dobrega gospodarja,
vse v cilju uspešnega celovitega in s tem
tudi projektnega poslovanja.
Sistem ROTOLES je svetovno

patentiran sistem, ki se
uporablja za čelno rezkanje,
za obdelavo lesenih površin,
plastičnih mas in lahkih
kovin, zaščiten s patentom v
Združenih državah Amerike in
Evropi. Pridobitev patenta in
raz vita tehnologija ROTOLES
je bila pomemben, če ne
najpomembnejši mejnik v
raz voju podjetja. Patent je
dobil tudi posebno priznanje
ameriškega patentnega urada
kot najboljši patent leta.
Kaj je bistvena značilnost te
tehnologije in kaj so njene
prednosti?
Pavel L.
Sistem ROTOLES je pravzaprav bil začetek
uveljavitve ali prehoda na inovativnost.
Patent oz. tehničnotehnološka rešitev se
nanaša na skobljanje oz. kalibriranje lesa
in raznih vrst plastičnih površin. Da sem za
ta patent dobil posebno priznanje, je bilo
zame veliko presenečenje in hkrati nov
zagon vseh mojih sodelavcev, da bomo
vedno razvijali novo in to tudi tržili.
Tako zasnovana smer inovativnosti je enaka
tudi pri strojih, vezanih na lepljen les oz.
lepljene lesne izdelke. Tu izvajamo velike,
več milijonske in zahtevne projekte. En ne
tako nepomemben pokazatelj, da smo tu
uspešni, kaže že podatek, da imamo stalne
kupce. Preko 40 % naših kupcev so stalni
kupci. S tem so tudi pomembna referenca.
https://www.ledinek.com/reference.
Patenti, k i ste si jih pridobili,
so lahko rezultat samo
doslednega usmerjanja razvoja
pri projektnih rešitvah izdelave
strojev in linij. Nam jih lahko
na kratko predstavite?
Pravilna je vaša ugotovitev, da so patenti
»posledica« prvega dela naše usmeritve
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delovanja IMV, torej inovativnosti. Imamo
močan razvoj. Kakor smo že omenili, v
vsak ponujen projekt strojev in linij že v
ponudbenem postopku ponudimo nove
rešitve. Rezultat so tudi patenti, saj je
znanje in prek tega vgradnja novih rešitev
naše razvojno delo. Pripravo in prijavo
patenta obravnavamo kot projekt

način k temu pripomogla. Kakšen mejnik
bi omenil? Ni jih malo. Povzel bom samo
najpomembnejše:
•
•

Nam lahko posredujete iz vaše
množice patentov enega, ki bi
ga uvrstili med izvirne?
Z veseljem.

•

•
Razvoj v smeri kompletnih linij za spajanje
in lepljenje lesa – linij BSH.
Kateri so najpomembnejši
mejniki v razvoju podjetja, v
njegovem življenjskem ciklusu
do danes? Kako ste obvladovali
krizna stanja, ki so zagotovo
bila?

•

•

Pavel L.
Za odgovor na to vprašanje moram
pravzaprav povezati svoj »življenjski cikel«,
od mojega prvega stika z obdelovanjem
lesa oz. ustvarjanja strojev za obdelavo
lesa do ustanovitve podjetja in sedaj s
ciklusom rasti in razvoja podjetij LEDINEK
in načrtovanjem njihovega nadaljnjega
razvoja. Ustanovitev podjetja je res
pomemben mejnik, a pomembni mejniki
so bili že prej. So pa nekateri nekako
»gensko zasnovani«. Moje želje po
ustvarjanju in težnjo, da se osamosvojim,
sta podprla moj oče in enako mama, ki je
s svojo podporo mojim načrtom na svoj

•

•

Prvi mejnik je bil, da sem se zapisal
strojegradnji in jo sprejel kot izziv. S tem
sem si oblikoval osebni način življenja.
Spoznanje, da je fizično delo sodarja
izredno težavno. Delal sem namreč v
očetovi delavnici, v kateri je potekala
ročna izdelava sodov. Očetu sem
predlagal, da bi lahko izdelali stroje za
izdelavo strojev.
Prelomni mejnik bi strnil v besede
očeta: »Ti konstruiraj stroj, jaz pa
ga bom dal izdelati.« Bil sem dijak
gimnazije. Temu bi dodal še dopolnitev
tega mejnika, ki je bila moje spoznanje,
kaj bo ta strojegradnja pomenila v
branži izdelave sodov in ostalega, kar je
na to vezano.
Sledijo pomembni mejniki, ki bi jih
strnil v uspeh tega stroja, označil bi ga
kot »fantastičen« tržni uspeh.
Poseben mejnik, ki me je prepričal, da
zmorem, je bil, da je 35 sošolcev pod
mojim vodstvom prek počitnic naredilo
2000 sodov. Ob tem sem moral sošolce
poučevati, kako naj kaj naredijo, kako
se pili, kako naj sedijo, kako zvariti itd.
Želel sem jih usposobiti za vrhunske
»šlosarje«.
Dokončna odločitev, da bom delal
stroje za izdelavo sodov. Res, to je
za mene prelomni mejnik. Ali sem s
tem korakom že začel ustvarjati svoje
podjetje, je nekoliko težko presoditi.
Dodal bi še, da je ob tem v meni dorasla
odločitev, da grem v strojegradnjo,
najprej za sode in kasneje za obdelavo
lesa.
Dokončanje študija na Strojni fakulteti
Univerze v Ljubljani. Nisem bil ravno
vzoren študent. Imel sem pač veliko
naročil za konstruiranje strojev. V
določenih časovnih obdobjih je to
imelo prednost pred študijem.
Sledi mejnik (napačnega) spoznanja,
da kot strojni inženir znaš vse. To znanje
lahko primerjam kot svetlobo, ki ti sije v
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•

•
•

•
•
•
•

sobo, v delavnico. Veliko več ti ne more
dati, če … Znanje je osnova, moraš ga
imeti. Sledi pa seveda nujnost narediti
nekaj s pomočjo pridobljenega znanja
in praktičnih izkušenj.
Spoznanje, da je bila obdelava lesa
takrat zapostavljena. Prirojena trma in
borba, bil sem športnik, me je gnala
v to, da sem začel izdelovati stroje ne
samo za sodarje, temveč predvsem
za lesno predelovalno industrijo.
Ali lahko od tega živiš in si ustvarjaš
pogoje za razvoj strojev, je bila stalno
prisotna dilema.
Prva ustanovitev lastnega podjetja
leta 1967.
Ustanovitev podjetja LESTRO LEDINEK
leta 1986. Bila je tovarna z lastniško
strukturo več partnerjev in več
delničarji. Tovarno smo poimenovali
kot zadrugo. S tem smo se izognili
problemom s politiko.
Sledi blagovna znamka LESTRO
LEDINEK, sedaj LEDINEK.
Ustanovitev
podjetja
LESTRO
Engineering.
Ustanovitev prodajnega podjetja v
Avstriji, leta 1992.
Izgradnja Obrata 1 itd., itd.

Objekt 1 in svečana otvoritev

Mejnike rasti bi lahko še našteval vse do

zadnjega, ki je odprtje proizvodnorazvojne
hale oktobra letos. Vaši bralci si lahko
ogledajo našo spletno stran in tako
spoznajo glavne mejnike našega razvoja.
https://ww w.ledinek .com/pricetekindustrijske-proizvodnje .
Ob teh mejnikih bi lahko navedel še
mejnike, ki so povezani s kriznimi stanji
v življenjskem ciklusu družbe LEDINEK.
Naj omenim samo krizo, ki je nastala ob
osamosvojitvi Slovenije z izgubo kupcev
s takratnega jugoslovanskega trga, kriza
ob propadu velikega kupca naših strojev
in linij. Težko bi bilo reči, da to niso mejniki
razvoja. So bili. Rešiti smo morali te krize.
Zato pa smo morali biti močni in vzdržljivi.
In katera kriza je bila največja?
Vp r a š a t i m o r a m o p r a v z a p r a v,
reševanje katere krize bi lahko
označili kot poseben mejnik?
Morda bo zvenelo nekoliko nenavadno.
Največja kriza je bila zagon obrti. To je kriza,
ki povezana z vprašanjem, ali bom uspel
ali ne. Med že navedene mejnike moram
dodati za svoje življenje pomemben
mejnik. Preden sem se popolnoma odločil
za strojegradnjo, vezano na obdelavo lesa,
sem si zamislil lastno delavnico. Mama
mi je dala v uporabo prostor velikosti
5,50 × 2,80 metrov, kupil sem si stružnico
in iskal naročilo za struženje. V časopise
sem dal oglas: konstruiram in stružim. Na
oglas se je javil samo en naročnik, ki je
želel imeti linijo za sortiranje kamilic.
Temu naročilu nisem bil kos. Postopoma
so prihajala nova naročila. Zanimivo in
zelo pomembno naročilo pa je vidno
še danes na umetniških delih iz Lenta v
Mariboru. Dobil sem ponudbo: »Čuj, bi
naredil strelovode za sodni stolp v Lentu?«
S kolegom Ostermanom sva si zamislila
strelovode v obliki srčka. Izdelani so bili
iz pocinkane pločevine. Ti »srčki« so še
danes na tem stolpu. Vidimo jih na slikah
in upodobitvah sodnega stolpa. Ker ni bilo
ravno veliko naročil, sem se moral lotiti
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marsičesa – od vzdrževanja strojev in vsega,
kar bi danes označil kot priložnostno delo;
delovni čas ni poznal spanja, prostih sobot
in nedelj. Vse pogosteje sem si postavljal
vprašanje, kako vzdržati. Ob tem je sledila
odločitev, da grem »nazaj« na konstruiranje
in izdelavo strojev za obdelavo lesa.

V odgovoru sem morebiti nekoliko skrenil,
saj to ni krizni dogodek v življenjskem
ciklusu podjetja, je pa krizni dogodek v
mojem življenju in dojemam ga kot mejnik,
ki je pripeljal do ustanovitve blagovne
znamke LEDINEK.
Svoje izdelke smo prodali v 49 držav po
vsem svetu, imamo več kot 1000 kupcev
in izvedli smo preko 2600 projektov. Ne
povedo te številke že veliko, ni to eden od
naših pomembnih mejnikov? Pravzaprav
nisem rekel prav. Mejnike povezujemo s
časom, nekim rokom, datumom ... Vendar
te številke kažejo, da bomo potrebovali
nove projekte za naše obstoječe in nove
kupce, da bomo izvozili še v nove države
sveta, da bomo morali izvesti vedno več
eksternih komercialnih projektov in tudi
projektov za lasten razvoj. In tu najdem
povezavo. Čakajo nas novi mejniki v našem
razvoju in rasti. V kolikor tega ne bo, se
moramo vprašati, kaj z nami bo.
Ve r j e t n o i m ate t u d i v i m e j n i k e,
k i so vas usmerili v delo, k i ga

opravljate kot direktor Ledinek
Engineering?
Gregor L.
Kot osemletni deček sem že varil v očetovi
delavnici in si med drugim izdelal kaj za
lastno rabo. Pomembno je bilo, da sem
želel narediti nekaj kot kovinostrugar.
Spoznal sem, da si moram pridobiti znanje,
in se vpisal na Strojno fakulteto Univerze v
Mariboru. Prišel sem do statusa absolventa.
Potem pa me je tok dogajanj z razvojem in
delom na projektih tako prevzel, da sem
pravzaprav absolvent te fakultete še danes.
Leta 1992 sem oz. smo ustanovili podjetje
LEDINEK Engineering, prišle so poslovne in
razvojne obveznosti in izredno intenzivno
delo na pridobitvi projektov od zaznavanja
tržnih priložnosti, ponudbenih postopkov,
izdelave strojev ali linij, vključno z razvojem
novih rešitev, ki smo si jih zamislili in so bile
potrebne, ter nato predaja in zagotovitev
obveznosti, ki jih zahteva garancija. Lahko
rečem, da me je ta projektni in poslovni
tok potegnil s sabo. Med projekte moram
seveda vključiti projekte za razvoj podjetja,
saj, kakor sem že omenil, je bilo treba izvesti
veliko lastnih razvojnih projektov. Naj
kot primer navedem samo zadnji projekt
izgradnje novega obrata za potrebe razvoja
in proizvodnje.
Mejniki v razvoju podjetij LEDINEK so
tudi mejniki mojega življenja. Ne bi
mogel natančno določiti, kdaj sem se
pridružil podjetju, saj sem odraščal sredi
delavnice, ki je bila hkrati prostor za igro
in raziskovanje, potem pa je to naenkrat
preraslo v delo, poklic. Zadnji mejnik pa
je seveda postavitev novega obrata, o
katerem smo že govorili.
Konec septembra je bila
otvoritev novega razvojno
proizvodnega objekta. Je to
nov najpomembnejši projekt?
In katere projekte lastnega
razvoja bi uvrstili med
najpomembnejše?
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Gregor L.
Vsekakor ga uvrščamo med strateško
pomembne projekte. Omogočil nam
bo združevanje tehničnega razvoja
s proizvodnjo, koncentrirano delo
zaposlenih in nenazadnje lažje izvajanje
naročenih projektov strojev in linij.
Predvsem je pomembno, da bomo
testiranje strojev in linij pred odpremo
lahko izvajali na enem mestu, takoj
po montaži. Do sedaj smo to izvajali v
najeti hali zunaj naše lokacije. Projekt se
nadaljuje, saj je treba postoriti še marsikaj,
da bomo dosegli svoje namenske cilje.
Projekt bo dokončan tako, kakor je
predvideno po našem strateškem planu.
Med projekte lastnega razvoja moramo
vsekakor vključiti še projekte, vezane na
organizacijo poslovanja, informatizacijo,
trženje, digitalno poslovanje, načrtovanje,
posebno
načrtovanje
projektnega
poslovanja, projekte, vezane na razvoj
kadrov, usposabljanje, komuniciranje,
predvsem s poslovnim in drugim
okoljem, in še bi lahko navedli. Brez teh
projektov ni možno zagotoviti rasti in
razvoja našega projektnega poslovanja
in podjetij LEDINEK, saj smo vendar
projektno usmerjeno podjetje. Projekti
so naš predmet poslovanja, če zelo
poenostavimo, so naše poslovanje in
delovanje.
V čem so bistvene
prednosti vašega
podjetja pri pridobivanju
projektov izdelave
lesnoobdelovalnih strojev
in naprav, ki imajo
pogosto razsežnosti
kompleksnega projekta?
Pavel L.
Nekaj naših prednosti je možno zaslediti v
naših prejšnjih odgovorih. Naša prednost je
v delovanju in izvajanju projektov v skladu
z načeli IMV. Nadalje moramo kot prednost
omeniti kompleksno reševanje zahtevkov

naših kupcev, govorimo o kompleksnih
projektih; med prednosti lahko uvrstimo
naš odnos do kupcev, omeniti je treba
še časovno učinkovitost in spoštovanje
dogovorjenih rokov. Uspevamo, vendar se
zavedamo, da moramo na tem področju še
kar nekaj postoriti. Projekte je treba izvesti
v pogodbenih rokih. Prednost je tudi, da
kupca ne pustimo samega pri reševanju
problemov, ki jih morebiti ima pri zagonu
svoje proizvodnje. Kupca obravnavamo
kot partnerja, ki smo ga pridobili s
projektom, in ne pustimo ga »na cedilu«
ob njegovih morebitnih težavah. Imamo
razvit in vpeljan način odnosov s kupci.
Izpostaviti moramo še, da venomer, kjer je
le mogoče, ponudimo celovito proizvodno
linijo in ne proizvodne linije, sestavljene
iz posameznih strojev. Pravzaprav je
vsaka linija unikaten izdelek. Vse to od
nas zahteva prilagojeno konstruiranje,
pripravo tehnološke dokumentacije ter
našo proizvodnjo, združeno s testiranjem
in odpremo ter montažo in zagonom
pri kupcu. Naj omenimo, da imamo v
svoji tehnološki bazi zavedenih preko
300.000 komponent ali preprosto rečeno
sestavnih delov, ki jih uporabimo za
izdelavo linij in strojev. Ne ustvarjamo
novih komponent linij in strojev, če to ni
res potrebno. Gre za naš standardni nabor
sestavnih delov.
Lahko med te prednosti uvrstite
tudi projektni management?
Po k akšnih načelih imate
organizirano vodenje projektov
za lastne potrebe in za eksterne
projekte vašega tržnega
nastopanja?
Pavel L., Gregor L.
Če si lastnik, manager in inovator v eni
osebi, lahko v vsakem trenutku rečeš,
lotili se bomo tega in tega projekta,
ker ga zmoremo in ob tem razvijamo
novo, ker to lahko in znamo. Naročen
projekt obravnavamo celovito in to
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se izraža v naših ponudbah in izvedbi.
S takim načinom snovanja in izvajanja
projektov imamo veliko stalnih kupcev, ki
že desetletja naročajo projekte pri nas, saj
vedo, da dobijo »najnovejše«. Vse to je tudi
vodilo za delo in odgovornost naših vodij
projektov in seveda vseh, ki so vključeni v
projekt. Pogosto si med seboj rečemo, za ta
projekt potrebujemo zelo »širokega vodjo
projekta«. Takšno razmišljanje je osnova
za oblikovanje projektu primernega
projektnega managementa.
Pavel L.
Zavedamo se, da je projektni management
pomemben element za doseganje
konkurenčne prednosti. Projekte izvajamo
pretežno po načinu »izvedba na ključ«, iz
česar lahko povzamemo, da potrebujemo
projektni management, ki omogoča
vodenje takšnih projektov. Predvsem gre
za prodajne inženirje, ki so odgovorni za
ponudbene postopke, in vodje projektov,
ki vodijo izvedbo projektov in deloma tudi
garancijo, čeprav je za izvajanje morebitnih
del v garanciji odgovoren naš servis. Po
drugi strani imajo kupci svojo organizacijo
projektnega managementa. Imamo pa tudi
kupce, zadnji primer imamo iz Avstralije, ki
sklenejo pogodbe za postavitev svoje linije
z več izvajalci, od katerih pa ima vsak na
svoj način organizirano vodenje projekta.
Njihove pristojnosti se med seboj razlikujejo.
Kupec pa je imel tudi svojega projektnega
managerja. Naš vodja projekta se je moral
v tem »znajti«. Med vsemi problemi, ki
so povezani z vodenjem projektov od
ponudbe dalje, bi na tem mestu omenil
poznavanje tujih jezikov. Poznavanje
jezika ali vsaj usklajena raba nekega tujega
jezika, npr. nemščine ali angleščine, zelo
prispeva k uspešnosti vodenja projektov.
Zelo olajša komuniciranje in predvsem
se s tem laže obvladuje terminski plan
in seveda razreševanje problemov, ki
se med izvajanjem pojavljajo. Potem so
tu poznavanje zakonodaje, standardov,
raznih predpisov, upoštevanje kulturnih in
motivacijskih elementov kupca, delovne

navade in še bi lahko naštevali. Prodajamo
na res različnih trgih.
Za vsak projekt, naj bo ta zunanji ali interni,
imenujemo vodjo projekta. Projektov
imamo vedno več in temu primerno
potrebujemo tudi takšno organizacijo
projektnega
managementa,
ki
bo
obvladovala vse obsežnejše projektno
poslovanje.
Lahko med prednosti uvrstimo
sposobnost družb LEDINEK za
re š e v a n j e t e ž a v, o d z i v a n j e n a
krize in ne nazadnje vplive
o k o l j a , k i g a p r e d s t a v l j a j o n p r.
banke, državna uprava, zahteve
s tržišč vaših kupcev itd., vse do
trga dela v Sloveniji?
Ana R.
Težav se včasih nabere preveč v določenem
trenutku. Treba je poudariti, da »podjetje ni
samo izdelek«. Da narediš nek izdelek in
ga nato prodaš, je treba zagotoviti poleg
strokovnega kadra in prostora tudi obratni
kapital, bančne garancije itd. V preteklosti je
bilo celo laže razviti in izdelati nek nov stroj
ali linijo, kot pa dobiti kratkoročni kredit
za tekoče poslovanje in bančne garancije.
Žal sta takoj po propadu Probanke tudi
ostali dve državni banki (NLB in NKBM)
potrebovali davkoplačevalski denar, da
smo jih sploh uspeli prodati za kakršno koli
ceno. Nobena od njiju praviloma ni
sposobna in ne more samostojno izdati
bančne garancije niti za en srednje veliki
projekt v višini npr. 5 mio EUR. Seveda
potem taka država nima bonitete, podjetje
pa jo mora imeti, saj drugače ne more
prodati projekta ob tako velikih tveganjih,
ki se pojavljajo danes na svetovnih tržiščih.
V tem trenutku zagotavljamo bančne
garancije prek Addiko Bank in Slovenske
izvozne družbe ter prek naše družbe v
Avstriji z avstrijskimi bankami.
Kupci zahtevajo, da se držimo vsake črke
v pogodbi. Tako nas »tepejo« na eni strani
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dobavni roki z visokimi penali in na drugi
strani po tehnični plati izredno zahtevni
razvojni projekti. Kupec namreč želi dobiti
več, kot mu je bilo obljubljeno in za kar
je plačal. Vemo, da danes vlada v svetu
velika konkurenca in boj, kdo bo boljši. Po
drugi strani pa ima pomembno vlogo še
ekonomija. Vsak želi narediti iz cenenega
in slabšega lesa visoko kakovosten izdelek
z visoko dodano vrednostjo.
Ste vodja pomembnih projektov
razvoja in poslovanja, med
njimi bi predvsem izpostavili
projekt ISO 9001:2015. Zanima
nas, kako potekajo ti projekti
in kateri projekti bodo še
potrebni. Razvoj blagovne
znamke LEDINEK je stalen in
vse obsežnejši razvojni proces.
ISO 9001:2015 je sistem vodenja kakovosti.
Vpeljanega imamo pri zaposlenih v obeh
družbah. Pomembno je, da si vsak lastnik
procesa postavi za svoj proces strategijo,
cilje in kazalnike. Pri neskladnostih je
treba takoj ukrepati, da ne prihaja do
nepotrebnih stroškov. Podobno je na
nivoju obeh družb. Odzivnost je največja
vrlina tega časa. Da bi zagotovili dober
sistem vodenja kakovosti, bi v prvi vrsti
morali biti vanj vključeni vsi vodilni,

tako na projektih kot na ostalih delovnih
mestih. Tu pa imamo kar nekaj problemov.
Vsak bi rajši imel ne vem kakšen plakat s
priznanjem, izobešen na oglasni deski,
kot pa aktivno sodeloval pri notranjih
in zunanjih presojah, ki jih izvajajo
presojevalci. Standard ISO 9001:2015
je skoraj pri vsakem kupcu pogoj za
sklenitev pogodbe. Veliko jih tudi zahteva
okoljevarstveni standard ISO 14000, ki
ga imamo vključenega v naš poslovnik
in v posamezne procese. Brez navedenih
standardov tudi ni možno sodelovati na
nobenem razpisu. Kupcem, ki so za svojo
investicijo prejeli evropska sredstva, je
to osnovni pogoj pri prodajalcu. Tudi ob
prijavi na ostale finančne institucije je
certifikat ISO 9001:2015 osnovni pogoj.
Zahteve trga so vedno večje in zato bi
bilo treba vključiti osnovne standarde
že v študijske programe. Pridobivanje
in izdajanje raznih »certifikatov«, ki
nimajo strokovne in uporabne veljave pri
pridobivanju in vodenju projektov, je brez
pomena.
V družbah LEDINEK imamo izdelano
strategijo. Postavili smo cilje. Izvajanje
strategije in ciljev 2018 je pomemben
element razvoja blagovne znamke
LEDINEK. To predstavlja zame velik izziv in
veliko dela. A je treba.
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Naj omenim še, da družbi LEDINEK izvajata
strokovna usposabljanja srednješolcev,
visokošolcev in podiplomcev, tako iz
tehnične kot ekonomske smeri. To mi je
zanimivo delo.
Za še podrobnejšo predstavitev, predvsem
na projektnem področju, smo zaprosili za
pogovor še g. Draga Pregla, vodjo projektov
izvedbe. Tako bomo dobili še dodatne
predstave o družbah Ledinek in sami
blagovni znamki z istim imenom – LEDINEK.

Drago Pregl, inž. gozdarstva, dipl. ekon., spec.
managementa
(Drago P.)

Kakšna je vaša izhodiščna
organizacija projektnega
managementa, lahko tudi
poenostavimo – organizacija
vodenja projektov? Vprašanje se
nanaša na organizacijo vodenja
celotnega procesa projekta od
pridobitve tržne informacije
in ponudbenega postopka do
izvedbe projekta, ki ji sledi še
faza garancije.
Naši projekti, ki pomenijo za nas eksterno
projektno poslovanje, se kot proces delijo,
kakor ste omenili, na faze pridobitve
tržne informacije, ponudbeni postopek in
izvedbo projekta; njej sledi še garancija.
Svoj odgovor bom povezal s to delitvijo.
Kakšne vse imamo kupce?
Stalni kupci. Za nas so zelo pomembni, pri
nas naročajo naše linije in/ali stroje, ki jih
potrebujejo v skladu s strategijo razvoja

svojega poslovanja. Lahko pa so vzrok tudi
posodobitve, ki jih je takšen kupec zaznal in
jih potrebuje – zaznal je tržno nišo z novim
izdelkom na osnovi lesa, razvil nov izdelek,
ki ga je izdeloval pravzaprav z »manualnim«
načinom izdelave; izdelek je postal tržno
zanimiv, obseg povpraševanja se je
dvignil do te mere, da je potrebna serijska
proizvodnja, zato se je stranka odločila za
posodobitev obstoječe opreme ali nabavo
nove. Tudi naši tržniki ponujajo naše nove
produkte strankam in jih spodbujajo k
razvoju in novim investicijam ali pa od njih
prejmemo zahtevek za ponudbo. Takšni
kupci so predvsem iz EU, najbolj iz Avstrije,
Nemčije in skandinavskih dežel, imamo pa
jih tudi na Japonskem, v Avstraliji, nekaj
jih je tudi iz ZDA, odpira se kanadski trg,
ruski trg je bil močno zastopan do krize,
ki je pripeljala do sankcij proti Rusiji in
posledično padca rublja, prav tako smo
v novem ponudbenem postopku v Južni
Afriki, kjer smo že uspešno izvedli projekt.
Novi kupci. To so kupci, ki pomenijo za
nas bodisi novega kupca, ki ima jasno
predstavo, kaj želi naročiti, ali pa kupca,
ki nima povsem jasnega naročila in mu
ga potem predhodno, pred ponudbo ali
v času priprave ponudbe, pomagamo
povsem definirati. Nastopa seveda več
možnosti, vendar je pomembna predvsem
naša ocena, ali bomo dali ponudbe ali ne.
Kot primer za odločanje o ponudbenem
postopku bi lahko navedli odločitev
na podlagi naših razvojnoproizvodnih
kapacitet, posledično ugotavljanja, ali je
možno doseči zahtevane terminske roke, ki
jih postavlja kupec, in tudi ocene plačilne
sposobnosti kupca.
Imamo tudi kupce, ki imajo sicer izdelan
razpis predvsem v zvezi s pridobitvijo
raznih finančnih sredstev iz EU. Ali se bomo
odločili, da damo ponudbo, je odvisno
predvsem od zanesljivosti in zmožnosti
kupca, da bo nabavljeno opremo znal
primerno uporabiti, in tega, da so tveganja
minimalna. Velikokrat je vprašanje, ali
je kupec sposoben zapreti finančno
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konstrukcijo projekta, ali ima razvit trg
oz. ali ga razvija. Pomemben je predvsem
prodajni trg za izdelke. Velikokrat je
treba pred sklenitvijo pogodbe razjasniti
vprašanje, ali ima kupec strokoven
kader, ki bo sposoben upravljati
visokotehnološko linijo. Imamo dobro
razdelano sliko po posameznih tržiščih,
kakšno raven avtomatizirane tehnologije
lahko ponudimo in kupcu tudi predamo.
Moram pa izpostaviti še razvrstitev
kupcev glede na lastništvo kapitala.
Kupci, ki nameravajo projekt izvesti z
lastnimi sredstvi – gre za privatni kapital –,
naročajo, vodijo in prevzemajo projekte s
povsem jasnimi cilji in zahtevami. Ni težko
uganiti, da so to za nas tudi najboljši kupci.
Povsem drugače pa je, če ni v ospredju
privatni kapital, ampak gre za neke inačice
družbenega kapitala. Največje tveganje pri
takšnih kupcih je zanesljivost financiranja
in nasploh zanesljivost kupca kot podjetja.
Imamo žal tudi neprijetno izkušnjo, iz
katere smo se sicer rešili in veliko naučili.
Izkušnje s takšnimi kupci imamo predvsem
v Rusiji in nekaterih novo nastalih državah
bivše Sovjetske zveze.
Vendar ne glede na vrsto kupca, mi vedno
stremimo k temu, da bo kupec zadovoljen
in da bo naročilo oz. projekt izveden, in
to v skladu z načeli naše inovativnosti in
konkurenčnosti. Kakor sta že omenila
moja predhodnika, venomer iščemo
nove rešitve, ki so plod našega znanja,
predvsem našega razvoja.
Vodenje ponudbenih postopkov pri nas
prevzame oddelek prodaje s prodajnimi
inženirji, ki jih kupec vsaj v tej prvi fazi
dojema kot vodjo projekta. Po podpisu
pogodbe prevzame izvedbo – lahko tudi
rečemo, da prevzame projekt – vodstvo
projekta izvedbe, ki mora seveda doseči
izvedbo v okviru dogovorjenih tehničnih
rešitev, načrtovanih rokov in stroškov.
Prodajni inženir ima osnovno nalogo
podpisati pogodbo in uveljaviti ustrezno
novost. Ob tem se izdela rokovni plan, v

katerem lahko prodajni inženir obljublja
roke izvedbe, ki niso povsem »preverjeni«.
To kar pogostokrat opažam s kolegi,
ki nastopamo v vlogi vodje projektov
izvedbe. Opažamo, da postaja delitev
vodstva projektov na vodstvo do podpisa
pogodbe in nato vodstvo projekta izvedbe
do primopredaje vedno težavnejša, in v
pripravi je nova rešitev. Pa tudi kupci se
bi najrajši »pogovarjali« z enim, vse do
predaje linije ali strojev.
Kakšne so vaše naloge kot
vodja projekta izvedbe?
Izpostavil bi predvsem tehnične in
proizvodne rešitve. Po podpisu pogodbe
ali že prej je imenovan tim, sestavljen iz
odgovornega konstruktorja, odgovornega
elektro
projektanta,
odgovornega
programerja PLC, prodajnega inženirja,
vodje proizvodnje, vodje montaže in
vodje projekta. Ti dajo dokončno rešitev,
preprosto rečeno vsebino projekta, kot
so linije in posamezni stroji iz palete naše
ponudbe. Na osnovni plana projekta za
kupca izdelamo načrt izvedbe v podjetju
in ob tem načrt vključitve zunanjih
izvajalcev (outsourcing), ki postaja vse
pomembnejši. V izvajanju imamo veliko
projektov. Ob tem lahko kar rečem,
da imamo kar veliko problemov pri
doseganju dogovorjenih in pogodbeno
določenih rokov. Naj samo omenim, da
moramo do marca 2019 izdelati 58 strojev,
praviloma kot najpomembnejše dele
linij. Kar zadeva plan stroškov, moram
omeniti, da vsak projekt razdelimo na
delovne naloge; stalna praksa je, da ima
vsak posamezen stroj svoj delovni nalog
in da zaokroženi sklopi transportne
mehanizacije predstavljajo samostojne
delovne naloge. Stroške nato spremljamo
v sklopu načrtovanja in spremljanja
celotnega poslovanja; vsak delovni nalog
je samostojen stroškovni nosilec.
Izpostavil sem najpomembnejšo nalogo
načrtovanja. Vendar moram temu dodati
še načrtovanje in zagotovitev kadrov,
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načrtovanje vključitve zunanjih izvajalcev,
načrtovanje proizvodnje delov, montaže
linij, organiziranje prevoza opreme in
montaže ter testiranja pri kupcu, vodenje
dokumentacije, ki je predvsem vezana na
pogodbene obveznosti predaje objekta
v uporabo kupcu, razčiščevanje kriznih
situacij, v kolikor se pojavijo, motiviranje
sodelavcev, poročanje itd. Poleg tega sem
v stalnem stiku s kupcem, predvsem z
njegovim vodjem projekta.
Imenujejo kupci za svoj
projekt oz. naročilo svojega
vodjo projekta? Kakšne so
vaše izkušnje in katera vrsta
vodje projekta se je izkazala za
najprimernejšo oz. za uspešno?
Res je, da kupci imenujejo svojega vodjo
projekta, praviloma že v fazi ponudbe,
lahko pa seveda šele po podpisu pogodbe.
Najpogosteje ali kar običajna praksa je, da
vodstvo naročnika po podpisu pogodbe
imenuje vodjo projekta, podobno kot mi.
Torej takrat, ko pričnem svoje delo kot vodja
projekta izvedbe. To je primer pri naših
stalnih kupcih in pri kupcih, ki jim projekt
postavitve neke linije, npr. za lepljence,
pomeni novo poslovno in konkurenčno
priložnost. Imamo tudi primere, ko je
vodja projekta sam lastnik podjetja ali
njegovi neposredni sodelavci, in to že od
ponudbenega postopka dalje.
Srečujemo se tudi s primeri, ko je vodja
projekta direktno podrejen najvišjemu
managementu, vse do primerov, ko je vodja
projekta pravzaprav samo vodja naročila
brez kakšnih posebnih kompetenc. Za vsako
odločitev praviloma potrebuje potrditev
s strani najvišjega vodstva, kar pogosto
povzroča veliko težav in predvsem zamud.
To seveda lahko povzroči zamude tudi pri
nas ali pa se moramo »znajti« na kakšen
drugačen način. Dogodilo pa se nam je
tudi, da so se med izvajanjem projekta pri
kupcu menjavali vodje projektov. Posledic
takšnega načina vodenja pri kupcu najraje
ne bi komentiral ... Takšen način vodenja

izvedbe projekta najpogosteje srečujemo
pri kupcih, ki ne financirajo projektov z
lastnim kapitalom.
Upravljanje linij in strojev
je danes informatizirano,
srečujemo tudi izraz
digitalizirano, računalniško
podprto ipd. Ne glede na
terminologijo, k i se tu pojavlja,
bi vam želel postaviti vprašanje
– ste tudi na tem področju
konkurenčni in izpolnjujete
načelo inovativnosti?
Odgovor je lahko samo ta, da smo tudi na
tem področju konkurenčni in vgrajujemo
najnovejše in tudi naše izvirne rešitve.
Imamo lasten oddelek elektro projektive
in oddelek programerjev PLC in PC, kjer
je treba upoštevati individualne zahteve
kupcev oz. predpise držav, iz katerih
prihaja kupec. Da zagotovimo kupcu
avtomatizirano krmiljenje linij in strojev
ter vodenje, optimiziranje in nadzor
proizvodnega procesa iz njegove centrale
upravljanja proizvodnje, seveda ni nobena
težava. Naloga operaterjev na liniji je
predvsem kontrola procesov, nastavitev
strojev ter kontrola vhodne surovine
in končnih produktov na liniji. Primer:
2 operaterja upravljata linijo skobljanja in
sortiranja s kapaciteto 350 m3 proizvodnje
v dnevni izmeni, kar pomeni, da gre skozi
linijo v eni izmeni 10 kamionov rezanega
lesa. Naš partner za dobavo krmilnih
komponent je predvsem SIEMENS, za
gonila in elektromotorje pa LENZE. Razvoj
programskih rešitve je praviloma naš.
Na vprašanje, ali sledimo sodobnim
trendom digitalizacije, je lahko odgovor
samo pritrdilen, s tem da imamo v določenih
primerih tudi izvirne rešitve, kot npr. lasten
razvoj nadzornega sistema za upravljanje
celotne linije, optimizacijo proizvodnega
procesa, komunikacijo z informacijskim
sistemom kupca, sprejemanje naročil iz
proizvodne pisarne pri kupcu, vračanje
informacij o proizvedenih izdelkih itd.
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Ta k o k o t j e b i l o m e n i t e ž k o
dojeti velikosti, zmogljivosti,
m o č l i n i j i n p re d v s e m s t ro j e v,
je to verjetno težko dojeti
tudi našim bralcem. Nam lahko
postrežete z nekaj podatki ali
primerjavami?
Seveda lahko. Naj pa te primerjave ne
izzvenijo kot neka samohvala. Rečem
lahko preprosto, da tako je.

Stroj X PRESS je eden ključnih strojev za
izdelavo panelov CLT (križno lepljen les).
Zanimivost: letalo AIRBUS A380 ima ob
vzletu polno težo cca 600 ton; silo takšne
teže ta stroj preša na material na dolžini
dveh metrov, skupno pa 4400 ton na
dolžini 16 m.

Stroj za obdelavo plastičnih plošč po
patentu ROTO, ki je najboljši na svetu,
obdeluje površino plastičnih plošč širine
do 2,6 m z natančnostjo kalibriranja do
0,1 mm na širini 2,6 m. Teža stroja je okrog
40 ton.
Linija za dolžinsko spajanje lesa KONTIZINK
ima zmogljivost do 80 spojev na minuto
ali do 120 tekočih metrov v minuti. To
pomeni, da stroj naredi v delovni izmeni
40 km dolgo lamelo, iz Maribora do
mejnega prehoda Gruškovje.
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Gre za križno lepljen les, ki se uporablja za
leseno gradnjo, predvsem stanovanjskih
in poslovnih objektov. Velika prednost
panelov CLT je njihova stabilnost v gradnji,
hitrost gradnje, uporaba lesa slabše
kvalitete; predvsem sredinski sloji so lahko
slabše kvalitete.

Naš najhitrejši skobeljnik iz skupine
STRATOPLAN ima delovno hitrost do
900 m/min, pospeševanje desk iz prečnega
v vzdolžni transport dosega hitrosti do
1200 m/min. Kapaciteta takšne linije je
do 1500 m3 v delovni izmeni, kar je, za
lažjo predstavo, 40 kamionov rezanega
lesa. Priključna moč takšnega stroja z
dodajnikom je 1 MW (megavat). Najširši
skobeljnik iz skupine SUPERLES ima širino
3 m.
Med vaše produkte ste uvrstili
tudi kompleksne rešitve.
Ali nam lahko predstavite
projekte, ki jih uvrščate med
najkompleksnejše?
Kompleksni projekti so celotne linije,
tehnološke rešitve za proizvodnjo
lepljenega konstrukcijskega lesa, po meri
in zahtevah naročnika. Med te kompleksne
rešitve sodijo linije za lepljene lamelirane
nosilce, tako ravne kot ukrivljene. To so
nosilci, ki predstavljajo ogrodje lesenih
proizvodnih hal, telovadnic, kopališč,
športnih dvoran ipd. V zadnjem času
je zelo velik porast povpraševanja in
izvedbe tehnoloških rešitev za linije CLT.

Dejstvo je, da so linije CLT danes
najkompleksnejši projekti našega podjetja,
in pri vsakem projektu razvijamo določene
novosti. V zadnjem času se veliko dela na
razvoju krmilnih sistemov – nadzornih
sistemov, ki omogočajo optimizacijo
tehnologije
z
vidika
kapacitete,
izkoriščenosti linije, optimizacije uporabe,
menjave surovine na vstopu v linijo,
sodelovanje s pripravo proizvodnje …
Dejstvo je, da ima vsaka stranka svoje
zahteve, svoj informacijski sistem, s katerim
je treba vzpostaviti ustrezno komunikacijo
in izmenjavo podatkov, treba se je
prilagajati specifiki trga ipd.
Zelo zahtevni projekti so tisti, v katerih
stranke vključujejo več dobaviteljev in
smo mi dobavitelji določenega dela linije
ali posameznih strojev. Posebnost takšnih
projektov je, da je terminsko načrtovanje
in usklajevanje s stranko ter vsemi ostalimi
dobavitelji zelo zahtevno. Dejstvo je, da
pri mednarodnih projektih sodelujemo
dobavitelji iz različnih evropskih držav, ki
dobavljamo opremo v določeno državo v
Evropi ali drugje. Velikokrat smo mi nosilec
projekta in odgovorni za komunikacijo
in usklajevanje z ostalimi dobavitelji in
stranko. Izvajamo pa tudi projekte, kjer
naše podjetje dobavi celotno linijo CLT
in pri tem skrbi za usklajevanje z ostalimi
dobavitelji (sistem odsesavanja, nanašalcev
lepila, kompresorskih postaj, obdelovalnih
CNCcentrov za panele).
Seveda je povsem normalno, da
usposobimo kader kupca za uporabo naših
linij ali strojev. V fazi zagona se vključijo
operaterji kupca, ki najprej spoznavajo
linijo ter jo skupaj z našim osebjem začnejo
upravljati. Naši programerji ustrezno
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izšolajo operaterje za uporabo linije, prav
tako naši monterji in serviserji izšolajo
vzdrževalce linije. Posebej zahtevno
področje je vzdrževanje in ostrenje orodja,
predvsem orodja za dolžinsko spajanje.
Za naše bralce bo gotovo
zanimiva predstavitev kakšnega
aktualnega projekta. Nam ga
lahko na kratko predstavite?
Linija za proizvodnjo križno lepljenih
panelov – linija CLT za francoskega
naročnika, enega vodilnih predelovalcev
masivnega lesa v Franciji.
Linija CLT za proizvodnjo križno lepljenih
panelov, kapaciteta linije v eni izmeni
je 65 m3 izdelkov, letna kapaciteta v eni
izmeni je 15.000 m3; tovrstna proizvodnja

se običajno odvija v dveh izmenah,
kar pomeni letno 30.000 m3 izdelkov.
Povprečna debelina panelov je 12 cm,
kar pomeni letno 250.000 m2 panelov.
Na vstopu v našo linijo dobimo rezan les
naslednjih dimenzij: širina min. 80 mm,
maks. 250 mm, debelina min. 25 mm,
maks. 65 mm, dolžina min. 2500 mm
in maks. 6000 mm. Deske so umetno
posušene na 1214 % vlažnosti in
predhodno sortirane po kvaliteti.
Linijo sestavlja vstopna mehanizacija, na
katero stranka nalaga pakete rezanega lesa.
Stranka je sama dobavila skener, ki smo ga
vgradili v linijo. Skener poskenira desko,
podatke pošlje na žago za izrez napak,
kjer se izvede izrez. Dobri kosi lesa gredo
v linijo za dolžinsko spajanje KONTIZINK,
naredijo se lamele ustrezne dolžine, ki se

začasno skladiščijo v zalogovniku, kjer se
posuši lepilo, in nato nadaljujejo pot skozi
štiristranski skobeljnik, kjer se poskobljajo
na SUPERPLANu na ustrezno dimenzijo.
Tukaj se ločijo na vzdolžne in prečne
lamele, ki se nalagajo v ločena zalogovnika
po natančno določenem vrstnem redu,
ki ga določa nadzorni sistem, ki ga
razvijamo sami. Ko so lamele pripravljene,
se z vakuumskim prekladalnikom položi
celoten sloj na mizo, ki se pelje pod
nanašalcem lepila ter se vrne v izhodiščni
položaj, kjer vakuumski prekladalnik položi
naslednji sloj. Tako se sestavi celoten panel;
po sestavi se ga pelje v prešo X PRESS,
ki ga stisne z vseh strani. Izdelek linije je
križno lepljen panel dolžine 616 m, širine
2,53,5 m in debeline 6 cm40 cm. Klasičen
panel je sestavljen iz 3, 5 ali 7 slojev,
redko tudi iz 9. Funkcioniranje celotne

linije nadzoruje in krmili lasten nadzorni
sistem, ki komunicira z informacijskim
sistemom kupca in skrbi za optimizacijo
proizvodnega procesa.
Kaj vse je zajemala kompleksna
rešitev?
Celotno tehnološko opremo in nadzorni
sistem, vso dokumentacijo, usposobitev
kadrov, pomoč pri zagonu testne
proizvodnje itd.
Organizacija
vodenja
projekta
in
sodelovanje z vodjem projekta naročnika:
po podpisu pogodbe prevzem projekta
v izvedbo, sestava projektnega tima v
našem podjetju: člani, vodja projekta,
odgovorni
konstruktor,
odgovorni
elektro projektant, vodja proizvodnje,
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vodja montaže (mehanske in elektro),
prodajni inženir.
Naročnik je imenoval svojega vodjo
projekta, s katerim sodelujem; prav tako je
vodja projekta pri naročniku sestavil svoj
tim ustreznih strokovnjakov.
V kateri fazi je projekt oz. ali je že končan in
vaša zaključna ocena?
Pričetek mehanske in elektro montaže
opreme pri stranki je bil 15. 1. 2018. Sedaj
je projekt v zaključni fazi, teče proizvodnja,
opravljamo
optimiziranje,
odpravo
pomanjkljivosti, predvideni zaključek je
do konca leta. Vsak projekt zaključimo z
zaključnim testom ob predaji stranki. Nato
začne teči garancijski rok 12 mesecev. Kot
vodja projekta sem stranki na razpolago v
času garancije, vendar naša servisna služba
prevzema večino nalog.
Iz vsega povedanega se mi kar samo
od sebe poraja vprašanje, kako imate
pravzaprav organizirano vodenje
projektov?
Imamo ustrezno organizacijo projektnega
managementa oz., krajše povedano,
vodenja projektov. Tako imamo razdelan
pravilnik o vodenju projektov, pravilnike
in računalniško podporo za obvladovanje
projektne dokumentacije, računalniške
rešitve načrtovanja, o čemer sem že govoril,
ustrezno načrtovanje izvedbe, načrtovanje
stroškov,
načrtovanje
vključevanja
zunanjih izvajalcev, timsko pripravo
ponudbe, ki jo vodijo prodajni inženirji,
timsko razreševanje tehničnih problemov
in tveganj in še bi lahko našteval. Vendar
bo treba našo organizacijo postopoma še
dopolnjevati, saj imamo vse več projektov,
ki so vse kompleksnejši v izvedbi,
proizvodnja je vse bolj obremenjena in še
bi lahko naštevali.
Poskusil bom k ar sam oblikovati
nekatere rešitve, ki bi jih
morebiti bilo smiselno uvesti,

n p r. p r o j e k t n a p i s a r n a i n
pridobitev ustreznih certifikatov
za projektni management, saj
so nekateri vaši vodje projektov
in člani njihovih timov že
s k o r a j d a u s p o s o b l j e n i . Te
predloge sem pri sebi oblikoval,
čeprav seveda ne moremo
pri tem zanikati uspešnosti
izvajanja projektov in ustreznih
organizacijskih rešitev do
danes.
Zanimivi predlogi. Sam zagovarjam
uvedbo projektne pisarne, ki prevzame
vlogo priprave dela in izvedbe projekta,
prenos odgovornosti prodajnih inženirjev
tudi za fazo izvedbe projekta in obratno,
da je vodja projekta izvedbe vključen
v zadnje faze ponudbenega postopka
in nekakšen sopodpisnik pogodbe.
Zagovarjam tudi, da bi vsi, ki so vključeni
v odločanje in izvedbo, bili boljše
projektno usposobljeni oz. usposobljeni
za projektni management, ki je v stalnem
razvoju in posebej prilagojen načinu
projektnega dela, kakor ga izvajamo mi.
Zagovarjal bi tudi certificiranje projektnih
managerjev.
Les. Izdelujete stroje, združene
tudi v linije. Zagotovo morate
pri izdelavi strojev upoštevati
vrsto lesa. Po naši nestrokovni
oceni je vendar razlika med
lipovim lesom in hrastovim
lesom. Kakšne vrste lesa vse
najdete na vaših tržiščih in kako
prilagajate stroje vrstam lesa?
Mi smo specializirani v segmentu
lepljenega konstrukcijskega lesa ter
v segmentu skobljanja, profiliranja in
kalibriranja rezanega lesa. V tovrstni
proizvodnji se v glavnem uporablja rezan
les iglavcev, to so smreka, jelka, bor,
macesen.
V našem proizvodnem programu imamo
tudi stroje za obdelavo trdega lesa in
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plemenitih listavcev, kot so hrast, jesen,
javor, bukev, češnja in ostali. V proizvodnem
programu imamo tudi linije za izdelavo
parketov, sodarsko opremo. Poudaril bi
kalibriranje lamelic za izdelavo večslojnih
parketov, najuspešnejša rešitev na trgu je
ROTOLES. Minimalna debelina kalibriranja
je 2 mm, lamelice so običajno debeline
4 mm; ROTOLES pripravi popolno površino
za lepljenje lamelic v večslojni parket.
Kot strokovnjaku in poznavalcu
lesa v Sloveniji in v svetu
vam le stežka ne bi postavil
vprašanja, kako ravnamo z
lesom. Skoraj 60 % površine
Slovenije pokrivajo gozdovi,
veliko je zalog (odpadnega)
lesa, gozdove je treba upravljati
in predvsem vzdrževati itd.
Z nacionalnega vidika, pa ne
samo nacionalnega, ampak
tudi podjetniškega vidika,
so les in njegovi produkti
izrednega pomena za državo.
Les je tudi izredno pomemben
pri ohranjanju narave in pri
zmanjševanju vremenskih
v p l i vo v. D r ž a v a i m a p r i t e m
pravzaprav na razpolago tri
strategije, in sicer strategijo
posega, strategijo vplivanja
ali strategijo zagotavljanja
pogojev za pravilno,
ekonomsko, naravovarstveno
uporabo lesa. Ali sploh
imamo na tem področju
kakšno strategijo? Kako vse to
ocenjujete? Kako to nacionalno
in strateško pomembno
področje, kar les in vse v zvezi
z njim zagotovo je, rešujejo
d r u g o d , n p r. A v s t r i j i ?
Menim, da Slovenija nima ustrezne
strategije uporabe slovenskega lesa.
Dejstvo je, da je po razpadu bivše skupne
države tudi razpadel skupni trg, kamor so
slovenski predelovalci hlodovine iglavcev
plasirali svoje lesne izdelke. Dejstvo je tudi,

da so v okolici Maribora v zadnjih 20 letih
propadli skoraj vsi večji žagarski obrati.
Predvsem je zastal razvoj, tehnološki
napredek, kar je pripeljalo ta podjetja v
nekonkurenčen položaj na evropskem
trgu in posledično propad. Lastniki
gozdov, še posebno tisti, ki so ekonomsko
odvisni od gozda, potrebujejo trg, kamor
plasirajo svoje gozdne sortimente. Ta trg
so si poiskali preko meje, v Avstriji. Žagarski
obrati v Avstriji, ki predelujejo hlodovino
v rezan les, so tehnološko vrhunsko
opremljeni, kapacitete teh obratov
dosegajo tudi 500.000 m3 hlodovine letno.
Dejstvo je, da pri predelavi hlodovine na
teh obratih ni odpada, lubje se porabi za
sušenje lesa, tudi za daljinsko ogrevanje
naselij. Žagovina se sortira po frakcijah in
se porabi v papirni industriji ali proizvodnji
ivernih plošč. Odpadki se v veliki meri
predelajo v pelete.
Dejstvo je, da so bili slovenski gozdovi
v zadnjih letih močno prizadeti od
žledoloma, prepozna ali neustrezna
sanacija je povzročila razvoj podlubnikov,
kar je dodatno zelo močno prizadelo
slovenske smrekove sestoje. Podlubniki so
razvrednotili gozdne sortimente, prodajne
cene so se razpolovile. Velik delež te
»razvrednotene« hlodovine je odšlo iz
Slovenije na avstrijske žage. Visoko razvita
tehnologija je predelala ta les v križno
lepljene panele ter ga plasirala na trg kot
vrhunske izdelke.
V svojem odgovoru sem večkrat uporabil
izraz »dejstvo je ...« Tako žal tudi je.
Glede na sedanje stanje primarne lesno
predelovalne industrije v Sloveniji in
razvitosti tovrstnih podjetji v sosednjih
državah menim, da Slovenija nima večjih
možnosti uspeti na področju žagarske
industrije, tudi prodajni trg je slabo razvit.
Slovenija in slovenska podjetja pa imajo
velike možnosti uspeti na področju lesene
gradnje; poraba lesa v gradnji je v svetu
v velikem porastu. Cilj proizvajalcev hiš iz
panelov CLT je postavitev hiše na lokaciji
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v enem dnevu; takšnemu cilju bi morali
slediti tudi v Sloveniji. Menim, da je treba
v Sloveniji spodbujati predelavo rezanega
lesa, izdelavo izdelkov iz masivnega
lesa (proizvodnja oken, vrat, lesenih hiš,
mostov iz lepljenega lesa ipd.). V Sloveniji
imamo znanje v izgradnji strojne opreme,
mi postavljamo linije po celem svetu, v
Sloveniji pa še nimamo linije. Glede na to, da
je gozdnatost Slovenije skoraj 60 odstotna,
imamo dovolj ne le znanja, ampak tudi
kakovostne surovine.
Strategija posega bi v sedanjih razmerah
bila neprimerna; zagovarjal bi strategijo
vpliva samo v tem smislu, da se vzpostavi
strategija pogojev, predvsem za postavitve
oz. zagone podjetij za celovito obdelavo
lesa, za proizvodnjo in lansiranje lesnih
izdelkov, in da se s strategijo vplivanja
morda doseže večjo uporabo lesa, kjer
koli ...
Ocenjujem, da LEDINEK s svojimi
stroji in linijami prispeva k
pravilni rabi lesa in lesnih
i z d e l k o v. I m a L E D I N E K v p r i p r a v i
tudi tehnologijo za obdelavo
lesa v celoti, vse do končnih
izdelkov?
Kaj razumemo kot končen izdelek? Naše
podjetje ima tehnologijo za obdelavo lesa
do končnih izdelkov, kot so parket, razni
profilirani, skobljani izdelki iz masivnega
lesa, lamelirani lepljeni nosilci, tako ravni
kot ukrivljeni, paneli iz križno lepljenega
lesa, sodi. Izvedli smo tudi projekte, kjer
smo za izdelavo končnih izdelkov vključili
druge proizvajalce strojne opreme za tisti
segment, ki ga mi ne pokrivamo. Primer: v
Belorusiji smo izvedli projekt, kjer naročnik
izdeluje lesene hiše; mi smo dobavili
linijo za izdelavo lepljenih nosilcev ter v
projekt vključili podjetje, ki izdeluje strojno
opremo za sestavo lesenih hiš, center CNC
(računalniško podprto krmiljenje), ki izdela
potrebne spahe in izreze v lesene elemente.
Že to kaže na strategijo LEDINEK.

Ima država strategijo ustvarjanja
pogojev za razvoj podjetij
na področju obdelave lesa v
najširšem pomenu ali uveljavlja
na tem področju strategijo
posega, vpliva ...?
Ana R.
Strojegradnja spada v kovinsko industrijo.
Doma slovenska kovinska industrija na
nekaterih področjih pogreša konkurenčnost
svojega poslovnega okolja, razpoložljivost
usposobljenih kadrov in nižjo obremenitev
strokovnega dela. Omejujejo jo trg
dela, nezadovoljiva infrastruktura, cena
in dostopnost kapitala, financiranje
zahtevnih razvojnih projektov, birokratska
administrativna bremena, dolgotrajni
upravni in pravni postopki itd. Žal tako
država kot tudi Gospodarska zbornica
premalo ustvarjata pogoje za nastanek in
razvoj podjetij.
Za zaključek bi povzeli s spletne strani
strjeno predstavitev blagovne znamke
LEDINEK:
Produkti in kompleksne projektne rešitve
(http://www.ledinek.com/slo/product/
index.html)
»Zgledujemo se po naravi. Kaže nam,
kako iz enostavnih idej korak za korakom
pridemo do zahtevnih rešitev. Trudimo
se skupaj z našimi strankami. Skupaj
razvijamo optimalne rešitve, ki združujejo
naravo in visoko tehnologijo.« Ta spletna
stran ponuja pregled nad široko paleto
naših izvrstnih skobeljnih strojev. V njih
so vgrajene inovativne rešitve. Gre za
skobeljne stroje in linije, kalibrirne linije
ROTOLES, preše za lepljence, transporterje,
profilirne stroje, cepilne žage, parketne
linije, specialne stroje in linije, orodja itd.
Bralec se lahko na omenjeni spletni strani
nekoliko podrobneje seznani s produkti.
Med produkte uvrščate tudi inženiring
in celovite rešitve. Posebej poudarjate:
»izvajamo razvoj, načrtovanje, izdelavo,
montažo in zagon linij, šolanje in
usposabljanje uporabnikov, ki je tesno
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povezano z montažo in zagonom strojev
in linij.«
Kaj bi dodali temu zapisu ob
zaključku naših pogovorov?
Ve m o, s ve t ve, s t ro k ov n a
sredina sveta in veliko kupcev
ve, da ste vi, g. Pavel Ledinek ,
eden izmed pomembnih, če ne
ž e n a j p o m e m b n e j š i i n o v a t o r,
razvijalec, idejni nosilec
tehnologije ali preprosto
rešitev za obdelavo lesa. Kako
gledate na te ugotovitve in
kako jih jemljete osebno?
Pavel L.
Da sem to, kar ste navedli, vedo drugi, ki
ste jih tudi navedli. Razvoj tega, kar smo
storili, kar sem storil, je del mojega življenja
in vem, da tudi življenja mojih sodelavcev.
Sin Gregor to nadaljuje. Upam, prej bi
rekel, da sem prepričan, da bo LEDINEK še

industrije. Mi v LEDINEK delamo v tej smeri.
Naše linije in stroje bi želeli tudi ponuditi
doma. A nekdo mora ustvariti pogoje za
to.
Vi nadaljujete ...?
Gregor L.
Prežet sem z razvojem, z ustvarjanjem
novega. Vendar morajo naša podjetja, naši
zaposleni in naši zunanji izvajalci od tega
tudi živeti. Naši kupci enako. Zato ne vidim,
da bomo uspevali, če ne bomo še naprej
inovatorji. Zapisali smo si našo vizijo, smer
našega razvoja, ki pomaga in nas žene:
inovativnost, moč in vzdržljivost. Želimo
si, da bi to preželo vsakega izmed nas in
usmerilo naše delo. Morebiti bomo dodali
še eno besedo in tako bo celoten slogan:
inovativnost, moč, vzdržljivost, biti boljši.
Pri ogledu tovarne sem nad
vrati zasledil naslednje:

najprej ostala blagovna znamka slovesa
in nujnosti za naše obstoječe in bodoče
kupce.

Nenavadno, nisem še videl česa
podobnega. K ako to, k ako to
sprejemajo zaposleni ?

Morebiti bo kmalu v Sloveniji le prišlo do
spoznanja, kaj bi nam pomenila obdelava
lesa do tiste končnosti, uporabe. Potrebna
je predvsem strategija ustvarjanja pogojev
za ponovni razcvet lesno predelovalne

Pavel L.
Podjetje mora imeti dušo. Vem, da zveni
nenavadno. Vendar – ali lahko živimo brez
duše?
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MLADI PROJEKTNI MANAGERJI - MPM

AZEMINA ALIMOSKA,
predsednica MPM v Ljubljani
M a ru ša Fu js i n Lov ro K rajnc
Postali ste nova predsednica
MPM v Ljubljani. Povejte nam
kaj o sebi.
Sem Azemina
Alimoska, študentka
na Ekonomski fakulteti
Univerze v Ljubljani,
kjer študiram bančni in
finančni management.
Sekciji Mladi projektni
managerji sem se
pridružila pred dvema
letoma, ko sem se
udeležila
študentske konference »Dan projektnega
managementa«, ki jo organizira MPM
Ljubljana.Že isto leto sem se aktivno
vključila v organizacijo vseh projektov, ki jih
je imela sekcija v programu.

Zakaj ste se odločili kandidirati
za vodenje sekcije MPM v
Ljubljani?
Za kandidaturo vodenja sekcije sem
se odločila, ker si želim utrditi svoje
sposobnosti vodenja večjega tima, kot so
Mladi projektni managerji. Kandidaturo mi
je predlagala tudi lanskoletna predsednica,
ki je opazovala moje delo skozi preteklo
leto, in tako sem postala nova predsednica
sekcije MPM Ljubljana.
Kakšni so glavni cilji vašega
mandata in kakšne so aktivnosti
za dosego ciljev?
Glavni cilj vodstva je, da razširimo
delovanje sekcije na različnih projektih.
Tako s projekti, ki jih organiziramo na
fakulteti, kot tudi s projekti za podjetja.
Seveda si želim tudi čim več članov, ki bi se

aktivno vključevali v izvedbo načrtovanih
projektov, ter doseči večjo prepoznavnost
sekcije v Ljubljani in okolici. Verjamemo, da
bomo z novimi projekti, ki jih ima sekcija v
programu, zastavljene cilje tudi dosegli
Kako boste pridobivali nove
člane? Kako ste si zastavili
promocijo MPM?
Do sedaj je sekcija MPM Ljubljana
pridobivala nove člane predvsem s
promocijo na večjih dogodkih na fakulteti
in samostojnimi promocijami na začetku
študijskega leta za nove študente. Letos
bomo intenzivirali promocijo na družbenih
omrežjih skozi vse leto ter nadaljevali prakso
s predstavitvami sekcije po fakultetah v
Ljubljani. Po opravljenih promocijah bomo
organizirali tudi informativni sestanek, kjer
bodo potencialni člani spoznali širšo sliko
delovanja sekcije in projektov, ki jih imamo
v programu.
Kako bo zgrajena vaša
vodstvena ekipa in kakšne vloge
bodo imeli njeni člani?
Vodstveno ekipo sestavljajo 4 člani. Jaz
kot predsednica bom koordinirala delo
ekipe ter skupaj s podpredsednikom
sklicevala in vodila sestanke, pomagala
članom pri realizaciji projektov, sestavljala
končna poročila in komunicirala s podjetji.
Podpredsednik bo tudi vodil skupino, ki
bo pridobivala sponzorje. Vodja programa
bo pripravljal načrte fiksnih dogodkov
ter obveščal o poteku projektov, ki so v
fazi realizacije. Vodja marketinga pa bo
prevzela promocijo na družbenih omrežjih
ter pripravljala oglaševalske kampanje in
letake za promocijo naših projektov.
Kako boste v delovanje MPM

Za kandidaturo vodenja
sekcije sem se odločila,
ker si želim utrditi
svoje sposobnosti
vodenja večjega tima,
kot so Mladi projektni
managerji.
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Ljubljana vključili vse člane in
skrbeli za aktivno sodelovanje
vseh članov sekcije?

izkušenj z obeh strani, zato bomo skozi
leto večkrat organizirali druženje za vse
člane MPM Ljubljana in MPM Maribor.

Menim, da je zelo pomembno, da vsak
član sekcije pridobi čim več različnih
izkušenj. To bomo dosegli z rotacijo
delovnih nalog. Tako bodo člani dobili
možnost, da spoznajo, v katerem delu so
najboljši, in s svojimi izkušnjami prispevali
k uspešnejši izvedbi naslednjih projektov.
Enako zaposlenost članov bomo dosegli s
sprotnim delom na projektih za podjetja.
Organizirali bomo tudi redne tedenske
sestanke na Ekonomski fakulteti, kjer
bomo razpravljali o poteku aktualnih
projektov ter sproti reševali morebitne
težave in se medsebojno motivirali.

Imate v mislih kakšne skupne
projekte?

Kako vidite sodelovanje z
mariborskim odborom MPM?
Z novo predsednico MPM Maribor že
imava v načrtu sodelovanje na nekaterih
projektih, ki jih imamo v programu.
Menim, da je veliko prostora za izmenjavo

V tem študijskem letu bomo skupaj z
lokalnim odborom v Mariboru organizirali
nekaj večjih projektov. Med njih sodi SKI
WEEKEND, na katerega bomo povabili
tudi svoje kolege iz tujine. Ta dogodek bo
potekal proti koncu februarja 2019. Potem
sledijo še organizacija nacionalnega
tekmovanja v projektnem managementu,
sodelovanje na virtualnem tekmovanju
GeCCO in skupinska druženja.
Kako vidite sekcijo MPM v
prihodnje?
Sekcijo MPM v prihodnosti vidim
predvsem kot eno najbolj prepoznavnih
v Sloveniji, z velikim številom članov z
različnih področij in mnogimi uspešno
zaključenimi projekti.

MLADI PROJEKTNI MANAGERJI - MPM

D O R I S R A D OVA N,

predsednica MPM v Mariboru
M ar uša Fujs in Lovro K rajnc

Postali ste nova predsednica
MPM v Mariboru. Povejte nam
kaj o sebi.
Sem Doris Radovan,
študentka na
Ekonomsko poslovni fakulteti
v Mariboru. V
študijskem letu
2018/2019 sem
postala predsednica
mariborskega dela

sekcije Mladih projektnih managerjev.
Skozi dosedanji študij, vključevanje v
obštudijske dejavnosti in ukvarjanje s
hobiji sem pridobila mnogo odličnih
izkušenj, koristnih za mojo prihodnost in
kariero, tako da sem hitro spoznala, da so
prav tovrstne aktivnosti ključ do uspeha v
življenju. To sem sama sebi tudi dokazala,
saj prek tega prideš tudi do službe svojih
sanj in obenem cilja svojega izobraževanja.

Zakaj ste se odločili kandidirati za vodenje
sekcije MPM v Mariboru?
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Kot sem že omenila, je pridobivanje
izkušenj ključ do uspeha, kar poda velik del
odgovora na to vprašanje. Ob tem lahko
še posebej izpostavim, da želim mlade čim
bolje usmeriti, jih voditi, jim biti v pomoč
pri pridobivanju praktičnih izkušenj ter jih
podpirati pri njihovih idejah.
Kakšni so glavni cilji vašega mandata in
kakšne so aktivnosti za dosego ciljev?
Glavni cilji, ki smo si jih zadali, so uspešno
izpeljani projekti z uspešnimi slovenskimi
podjetji (Snaga, Gorenje, Telekom).
Izpostavim lahko tudi organizacijske
projekte (Zgodbe uspešnih žensk, Zgodbe
uspešnih kickstarterjev) in en mednarodni
projekt (Gecco 2018). To so prvotno
zastavljeni cilji, namenjeni temu, da člani
pridobivajo prave možnosti za razvoj
managerskih spretnosti, praviloma svoje
prve.
Kako boste pridobivali nove člane? Kako
ste si zastavili promocijo MPM v Mariboru?

vodja marketinga in digitalizacije ter vodje
organizacije dogodkov.
Kako boste v delovanje MPM v Mariboru
vključili vse člane in skrbeli za aktivno
sodelovanje vseh članov sekcije?
Člane želimo predvsem motivirati v
smeri, da se bodo izoblikovali ter znali
predstaviti samega sebe s karakterjem in
samozavestjo. Z različnimi delavnicami jim
bomo poskušali pokazati čim več smernic
projektnega managementa ter novosti
v današnjem svetu, ki napovedujejo
ogromne preobrate v prihodnosti.
Kako vidite sodelovanje z ljubljanskim
odborom MPM?
S predsednico MPM Ljubljana sva vsak
teden v stiku in se sproti obveščava o vseh
tekočih zadevah in novostih. Moram nas
pohvaliti, da nam trenutno gre na obeh
lokacijah več kot odlično.
Imate v mislih kakšne skupne projekte?

Najboljša marketinška pot za pridobivanje
novih članov je prek vsem dobro znanih
spletnih medijev, ki jih mladi vsak dan
uporabljajo za komunikacijo. Zato je
to primarni vir za pridobivanje novih
članov. Z našim lokalnim odborom smo
se povezali tudi z vodilnimi na različnih
fakultetah (izpostavim lahko Fakulteto za
strojništvo, Fakulteto za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko ter seveda
Ekonomsko-poslovno fakulteto), Univerzo
v Mariboru ter mnogo drugimi neprofitnimi
organizacijami, s katerimi sodelujemo pri
oglaševanju naših dejavnosti med našimi
člani. Razumemo se, saj je mišljenje vseh
nas, da lahko s skupnimi močmi dosežemo
več.
Kako bo zgrajena vaša vodstvena ekipa in
kakšne vloge bodo imeli njeni člani?
Našo vodstveno ekipo bodo ob meni kot
predsednici MPM Maribor sestavljali še
podpredsednik, ki bo moja desna roka,

Sodelovanje med nami bo na ravni
organiziranja skupnih dogodkov in druženj.
Izpostavim lahko dogodek »Ski Weekend«,
ki bo februarja 2019, predvidoma v Kranjski
Gori. Na tem dogodku se nameravamo
povezati na mednarodni ravni»IPMA«, kar
pomeni, da bodo naši cenjeni gostje tudi
Hrvati, Avstrijci, Italijani in drugi.
Kako vidite sekcijo MPM v prihodnje?
V prihodnje vidim sekcijo MPM kot skupek
inteligentnih mladih ljudi, ki bodo sledili
projektnemu managementu, digitalizaciji
ter svetovnim novostim. Po mojem mnenju
ta veliki preobrat, ki ga pričakujemo,
predstavlja priložnost, ki jo moramo
izkoristiti zdaj in zgraditi še trdnejše
temelje, ki bodo zagotovo v veliko pomoč
našim članom v prihodnje.

Ob tem lahko še
posebej izpostavim,
da želim mlade čim
bolje usmeriti, jih
voditi, jim biti v pomoč
pri pridobivanju
praktičnih izkušenj
ter jih podpirati pri
njihovih idejah.
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veliki preobrat, ki ga pričakujemo, predstavlja priložnost, ki jo moramo izkoristiti zdaj in
Prva delavnica je bila
izvedena pod naslovom
»All you need to know
about traditional project
management«.
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ki jo je vodila Rebeka D. Vlahov, članica odbora Young Crew v IPMA, so udeleženci
delavnici, ki jo je vodila Rebeka D. Vlahov, članica odbora Young Crew v IPMA, so udeleženci pre
prek zanimive igre spoznavali osnove projektnega managementa. Druga delavnica je
zanimive igre spoznavali osnove projektnega managementa. Druga delavnica je potekala na tem
potekala na temo Scruma, in sicer pod naslovom »Super-fast interactive introduction
Scruma, in sicer pod naslovom »Super-fast interactive introduction to Scrum«. Izvedel jo je prizna
to Scrum«. Izvedel jo je priznani strokovnjak Davor Čengija, ki ima več kot dvajset let
strokovnjak Davor Čengija, ki ima več kot dvajset let izkušenj na področju izvajanja delavni
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Na
sporedu
je
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tudi
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Udeleženci
sporedu je namreč bil tudi zanimiv dogodek teambuilding. Udeleženci so se pomerili v kuhanj
so se pomerili v kuhanju tradicionalnega čobanca, kjer je bilo treba izkoristiti vsa
tradicionalnega
pridobljena znanja in veščine s področja organizacije dela.
obanca, kjer je bilo treba izkoristiti vsa pridobljena znanja in veščine s področja organizacije dela.
Delavnice sta se med drugim udeležili tudi obe predsednici slovenskih lokalnih odborov
sekcije MPM, ki sta s hrvaškimi kolegi začrtali sodelovanje obeh držav v prihodnje. Prvi
skupni dogodek sledi že februarja ali marca 2019, ko bo v Sloveniji potekal tradicionalni
»IPMA YOUNG CREW SKI WEEKEND«..
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P R E D S TAV I T V E
Delavnice sta se med drugim udeležili tudi obe predsednici slovenskih lokalnih odborov sekcije MPM,
ki sta s hrvaškimi kolegi začrtali sodelovanje obeh držav v prihodnje. Prvi skupni dogodek sledi že
februarja ali marca 2019, ko bo v Sloveniji potekal tradicionalni »IPMA YOUNG CREW SKI WEEKEND«.

PEDAGOŠKI PROCES NA
PODROČJU PROJEKTNEGA
Slike: ROK
M A N A G E M E N TA N A F A K U LT E T I
ZA LOGISTIKO
PREDSTAVITVE

Na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru se zavedamo
projektizacije ter rasti pomena, kompleksnosti, velikosti, stroškov
in razširjenosti projektov, s katero se soočamo tudi v logistiki.
Usmerjeni v izobraževanje kadrov za potrebe logistike 4.0
ne moremo mimo dejstva, da udejanjanje te ambiciozne
vizije povečuje število projektno orientiranih delovnih mest,
ki zahtevajo usposobljene in kompetentne zaposlene. Zgolj
odlično poznavanje načrtovanja sodobnih logističnih sistemov z
metodološkega in tehničnotehnološkega vidika namreč ne more
biti zagotovilo za kasnejšo učinkovito realizacijo načrtov.
doc. dr. Brigita Gajšek doc. dr. Brigita Gajšek
Zato
bodočiPROCES
diplomirani
inženirji logistike
pridobijo
poleg strokovnih
znanj s področja
PEDAGOŠKI
NA PODROČJU
PROJEKTNEGA
MANAGEMENTA
NA FAKULTETI
ZA LOGISTIKO
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zagotovilo za kasnejšo
logističnih
problemov
kot tudi za implementacijo
rešitev od
učinkovito realizacijo načrtov. Zato bodoči diplomirani inženirji logistike pridobijo poleg strokovnih
znanj s področja logistike in znanj upravljanja človeških virov tudi osnovna znanja projektnega
managementa. Dodatno jih seznanimo z organiziranostjo projektnih managerjev v Sloveniji in širše
ter jim pokažemo pot nadgrajevanja teh znanj. Vzporedno s trendom naraščanja števila projektov na
fakulteti se povečuje tudi število naših študentov, ki že v času študija izkusijo projektno delo in
dokažejo uporabno vrednost pridobljenega znanja. Na ta način samozavestno vstopajo na trg
delovne sile, usposobljeni tako za reševanje logističnih problemov kot tudi za implementacijo rešitev
od načrta do izvedbe.

NE ZAMUDITE PRIHODNOSTI (SLIKA – reklama)

Agencija poti – (slika – reklama)
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Usposabljanja za vse
PROJEKTNE MANAGERJE

Akademija PROJEKTNEGA
managementa zajema celoten
proces projektnega dela od ideje do
zagotavljanja finančnih in poslovnih
učinkov izvedbe projekta.
V Akademiji je zbranih deset odličnih
praktičnih delavnic, z vrhunskimi
predavatelji, strokovnjaki iz prakse.
Na praktičnih izobraževanjih boste prejeli znanje – potrebno podlago tudi za
pridobivanje tako IPMA, kot tudi PMI mednarodnih certifikatov, seveda pa tudi za NPK
(nacionalno poklicno kvalifikacijo), saj so predavatelji sodelovali tudi pri pripravi nabora
znanj za certificiranje.
Na podlagi vaših potreb in predhodnega znanja si izobraževalni paket - niz več
praktičnih delavnic lahko oblikujete sami:
• Šola projektnega managementa, 17. & 18. 1. 2019
• Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta, 25. 1. 2019
• Učinkovita kombinacija najboljših metod agilnega in »klasičnega« projektnega
managementa, 11. 12. 2018
• Ekonomika in poslovna vrednost projektov, 28. 12. 2018
• Najboljše metode in orodja za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju
projektov!, 29. 1. 2019
• Obvladovanje portfelja projektov in vzpostavitev projektom prijaznega okolja, 14. 2.
•
•
•
•

2019
USPEŠNO VODENJE PROJEKTNIH TIMOV po svetovno priznani metodologiji in
vodniku PMBOK®, 5. 2. 2019
Uspešno načrtovanje, organiziranje in vodenje IT projektov, 4. 2. 2019
Business Case analiza, 1. 3. 2019
PROJECT LIBRE in 12 korakov za vaše uspešno projektno vodenje, 28. 2. 2019

Prijavite se lahko na spletni strani www.agencija-poti.si/izobrazevanje ali nas pokličite na 01/511 39 21
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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

Z PM

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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ESOTECH d.d.
ESOTECH
Preloška cesta
1, 3320 d.d.
Velenje
E-pošta
info@esotech.si
Preloška cesta
1, 3320
Velenje
Spletna
www.esotech.si
Spletna
stran:stran:
www.esotech.si
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
KRKA,cesta
tovarna
zdravil,
Šmarješka
6, 8000
Novod.d.
mesto
Šmarješka cesta
6, 8000
Novo mesto
E-pošta
cvetka.zerajic@krka.si
Spletna
www.krka.si
Spletna
stran:stran:
www.krka.si
Telekom Slovenije d. d.
Telekom Slovenije
d. d.
Cigaletova
15, 1000 Ljubljana
Cigaletova
15,
1000
Ljubljana
E-pošta: matjaz.madžarac@telekom.si
Spletna
www.telekom.si
Spletna
stran:stran:
www.telekom.si
NUMIP, Vzdrževanje, montaža in proizvodnja,d.o.o.

NUMIP, Vzdrževanje, montaža
in proizvodnja,
d.o.o.
Knezov štradon
92, 1000 Ljubljana
Knezov štradon 92,
1000
Ljubljana
E-pošta: info@numip.si
Spletna
stran:stran:
www.numip.si
Spletna
www.numip.si
Litostroj
Power,
Litostroj
Power,
d. o.d.o.o. o.
Litostrojska 50, 1515 Ljubljana
Litostrojska
50, 1515
Ljubljana
E-pošta:
info@litostroj-ei.si
Spletna
stran:stran:
www.litostroj-ei.si
Spletna
www.litostroj-ei.si
Ljubljanska
Banka
NovaNova
Ljubljanska
Banka
Trg republike 2, 1520 Ljubljana
Trg republike 2, E-pošta:
1520 Ljubljana
info@nlb.si
Spletna
stran:
www.nlb.si
Spletna stran:
www.nlb.si
POŠTA
SLOVENIJE
d.o.o.
POŠTA
SLOVENIJE
d.o.o.
Slomškov
trg
10,
SI-2000
Maribor
Slomškov trg 10, SI-2000 Maribor
E-pošta: info@posta.si
Spletna
stran:stran:
www.posta.si
Spletna
www.posta.si
ELEKTRO
SLOVENIJA
d.o.o.
ELES, ELES,
ELEKTRO
SLOVENIJA
d.o.o.
Hajdrihova
2, SI-1000
Ljubljana
Hajdrihova
2, SI-1000
Ljubljana
E-pošta: info@eles.si
Spletna
stran:stran:
www.eles.si
Spletna
www.eles.si
NEC NOTRANJSKI
EKOLOšKI
CENTER,
CERKNICA
NEC NOTRANJSKI
EKOLOšKI
CENTER,
CERKNICA
Popkova
ulica
4,
1380
Cerknica
Popkova ulica 4, 1380 Cerknica
E-pošta lili.mahne@siol.net
Spletna stran: www.nec-cerknica.si
Spletna stran: www.nec-cerknica.si

PROJEKT
d.d. NOVA
GORICA
PROJEKT
d.d. NOVA
GORICA
Kidričeva
ulica
9a, 9a,
5000
Nova
Gorica
Kidričeva
ulica
5000
Nova
Gorica
Spletna
stran:
www.projekt.si
Spletna
stran:
www.projekt.si
Agencija POTI, d.o.o.
Usposabljanja za vse
Stegne 7, 1000 Ljubljana
PROJEKTNE MANAGERJE
Spletna
stran:
Z P M m r e ž n i k www.agencija-poti.si
| Letnik IV, številka 2, 25. avgust 2018

Akademija PROJEKTNEGA
managementa zajema celoten
proces projektnega
Z P M m r edela
ž n od
i k ideje
| L edot n i k I V | š t e v i l k a 3 | 1 4 . d e c e m b e r 2 0 1 8
zagotavljanja finančnih in poslovnih
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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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Glasilo ZPM
ZPM mrežnik
mrežnik predstavlja
predstavlja odlično
Glasilo
odlično
priložnost
za
predstavitev
organizacij in
priložnost za predstavitev organizacij
in
podjetij, ki
ki se
se ukvarjajo
ukvarjajo ss projekti,
projekti, ki
ki izvajajo
podjetij,
izvajajo
projekte in
in ki
ki nudijo
nudijo izdelke
izdelke ali
ali storitve,
projekte
storitve,
namenjene
projektnemu
delu.
Bralci
so vsi
namenjene projektnemu delu. Bralci so
vsi
člani
Slovenskega
združenja
za
projektni
člani Slovenskega združenja za projektni
management, ob
ob teh
teh pa
pa še
še več
več kot
kot 1.000
management,
1.000
naročnikov
na
e-informacije
združenja
naročnikov na e-informacije združenja ter
ter
obiskovalcev spletne
spletne strani
strani združenja.
združenja. Zato
obiskovalcev
Zato
oglasnem delu
delu glasila
glasila ponujamo
ponujamo različne
vv oglasnem
različne
možnosti
in
oblike
oglaševanja,
možnosti in oblike oglaševanja, podrobneje
podrobneje
predstavljene vv spodaj
spodaj navedenih
navedenih Splošnih
predstavljene
Splošnih
pogojih
oglaševanja
v
ZPM
mrežniku.
pogojih oglaševanja v ZPM mrežniku.
primeru, da
daseseodločite
odločitezazaoglaševanje
oglaševanjev
VV primeru,
v
našem
glasilu,
Vas
prosimo,
da nas
našem glasilu, Vas prosimo, da nas kontaktirate
kontaktirate
na
elektronsko
pošto:
na elektronsko pošto: info@zpm-si.com.info@
zpm-si.com.
Splošni pogoji oglaševanja v
l o šmnrie pž no igkouj i o g l a š e v a n j a v
ZS PpM
ZPM mrežniku
1. Cene
1. Cene
Cene
v ceniku že vključujejo DDV in veljajo
Cene
v ceniku
že vključujejo
DDV in oglasa.
veljajo
za
objavo
pravočasno
oddanega
za
objavo
pravočasno
oddanega
oglasa.
Pripravo, obdelavo in popravljanje oglasov
Pripravo, obdelavo
in popravljanje
oglasov
zaračunavamo
posebej,
glede na obseg
dela.
zaračunavamo posebej, glede na obseg
dela.
2.
Naročilo oglasnega prostora
Osnova za objavo oglasa je naročilo,
2. Naročilo voglasnega
dostavljeno
pisni oblikiprostora
po elektronski pošti
Osnova
za
objavo oglasa ZPM
je naročilo,
na naslov info@zpm-si.com.
mrežnik
dostavljeno
v
pisni
obliki
po
izhaja trikrat letno: v februarju,elektronski
juniju in
pošti na naslov info@zpm-si.com. ZPM
novembru.
mrežnik izhaja trikrat letno: v februarju,
juniju
in novembru.
3.
Reklamacije
Reklamacije sprejemamo le po elektronski
3. Reklamacije
pošti
na naslov info@zpm-si.com, v roku
sprejemamo
elektronski
8Reklamacije
dni po objavi
v glasilu. le
Zapo
napake,
ki so
pošti
na
naslov
info@zpm-si.com,
v roku
posledica slabe predloge, ne odgovarjamo.
8 dni po objavi v glasilu. Za napake, ki so

Možne

Zz PM
pm M
m rr ee žž nn ii kk uu
posledica
predloge, ne odgovarjamo.
4. Vsebinaslabe
oglasov
Sporočila oglasov morajo biti v skladu
4.
oglasov
s Vsebina
kodeksom
oglaševanja in veljavno
Sporočila
oglasov
morajo
v skladu
zakonodajo. Za vsebino
objavebiti
je odgovoren
snaročnik
kodeksom
oglaševanja
in
veljavno
oglasa.
zakonodajo. Za vsebino objave je odgovoren
naročnik
oglasa. oglasov
5. Način priprave
Oglase sprejemamo v TIFF formatu, EPS
5.
Način ali
priprave
oglasovSlikovni elementi
formatu
JPEG formatu.
Oglase
sprejemamo
TIFFdpiformatu,
EPS
morajo imeti najmanjv300
resolucije
in
formatu
ali
JPEG
formatu.
Slikovni
elementi
morajo biti v CMYK barvnem modelu.
morajo imeti najmanj 300 dpi resolucije in
morajo
biti voglasov
CMYK barvnem modelu.
6. Dostava
Izdelane oglase je treba dostaviti najkasneje:
6.
doDostava
31. 1. zaoglasov
februarsko številko,
Izdelane
je treba
dostaviti najkasneje:
do 30. 4. oglase
za majsko
številko,
do
01.
03.
za
marčevsko
številko
do 31. 10. za novembrsko
številko.
do 31. 07. za avgustovsko številko
do
31. 10.oblike
za novembrsko
številko.
7. Druge
oglaševanja
Za oglaševanje v obliki, ki ni opredeljena s
7.
Druge oblike
oglaševanja
cenikom
se sklenejo
individualni dogovori
Za
oglaševanje
v
obliki, ceni.
ki ni opredeljena s
po posebej dogovorjeni
cenikom se sklenejo individualni dogovori
po
posebej dogovorjeni
ceni.
8. Ugodnosti
za oglaševalce
• oglas v dveh številkah, dodatni 10 %
8. Ugodnosti
popust, za oglaševalce
•• oglas
številkah, dodatni
oglas vv dveh
treh številkah,
dodatni 10
15 %
%
popust,
popust,
•• oglas
treh številkah,
dodatništevilke,
15 %
plačilov oglasa
pred izidom
popust,
dodatni 5 %,
•• plačilo
predimajo
izidom
številke,
dodatni oglasa
5 % popust
korporacijski
dodatni
5
%,
člani Združenja, ki imajo status člana tipa
• dodatni
5 % popust imajo korporacijski
C,
člani
Združenja,
ki imajo
člana
• dodatni 10 % popust
imajo status
korporacijski
tipa
C,
člani Združenja, ki imajo status člana tipa
• dodatni
10 % popust imajo korporacijski
B,
člani
Združenja,
ki imajo
člana
• dodatni 15 % popust
imajo status
korporacijski
tipa
B,
člani Združenja, ki imajo status člana tipa
• dodatni
15 % popust imajo korporacijski
A.
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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