
 
 
Projekti so naša stalnica. So tudi moja. Bil sem vključen ne samo v proučevanje projektov in 
projektnega managementa, spoznaval sem vloge vseh udeležencev od  začetka projekta, od 
strategije in drugih zahtev, do njihovega končanja in koriščenja tega, kar je bilo s projekti 
ustvarjeno. Sodeloval sem pri različnih projektih, programih projektov, spoznaval značilnosti in 
načine nastajanja, vodenja in nasploh obvladovanja. Prenašal sem znanje, izkušnje in spoznanja na 
druge. Vključen sem bil tudi v certificiranje projektnih managerjev. Vedno bolj pa mi je dozorevalo 
spoznanje, da se obvladovanje projektov mora prilagoditi vrstam projektov in organizacijskim 
okoljem, kjer se projekti načrtujejo, izvajajo in koristijo to, kar je s projekti bilo ustvarjeno  Ni 
univerzalnih modelov obvladovanja projektov, ni univerzalnega projektnega managementa.  
 
Leta 2007 sem v uvodu v svoji knjigi napisal  k sliki na naslovnici »Bliža se prihodnost, ki grozi in  
hkrati obljublja in prikrojiti si jo bomo morali, da lahko gremo naprej. Potrebujemo projekte.«. To 
spoznanje in nadaljnje proučevanje projektov je moja osebna stalnica. Spoznavanje zgodovine 
človeštva, zgodovine projektov, delo na projektih in lastna želja mi je pripomoglo k odločitvi, da 
predstavim moje izkušnje in dognanja preko spleta, ki sem ga naslovil »PROJEKTI IN MI«. 
 
Na spletu bom podal v obliki »spletne knjige« po poglavjih že poznana, nova spoznanja in lastna 
spoznanja.  Pri tem sem se osredotočil na projekte, ki so bili izvedeni, se izvajajo in projekte, ki jih 
bo človeštvo moralo izvajati in projekte, ki jih naj ne bi izvajalo. Zavedam se, da vsega glede 
projektov ne vem. Poskušal  bom v strjenih oblikah povedati kar vem, podati svoja spoznanja. Na 
več mestih sem postavil vprašanja, na katera je težko ali nemogoče odgovoriti. Vem, da vsega ne 
vem, veliko še ne vem in veliko tudi nikoli ne bom vedel. 
 
Osnovni vir so navedeni z naslovi  spletnih strani. Izhajal sem tudi iz mojih knjig in člankov, 
elaboratov, in raznih gradiv. Vključil sem tudi prijetne in poglobljene pogovore in razmišljanja 
svojih sodelavcev in spoznanja mnogih, kjer sem izvajal izobraževanje, usposabljanje, svetovanje, 
sodelovanje in izkušenj s konkretnih projektov in programov projektov in pisali o projektih 
 
 

Zadovoljen sem, da vem, da premalo vem, da bi vedel za vse odgovore na vprašanja, ki jih 
postavljam. Vem, da moram vedeti  več, da bom lahko pripomogel v okviru svojih možnosti za 
odgovore. Vem, da samo sprejeti odgovore ni dovolj. Vem, da samo govoriti, da bi morali to in to 
postoriti, je premalo. Potrebno je to tudi storiti. To vem. 

Anton Hauc 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                

PROJEKTI  

IN MI 
 

 

dr. Anton Hauc 

 

 
 
 

 
 

DECEMBER 2022 
      

PRAVILNO RAZMIŠLJAM? 
 
Človeštvo je ustvarjalo, ustvarja in bo ustvarjalo še 
naprej. Projekte je izvajalo, jih izvaja in jih tudi bo. 
Kakšna ustvarjanja in kakšne projekte človeštvo 
potrebuje, pa vse bolj postaja naše strateško 
vprašanje obstoja. 
 
S projekti človeštvo ustvarja dosežke, ki so potrebni, 
uporabni, so pa tudi nepotrebni, škodljivi in nevarni 
za človeštvo in ekosistem. So nevarni tudi zame? 
 
Projekt je proces, ki ima svoj začetek in konec, ko smo 
si pridobili dosežek, ki bo izpolnjeval potrebe vseh, ki 
te dosežke potrebujejo in jim koristijo. 
 
Projekt je proces uresničevanja vhodne projektne 
zahteve, o priprave zagona izvajanja in samega 
izvajanja, pa do koriščenja tega, kar bo s projektom 
ustvarjeno. 
 
Projekt je pot od znanega do znanega, pot od 
znanega do neznanega, ki bo uporabno, je pot od 
neznanega do neznane uporabe. 

Projekt je proces od oblikovanja hotenj in strategij do 
uresničitve tega, da bodo izpolnjene potrebe vseh, ki 
te dosežke potrebujejo in jim koristijo. 
 
Projekt je proces, ki ga težko izvedemo sami; 

potrebujemo nekoga, ki nam pomaga in stoji ob 

strani. 

Projekt je časovno omejen proces, ki združuje različne 

izvajalce z znanji, usposobljenostjo, izkušnjami, 

inovativnostjo, s sposobnostjo izvesti vse, da se 

dosežejo cilji projekta. 

Projekte snujejo, vodijo in izvajajo ljudje, ki tvorijo 
okolje projekta, in ljudje, ki koristijo dosežke projekta. 
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NE VEM. 
Tega, kdaj sem začel projekt svojega življenja, ne vem. Pri tem mislim na 
trenutek, ko sem se zavedel, da obstajam, da sem jaz, in ob tem dojel, da 
obstajajo še drugi poleg mene. Spomnim se dveh dogodkov. Prvi je podan s 
sliko. Zelo medlo se spominjam slikanja na stopnišču pred vhodom v 
stanovanje. Poskušam ugotoviti, koliko sem bil takrat star. Ne vem točno, je 
samo ocena. Spomnim se drugega dogodka. Bili smo na vrtu, kdo vse, tega 
ne vem. Nisem ubogal, kar mi je mama rekla, da naj ostanem, kjer sem. 
Sledilo je karanje. Ko o tem razmišljam, vedno pridem do spoznanja, da sem 
kot jaz edini in sam na svetu. Enakega meni ni. To sem spoznaval pogosto v 

projektih mojega življenja in to vem tudi danes. Morebiti lahko to izzveni kot čudaško razmišljanje, vendar si 
odgovorimo na vprašanje: je še kdo drug, ki bi bil jaz? 
 
Svoje življenje bom poimenoval kot projekt. Ima svoj začetek in imel bo svoj konec. Omejil se bom pri tem 
na projekte, na ustvarjanje s projekti in spoznavanje tega, kar je bilo s projektom ustvarjeno. Kot otrok sem 
»izvajal« projekte izdelave smučarskega skakalca, ki je na improvizirani snežni skakalnici tudi zares skakal. 
Projekte izdelave igrač, predvsem avtomobilov in vlakcev, modelov letal iz lesa, jadralnih letal, projekte 
slikanja, projekta učenja violine itd. Kasneje so sledili novi projekti. Končal sem gimnazijo, strojno fakulteto 
in se zaposlil v takratni Tovarni avtomobilov Maribor. Vodil sem projekt razvoja vojaškega kamiona, 
postavitev nove proizvodnje linije, prenosa podatkov z luknjanih kartic na magnetne trakove. In tu moram 
dodati »itd.«. Sledili so še projekti, prva predavanja in seminarji za zunanje naročnike. V projektu mojega 
življenja je nato sledila zaposlitev na Visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru, predhodnici današnje 
Ekonomsko-poslovne fakultete. Sledilo je podiplomsko izobraževanje na Sveućilištu v Zagrebu. Popolnoma 
sem se predal tematikam s področja projektnega in strateškega managementa. S tem je bilo povezano 
moje pedagoško in raziskovalno delo. S sodelavci smo ustanovili Inštitut za projektni management, 
Združenje za projektni management Slovenije, izvedli svetovni kongres na temo »Zagon strategij s 
projekti«, izvajali certificiranja v okviru svetovnega združenja IPMA (International Project Management 
Association); veliko sem delal kot svetovalec na konkretnih projektih v podjetjih in drugih organizacijah, 
sodeloval pri izvajanju projektnih šol in projektih, ki so močno povezani s samo osvojitvijo Slovenije in 
zagonom države, moje domovine itd., itd. 
 
Projektom sledim še danes. Nekaj sem zbral in novega spoznal, se naučil in izvedel. Veliko, veliko je 
projektov ustvarjanja. Človeštvo jih izvaja že od nekdaj. 

 
Jaz, Tone Hauc  
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PREDGOVOR 

 
Lahko je reči, napiši knjigo o projektih, o projektnem managementu. Leta 2002 in tudi leta 2007 
sem napisal v predgovoru, da je težko začeti in laže končati. Danes se moram temeljito popraviti. 
Težko je začeti in še težje končati. Projekte povezujemo z ustvarjanji. Z njimi človeštvo ustvarja 
novo, kar potrebuje, kar želi ustvariti in novo, ki predstavlja nevarnost ne samo za človeštvo, 
ampak, reči moramo, kar za celotni ekosistem. Ustvarjamo z nekim namenom, doseči želimo cilje, 
ki smo si jih zastavili. Vendar smo z ustvarjanjem, s projekti tudi posegli na področja, kjer je 
uporaba dosežkov projektov privedla do velikih sprememb, do globalnih strateških kriz. Naj 
omenimo samo globalno krizo razraščanja podnebnih sprememb s posledicami. Sedaj 
potrebujemo nove strategije za nadaljnji razvoj, strategije za preživetje in nasploh zmanjševanje 
vplivov globalnih kriz. Kako si naj zagotovimo enotnost pri določanju teh strategij, kako si naj 
zagotovimo izbor projektov in jih nato tudi izvajamo? Izvesti bi jih morali v rokih, ko še lahko 
dosežemo potrebne učinke za odklanjanje posledic globalnih kriz. Lahko zaustavimo taljenje nekoč 
večnega ledu na Severnem in Južnem polu? S kakšnimi projekti bi to dosegli? Naj omenim še 
izredno naraščanje svetovnega prebivalstva. Spoznanja, o katerih govorim tudi v nadaljevanju, so 
me privedla do tega, da sem uvodoma zapisal »težko je začeti in še teže končati«. 
 
Ko sem pričel pisati, se mi je utrnila misel, da moram poskusiti pisati nekoliko širše, celovito in to 
povezati z novimi spoznanji o projektih. O projektih, ki jih bo človeštvo potrebovalo in moralo 
izvesti. Ne sme postati nemočno pri ohranjanju samega sebe in vsega živega, kar nas obdaja. Zato 

naslov PROJEKTI IN MI. Vmes sem zapisoval svoja razmišljanja.  

 
Nisem uporabil veliko virov. Zapisana so v glavnem moja spoznanja in misli, spoznanja in 
ugotovitve v sodelovanju z vsemi, s katerimi sem delal na oblikovanju strategij in konkretnih 
projektih, projektnih šolah, seminarjih, posvetovanjih, ob sodelovanju s študenti, magistranti, 
doktoranti in mnogimi drugimi, ko smo razpravljali o strategijah in projektih. Vsem se za to iskreno 
zahvaljujem. Veliko jih je bilo. V več kot 50 letih je bilo mnogo čudovitega druženja. Uporabil sem 
vrsto praviloma uradnih in aktualnih virov. Glede na dinamiko lahko prihaja do sprememb v 
vsebinah, večjih sprememb v osnovnih namenih pa praviloma ne more biti. 
 

Zadovoljen sem, da vem, da vem premalo in da moram vedeti več. Vem tudi, da bo tega, kar bi 
želel še vedeti, enkrat konec. Vsak projekt se enkrat konča. 
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PROJEKTI 
IN MI 

 
Človeštvo je ustvarjalo, ustvarja in bo ustvarjalo še naprej. Projekte je izvajalo, jih izvaja in jih tudi 
bo. Kakšna ustvarjanja in kakšne projekte človeštvo potrebuje, pa vse bolj postaja naše strateško 

vprašanje obstoja. 
 
 

1 PROJEKTI IN USTVARJANJE 

 
Projektno uvodno razmišljanje 
 
Ustvarjanje novega, ne glede na to, ali je ustvarjeno koristno, odvečno ali škodljivo, je stalnica 
človeštva. Z ustvarjanjem želimo nekaj doseči, narediti stvaritev in to v nekem času. V tem času 
moramo izvesti proces ustvarjanja, za kar potrebujemo človeške in druge vire v organizaciji, ki je 
zasnovala projekt in ga bo tudi izvedla. To so značilnosti, ki ustvarjanje novega poistovetijo s 
projektom. Izvedba projekta je proces izvajanja logično medsebojno odvisnih različnih del, s 
katerimi dosegamo rezultate projekta, ki predstavljajo doseženo stvaritev. V praksi in deloma 
strokovni literaturi se ustvarjanje ne enači vedno s projekti. Ne gre samo za besedno zamenjavo; 
gre za vse, kar je vezano na pričetek, zagon projekta, njegovo izvajanje in koriščenje tega, kar je 
bilo s projektom doseženo, ter vse ostalo, kar je na to vezano. Gre za proces nastanka in izvedbe 
projekta, ki daje takšne dosežke, ki so bili načrtovani in postavljeni kot cilj. V prvem stavku smo 
omenili, da je ustvarjanje stalnica človeštva. Je stalnica za vse njegove organizacijske tvorbe. 
Trdimo lahko tudi, da so s tem tudi projekti stalnica človeštva. So že ali pa bodo tudi stalnica 
življenja posameznika. Je to res? Odgovora na to sicer zelo deklarativno vprašanje ni težko dati. 
Vendar si odgovorimo še na naslednje vprašanje: so projekti, s katerimi bomo morali reševati 
globalne probleme sveta, domena ali obveznost samo nekaterih ali celotnega človeštva? In kaj je 
projekt? 
 
Obstaja vrsta definicij, tolmačenj in obrazložitev, kaj je projekt. Naj povzamem svojo definicijo iz 
leta 19751: »Projekt je ciljno usmerjen in končni proces odvijanja nekih aktivnosti, kar pomeni, da 
so usmerjene za doseganje končnega cilja. K temu cilju se prihaja postopoma z doseganjem 
podciljev. Pobuda za projekt tako lahko vsebuje samo končni cilj ali vse podcilje.« Pri tej definiciji, 
ki jo bomo v nadaljevanju dopolnjevali, moramo izpostaviti ciljno usmerjenost, končni cilj in 
podcilje ter izvajanje aktivnosti. Nam lahko ta definicija posluži, da povežemo ustvarjanje, vsaj 
nekatere vrste s projekti? V praksi in strokovni literaturi se ustvarjanje, kakor smo že omenili, ne 
enači venomer s projekti in tudi obratno. Ne gre samo za besedno zamenjavo, gre za vse, kar je 
vezano na pričetek projekta - ustvarjanja, zagon projekta – zagon ustvarjanja, njegovo izvajanje – 

 
1 Skupina avtorjev, redaktor mag. Anton Hauc: Upravljanje projektima, Informator Zagreb, 1975, A. Hauc: 
Organiziranje projekata i projektnih procesa, stran 53 
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izvajanje procesa ustvarjanja in koriščenje tega, kar je bilo s projektom doseženo. Z ustvarjanjem 
se doseže neko stvaritev v nekem času ter vse ostalo, kar je povezano z ustvarjanjem.  
 
Ustvarjanje ne nastane kar »samo od sebe«. Za ustvarjanje je treba postaviti nek cilj ali več ciljev 
hkrati, ki jih želimo doseči. Za ustvarjanje mora biti podana ideja, zamisel, izoblikovana potreba, 
hotenje, želja, strategija, programi razvoja, lahko so projekti nujni za reševanje trenutnih ali 
dolgoročnih problemov, naj omenimo samo pojav virusa COVID 19 in še kaj, da lahko govorimo o 
pričetku ustvarjanja, o pričetku projekta, o njegovi pripravi in izvedbi, čemur sledi koriščenje tega, 
kar je bilo z njim ustvarjeno. Za vsako ustvarjanje si moramo zamisliti ali konkretneje določiti cilje, 
ki jih želimo doseči. Kaj so cilji projekta izgradnje II. tira Koper–Divača, projekta razvoja, 
proizvodnje in trženja električnih avtomobilov, projekta uvedbe učenja na daljavo, projekta nabave 
nove opreme za intenzivno zdravljenje epidemije, projekta predsedovanja Svetu EU ...? Lahko se 
nam dogodi, da bomo nekatere cilje že v pripravi procesa ustvarjanja projekta spremenili, 
dopolnili, ukinili, oblikovali nove, drugačne, kot smo si prvotno zamislili. To je sicer preprosta 
ugotovitev, ki pa izhaja iz povsem praktičnega spoznanja, da je marsikatero ustvarjanje pri svojem 
načrtovanju še ne povsem dorečeno, ni bilo vsebinsko ustrezno zamišljeno ali pa je nepotrebno 
glede na sedanje in bodoče razmere, nismo še imeli dovolj znanja in izkušenj in podobno. Lahko pa 
so se ali se bodo spremenile okoliščine, ki pomenijo, da izvajanja projekta ni smiselno nadaljevati 
in je projekt bolje ukiniti. Možna je tudi rešitev, da se projekt sicer preneha izvajati, je pa v fazi 
»čakanja« in se bo izvajanje nadaljevalo, ko bodo okoliščine primerne. Takšnega projekta seveda 
ne moremo označiti za neuspešen ali zgrešen projekt. 
 
S projekti nastaja venomer neka nova stvaritev, predvsem za tistega, ki je projekt naročil. Pridobi 
se dosežek, ki ga je pobudnik ali naročnik potreboval za doseganje različnih ciljev svojega razvoja, 
ali pa je bil projekt načrtovan in izveden iz drugih vzgibov ali potreb. Ta trditev se lahko preprosto 
potrdi s pregledom projektov kot enkratnih ustvarjalnih procesov v razvoju človeštva. Pri tem 
moramo ta splošni pojem »razvoj človeštva« le nekoliko doreči, saj lahko gre pri tem za 
posameznika, skupino posameznikov ali za organizirane sisteme, kot so podjetja, neprofitne 
organizacije, organizacijske oblike meddržavnega sodelovanja, organizacijske oblike združevanja 
kapitala, organizacije civilne družbe, ne nazadnje države in druge organizirane sisteme, ki dosežke 
projektov potrebujejo za svoje potrebe in so pripravljeni vložiti v njihovo načrtovanje in izvajanje 
vse, kar je potrebno. Izpostaviti moramo finančne vire. Glede na trenutna in aktualna dogajanja 
moramo dodati tudi organizacijske oblike, ki so potrebne za izvajanje skupnih programov in 
projektov razvoja EU, organizacijske oblike, ki se porajajo ob izvajanju projektov boja proti 
terorizmu, posamezne države, skupnosti držav, organizacije civilnih združenj itd., ki skupaj izvajajo 
projekte medsebojno dogovorjenih programov. Če smo pri tem naštevanju izhajali iz »razvoja 
človeštva«, potem lahko to pomeni tudi, da imajo projekti pomen za del družbe, v bližnji 
bodočnosti pa lahko govorimo o pomenu projektov za celotno človeštvo. Naj omenimo samo 
projekte, ki bodo potrebni za reševanje vse slabših podnebnih razmer, ki negativno vplivajo na 
celotni biotski sistem sveta, projekte zagotavljanja vse večjih potreb človeštva, ki so vse večje 
glede na porast prebivalstva, druge projekte za reševanje problemov, ki predstavljajo veliko 
grožnjo za človeštvo in še bi lahko navajali. Ne moremo pa pri tem zaobiti tudi vse formalne in 
neformalne oblike politike, njenega neposrednega in posrednega vpliva na določene projekte in 
programe projektov. To smo zapisali z razlogom – namreč, odločanje za izvajanje projektov in 
zagotavljanje potrebnih pogojev za njihovo izvajanje je pomembna in primarna naloga politike in 
vladajočih struktur. Velik pomen za človeštvo imajo tudi projekti, ki zadovoljujejo stalne in 
pomembne potrebe človeštva, kot so izobraževanje, kultura, skrb za starejšo populacijo, 
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zdravstvo, sociala, medčloveški odnosi, religija, reševanje raznih oblik zasvojenosti, borba proti 
korupciji, religija in še bi lahko naštevali. Poseben pomen, govorimo lahko o globalnem strateškem 
pomenu, pa je rast prebivalstva in vedno večji prepad med razvitimi in manj razvitimi. Potrebni so 
programi in projekti, s katerimi bi reševali probleme sedanjosti in probleme bodočnosti, ki jih 
lahko pričakujemo. 
 
 
Projekti včeraj, danes in jutri 
 
Projekte lahko razvrstimo glede na razvoj in potrebe človeštva v tiste, ki s svojimi rezultati resnično 
prispevajo k temu razvoju in reševanju potreb, in na tiste, ki žal ne. V slednje moramo uvrstiti 
projekte proizvodnje orožja, projekte raznih izvedbenih oblik terorizma ali diktatur, projekte vojn, 
projekte, ki odstopajo od norm spoštovanja človekovih pravic, in tako dalje, pa tudi projekte, ki v 
procesih, ki so z njimi nastali, povzročajo veliko onesnaževanja okolja in druge kvarne posledice, ki 
predstavljajo za človeštvo vse večji problem. Te posledice pogosto zaznamo šele takrat, ko že 
povzročajo (nepopravljivo) škodo. Lahko uvrstimo v to kategorijo projekte izgradnje jedrskih 
elektrarn? Vemo, da bom s tem vprašanjem spodbudil zagovornike in nasprotnike tovrstnih rešitev 
pridobivanja električne energije. Vendar so vse nesreče teh elektrarn, spomnimo se dveh 
odmevnih katastrof v Černobilu in Fukušimi, in zastaranje teh elektrarn veliko opozorilo. 
Elektroenergetska oskrba postaja vse večji problem. Naj samo omenimo načrte, da bodo v tem 
desetletju prenehale delovati vse jedrske elektrarne v Nemčiji. V Švici so konec leta 2019 trajno 
izklopili iz omrežja jedrsko elektrarno, ki je bila v obratovanju 47 let. V programu zapiranja so še 
preostale tri jedrske elektrarne. Jasno je, da zapiranje jedrskih elektrarn zahteva nove projekte, s 
katerimi se mora zagotoviti električna energija. Gre za projekte sončnih in vetrnih elektrarn, 
projekte izgradnje plinovodov, kot sta projekta Severni tok 1 in 2 v severni Nemčiji in vrsta drug ih 
projektov, s katerimi si bi zgradili ali vzpostavili energetsko varčno porabo itd. Žal je posledica 
vojne v Ukrajini zapiranje teh plinovodov. So glede na predvidevanja o vse večji potrebi po 
električni energiji projekti izgradnje jedrskih elektrarn četrte generacije prava rešitev? Veliko se pri 
nas govori o projektu NEK 2. Kmalu bo treba sprejeti strateško odločitev. Pripravlja se program 
izgradnje novih jedrskih elektrarn. Za izvajanje programa s projekti do leta 2050 je potreben 
strokovni, politični, okoljevarstveni in še kakšen konsenz. 
 
Vojna v Ukrajini in sankcije proti Rusiji glede nakupa plina in nafte bodo povzročile velike 
spremembe strategij in s tem tudi projektov veliko držav. Kakšne vse bodo rešitve, se že nakazuje. 
Nove strategije in projekte potrebujemo takoj. 
 
Kmalu bodo postali izredno pomembni projekti preprečevanja in reševanja podnebnih sprememb, 
segrevanja ozračja, enormnega povečevanja prebivalcev našega planeta, uničevanja biotskega 
sistema, pridobivanja vode, hrane, zaposlovanja, zagotovitve preživetja revnih držav; projekti 
ravnanja z odpadki, pridobivanja novih površin za proizvodnjo hrane in še bi morali naštevati. 
Odstavek smo začeli z »da bodo kmalu postali izredno pomembni projekti ...« Zakaj kmalu? 
Pravzaprav je treba reči, da so že potrebni, nekateri celo nujni. Projekti in predvsem njihova 
priprava zahtevajo praviloma veliko časa, kar samo podaljšuje projekte in časovno odmika 
koriščenje njihovih rezultatov. Imamo vrsto svetovnih konferenc, ki obravnavajo omenjeno 
problematiko, predvsem slabšanje podnebnih razmer, segrevanje ozračja, imamo svetovne dneve, 
ki jih organizirajo ZN, veliko je političnih in strokovnih razprav, pojavljajo se razna, tudi svetovna 
gibanja, ki obravnavajo te svetovne probleme. Oglejmo si sklepe konference ZN o podnebnih 
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spremembah v Glasgowu novembra 20212 in sklepe letošnje svetovne podnebne konference 
COP27 v Egiptu. Se bodo dorekli programi in projekti? Ugotoviti moramo, da do dogovorov o 
obvezujočih strategijah, razvojnih programih, o udejanjanju teh strategij in projektov prihaja 
prepočasi ali pa sploh ne. Žal.  
 
Kdo sploh lahko oblikuje strategijo reševanja, pripravlja in izvaja projekte, zagotavlja pogoje za 
njihovo izvajanje, zagotovi investicijska vlaganja? Kdo razpolaga z znanjem, ki bo potrebno, da se 
najdejo primerne inženirske in druge rešitve? To lahko stori pretežno samo razviti del sveta, ki 
razpolaga z znanjem, ima edini dovolj finančnih sredstev, zna voditi projekte, jih uspešno 
zaključevati. Je ta del sveta pripravljen to storiti, prevzeti to veliko breme in potrebo? Postopoma 
svet prihaja do tega spoznanja; zasledimo lahko vrsto strategij, razvojnih dokumentov za 
zagotovitev energetske neodvisnosti, vzpodbud, nacionalnih programov, mednarodnih 
programov, dogovorov, usmeritev, kar še posebej velja za EU. Povzemamo: največji izziv in 
priložnost našega časa je do leta 2050 postati prva podnebno nevtralna celina na svetu. V ta 
namen je Evropska komisija predstavila evropski zeleni dogovor (European Green Deal), 
najambicioznejši sveženj ukrepov, ki naj bi evropskim državljanom in podjetjem prinesel koristi 
zaradi prehoda na trajnostno zeleno gospodarstvo. Z naložbami v zelene tehnologije, trajnostne 
rešitve in nove možnosti za podjetja je zeleni dogovor lahko nova evropska strategija rasti. Da bi 
uspela, sta pomembna polna podpora in sodelovanje javnosti ter vseh deležnikov. Za financiranje 
naložb je predvidenih izredno veliko sredstev EU3. Ni treba posebej poudarjati, da so to nove 
projektne priložnosti in poslovne priložnosti. Bomo uspeli ob tem v celoti izvajati projekte, s 
katerimi bi izvajali zeleni dogovor? Lahko si rečemo, da bomo videli. Takšen odgovor lahko samo 
pomeni, da bomo oklevali, iskali kompromise in ponovno povečevali razlike med razvitimi in manj 
razvitimi, kar se ne bi smelo dogajati. Slabšanje podnebnih razmer ne zadeva samo ene države na 
svetu, ampak zadeva celotno človeštvo. Ta stavek, ki ga radi izrečemo ob opazovanju vse večjih 
razvojnih in drugih dosežkov, moramo dopolniti ali doreči drugače: človeška projektna 
ustvarjalnost mora poznati in obvladati razvoj in ga usmeriti v dobrobit človeštva.  
 
Seveda  ni možno, da bi na tem mestu predstavil vse razvojne težnje, dogovorjene razvojne 
programe in plane, usmeritve raziskovalno–razvojnega segmenta, programe projektov in 
posameznih projektov. Vse se zelo hitro dopolnjuje in spreminja, pa tudi dosega. Vse več 
potrebnih projektov se pripravlja in tudi že uspešno izvaja. Pri svojem pisanju sem se osredotočil 
na nekatere projekte, ki so povezani s »problemi človeštva«, ki jih zaznavamo danes. Ob tem je 
potrebno dopolnilo. Sprejeta je vrsta strategij in izvaja se vrsta projektov in programov projektov, 
ki jih potrebujemo za sedanji razvoj in življenje nasploh. Izvajajo se pa tudi projekti, ki jih lahko 
označimo kot nepotrebne, neprimerne, odvečne, nevarne in še marsikatero označbo bi lahko 
dodali. Za primer omenimo samo projekte razvoja novih orožij. Vendar se tudi pri teh projektih 
pojavlja dilema. Če nimaš orožja in usposobljene vojske, se ne moreš braniti. Da lahko napadeš, 
moraš tudi imeti orožje in usposobljeno vojsko. Zakaj napadeš in uničuješ in ubijaš je vprašanje, za 
katerega je odgovor možno najti v zgodovini človeštva. 
 
 
 
 

 
2 Več o konferenci https://www.consilium.europa.eu/sl/meetings/international-summit/2021/11/01/ in nizu drugih 
blogov na spletnih straneh 
3 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl  

https://www.consilium.europa.eu/sl/meetings/international-summit/2021/11/01/
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl
https://www.consilium.europa.eu/sl/meetings/international-summit/2021/11/01/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl
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Projekti od nekdaj 
 
Na podlagi teh preprostih uvodnih spoznanj lahko podamo dopolnjeno definicijo projekta s 
poudarkom na ciljih projekta. 
 
Projekt je ciljno usmerjen in časovno omejen proces doseganja ciljev, ki smo si jih postavili in 
dorekli v začetku zagona projekta, ne glede na to, ali bodo cilji doseženi takoj ob končanju projekta 
ali kasneje pri koriščenju tega, kar je bilo z njim ustvarjeno.  
   
Kaj so bili cilji nekaterih naključno izbranih primerov projektov? 

- izgradnja obrambnega zidu na Kitajskem, 

- izgradnja piramid v Egiptu, 

- izgradnja koloseja v Rimu, 

- izgradnja Sueškega prekopa, Panamskega prekopa, 

- izgradnja cerkve sv. Petra v Rimu, mošeje Hagija Sofija, 

- razvoj parnega stroja, 

- izgradnja največjega kamnitega železniškega mostu na svetu v Solkanu, 

- iznajdba aspirina, 

- projekti razvoja kemijskega in biološkega orožja, 
- razvoj atomske bombe in prve uporabe v Hirošimi in Nagasaki, 

- projekt Apollo 11 kot del programa projektov Apollo, s katerim je človek prvič stopil na Luno, 

- izgradnja Eifflovega stolpa v Parizu, 

- izgradnja predora pod Rokavskim prelivom, 

- osvajanje vesolja v vseh inačicah; pristanki sond na planetih, pristanki robotiziranih sond na 
asteroidih, 

- izgradnja satelitskega omrežja okrog Zemlje; komunikacijski, vojaški, raziskovalni, opazovalni 
sateliti, vesoljske postaje; ob tem se pojavlja veliko »smetišče« odpadkov,  

- izgradnja najvišjega nebotičnika na svetu v Dubaju, 

- izgradnje trgovskih centrov, 

- obnova stolpa na vrhu Triglava,  

- postavitev vetrnih in sončnih elektrarn, 

- izgradnja najdaljšega predora na svetu pod goro St. Gotthard, 

- razvoj največjega potniškega letala A 380, 

- nove volitve (kot primer naj navedemo, da smo imeli od osamosvojitve naprej do danes že 
14 vlad), 

- ustanovitev vrste uspešnih podjetij v privatnem lastništvu in predvsem njihovi projekti 
raziskav, izgradnje tovarn in ustanavljanja podjetij v tujini, uvajanje novih proizvodov in 
storitev, osvajanje novih tržišč, izvajanje različnih inženirinških projektov itd.  

- športni podvigi posameznikov in ekip, 

- Borštnikovo srečanje v Mariboru, 

- tekmovanja mladih raziskovalcev na raznih področjih doma in v svetu, 

- izgradnja objektov za zbiranje, obdelavo, recikliranje in uničevanje odpadkov, 

- izgradnja urgentnih centrov bolnišnic, 

- priprava in izvedba glasbenega festivala Eurovision, 

- izgradnja mednarodne vesoljske postaje (ISS), 

- perkutana vsaditev aortnih zaklopk, 
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- razvoj mobilne tehnologije, 

- raziskave o vplivih segrevanja ozračja na človeštvo, 

- raziskave, s katerimi bi predstavili projekte za reševanje sedanjih vremenskih in 
okoljevarstvenih problemov, 

- državne proslave, 

- zapiranje rudnikov premoga, 
- izgradnje najdaljšega mostu na svetu Danjang-Kunšan na Kitajskem dolžine 164,8 kilometra, 

- krčenje pragozda v Braziliji oz. zaustavitev tega krčenja, 

- razvoj novih raket in brezpilotnih letal, 

- izstop Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske skupnosti, 
23. 12. 2020 je bil podpisan sklepni dogovor, 

- izgradnja Velikega hadronskega trkalnika, kompleksnega pospeševalnika električno nabitih 
delcev, v podzemnem krožnem tunelu premera 27 km Evropske agencije za jedrsko energijo 
(CERN); leži na francosko–švicarski meji v bližini Ženeve in je največji na svetu, 

- izgradnja II. tira Koper–Divača, 

- izgradnja plinovoda v dolžini 3000 km med Rusijo in Kitajsko, 

- reševanje biotskega sistema Zemlje, 

- ponovno dovoljen lov na kite na Japonskem, 
- izgradnja novih proizvodnih obratov Notol v Krki Novo mesto, 

- razvoj novih električnih letal v družbi Pipistrel, 

- izgradnja viadukta Črni Kal, 

- izstrelitev prvih slovenskih satelitov NEMO HD, Trisat in Trisat-R z raketo Vega podjetja 
Arianespace in pod okriljem ESA je tudi prvi primer izstrelitve tako velikega števila satelitov 
hkrati (september 2020), 

- projekt pobiranja vzorcev na Luni in njihov prevoz na zemljo s kitajsko raketo Čang'e 5 
(december 2020), 

- projekti izgrajevanja svetovnega digitalnega omrežja,  

- urgentni programi projektov iznajdbe cepiva in izvajanja cepljenja proti bolezni COVID 19, v 
Slovenijo je bila dostavljena prva količina cepiva 26. 12. 2020, cepljenje se je pričelo izvajati 
naslednji dan, 

- praznovanje 330. obletnice rojstva Giuseppeja Tartinija, 

-  izgradnja največje sončne elektrarne v Hrastniku 

- itd., itd., itd., itd., itd. … 
 
Vse več pa se pojavlja projektov, ki se povezujejo z naravnimi katastrofami, kot so potresi, neurja, 
tornadi, suše, snežne razmere, poplave, požari.  
 
Upamo, da bodo bralci razumeli, zakaj smo na koncu navedbe projektov dodali več »itd.-jev«. Gre 
za preprosto spoznanje, da je nemogoče (v nekem normalnem okviru ali pa sploh) navesti vsa 
ustvarjanja, vse projekte, ki jih je človeštvo izvedlo. Mogoče smo s tem naštevanjem spodbudili 
bralce, da si sami izberejo projekte in si odgovorijo na vprašanje, kakšni so bili njihovi cilji. Med 
bralci je zagotovo veliko takšnih, ki so bili na različne načine vpeti v projekte: bili so izvajalci del na 
projektih, bili so njihovi kreatorji, projekte so vodili, prevzemali to, kar je bilo s projektom 
ustvarjeno, odobrili so izvajanje projektov, sodelovali pri izdelavi planov, investicijskih programov, 
potrjevali dokumentacijo, bili v vlogi managementa, ki je odločal o projektih, bili so vključeni v 
projekte javne uprave, nacionalne projekte, skupne projekte v EU itd. Lahko pa so med njimi tudi 
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takšni, ki so izvedbo projektov posebej podpirali, ali pa takšni, ki so projektom iz raznih razlogov 
nasprotovali. Pa tudi tisti, ki so jim projekti izboljšali življenje ali pa poslabšali ali pa jim zagotovili 
nove priložnosti za nova ustvarjanja – projekte. Med njimi so gotovo tudi takšni, ki jih osebno 
zanima ustvarjanje in s tem projekti nasploh. 
 
 
Projekti v vlogi odpravljanja dosežkov predhodnih projektov 
 
Posebno pozornost pa mora človeštvo posvetiti dosežkom nekoč že izvedenih projektov. Gre za 
projekte reševanja posledic predhodnega ustvarjanja, posledic predhodno izvedenih projektov. 
Veliko je projektov, ki so bili s svojimi izsledki še nedavno potrebni. Danes teh izsledkov človeštvo 
ne potrebuje ali iz več razlogov niso več potrebni. Obnavljati ali uničiti moramo to, kar je s projekti 
takrat nastalo. Omejimo se samo na nekaj projektov od industrijske revolucije dalje, s katerimi 
smo zaključevali eksploatacije, ki niso več potrebne, so škodljive, zastarele in podobno. Takšni 
projekti so npr.: 

- projekti zapiranja rudnikov premoga,  

- projekti rušenja proizvodnih objektov, ki niso več potrebni in so predvsem grožnja za okolje, 

- projekti zapiranja nuklearnih elektrarn, 

- projekti odstranitve »starih« mostov in prometnih objektov, ki niso več potrebni ali pa so 
zastareli in nevarni za uporabo, 

- projekti ukinitve proizvodnje plastične embalaže, ki jo je zaradi varovanja okolja treba ukiniti,  

- projekti rušenja stanovanjskih kompleksov, ker se bodo zgradili novi, primernejši in 
energetsko varčnejši, 

- projekti odstranjevanja posledic vojn, 

- projekti sanacije okolju in prebivalstvu škodljivih odlagališč odpadkov, 

- projekti uničevanja odsluženih satelitov in njihovih delov, 

- projekti očiščevanja minskih polj, 

- projekti odstranjevanja ali uničenja odpadkov, ki so posledica projektov izgradnje nekdanjih 
tovarn, katerih proizvodnja danes ni več potrebna ali je zaradi okoljevarstvenih vplivov 
nesprejemljiva (primer: proizvodnja izdelkov na azbestni podlagi),  

- projekti uničenja, recikliranja ali drugih rešitev odslužene elektronske opreme, 

- projekti zapiranja termoelektrarn na premog 

- itd. itd. itd. 
 
Tudi na tem mestu smo morali dodati več itd.-jev. Razlog je enak, nemogoče je v teh okvirih 
navesti vse ali vsaj najpomembnejše. Vendar kljub temu navedimo še nekaj izbranih primerov 
projektov: 

- zapiranje atomske elektrarne v Černobilu z rešitvijo »čakanja«, da to »samo od sebe« 
propade in se zlije z naravo, kakršna pač takrat bo, 

- odstranitev porušenega starega mostu in izgradnja novega v Ženevi, 

- uničenje vesoljske postaje MIR, 

- odstranjevanje odpadkov, ki so posledica vzponov na Mount Everest, 

- zaprtje rudnika urana Žirovski vrh, 

- projekti obnove odsluženih industrijskih objektov, cest, bivalnih naselij itd. 

- projekti odpravljanja posledic lokalnih vojn,  

- itd. ... 
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Projekti v gospodarstvu in na drugih področjih 
 
Pomembno vlogo imajo projekti, ki se izvajajo v gospodarskih družbah (v nadaljevanju: podjetjih). 
Tukaj srečujemo vrsto projektov, s katerimi management (in lastniki) želijo doseči stalno rast 
podjetja v skladu s strategijo, preprečiti poslovne krize in se nasploh prilagajati razmeram 
poslovanja. Gre za projekte razvoja novih izdelkov, raziskovalno–razvojne projekte, projekte 
postavitev proizvodenj, projekte osvajanja tržišč, uvedbe spletnega trženja, uvajanja novih 
tehnologij, širitve proizvodnih zmogljivosti, projekte ustanavljanja novih podjetij ali prevzema že 
obstoječih, projekte reorganizacij, digitalizacije, zniževanja stroškov, razvoja kadrov, uvedbe dela 
na domu itd. Osnovno izhodišče je vsekakor doseči večjo konkurenčnost, povečati tržni delež, 
znižanje stroškov, stalno rast dobička in še kaj, kar je značilno za usmeritev razvoja in poslovanja 
določenega podjetja. Govorimo o projektih z neposrednimi ekonomskimi učinki in projektih s 
posrednimi ekonomskimi in drugimi učinki. 
 
Posebno vlogo pa imajo projekti v projektno usmerjenih podjetjih. Gre za podjetja, ki si svoje 
poslovanje, konkurenčnost, dobiček in doseganje drugih strateško pomembnih ciljev ustvarjajo s 
t.i. eksternimi komercialnimi projekti, kar je značilno za gradbeništvo, strojegradnjo, podjetja 
razvoja in uvedbe informatizacije, e-poslovanja, za orodjarstvo, strojegradnjo, raziskovalno-
razvojne institucije, svetovalna podjetja, projektantske organizacije, inženirinška podjetja, 
inštitute, ki delujejo na raznih področjih, itd. V treh primerih govorimo o multiprojektnem 
poslovanju v takšnih podjetjih. Navedena podjetja lahko označimo kot nosilce razvoja in predvsem 
kot izvajalce ustvarjanja, ki si ga je naročnik ali več njih zamislilo. Naj kot primere navedemo 
projekte izgradnje avtocestnih odsekov, ki so predvideni v nacionalnem programu razvoja 
prometnega omrežja. Investitor DARS, ki večino del gradnje avtocestnih odsekov preda s 
sklenjenimi pogodbami z gradbenimi podjetji, enako velja za izvajanje del v zvezi z elektrifikacijo in 
informatizacijo prometa z usposobljenimi izvajalci, podobno tudi za dela, povezana z urejanjem in 
odkupi zemljišč, za ekološko ureditev ob trasi avtoceste, v kolikor je treba izvesti arheološke 
raziskave, to opravijo specializirana podjetja oz. ustanove, nadzor po zakonodaji o graditvi 
objektov lahko preda podjetjem, ki so za to usposobljena in imajo potrebne certifikate in 
pooblastila itd. Poseben pomen imajo raziskovalno–razvojna podjetja, svetovalne organizacije in 
univerze, pa vse do internih raziskovalnih timov v podjetjih in drugih organizacijah, ki izvajajo 
raziskovalno–razvojne projekte po naročilu, ki bodo koristili naročnikom za oblikovanje njihovega 
razvoja, za pripravo projektov, ki se bodo izvajali za potrebe tega razvoja. Veliko teh projektov je 
financiranih tudi s sredstvi iz nacionalnih programov in skladov, z namenskimi sredstvi iz raznih 
programov financiranja in drugih programov EU, mednarodnih organizacij itd. Lahko v to 
kategorijo projektov vključimo tudi razne raziskovalno–razvojne projekte študentov na univerzah? 
Odgovor je praviloma seveda enostaven.  
 
Projektno usmerjeno usmerjene gospodarske družbe - podjetja morajo poleg eksternih 
komercialnih projektov za zunanje naročnike izvajati še projekte za svoj razvoj, kot so npr. projekti 
nabave raziskovalno–razvojne opreme, projekti izgradnje laboratorijev, kadrovski projekti, projekti 
povezovanja z drugimi raziskovalnimi institucijami, projekti postavitev novih proizvodnih obratov, 
projekti ustanavljanja novih podjetjih, tržni projekti, projekti integriranega e-poslovanja, projekti 
procesne organiziranosti, projekti posodabljanja digitalizacije, razvoja novih tehnologij itd. Med 
projektno usmerjena podjetja moramo uvrstiti tudi takšna, ki izvajajo za naročnike razne študije, 
analize, napovedi bodočega stanja, novih teoretičnih in drugih rešitev itd., kar služi naročnikom za 
oblikovanje strategije, projektno naravnanih razvojnih programov in planov poslovanja. Pomen 
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takšnih podjetjih je vse večji, na marsikaterem razvojnem področju je odločilen. Projektno 
usmerjena podjetja in organizacije razpolagajo z znanjem, izkušnjami, opremo, so sposobna voditi 
projekte, zagotoviti vrsto pogojev za njihovo izvajanje, predajo, obvladovanje ali pomoč pri 
negativnih vplivnih dejavnikih itd4. 
 
Da podjetja s projekti z neposrednimi ekonomskimi učinki ali eksternimi komercialnimi projekti 
prispevajo k nacionalnemu razvoju, ni treba posebej poudarjati. Ni na odmet omeniti še preprosto 
ugotovitev, da z izvajanjem projektov in nato z eksploatacijo njihovih dosežkov pripomoremo k 
družbeno-ekonomskemu razvoju. Gre pravzaprav za cilje družbe kot celote, državo, regijo, občino 
ipd.; lahko le upamo, da ti cilji niso tretirani kot doseženi cilji trenutno vladajoče politične 
strukture. Izvajamo tudi projekte, ki omogočajo novo zaposlovanje in jih ni treba posebej 
poudarjati. Da podjetja s svojimi projekti prispevajo k celovitemu družbenemu razvoju, je lahko na 
prvi pogled nekoliko »demagoška« ugotovitev. Vendar pa je gospodarska rast porok za marsikaj, 
kar je državi potrebno.  
 
 
Projekti na področjih drugih potreb 
 
Z določenimi projekti lahko dosegamo oz. uresničujemo družbeno pomembne cilje, ki so 
pomembni za družbo kot celoto, za dele te družbe, za določen sloj prebivalstva in za njih 
predstavljajo kulturne, duhovne, razvedrilne in druge dobrine. Omenimo naj samo projekte na 
področju kulture, kot so npr. projekti gledaliških predstav, projekti novih TV oddaj, filmov, projekti 
koncertov, projekti slikarskih manifestacij, projekti v muzejih, projekte na področju športa, 
projekte, s katerimi pripomoremo k zdravemu načinu življenja, projekte ohranjanja kulturne 
dediščine itd. Posebej je treba na tem mestu omeniti še projekte, ki so povezani z verovanjem, z 
verskim življenjem. Omenimo samo projekte izgradnje cerkva, cerkvenih obeležij, projekte obnove 
različnih sakralnih objektov, pa vse do projektov izvajanja raznih cerkvenih dogodkov itd. Cilji 
navedenih projektov praviloma niso vezani na ustvarjanje prihodka in morebiti dobička ali vsaj 
pokrivanja stroškov, saj je njihovo poslanstvo drugačno, kot to velja npr. za projekte v podjetjih, 
projekte na področju prometa, stanovanjske gradnje in podobno.  
 
Pri nekaterih projektih, ki so financirani iz državnega proračuna ali sredstev EU in drugih virov in so 
širšega družbenega pomena, pogosto ne moremo govoriti o neposrednih ekonomskih učinkih, 
temveč o posrednih. Lahko pa se z njimi zagotovijo nižji stroški v eksploataciji rezultatov projekta. 
Postavimo si vprašanja, kaj so cilji projekta izgradnje nove urgence v bolnišnici, nabave nove 
zdravstvene opreme, izgradnje ali rekonstrukcije šolskih prostorskih kapacitet, vrtcev, domov za 
ostarele, projektov, ki so povezani z zdravljenjem ali odpravljanjem različnih zasvojenosti, 
projektov izgradnje zaščitnih ograj na državnih mejah kot eno od zaščit pred navalom pribežnikov 
(v letu 2022 smo pričeli to ograjo odstranjevati), projektov nabave nove gasilske opreme, 
projektov nabave sodobne in usklajene bojne opreme ter druge projekte za posodobitev obrambe 
za Slovensko vojsko, kar izhaja tudi iz naših obveznosti v sklopu NATO itd. Gotovo se med nami 
pojavlja veliko dilem, kaj so cilji navedenih projektov, lahko imamo zelo različne poglede ali si 
preprosto rečemo, da nekateri projekti sploh niso potrebni. Iz tega lahko samo povzamemo, da je 
pogosto za določitev in odločitev v zvezi s projektom potreben določen (širši) konsenz med vsemi, 
recimo projektnimi deležniki, ko se odloča o projektih in njihovih ciljih in dalje o zagonu izvajanja, 

 
4 Za več o projektno usmerjenih podjetjih glejte poglavje 7 Projektno usmerjeno poslovanje. 
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izvajanju in eksploataciji projektnih rezultatov. Na tem mestu moramo omeniti tudi projekte, ki jih 
lahko označimo kot projekte solidarnosti. Kot primer navedimo projekt obnove hiše po potresu, 
katere lastnik je družina z nizkimi dohodki ali pa so nekateri člani družine brezposelni. Obnovo 
izvajajo sosedje, financirajo se iz sredstev občine, raznih skladov, dobrovoljnih organizacij, 
posameznikov ipd. Kot primer lahko navedemo tudi projekte zbiranja prostovoljnih prispevkov za 
razne namene Rdečega križa Slovenije, Karitasa in drugih, ki so namenjeni za financiranje na raznih 
področjih, npr. sredstev za šolske potrebščin revnih. Projekti pomoči Hrvaški ob potresu v Petrinju 
so projekt solidarnosti. Vsekakor moramo omeniti še projekte solidarnosti in pomoči Ukrajini. 
 
Ob teh razmišljanjih se nam postavlja vprašanje, ali lahko povsod govorimo o projektih za vse 
primere ustvarjanja. Drži, da se v praksi v nekaterih primerih ne govori konkretno o projektih. 
Zagotovo pa lahko rečemo, da se govori o ustvarjanju, doseganju nečesa novega, ki mora biti 
izvedeno v določenem času in z nekim namenom. Za to ustvarjanje mora obstajati nekdo, ki 
oblikuje cilje, namene ustvarjanja, daje »idejo« o projektu. Obstajati morajo naročnik, določeni 
izvajalci in prevzemniki projekta, potrebna so finančna sredstva, pri načrtovanju in izvajanju se 
morajo (vsaj praviloma) upoštevati projektni vplivni dejavniki, ki lahko projektu nasprotujejo ali pa 
ga izredno podpirajo, in nenazadnje mora to ustvarjanje nekdo voditi. Organizirano mora biti 
vodenje projekta. Organiziran mora biti projektni management. Odgovor, kdo vse nastopa v tej 
vlogi in v kakšnih organizacijskih oblikah se pojavlja, ni enostaven. Velja predvsem, da se vodenje 
projekta oblikuje glede na organiziranost naročnika projekta, zapletenost izvajanja, vključevanja 
izvajalcev in predaje projekta prevzemniku/prevzemnikom ter tveganj, ki se pojavljajo med 
izvajanjem, in tveganj pri eksploataciji ali preprosto pri koriščenju rezultatov projekta. Navedli smo 
samo nekatere deležnike in značilnosti, ki vplivajo na oblikovanje organizacije vodenja projektov 
oz. organizacije projektnega managementa. Organizacijske rešitve bomo razčlenili v okviru 
poglavja Projektni sistem.  
 
Zelo pogosto v razni literaturi in drugih strokovnih virih zasledimo pojme pobude o projektih, 
ideje, zasnove ipd. Pa res lahko govorimo o ideji o projektu ali pa je treba pred tem doreči, kaj 
sploh »hočemo«, da naj bo ustvarjeno. Preprosto rečeno, preden sploh govorimo o ideji o 
projektu, moramo najprej govoriti o tem, kaj potrebujemo, kaj bomo naredili v bližnji ali daljni 
bodočnosti, kakšen naj bo naš razvoj, strategija oziroma preprosto rečeno, kakšne so naše 
potrebe. Kar moramo ali želimo ustvariti, bo nato s projekti ustvarjeno. Menimo, da je to edino 
pravilno in povsem razumljivo. Če si rečemo, da imamo idejo o projektu razvoja novega izdelka, 
potem moramo najprej doreči, za kakšen izdelek gre, in ob tem seveda še marsikaj, da lahko sploh 
pričnemo projekt pripravljati za pričetek izvajanja. Je razvoj tega izdelka del naše strategije? 
Imamo idejo o projektu izgradnje namakalnega sistema. Za to idejo mora pred tem določena 
strategija razvoja kmetijstva. Gre za nek razvojni program, strategijo razvoja kmetijstva na nekem 
področju, ki potrebuje namakalni sistem za pridelavo poljščin. Določitev, kakšen naj bo namakalni 
sistem, je strokovno delo; treba bo izdelati idejno zasnovo, ekonomsko študijo in še vse, kar je 
potrebno za pripravo projekta in njegovo izvajanje. S projektom bomo zgradili celoten namakalni 
sistem in po testnem zagonu se bo namakalni sistem pričel redno uporabljati. Projektu bo sledila 
eksploatacija namakalnega sistema. 
 
O projektu lahko pričnemo govoriti šele, ko smo vsaj v grobih obrisih dorekli rezultate projekta oz. 
njihovo eksploatacijo z vsemi pričakovanimi učinki, ki naj bi jih ta eksploatacija zagotovila, ter o 
finančnih in drugih vložkih. To pripravi ali izdela strokovna sredina in potrdi management. Je 
projektni management že vključen v to? To razmišljanje izpostavljamo predvsem iz razloga, ker 
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ocenjujemo, da pri obravnavi projektnega managementa takšno razmišljanje ni vedno prisotno in 
tudi upoštevano ter razdelano. Postavimo si samo vprašanji: je projektni management že 
imenovan, ko se prične izdelovati idejni elaborat o novem proizvodnem obratu, idejni elaborat o 
uvedbi nove robotizirane proizvodnje, o novi gledališki predstavi, o metodah in načinih 
vključevanja mladih v celovito oskrbo starejših, o obnovi kulturnega spomenika? Kdaj formiramo 
projektni management v procesu nekega inženirskega projekta, že v procesu priprave ponudbe, ki 
se konča s podpisom pogodbe, ali šele, ko smo projekt s podpisom pogodbe pridobili? Priprava 
ponudbe je seveda izrazito strokovno vsebinsko delo, obenem pa tudi delo managementa. 
 
 
Projektov bo vse več? 
 
Človek se loteva vse večjih in za splošnega opazovalca vse drznejših projektov, kar je še posebej 
značilno za zadnja desetletja prejšnjega stoletja in za desetletji tega stoletja. Vse kaže na to, da bo 
tako tudi v bodoče. Projekti bodo morali biti vse bolj usmerjeni v reševanje strateških in globalnih 
problemov sveta. Vprašamo se lahko, kaj bodo morali biti potem nameni in cilji projektov ali kaj 
vse bomo morali upoštevati pri oblikovanju njihovih ciljev. Odgovor na to moramo povezati z 
vprašanjem, kaj pa so osnove za oblikovanje ciljev in izvajanje projektov. Gre za vhodne projektne 
zahteve, kar so lahko strategije razvoja države, strategije razvoja EU, strategije razvoja podjetij, 
razvojni programi lokalnih skupnosti itd., kar je seveda odvisno od tega, v kakšnih sredinah in za 
kakšne namene se projekti načrtujejo in izvajajo.  
 
V zadnjih desetletjih se veliko govori o podnebnih spremembah. Na vseh manifestacijah se 
predstavlja, kakšno je stanje in kaj vse se bo ali bi se lahko zgodilo, izdelujejo se programi, kaj vse 
je treba storiti, se dogovoriti. Logično nadaljevanje pa je določitev projektov in ob tem zagotovitev 
vsega potrebnega, da se bodo lahko izvajali po časovnem planu, ki je del strategije obvladovanja 
podnebnih sprememb. Vsaka država bo morala izvesti projekte za obvladovanje podnebnih 
sprememb, veliko pa bo projektov ali programov projektov, ki jih bo svet moral izvesti skupaj. Kako 
to doseči? Na tem mestu lahko samo rečemo: strategije brez razdelanih in izvedenih projektov za 
njihovo uresničevanje niso strategije za obvladovanje podnebnih sprememb, so samo strategije 
želja in strategije odmikanja od resničnosti. Lahko jih tudi označimo kot strategije čakanja in 
prenosa odgovornosti na naslednike. 
 
Za pisanje sem si postavil vprašanje: »Projektov bo vse več?« Drži, da je v tem (pod)naslovu 
vprašaj povsem nepotreben, saj je razumljivo, da bo projektov vedno več. Vprašaj naj bo 
namenjen vprašanju, kakšnih projektov bo vedno več? Kakšnih projektov bo vse več v državah 
članicah EU, v ZDA, Kitajski, Indiji ali državah južne Amerike, revnih in nerazvitih državah Afrike in 
drugod? Smeri razvoja omenjenih držav se med seboj zelo razlikujejo in posledično se razlikujejo 
tudi potrebe po projektih. Nekaj projektov bo podobnih. Smeri razvoja rajši označimo kot 
strategije. Zato je treba odgovor na vprašanje »Projektov bo vse več?« povezati z vprašanji, kakšne 
so ali bodo strategije razvoja omenjenih držav in projekti za njihovo uresničevanje. Ustvarjanje je 
stalno prisotno, je stalnica človeštva, kakor smo že omenili, treba pa ga bo še bolj intenzivirati in 
usmeriti v reševanje stvarnih problemov človeštva. Potrebni bodo projekti razvoja vsega, kar 
potrebuje človeštvo in kar potrebuje naša Zemlja, da nam bo zagotovila dostojno življenje in 
preživetje. Vendar ne gre samo za nas Zemljane, temveč gre za vse, ki živijo in rastejo na Zemlji. 
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Razmišljanje o tem, kakšnih projektov bo vse več, je povezano s spoznanjem, da se zelo povečuje 
število projektov in programov projektov v zvezi z raziskovanjem in osvajanjem vesolja. Ali te 
projekte izvajamo zato, da bi ugotovili, ali smo res sami v neskončnosti vesolja, ali so razlogi še 
drugi. Izgrajujemo svetovno satelitsko omrežje za različne potrebe. Naj samo omenimo satelitska 
omrežja za potrebe meteorologije, za izvajanje raziskav, mednarodne vesoljske postaje, omrežje 
za prenos množice različnih vrst podatkov, satelitskih omrežij za vojne in obrambne namene in še 
bi morali naštevati. Vsekakor imajo ti projekti določene cilje, ki jih želimo doseči. Kako naj 
dojemamo pošiljanje vrste satelitov, robotiziranih satelitskih enot, vesoljskih teleskopov v 
neskončnost, ki nas obkroža?? Odgovor je seveda težko dati, saj še nismo povsem dojeli, ali res 
obstaja neskončnost. Pri teh projektov zasledimo različne predstavitve ciljev, ki jih lahko označimo 
tudi kot cilje »nepoznavanja realnosti neskončnosti«. Med njimi se omenjajo cilji, ki bi jih strnil v 
to, da s temi projekti iščemo, kje v vesolju še lahko obstaja življenje, iščemo nekaj, kar bi človeštvu 
koristilo, kar potrebuje, iščemo tudi, kje bi lahko človek živel, na katerem planetu? Ali res lahko s 
takšnimi projekti rešujemo velik problem stalnega porasta človeštva, kar naj bi nekoč pač 
zahtevalo selitev človeštva na nebeška telesa? Vsekakor pa moramo poudariti, da s temi projekti 
pridobivamo veliko, kar človeštvo potrebuje sedaj in v bodočnosti. Naj omenimo samo 
vzpostavljanje vesoljskega komunikacijskega omrežja, opazovanje in spoznavanje Zemlje, kar še 
nedolgo nazaj ni bilo mogoče, in drugi koristni dosežki z raziskovalno–razvojno dejavnostjo v 
vesoljskih postajah itd. Bližnje vesolje koristimo tudi za vojaško in drugo vohunjenje, nameščanje 
raznih vrst orožja. 
 
Dovolimo pa si še nadaljnje razmišljanje. Kaj bo pomenilo za človeštvo, če bomo dognali, da smo v 
neskončnosti vesolja, kolikor ga pač lahko sedaj spoznavamo in dojamemo, res sami. Je samo na 
naši Zemlji življenje v oblikah, ki smo jim priča? In če se bo izkazalo, da je to res, kaj bomo morali 
narediti? Lahko ga tudi strnemo v vprašanje, kakšne projekte bomo morali izvesti, da obstanemo, 
ohranimo življenje ...? Po ocenah Združenih narodov živi zdaj na našem planetu okoli 8 milijarde 
ljudi. Ob rojstvu avtorja je bilo na svetu 2,2 milijarde ljudi. Če ostane trend porasta prebivalstva, ki 
je sedaj prisoten, kaj lahko pričakujemo ...? Kot prednostne projekte bo človeštvo moralo izvajati 
tiste, s katerimi bo zadovoljevalo vse potrebe rastočega števila prebivalcev našega planeta. 
 
Ugotovitve, sklepi in dogovori s predsedovanja Slovenije Svetu EU so pomemben doprinos k 
oblikovanju strategij nadaljnjega razvoja ne samo EU, temveč so tudi doprinos k oblikovanju 
strategij današnjega časa in strategij za obvladovanje bodočnosti sveta. Razberemo lahko tudi, 
kateri projekti bodo potrebni, kateri so vse bolj prioritetni. Slogan programa predsedovanja 
»Skupaj. Odporna. Evropa.« pove veliko5. Vmesna in končna poročila nam povedo več. Izbrali 
bomo samo nekaj sklepov predsedovanja iz dokumenta »Slovensko predsedovanje s pomembnimi 
dosežki na področju odpornosti in digitalizacije«6. 
 
Hitrejše okrevanje evropskega gospodarstva  

- Finančni ministri so potrdili 22 nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Skupna 
vrednost do zdaj potrjenih načrtov je 291 milijard evrov nepovratnih sredstev in 154 milijard 
evrov posojil. Dvajset držav članic je že prejelo predplačila v vrednosti več kot 54 milijard 
evrov. S sredstvi iz načrtov bomo pripomogli k hitrejšemu okrevanju, odpornosti, zelenemu 

 
5 Vir: https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/sl/predsedovanje/slogan-in-logotip/  
6 Vir: https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/sl/novice/slovensko-predsedovanje-s-pomembnimi-dosezki-
na-podrocju-odpornosti-in-digitalizacije/ 

 

https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/sl/predsedovanje/slogan-in-logotip/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/sl/novice/slovensko-predsedovanje-s-pomembnimi-dosezki-na-podrocju-odpornosti-in-digitalizacije/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/sl/predsedovanje/slogan-in-logotip/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/sl/novice/slovensko-predsedovanje-s-pomembnimi-dosezki-na-podrocju-odpornosti-in-digitalizacije/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/sl/novice/slovensko-predsedovanje-s-pomembnimi-dosezki-na-podrocju-odpornosti-in-digitalizacije/
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prehodu in digitalizaciji, povečanju inovativnosti in boljši konkurenčnosti gospodarstva ter 
tako k boljši kakovosti življenja v EU. 

 
Okrepljena evropska zdravstvena unija 

- Ustanovitev organa za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (HERA), 
katerega namen je pravočasno in učinkovito ukrepanje v primeru izrednih razmer v javnem 
zdravju. 

 
Večja odpornost prek kibernetske varnosti in delovanja sistema civilne zaščite 

- Svet je potrdil predlog direktive o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti v 
Uniji, ki predstavlja del svežnja ukrepov za izboljšanje odpornosti in odzivanja na incidente. 
Za primere velikih kibernetskih napadov in kriz so bili oktobra sprejeti sklepi Sveta o preučitvi 
potenciala pobude za skupno evropsko kibernetsko enoto. 

- Svet je sprejel uredbo o ustanovitvi Skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivo 
računalništvo. Tako bomo lahko pridobili več visokozmogljivih računalnikov svetovnega 
razreda, ki bodo znanstvenikom omogočili izume novih materialov in sestavnih delov ter 
razvoj novih zdravil in terapij ter zagotavljali podporo tehnološkim podjetjem. Slovensko 
predsedstvo se je osredotočilo tudi na krepitev evropske obrambne tehnološko-industrijske 
baze z vključevanjem malih in srednje velikih podjetij.  

 
Poseben dogovor o raziskavah in razvoju 

- Slovensko predsedstvo je po dvajsetih letih doseglo nov dogovor o upravljanju Evropskega 
raziskovalnega prostora, kar bo omogočilo večjo učinkovitost raziskav in inovacij, hitrejše 
odzivanje na ključne izzive družbe in večje učinke za evropske državljane. V upravljanje bodo 
po novem vključeni tako predstavniki znanosti in gospodarstva kot tudi javnih institucij, 
poseben poudarek pa bo dan združenemu pristopu držav k reševanju skupnih izzivov na 
področju raziskav in razvoja. 

 
Okolje in pravičen zeleni prehod  

- Slovensko predsedstvo je vodilo razpravo v okviru različnih sestav Sveta do številnih 
zakonodajnih predlogov iz podnebno-energetskega svežnja Pripravljeni na 55. Gre za 
obsežen in zelo zapleten dokument, saj bodo morali vsi sektorji prispevati k zmanjšanju 
izpustov toplogrednih plinov. 

- Predsedujoča Slovenija je pripravila mandat EU za podnebno konferenco COP26 in usmerjala 
EU v pogajanjih v Glasgowu. Glasgow smo zapustili z jasnim signalom, da bomo naredili vse, 
da ohranimo 1,5 stopinje Celzija na dosegu. Sprejeti so bili ukrepi za blaženje in prilagajanje 
na podnebne spremembe ter njihovo financiranje, kar bo omogočilo izvajanje Pariškega 
sporazuma. 

- Na področju kmetijske politike smo dokončno uskladili zakonodajni sveženj o reformi skupne 
kmetijske politike (SKP). Sprejeti so bili sklepi Sveta o akcijskem načrtu za razvoj ekološkega 
kmetijstva, ki predvideva do leta 2030 ekološko kmetovanje povečati na 25 odstotkov 
kmetijskih zemljišč EU. 

- Sprejeti so bili sklepi Sveta za načrt izrednih ukrepov za zagotovitev preskrbe s hrano in 
prehranske varnosti v kriznih časih, kar je pomemben del odporne in strateško avtonomne 
EU. Kmetijski ministri so sprejeli tudi novo Strategijo EU za gozdove do leta 2030, ki poudarja 
pomembno vlogo gozdov in gozdarskega sektorja pri prehodu EU na trajnostno, nevtralno in 
krožno biogospodarstvo, del nje pa je tudi načrt za zasaditev treh milijard dodatnih dreves. 
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Tehnologija razpršene evidence: države članice potrdile dogovor z Evropskim parlamentom 

- Začasni politični dogovor o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije 
razpršene evidence, ki so ga 24. novembra dosegli predsedstvo Sveta in pogajalci 
Evropskega parlamenta. Pilotna ureditev določa pogoje za pridobitev dovoljenja za 
upravljanje tržne infrastrukture na podlagi DLT, opredeljuje, s katerimi finančnimi 
instrumenti na podlagi DLT se lahko trguje, in podrobno opisuje sodelovanje med upravljavci 
tržnih infrastruktur na podlagi DLT, pristojnimi nacionalnimi organi in ESMA. 

 
Povzeli smo samo nekatere dogovore, ki so osnova za dopolnjene strategije držav članic EU in EU 
same. Kakšna naj bo strategija Slovenije v zvezi s sklepi Sveta o akcijskem načrtu za razvoj 
ekološkega kmetijstva, ki predvideva do leta 2030 ekološko kmetovanje povečati na 25 odstotkov 
kmetijskih zemljišč v EU. Kako naj bo organiziran projektni management od vladnih struktur do 
lastnikov zemljišč? In kakšne projekte bomo izvedli za doseganje teh ciljev? In kakšne v zvezi z 
sklepom na področju zdravstva o Ustanovitvi organa za pripravljenost in odzivanje na izredne 
zdravstvene razmere (HERA). V obeh primerih pomeni, da bomo morali izvesti več programov 
projektov. Treba bo zagotoviti projektno organiziranje za vodenje vseh projektov poleg vsega 
ostalega, kar bo potrebno.  
 
Bo projektov vse več tudi v Sloveniji? Odgovor je lahko samo eden. Vedno več jih bo.  Potrebni 
bodo projekti za lasten razvoj in projekti, ki bodo potrebni za obvladovanje globalnih strateških 
kriz. Med njimi moramo izpostaviti predvsem projekte, ki bodo potrebni za obvladovanje 
podnebnih sprememb in projekte, ki bodo potrebni zaradi stalnega porasta svetovnega 
prebivalstva. Vzrokov za porast projektov je veliko. Potrebni bodo projekti, ki bodo zagotavljali 
novosti, ki jih človeštvo potrebuje. O tem bomo še govorili. Vendar si dodajmo vprašanje: »kakšna 
ustvarjanja in s tem kakšni projekti bodo potrebni, nujni, prednostni?«. 
 
Kakšne strategije si moramo postaviti in kakšne projekte in programe projektov za njihovo 
izvajanje, postaja vse večji problem sveta. Veliko dorečenih strategij obstaja, veliko projektov se 
pripravlja in izvaja. Pod okriljem ZN je oblikovana Agenda 2030, ki postavlja cilje človeštva za danes 
in za naslednje generacije in daje izhodišča za usmeritev priprave projektov. Omeniti velja še 
strategijo razvoja EU, strategije razvoja posameznih držav, vrsto razvojnih programov po 
področjih, strateške in druge razvojne dokumente posameznih organizacijskih tvorb in 
zagotavljanje pogojev za izvajanje projektov, predvsem pa moramo izpostaviti programe 
financiranja in zagotavljanja vsega ostalega, kar je potrebno. Tudi na tem mestu moram 
nadaljevati z itd., itd., itd. Nekaj o tem bomo spregovorili v nadaljevanju z opravičilom, veliko je 
storjenega, veliko je žal samo zapisanega, veliko projektov in programov projektov pa se izvaja in 
pripravlja. Dovolil si bom izpostaviti svoje razmišljanje z dvema vprašanjema: izvajamo ali bomo 
izvajali »prave in potrebne« projekte, in to pravočasno? 
 
Projektno uvodno razmišljanje je na prvi pogled nekako neurejeno, ni sistematično predstavljeno, 
razčlenjeno, za kar bi se moral bralcem pravzaprav opravičiti. Vendar je ta uvod namenjen 
predvsem temu, da izpostavimo, kakšni vse projekti se pojavljajo, s kakšnimi projekti se bomo 
srečavali in kateri bodo nova stalnica človeštva.  
 
Projekti, ne glede na to, kako se v širši praksi še poimenujejo, so stalnice človeštva in dobivajo vse 
večji pomen pri načrtovanju in izvajanju razvoja za sedanje potrebe, potrebni pa bodo tudi za 
reševanje vseh potreb in predvsem za reševanje globalnih strateških kriz. Prehajamo v projektno 
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družbo. Ta družba še ni povsem dorečena, je pa dejstvo, da je projektov vedno več, potrebnih bo 
vedno več tistih, ki jih bo človeštvo moralo izvajati skupaj. To spoznanje potrjuje, da smo že 
projektna družba. 
 
V nadaljevanju bomo poskušali podati nekaj procesnih, organizacijskih in drugih spoznanj v zvezi s 
projektnim managementom in njegovo vključenostjo v obstoječo organizacijsko strukturo ne samo 
v podjetjih, temveč tudi v nekaj drugih izbranih organizacijskih okoljih. Zavedam se, da je to 
težavno, če ne zaradi drugega, ker smo na povsem praktičnem spoznanju, da ne obstaja 
univerzalni model projektnega managementa, ki ga lahko uporabili za vse vrste projektov, 
programov projektov in za vsa organizacijska okolja.  
 
Kar je univerzalnega, je seveda izredno širok instrumentarij, s katerim razpolaga današnji projektni 
management. Vem, da se s to ugotovitvijo ne bo strinjala vrsta strokovnjakov, ki se ukvarjajo s 
projektnim managementom. Vendar različna mnenja lahko samo vodijo k razvoju, tudi na 
področju razvoja projektnega managementa in njegove uporabnosti.  
 
Na tem mestu sem nameraval nadaljevati pisanje s svojimi razmišljanji. Vendar … 
 
Nenadoma, nepričakovano, nerazumljivo izbruhne napad Rusije na Ukrajino. Pričela se je vojna. Kaj 
bo povzročila? 
 
Naj pustim prvotno zapisana razmišljanja pred izbruhom vojne in napišem nova, ki so se mi 
pojavila, me prevzela? Odločil sem se, da vam posredujem prvotna razmišljam in zatem podam 
dodatna, ki so se mi pojavila in me pretresla. 
 
 
Razmišljam, se čudim. Verjamemo v lep(š)o bodočnost? 

 

Stalnica človeštva je ustvarjanje. Ustvarjanje je bilo, ustvarjanje je in ustvarjanje se nadaljuje. 

Ustvarjanje si poistovetimo s projekti. Sporočilo tega je, da je človeštvo izvajalo projekte, jih izvaja 

in jih bo še naprej. Katere projekte naj načrtuje in izvaja? Ne morem ob tem razmišljanju mimo 

tega, da bi si ne postavil vprašanja: kaj so cilji človeštva? Imam odgovor, vendar ta zadostuje samo 

meni, morebiti bi še komu. Postavimo si skupaj to vprašanje. Odgovor »ne vem« ni pravi odgovor. 

Je pa pravi odgovor vsaj zame, ker ne morem izbrati odgovora. Odgovorov imam namreč več. 

 

Smo prepričani o nujnosti izvajanja projektov za dobrobit človeštva? Odgovoru, ki je seveda »sem 

prepričan«, je treba dodati vprašanja, kateri projekti na katerih področjih so nujni in kateri so že in 

bodo prednostni? Prednostni za koga, za manj razviti del sveta ali razviti del ali brez tega 

razlikovanja za vse na tem svetu, na naši zemlji? Ali so samo za posameznike, skupino ali vase 

zaprto združbo? Majhen preskok ob tem razmišljanju: projekti zdravstva so nujni za ohranjanje 

naših teles in zdravega uma, ob tem so potrebni še drugi s tem povezani projekti. Izsledke teh 

projektov potrebuje celotno človeštvo. Je to možno doseči? 

 

Razviti del sveta razpolaga z znanjem, usposobljenostjo, finančnimi sredstvi, ustreznimi resursi in 

organizacijo in še z marsičem, da lahko načrtuje in izvaja vedno nove projekte ustvarjanja. Je del 

sveta, ki lahko usmerja ustvarjanje, ki oblikuje prave projekte, recimo tudi pravo strategijo za 
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reševanje problemov sveta in za njegov razvoj in obstoj? Ni edini del sveta. Vendar samo imeti 

zamisli o ustvarjanju, o strategijah, o projektih ni dovolj. Treba je projekte tudi izvesti. Kdor vsega 

potrebnega za to izvajanje nima, projektov ne more izvesti ali pa jih zelo težko. Potrebuje pomoč. 

Kdo mu jo lahko nudi in na kakšen način? 

 

Da se bodo pričeli izvajati potrebni in ustrezni projekti za človeštvo, se bo razviti del sveta moral 

marsičemu odreči. To bo storil le, če bo resno ogrožen pri marsičem tudi sam. Bo to dovolj? 

Priznam, da ne vem odgovora, želel pa bi, da bi se človeštvo odreklo predvsem temu, česar ne 

potrebuje za svoj obstoj, in s tem tako pripomoglo k izvajanju projektov tudi za manj razviti del 

sveta, za tiste, ki jim grozi vse večja revščina in boj za preživetje. In tudi v dobrobit naše narave, ki 

nam omogoča življenje.  

 

Izredno široko, potrebno, raznoliko, finančno in izvedbeno zahtevno, usklajeno, soglasno, ciljno 
usmerjeno, okoljsko naravnano, mednarodno povezujoče, strokovno in znanstveno podprto in 
namensko usklajeno delovanje vseh udeležencev v procesih nastanka, priprave in izvajanja 
projektov se oblikuje v vedno kompleksnejše projektno področje. K tej kompleksnosti prispeva pojav 
sedanje pandemije in drugih globalnih kriz. Bomo zmogli vse te projekte pravočasno začrtati in 
izvesti ter tako rešiti, kar nas čaka? Ne izkoriščam besed, ki jih bom uporabil, ker so v sedanjih 
razmerah aktualne. Govoriti moramo o »posebni vrsti pandemije«, pandemiji porasta projektov na 
svetu. Med te programe projektov bomo morali uvrstiti prednostne projekte za 8 milijard ljudi. Bo 
svet v stanju strateško določiti in izvesti vse potrebne projekte v potrebnem času brez zapletov in 
izsiljenih prioritet ter s koncentracijo znanja in vsemi drugimi potrebnimi koncentracijami?  
 
Vedno bolj prihajamo do spoznanja, da prihaja obdobje velike ogroženosti človeštva. Podnebne 

razmere, onesnaževanje okolja, pomanjkanje hrane, vode, nesmiselno oboroževanje, migracije, 

onesnaževanje, iskanje prostora na Zemlji za preživetje, pandemije in še in še. Zemlji, recimo ji kar 

narava, je vseeno, ali je v morju razlita nafta, da so reke onesnažene, da izginjajo gozdovi, da se 

zmanjšujejo obdelovalne površine, da se tali nekoč večni led, da se število Zemljanov enormno 

povečuje ... Narava to sprejema. Ona bo preživela, bo ostala takšna, kakršna pač bo nastajala. Ne 

bo nam vračala z nekim povračilom, ki bi nas zadovoljilo. Kdo to povzroča? Zemlja sama sebi ne. To 

počne človek, počel je s projekti in s tem, kar je in bo z njimi nastalo. Projekte reševanja potrebuje 

človek, narava žal ne. Univerzum bo sprejel, bo sprejemal, kar mu bomo storili. 

 

Predstavljam moja razmišljanja. Izzvenijo nekako težavno, skorajda zaskrbljujoče. Postavil sem tudi 

veliko vprašanj. V teh razmišljanjih ni veliko vedrega in spodbudnega. Vendar je bilo izvedenih 

veliko ustvarjanj, veliko projektov, veliko se jih izvaja in se jih bo izvajalo še naprej, da si bomo 

vedrino ohranili in si pridobili novo. Večina teh projektov nas s svojimi dosežki osrečuje, pomirja, 

nam daje upanje, spodbuja in razveseljuje. Ti projekti nam so, nam sedaj in nam bodo v bodoče 

pomagali. Potrebni so. Naša bit jih potrebuje. 

 

PRI TEM MOJEM UVODNEM RAZMIŠLJANJU NISEM DOVOLJ RAZUMLJIV. RES GRE ZA PROJEKTE, 

VENDAR POTREBUJEMO TO, KAR S PROJEKTI DOSEGAMO, POTREBUJEMO NJIHOVE DOSEŽKE. 

POTREBUJEMO, KAR SMO Z NJIMI USTVARILI. ŽAL SO MED NJIMI TUDI PROJEKTI, KI JIH NE 

POTREBUJEMO, SO ŠKODLJIVI IN NEVARNI ZA ČLOVEŠTVO IN DRUGA ŽIVLJENJA.  
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Kaj na naredim, kaj naj delam, kako lahko koristim pri projektih, ki jih omenjamo? Poskušal sem 

narediti, kar sem lahko kot proučevalec projektov, strategij in projektnega managementa. Veliko je 

bilo možnosti svetovanja, organiziranja in konkretnega dela na projektih, prenašanja spoznanj na 

mlade. A vendar, pa naj to bralcev ne moti, si kljub temu kot svoje osebno vprašanje postavljam: 

sem storil pravilno in dovolj? Lahko pa se to sami vprašate. Vendar marsikdo lahko reče, ne delam 

na projektih, delam druge stvari. Ne bavim se s projekti, me ne zanimajo. Naj ne izzveni 

demagoško: ali sem za projekt ali sem proti in to prenašam na svoje okolje, je seveda spoznanje, da 

na svojstven način delam na projektih.  

     Anton Hauc    

 

Invazija Rusije na Ukrajino se je pričela 22. februarja 2022. Pričela se je iznenada! Moram 

nadaljevati s svojim razmišljanjem.  

 

Vojna v Ukrajini. Ne morem verjeti, verjamem pa v reševanje grozovitih posledic, vem, vsaj mislim, 
da vem, kako trpijo Ukrajinci. 
 
Ob tem mojem pisanju se je zgodil napad Rusije na Ukrajino. Nisem popolnoma verjel in tudi ne 
dojel, da se je to zgodilo. Ob prvih slikah razdejanja sem spoznal, da ta napad prehaja v uničevanje , 
ubijanje, rušenje, uničevanje že ustvarjenega, uničevanje Ukrajine. Grozno spoznanje, ki izvira iz 
strahu, da se ta vojna lahko razširi ... Vedno bolj je v meni dozorevalo vprašanje Zakaj? Moje 
spoznanje groze je bilo vse večje in bo v meni ostalo. Spomnil sem se konca II. svetovne vojne in 
takratnih mojih občutkov, čeprav sem življenje šele pričel spoznavati in dojemati. Nekaj se je v meni 
ponovno obudilo. Spomnim se, da sem -videl bombo, ki je padala na hišo, kjer smo stanovali in 
otrpnil. Oče me je zgrabil in skočila sva v klet. Bomba je eksplodirala okoli 150 m vstran od hiše. 
Ostalo mi je v spominu bežanje v zaklonišče, izkopano v bližnji hrib, in čakanja, kdaj bo konec zvoka 
letal in zvokov eksplozij. Povedali so mi, da to niso nemška letala. Razumel sem, zakaj mečejo 
bombe. Ne morem iz ušes še danes odpraviti trušč eksplozij. In sedaj se odvija vojna, vojna bodoče 
groze. 
 
Govoric, da lahko napad na Ukrajino privede do III. svetovne vojne, ne razumem in ne sprejemam. 
Nisem edini. Vendar zgodovina človeštva pozna takšne vojne različnih razsežnosti. Kar sem napisal, 
prej straši kot koristi. Napisano je. Večkrat sem si rekel, izpusti ta tekst. Ne morem. Ob spoznanju, 
da postaja uničevanje vse večje, sem si pričel postavljati vprašanje, kaj vse bo treba postoriti, 
kakšna bo strategija za vso obnovo, ki bo potrebna? In kakšni projekti bodo potrebni? Ni 
pomembno, ali vse, kar bo treba narediti, poimenujemo kot projekte ali programe projektov. 
Dejstvo je, da bo treba veliko postoriti.  
 
Kakšna bo strategija obnove in nadaljnjega razvoja? Prioritete? Finančna sredstva? Organizacija 
državne uprave in ostalih za izvajanje strategije? Potrebna bosta celovito projektno organiziranje in 
vzpostavitev projektne družbe za dolgotrajno obnovo in stalni razvoj. Potrebno bo še veliko 
drugega. 
 
Kako si zagotoviti zaupanje v lastne zmožnosti? Začel sem ta stavek, kako si zagotoviti. Ne gre 
samo za Ukrajino, gre za svet ali vsaj tisti del sveta, ki že čuti posledice te vojne. Čas je gospodar 
vsega, kar se dogaja. Koliko časa bo trajala vojna in koliko časa bo potrebnega za obnovo? Nisem 
zadovoljen z odgovorom samemu sebi, ki je: ne vem. 
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PROJEKTI  
IN MI 

 
S projekti človeštvo ustvarja dosežke, ki so potrebni, uporabni, so pa tudi nepotrebni, škodljivi in 

nevarni za človeštvo in ekosistem. So nevarni tudi zame? 
 
 

2 PROJEKTI IN NJIHOVI DOSEŽKI 

 
Ustvarjanje je proces, s katerim nastane nekaj novega. kar prej ni obstajalo. To, kar je bilo 
ustvarjeno, se nato koristi za namene, ki so bili predvideni in načrtovani. Lahko pa so dosežki 
ustvarjenega pripomogli k temu, da so se odkrili in določili novi nameni. Preprosto lahko rečemo, 
da moramo najprej izvesti projekt ustvarjanja in po njegovem končanju sledi koriščenje tega, kar 
smo z njim ustvarili. Po projektu izgradnje nove elektrarne sledi proizvodnja električne energije, po 
projektu razvoja novega izdelka sledi proizvodnja, prodaja, servisiranje ipd., po končanju projekta 
izgradnje avtocestnega odseka sledi redno odvijanje prometa, po projektu uvedbe novega učnega 
programa sledi izvajanje tega programa, po raziskovalno-razvojnem projektu razvoja novega 
zdravstvenega pripomočka, ki se je zaključil s celovitim uspešnim testiranjem, sledi projekt 
postavitve proizvodnje tega pripomočka v specializiranem podjetju z vsemi spremljajočimi 
aktivnostmi, ki so za to potrebne, in aktivnostmi marketinga za pridobitev kupcev, ki so različne 
zdravstvene ustanove. 
 
Nakup zdravstvenega pripomočka, ki izhaja iz strategije razvoja zdravstvene nege v zdravstveni 
ustanovi, je investicijski projekt. Izdelati je treba zahtevek za pridobitev ponudb, po podpisu 
pogodbe sledi dobava in montaža, testiranje do predaje zdravstvenega pripomočka z vsem 
usposabljanjem in vključevanjem v zdravstveni sistem. Zdravstvena ustanova vzporedno s tem 
izvede investicijo v pripravo prostorov, elektroenergetsko oskrbo, klimatizacijo, nabavo pohištva, 
varnostne naprave, organizacijo dela s pripomočkom, vključitev v zdravstveni informacijski sistem 
itd. Kaj sledi projektu priprave in potrditve novega zakona s strani Državnega zbora? Določila tega 
zakona so obvezna za vse, ki morajo ta zakon upoštevati oz. po njem delovati. V praksi se priprava 
novega zakona redkeje označuje kot projekt, a v svojem bistvu je to projekt. Kakšni procesi 
nastanejo po končanju projekta obeležja nekega pomembnega zgodovinskega dogodka, ali je 
konec projekta –svečana proslava – pravzaprav dosežen namen?  
 
Lahko pa se vprašamo, kakšni procesi nastanejo npr. po projektu izvedbe mednarodne ali 
svetovne podnebne konference, ki se zaključi z vrsto priporočil, strokovnih analiz, opozoril, 
predlogov, primerno bi bilo tudi s predlogi projektov, najpogosteje kot programi projektov, ki bi jih 
bilo treba izvesti, podpisali naj bi se celo razni dogovori in projektna sodelovanja. Po končanju 
projekta bi pričakovali, da se bodo vsi doseženi rezultati, ki smo jih našteli, upoštevali in da se 
bodo res pričeli izvajati. Kaj se ustvari s projektom, kakšni procesi koriščenja doseženega nastopijo 
po končanju projekta, je osnovno vprašanje, na katerega si morajo odgovoriti snovalci projekta. 
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Procesi po končanju projekta 
 
Po končanju projekta, ko smo dosegli oz. zagotovili vse materialne in nematerialne rezultate, ki jih 
želimo s projektom doseči, sledi njihova uporaba v skladu z nameni uporabe, ki smo si jih zastavili 
pred pričetkom izvajanja projekta v njegovi pripravi kot vhodna projektna zahteva. To uporabo 
označujemo kot eksploatacijo projekta. Iz tega spoznanja lahko postavimo novo dopolnjeno 
definicijo: 
 
Projekt je ciljno usmerjen in časovno omejen proces, s katerim dosegamo rezultate projekta, 
označimo jih lahko kot dosežke ustvarjanja,  v procesu izvajanja in tako omogočimo njihovo 
namensko uporabo v eksploataciji, ki smo si jo zastavili v vhodnem projektnem zahtevku in 
pripravi zagona projekta. 
 
S projektom, ki smo ga označili kot časovno omejen proces, dosežemo cilje ali preprosto vse 
rezultate, ki smo si jih zamislili z namenom projekta. Koriščenje rezultatov, torej eksploatacija je 
proces, ki nastopi po končanju projekta. V osnovi gre za dva procesa: proces izvedbe projekta in 
proces eksploatacije. Gre torej za procese dveh vrst ustvarjanj: 

- enkratni procesi – projekti, samostojni, združeni v programe ali portfelj projektov7, so ciljno 
usmerjeni in časovno omejeni procesi, s katerimi ustvarimo dosežke za pričetek 
eksploatacije, 

- kontinuirani procesi, ki so procesi koriščenja rezultatov projektov kot eksploatacije različnih 
trajanj, kar je odvisno predvsem od tega, kaj smo s projektom ustvarili oz. od vrste projekta. 
Pri določenih projektih eksploatacija ne nastopi, saj že izvedba projekta pomeni dosežen 
namen kot cilj ustvarjanja.  

 
Proces projekta lahko obravnavamo kot proces izvajanja aktivnosti od začetka do končanja 
projekta, lahko pa tudi kot proces od njegove določitve in oblikovanja projektnega zahtevka, 
čemur sledi zagon in izvedba projekta ter po končanju projekta eksploatacija rezultatov (slika 1). 
Določitev ciljev se nanaša na eksploatacijo, na njen namen projekta, ki ga moramo ali želimo 
doseči (shematsko prikazano s puščico). 
 
 

 
    
 

Slika 1: Proces projekta od določitve projektne zahteve do eksploatacije 

 
 

 

 
7 V praksi zasledimo različna poimenovanja več projektov, ki se izvajajo za doseganje skupno načrtovanih ciljev, 
zasledimo tudi izraz kompleksni projekti in podobno. V nadaljevanju se bomo omejili na projekte in programe 
projektov. Kjer bomo želeli posebej izpostaviti programe projektov, bomo to v tekstu navedli.  
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PROJEKTI – PROGRAMI 
PROJEKTOV 

EKSPLOATACIJE 

 

Izgradnja mostu Odvijanje prometa, redni pregledi, vzdrževanje,  
redno spremljanje prometa, video nadzor,  
ukrepanje v primeru nesreč, ureditev zapor v 
 primeru nesreč, čiščenje snega ... 

Razvoj novega izdelka Razvit in testiran izdelek s pridobljenimi vsemi 
soglasji, robotizirana proizvodnja, kooperantska 
proizvodnja, prodaja prek specializiranih 
prodajalcev, prodaja prek lastne prodajne mreže, 
reklamiranje, servisne storitve, logistični procesi 
dobave in izdobave, redna neodvisna kontrola 
izdelkov, nadgradnja informacijskega sistema 
(izvede se za celotno podjetje v okviru tega 
projekta), izdelava letnih operativnih planov 
poslovanja, vezanega na izdelek, spremljanje 
poslovanja, vzdrževanje proizvodne in druge 
opreme … 

Projekt izgradnje vetrne 
elektrarne 

Obratovanje vetrne elektrarne, prodaja viška 
električne energije (predvsem pri vetrnih 
elektrarnah, ki so v privatni lasti, ne v lasti 
javnega elektrodistribucijskega omrežja), 
urejanje okolice vetrne elektrarne, redni 
pregledi, vzdrževalni posegi ... 

Projekt izgradnje doma za 
ostarele 

Prevzem in namestitev stanovalcev, dobava in 
skladiščenje hrane, pijače in drugega materiala, 
priprava in postrežba hrane in pijače, zdravniški 
pregledi, zdravstveni urgentni ukrepi v primeru 
zdravstvenih težav, urejanje zadev za preminule 
stanovalce, zabavne prireditve, rekreacijske 
aktivnosti, umske delavnice, varovanje objektov, 
vzdrževanje in pregledi objektov, urejanje in 
čiščenje okolice, sprejem novih zaposlenih, 
vodenje poslovanja … 

Projekt izvedbe koncerta glasbene 
skupine 

Koncert bo izveden samo enkrat, kar pomeni, da 
je treba vse aktivnosti za izvedbo koncerta izvesti 
v času izvajanja projekta. Projekt se tako zaključi 
s koncertom in morebiti s posredovanjem 
marketinških in medijskih sporočil. Iz tega lahko 
povzemamo, da ne nastopi po končanju projekta 
nek kontinuiran proces eksploatacije. Se pa ta 
lahko pojavi v primeru, da se po pogodbi z 
glasbeno skupino lahko še dve leti predvajajo 
skladbe na radiu in televiziji po dogovorjenem 
urniku, hkrati se objavljajo nastopi glasbene 
skupine v drugih državah, zagotovijo se obiski teh 
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koncertov (lahko pa so to posebni nadaljevalni 
projekti). 

Projekt izgradnje urgentnega 
centra bolnišnice 

Sprejem bolnikov, evidentiranje, pregledi, 
zdravljenje, operacije, raziskave, napotitev na 
druge oddelke bolnišnice, druge bolnišnice, 
oživljanje, nabavljanje vsega potrebnega 
materiala, čiščenje, sterilizacija, planiranje dela, 
organiziranje prevozov ... 

Projekt kooperacije z vodilnim 
proizvajalcem izdelkov v Evropi 

Redna proizvodnja, dobava polizdelkov po planu, 
uporaba rezervnega skladišča (za primere, ko je 
lahko redna dobava ogrožena, npr. v primeru 
slabih vremenskih razmer), občasna kontrola 
polizdelkov, planiranje proizvodnje in odpreme 
po planu naročnika, vključevanje kooperantov in 
dobaviteljev, spremljanje poslovanja, sklepanje 
letnih pogodb o dobavi, vzdrževanje proizvodne 
opreme … 

Projekt izgradnje proizvodne linije 
za obdelavo lesa (za zunanjega 
naročnika) 

Z vidika inženirinškega podjetja, ki je projekt 
izvedlo po pogodbi (projekt je bil zaključen s 
pridobitvijo ustreznih dovoljenj, poskusno 
proizvodnjo in predajo naročniku v uporabo). 
Eksploatacija lahko zajema: 

- vzdrževalne posege v času garancij, 

- redno vzdrževanje, 

- pridobitev referenc, 

- izdelavo rezervnih delov, 

- kontrolne preglede po naročilu … 
 
Dodatno: kot del kontinuiranega procesa lahko 
označimo tudi stalno povezovanje z naročnikom z 
namenom, da se pridobi nov projekt. 
 
Z vidika kupca in prevzemnika te proizvodne 
linije je namen redna proizvodnja obdelave lesa, 
ki ga linija za obdelavo lesa omogoča. Na to se 
vežejo še nabava lesa, morebitna priprava lesa za 
obdelavo, redno vzdrževanje, »predaja 
obdelanega lesa« v nadaljnjo obdelavo ali 
prodajo itd. 

Projekt nabave superračunalnika 
VEGA EuroHPC na IZUM – 
Inštitutu informacijskih znanosti 
Univerze v Mariboru  
 

Izvajanje projektov: 
- testni projekti EuroHPC (tip Benchmark), 
- razvojni projekti (tip Development). 
Redno vzdrževanje. 
Pridobivanje strank. 
Usposabljanje. 

 
Tabela 1: Projekti in eksploatacija njihovega ustvarjanja 
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Opisane eksploatacije nastopijo po končanju projektov, ko smo dosegli vse objektne cilje. Pod 
»dosegli« lahko razumemo izdelali, zgradili, postavili, uredili, pripravili, razvili in podobno. Rečemo 
lahko tudi, da je bil namen projekta zagotoviti vse, kar je potrebno za pričetek in odvijanje 
eksploatacije. Kaj je konec projekta in kaj začetek eksploatacije? Odgovor je sicer lahko enostaven: 
konec projekta je začetek odvijanja eksploatacije. Vendar se določeni namenski cilji dosegajo šele 
v eksploataciji.  
 
Vzemimo za primer predstavljeni projekt razvoja novega izdelka. Cilji, ki jih želimo doseči v 
eksploataciji, so lahko: povračilo vloženih finančnih sredstev v roku pol leta, ustvarjen dobiček v 
skladu s poslovnim načrtom, doseči maksimalno proizvodnjo v roku dveh mesecev, zagotoviti 
kooperacijo na novem tržišču po preteku enega leta, kakor je predvidno v strategiji osvajanja 
tržišč, pridobiti konkurenčno prednost, pridobiti večinski tržni delež itd. To so cilji, ki jih označimo 
kot namenske cilje projekta in izhajajo iz strategije gospodarske družbe, ki projekt izvaja. Te cilje 
dosegamo v eksploataciji po končanju projekta, ki je bil končanje testne proizvodnje, pričetek 
redne proizvodnje in prodaje izdelka na prvotno izbranih tržiščih. Če izhajamo iz predpostavke, da 
je bil projektni management zadolžen za projekt do njegovega končanja, ki smo ga navedli, potem 
prevzemajo »skrb« za doseganje navedenih ciljev eksploatacije management organizacije, 
strokovni nosilci, izvajalci in drugi udeleženci projekta iz ustreznih organizacijskih enot podjetja, ki 
projekt izvaja za svoje potrebe. V kolikor pa se določi  kot konec projekta rok povračila vloženih 
sredstev v eksploataciji, ko se že izvaja proizvodnja in prodaja ter vsi na to vezani procesi, je do 
tega roka odgovoren projektni management. Vse navedene organizacijske enote in njihov 
management so v tem času pravzaprav »podrejene« projektnemu managementu. To ima za 
posledico, da so naloge projektnega managementa nekoliko bolj dopolnjene, kot so bile v času 
izvajanja projekta do pričetka proizvodnje in prodaje. V primeru, da ima podjetje organiziran 
produktni management, npr. v obliki direktorja programa izdelkov, potem je odgovornost za 
življenjski ciklus izdelka prenesena kot delovna obveznost na ta management. Kakšna je torej pri 
projektu razvoja izdelka, ki je končan šele z povračilom vloženih sredstev, vloga in odgovornost 
projektnega in produktnega managementa?  
 
Pri projektu organiziranja in izvedbe državne proslave eksploatacija pravzaprav ne nastopi, saj se 
projekt konča s samo proslavo in morebiti z medijskimi in drugimi objavami, kar se izvaja še nekaj 
časa po proslavi. Odgovornost projektnega managementa tega projekta, ne glede na to, kako se 
poimenuje, preneha s tem končanjem projekta. Ni pa nujno, da je za medijsko objavo odgovoren 
ta management. To lahko prevzamejo ustrezne vladne službe, ki so zadolžene za stike z javnostjo.  
 
Eksploatacije raziskovalno-razvojnih projektov so glede na področje delovanja zelo različne. Kakšna 
eksploatacija se ustvari s temi projekti, je odvisno predvsem od tega, kaj je bilo s temi projekti 
ustvarjeno, dognano, pridobljeno, ugotovljeno, potrjeno, razvito. Raziskovalno-razvojnim 
projektom sledi eksploatacija, saj se razvojni dosežek praviloma uporabi kot začetek ali 
nadaljevanje nekega implementacijskega procesa, ki ga lahko označimo kot projekt ali program 
projektov. Če se izkaže, da je hipoteza, na kateri je slonela določitev ciljev projekta, ovržena, 
nesprejemljiva, nekoristna ipd., potem uporaba dosežkov ne nastopi.  
 
Pomen raziskovalno-razvojnih projektov za reševanje aktualnih problemov v raznih sredinah ali na 
raznih področjih je vedno večji. Naj samo kot primer navedemo področja zdravstva, gospodarstva, 
reševanja podnebnih sprememb, prometa, socialnih problemov, vzgoje, ohranjanja biotskih 
sistemov, pridobivanja hrane in še bi lahko naštevali. Eksploatacijo. Določeni raziskovalno-razvojni 
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projekti so namenjeni, da s svojimi dosežki pripomorejo k oblikovanju strategije razvoja, so 
podlaga za določitev ciljev nacionalnih razvojnih programov, razvojnih programov v raznih 
organizacijah, podlaga za določitev projektov, s katerimi se izvajajo omenjeni programi, za 
razreševanje in iskanje rešitev za aktualne razvojne in druge probleme. Takšne tovrstne projekte 
označujemo kot ciljne projekte, saj so njihovi dosežki uporabni za cilje nadaljnjega razvoja in 
delovanja.  
 
Kakšne vse so vhodne projektne zahteve, kdo jih oblikuje, kako se določajo viri financiranja, ureja 
mednarodno povezovanje, izvaja izbor in prijavljanje projektov za pridobitev finančne podpore, 
oblikuje organizacija projektnega managementa, zagotavlja informacijska podpora za vodenje 
projekta in evidentiranje rezultatov in nasploh izvajanje projektov, kako se izvaja izbor kadrov, 
vključevanje raziskovalno-razvojnih institucij z univerz in drugih organizacij kot soizvajalcev, kako 
se zagotavlja nadzor izvajanja projektov glede na koriščenje finančnih sredstev, kakšna je vloga 
državnih institucij, patentnih uradov itd., so seveda vprašanja, ki se ob tej izredno raznoliki 
raziskovalno-razvojni dejavnosti in predvsem pomenu raziskovalno-razvojne dejavnosti in 
projektov vedno bolj izpostavljajo in mednarodno urejajo ter standardizirajo. V sedanjih razmerah 
in ob pojavljanju zmeraj večjih globalnih strateških problemov sveta postaja pomen 
raziskovalno-razvojne dejavnosti vse večji. Strategija razvoja raziskovalno-razvojne dejavnosti je 
nujna in postaja vedno bolj pomembna strategija vrste državnih skupnosti in posameznih držav, 
kar dokazujejo med drugim tudi EU in njene članice. 
 
S projekti v občinah ali skupnih projektih se ravno tako zagotovijo različne eksploatacije. Pri 
projektih izgradnje obrtne cone, ki so bili financirani s pomočjo kohezijskih sredstev in ustreznim 
deležem iz proračunskih sredstev občine, se seveda zagotovi obrtna cona kot namensko zemljišče 
z osnovno komunalno in drugo ureditvijo. Občina je imenovala svojega vodjo projekta in projekt se 
je formalno zaključil z odprtjem. Lahko pa se zaključi, ko so vsi uporabniki obrtne cone pričeli z 
namensko uporabo za svoje poslovne, proizvodne, raziskovalno-razvojne in druge namene?  
 
Podobno razmišljanje lahko prenesemo na druge organizacije oz. projekte. O tem smo v uvodu že 
nekaj spregovorili. Postavimo si vprašanje, kaj so namenski cilji projektov gledaliških predstav, 
projektov v vrtcih, šolah, projektov mednarodnega poslovanja, projektov osvajanja vesolja, 
projektov izdelave novih orožij, projektov, vezanih na ravnanje z odpadki, projektov zmanjševanja 
vpliva ogljikovega dioksida na podnebne razmere itd. Program projektov za urejanje ravnanja z 
odpadki je lahko program, ki ga izvedemo v rokih in ciljih, ki so bili ob zagonu izvajanja postavljeni, 
lahko pa bo potrebno izvajati vedno nove projekte. Za državo pomenijo pravzaprav program več 
različnih projektov z različnimi investitorji. Za vsak projekt tega programa je sicer organiziran 
projektni management, kako pa je organiziran management celotnega programa? Kdo naj to 
organiziranost vzpostavi? Rešitev je lahko tudi ustanovljena nova gospodarska družba javno 
zasebnega partnerstva z večinskim lastništvom države in drugimi zainteresiranimi solastniki v 
deležih in obveznostih, ki zagotavljajo izvajanje programa projektov. Seveda je to samo ena izmed 
možnosti. Naj kot primer samo navedemo velik problem odpadnega blata iz naprav za čiščenje 
odpadnih voda. Do sedaj smo to reševali pretežno z izvozom tega blata. Kaj storiti sedaj, ko to ni 
več možno, ustrezni projekti pa še niso izvedeni? Odgovorov na to vprašanja seveda ne moremo 
prepustiti času. 
 
Namenski cilji eksploatacij morajo biti določeni ob vhodnem projektnem zahtevku, morebiti se 
lahko nekateri (pod)cilji določijo kasneje v času izvajanja priprave zagona projekta ali celo v prvih 
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fazah izvajanja projekta. Da se lahko določijo namenski cilji je pogosto treba izvesti predhodno 
pred oblikovanjem projektnega zahtevka vrsto raziskav, študij, analiz, raziskovalno-razvojnih 
projektov itd. Z njimi se oblikujejo strategije, dolgoročni razvojni programi vse do poslanstva in 
vizije v kolikor še ni dorečena ali pa jo morebiti spremeniti. Izvesti je treba vrsto ciljnih projektov, 
kar smo predhodno že omenili. To velja tudi za vse, ki načrtujejo svoj, občinski, regijski, nacionalni 
razvoj, so vključeni neposredno v izvajanje strategije države, razvojne programe EU, Pri tem ni 
nujno, da govorimo samo o razvoju, lahko gre za reševanje kriznih situacij, programov nevladnih 
organizacij itd.  
 
Naj dodamo, da je ukrajinska vojna povzročila spremembe vrste strategij EU, njenih članic, 
nečlanic, mednarodnih organizacij, pa vse do podjetij, javnih ustanov itd. S tem so se že spremenili 
projekti, nekateri imajo status čakanja, nekateri so ukinjeni, so prestavljeni na čas, ko jih bo možno 
ali smiselno nadaljevati, načrtujejo in izvajajo se novi projekti itd. Povežimo to ugotovitev z 
vprašanjem: kakšne so že in še bodo spremembe strategij in s tem kakšni projekti in programi 
projektov? Kakšne spremembe bodo nastopile za izvajanje 6. ukrepa EU o prekinitvi oskrbe s 
plinom in nafto iz Rusije?  
 
 
Trajanje eksploatacij projektov 
 
Trajanje eksploatacij, ki si jih zagotovimo s projekti, je lahko zelo različno, kar je odvisno predvsem 
od objektov projekta in namenskih ciljev uporabe, ki smo si jih zastavili. Tako lahko sicer govorimo, 
da so trajanja eksploatacije tisočletja, kar npr. velja za egipčanske piramide. Objekt, torej piramida, 
bo ostal »večno«. So prvotni nameni še aktualni, možni? Odgovor je preprost, saj ga moramo 
povezati z ugotovitvijo, da faraonov ni več, ni več prisotno njihovo čaščenje, ostali prvotni nameni , 
povezani s tem, niso več prisotni. Prvotna namenska uporaba objektov, v našem primeru piramid 
je že dolgo končana. Eksploatacija so sedaj turistični ogledi in razne raziskave, ki še potekajo. Je bil 
pri projektih iz programa Apollo namenski cilj s pristankom prvega Američana na Luni res samo 
prehiteti takratno Sovjetsko zvezo? Vsekakor lahko trdimo, da je bil to eden glavnih (strateških) 
namenskih ciljev, ni pa seveda bil edini. Postavimo si vprašanje, kaj so namenski cilji projektov 
odkrivanja in urejanja grobišč žrtev povojnih pobojev? Smo si enotni glede teh ciljev? Kakšni so 
namenski cilji projektov, s katerimi bi reševali problem naraščanja beguncev ali odpravljanja 
korupcije, ali projekti, ki so povezani z nadaljnjim razvojem organizacije NATO, in projekti, ki 
izhajajo iz obveznosti članstva Slovenije v NATO?8 Kaj so cilji projektov Slovenije, ki se izvajajo ob 
ukrajinski vojni? Vemo, da so za te projekte določeni tudi drugi cilji, ki so vezani na humanitarno in 
drugo pomoč. 
 
V primeru projekta razvoja izdelka je trajanje eksploatacije kot kontinuiranega procesa vezano na 
življenjski ciklus izdelka. Če je ta npr. tri leta, potem je eksploatacija enakega trajanja. Lahko pa je 
ta kontinuiran proces »sezonskega« značaja, kot je to npr. v primeru projektov razvoja in prodaje 
novih smuči, projekta priprave nove modne letne konfekcije, projektov trgatev, spravila kmetijskih 
izdelkov itd. Robotizirana proizvodnja po umiku izdelka s trga lahko ostane in na njej se bo 
proizvajal nov izdelek, ki ga je podjetje razvilo. 
 

 
8 Okvirni vir: https://www.gov.si/teme/slovenija-v-natu/  

https://www.gov.si/teme/slovenija-v-natu/
https://www.gov.si/teme/slovenija-v-natu/
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V primeru projekta koncerta glasbene skupine pravzaprav kontinuiranega procesa koriščenja 
rezultatov projekta ni. Rezultat je bil dosežen z izvedenim koncertom, če zanemarimo, kar smo v 
primeru tega projekta omenili kot možnost koriščenja rezultatov. Pri projektu organiziranja in 
izvedbe državne proslave ne moremo govoriti o nekem procesu po končanju projekta. Lahko bi 
govorili o sporočilu proslave, o njenem učinku na prisotne, na odmeve v medijih ipd. 
 
Po končanju projekta izgradnje proizvodne linije za obdelavo lesa je eksploatacija redna 
proizvodnja in vse, kar je s tem v zvezi. Eksploatacijo izvaja naročnik. Pri inženirskem podjetju, ki je 
po naročilu izdelalo to linijo, težko govorimo po končanju projekta o neki eksploataciji kot 
kontinuiranem procesu, razen v primerih, če gre za predpisano vzdrževanja te linije in ga to 
podjetje izvaja po pogodbi. Vsekakor je morebitni namen, ki bi sledil projektu, tudi sklop 
aktivnosti, da se pridobi možnost za nov tovrsten ali kakšen drugačen inženirski projekt pri istem 
naročniku ali na osnovi referenc novi projekti pri drugih naročnikih. 
 
 
Projekti in koriščenje dosežkov 
 
Projekt je »nosilec« stroškov, ki jih povzroča v celotnem procesu svojega nastanka. Izraz »nosilec 
stroškov«, povezan s projekti, se nekoliko razlikuje od splošnega pojma »stroškovni nosilec« v 
teoriji in praksi, saj je pojmovan kot poslovni učinek, zaradi katerega se pojavijo stroški in s katerim 
jih je treba tudi povezovati. V celotnem procesu projekta, od priprave vhodne projektne zahteve 
do priprave zagona projekta in izvajanja, nastajajo stroški. Ob začetku izvajanja procesa je z vidika 
poslovanja in predvsem odločanja, ali bomo projekt izvedli, izrednega pomena ocena stroškov. Če 
oceno stroškov združimo s tem, v kakšni medsebojni odvisnosti so aktivnosti izvajanja procesa, 
lahko izdelamo plan stroškov. 
 
Glede na vrste projektov, njihove vsebine, načinov njihovega izvajanja, organizacijo vodenja in 
izvajanja, lokacije in vrsto del itd. govorimo o stroških dela, storitev, materiala, opreme, stroških 
dela notranjih izvajalcev, stroških v zvezi z vključevanjem zunanjih izvajalcev, stroških projektnega 
managementa, stroških zunanjega in notranjega nadzora, stroških v zvezi z reševanjem vplivnih 
dejavnikov, stroških porabe energije, stroških ravnanja z odpadki, stroških odvečnega materiala, 
stroških varovanja objekta, stroških arhiviranja projektne dokumentacije, stroških, povezanih z 
varovanjem izvajalcev, stroških dodatnega zavarovanja ljudi in opreme, stroških v zvezi z 
reševanjem tveganj, stroških oskrbe zaposlenih na projektu, stroških zavarovanja v zvezi s 
pridobljenimi finančnimi viri, stroških odkupa zemljišč in stavb, stroških reševanja pravnih sporov 
itd.  
 
Vsekakor je pomemben element pri odločanju o projektu plan ustvarjanja prihodka, če je to 
projekt, ki daje eksploatacijo, ki to omogoča. Obstajajo pa tudi projekti, s katerimi v eksploataciji 
ne dosegamo prihodka, ampak z dosežki v eksploataciji projekta pripomoremo k boljši ekonomiki 
poslovanja, predvsem z zniževanjem stroškov. Obstajajo pa tudi projekti, ki niso vezani na neko 
poslovanje. Za njihovo izvajanje so potrebna finančna sredstva, da se dosegajo nameni z 
eksploatacijo, ki upravičujejo izvedbo projekta. Glede na to razvrščanje, govorimo o naslednjih 
projektih: 

- projekti z neposrednimi ekonomskimi učinki, pri katerih se v eksploataciji zagotavljajo 
prihodki, ki omogočajo povračilo vloženih finančnih sredstev v projekt, 
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- projekti s posrednimi ekonomskimi učinki, pri katerih se z eksploatacijo zagotavljajo 
rezultati, ki vplivajo na ekonomiko poslovanja, predvsem zniževanje stroškov ali druge 
ekonomske učinke, ki se jih tudi lahko ovrednoti glede na poslovanje,  

- projekti različnih namenskih uporab, s katerimi v eksploataciji ne dosegamo ekonomskih 
učinkov, dosegajo pa se drugi, praviloma potrebni in upravičeni dosežki, ki upravičujejo 
vložena finančna sredstva in ostale resurse, ki so potrebni za izvajanje projektov. 

 
Projekti z neposrednimi ekonomskimi učinki so npr. projekti razvoja novih proizvodov, novih 
storitev, projekti izgradnje elektrarn, projekti ravnanja z odpadki proti plačilu, projekti uvedbe 
novih oblik zavarovanja, projekti uvedbe plačljivih zdravstvenih storitev (primer koncesionarjev), 
projekti uvedbe plačljivega izobraževanja, usposabljanja, projekti pošiljanja komunikacijskih 
satelitov v vesolje za razne naročnike, projekti uporabe dronov za snemanja kmetijskih zemljišč za 
ugotavljanje bolezni na poljščinah, posajenosti, posledic sušnih obdobjih, projekti vesoljskega 
turizma, projekti v turistični dejavnosti, kot so npr. križarjenja, projekti proizvodnje orožja za 
prodajo, projekti razvoja novega pohištva, projekti uvedbe spletne prodaje itd. S temi projekti se 
ustvarja v eksploataciji prihodek z dobičkom. 
 
Plan stroškov je treba obravnavati kot stroške v celotnem procesu projekta. Glede na proces 
projekta jih razvrščamo na: 

- stroške priprave vhodne projektne zahteve, 
- stroške priprave zagona projekta, 
- stroške izvajanja projekta in  
- stroške zagona izvajanja eksploatacije, v kolikor se ta zagon izvaja kot projekt. 

 
Stroški priprave projekta zajemajo stroške, ki jih imamo z izdelavo vhodne projektne zahteve in 
priprave zagona projekta. Stroški izvajanja se pojavijo po formalnem pričetku, npr. z izdajo 
delovnih nalogov, sklepom. Stroški zagona eksploatacije nastanejo, ko se po končanju projekta ali 
že v sklopu njegove izvedbe prične priprava na zagon eksploatacije. Pri projektih razvoja izdelkov 
so to lahko stroški nabave materiala, kooperantskih delov, stroški z uvajanjem zaposlenih v delo za 
redno proizvodnjo, stroški s pripravo distribucije proizvodov, prodajo, stroški laboratorijskih testov 
in podobno. V kolikor pa je vsa priprava zagona eksploatacije vključena v izvajanje projekta, potem 
se lahko ti stroški evidentirajo kot stroški izvajanja projekta. Razvrščanje stroškov projekta je 
vezano na interna pravila organizacije, zakonodajo, pravilnike, predpise in ne nazadnje na 
razporeditev stroškov, ki je običajna za računalniško spremljanje vodenja projektov in poslovanja. 
  
Roki in dinamika povračila vloženih sredstev v projekt se določajo že v začetku procesa projekta, 
naprej kot finančni plan, čemur sledi plan pridobivanja finančnih sredstev. Finančna sredstva se 
torej določajo kot plan že v sklopu določanja vhodne projektne zahteve. Treba je razdelati idejno 
zasnovo eksploatacije, zasnovo izvedbe projekta in pripraviti zagon projekta.  
 
Zagon projekta mora seveda vključevati plan stroškov izvajanja. Vračanje vloženih sredstev je 
odvisno strateških in poslovnih zahtev ter tudi od obveznosti do finančnih virov, ki so lahko lastna 
sredstva, sredstva poslovnih ali projektnih partnerjev, dolgoročni ali kratkoročni krediti, 
nepovratna ali povratna sredstva iz nacionalnih, mednarodnih skladov ali programov, namenska 
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sredstva EU9, proračunska sredstva itd. Vračanje vloženih sredstev je pomemben namenski cilj za 
vse tovrstne projekte. 
 
Projekti s posrednimi ekonomskimi učinki zagotovijo, kakor smo že omenili, rezultate, s katerimi se 
dosežejo določeni ekonomski učinki, vendar ne kot neposredno ustvarjanje prihodkov. Po 
končanju teh projektov se s koriščenjem rezultatov ali z njihovo eksploatacijo doseže predvsem 
znižanje stroškov ali pa se določeni stroški ne pojavljajo več. To so npr. projekti reorganizacij, 
ureditve procesov, uvajanja računalniških ali digitalnih rešitev, projekti pridobitve certifikatov, 
projekti tehnoloških izboljšav, projekti prestrukturiranja kadrov, projekti dviga motiviranosti, 
projekti uvedbe dela na domu, projekti dviga kakovosti, projekti nabave nove medicinske opreme, 
itd. Projekte smo označili kot projekte za doseganje posrednih ekonomskih učinkov, vendar se s 
temi projekti lahko dosegajo tudi drugi namenski cilji. Izvajamo tudi projekte, kjer je vhodni 
projektni zahtevek pokrivanje stroškov delovanja eksploatacije. Predvsem gre v tem primeru za 
projekte, ki so financirani s proračunskimi sredstvi in drugimi nepovratnimi finančnimi viri.  
 
Projekti različnih namenskih uporab zagotavljajo doseganje namenskih ciljev z učinki, ki so 
predvideni v vhodnih projektnih zahtevah na različnih družbeno pomembnih področjih, kot so 
npr.: 

- kultura, 
- zdravstvo, 
- sociala,  
- delo z mladimi, 
- izobraževanje, 
- državna ureditev, 
- mednarodna sodelovanja, 
- mednarodne obveznosti, predvsem obveznosti države kot članice EU, 
- osveščanja prebivalstva ob raznih kriznih dogodkih, 
- oskrba starejših 
- itd. 

  
Primeri projektov: 

- projekti zagotovitve urgentnih bolnišničnih oddelkov, 
- projekti uvedbe novih učnih programov, 
- projekti, ki so povezani z vzgojo mladih v šolah, univerzah, športu, glasbi, 
- projekti odvajanja zasvojenosti, 
- projekti za zagotovitev (boljšega) javnega varstva, 
- projekti na področju obrambe, 
- raziskovalno-razvojni projekti na raznih področjih, katerih rezultati se ne tržijo, 
- projekti v zvezi z raziskovanjem vesolja, 

 
9 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-apply/you-apply-eu-funding-beginners_sl Možnosti financiranja z 
evropskimi sredstvi: Nasveti za začetnike, Splošne informacije o vrstah financiranja in kako poiskati ustrezne partnerje, 
če želite zaprositi za sredstva EU, Evropska komisija, Spletišče Evropske komisije upravlja Generalni sekretariat za 
komuniciranje https://www.gov.si/teme/sredstva-evropske-kohezijske-politike/ Sredstva evropske kohezijske politike, 
RS, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, zadnja sprememba 25. 10. 2021 
 

  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-apply/you-apply-eu-funding-beginners_sl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-apply/you-apply-eu-funding-beginners_sl
https://www.gov.si/teme/sredstva-evropske-kohezijske-politike/
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/
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- projekti postavitev kulturnih spomenikov, spomenikov za določen pomemben nacionalni 
dogodek, 

- projekt predsedovanja Sveta EU v letu 2021, 
- projekti urejanja pokopališč povojnih pobojev, 
- projekti urejanja pohodnih poti ali ustanovitev novih, 
- projekti izgradnje sakralnih objektov 
- itd. 

 
Vsekakor so za izvajanje omenjenih projektov potrebna finančna sredstva. Zagotovijo se lahko iz 
državnega proračuna, občinskih proračunov, s sredstvi kohezijske politike EU, mednarodnih 
programov, z donatorskimi sredstvi in podobno. 
 
Omeniti moramo še izvajalce, ki so vključeni v projekt. Na eni strani so to izvajalci iz organizacij, ki 
so zadolžene za projekte. V izvajanje projekta so lahko vključene zunanje organizacije, ki so 
praviloma projektno usmerjene. Lahko pa so to dobrodelne organizacije ali skupina posameznikov, 
kar se pogosto pojavlja pri tovrstnih lokalnih projektih.  
 
Glede na spoznanja, dogodke, že sedanje in napovedane spremembe in nova krizna stanja ter 
ogroženost človeštva smatram, da je potrebno posebno razvrščanje projektov in da je treba 
zagotoviti vse pogoje za izvajanje projektov in jih nato izvesti. Sicer preprosta ugotovitev, vendar 
praksa pogosto sporoča, da to ni enostavno. 
 
 
Vrste eksploatacij po končanju projektov 
 
S projekti se zagotovijo eksploatacije. Glede na vsebine projektov oz. glede na poslovno ali 
strateško odločitev oz. nek namen so eksploatacije različne, in sicer: 

- časovno omejena eksploatacija: rezultati doseženih objektnih ciljev projekta se koristijo 
stalno in neprekinjeno do trenutka, ko se ukinejo ali zamenjajo z novimi. Časovno omejena 
eksploatacija se izvaja neko obdobje, saj se v tem obdobju dosegajo učinki, ki so bili 
načrtovani. Takšne eksploatacije zagotovijo npr. projekti razvoja izdelkov, projekti osvajanja 
novega tržišča, projekti nabave medicinske opreme, projekti izgradnje vesoljskih postaj, 
projekti uvedbe novih učnih programov, projekti sprejema novega zakona in podobno. 

 
Nekatere eksploatacije trajajo zelo dolgo, desetletja ali več, porečemo lahko tudi, da trajajo 
»večno«. Takšne eksploatacije se ustvarijo npr. s projekti izgradnje elektrarn, avtocest, projekti 
izgradnje vodovodov in plinovodov, projekti pogozdovanja in podobnimi. V obdobju trajanja 
takšnih eksploatacij lahko pride do prekinitev, ki so načrtovane in se izvajajo npr. s projekti 
remontov, izvajanjem vzdrževalnih del, projekti posodobitve opreme, projekti čiščenja, projekti 
reorganizacij itd. Lahko pa so te prekinitve, ki so posledica nenadnih dogodkov, kot so npr. potresi, 
vremenske neprilike, dotrajanost objekta eksploatacije in podobno. Posebej pa je treba izpostaviti 
eksterne vplive, kot so npr. ukrepi v zvezi z varovanjem okolja. Lahko pa so razlogi tudi ekonomski, 
saj je postala eksploatacija nerentabilna in se ukine. 
 
Pri projektih utirjenja satelitov, vesoljskih postaj, vesoljskih teleskopov lahko govorimo o 
neskončno dolgih eksploatacijah, lahko pa tudi o časovno omejenih, kar se dogodi v primeru 
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namernega uničenja vesoljske postaje. Naj ob tem samo omenimo, da se pripravljajo in deloma že 
izvajajo projekti za čiščenje odpadkov v vesoljskih koridorjih okoli Zemlje.  
 
Z določenimi projekti pridobimo dosežke, ki se uporabljajo samo v določenih primerih, kot so npr. 
požari, potresi, prometne in druge nesreče, razne prireditve, za izvedbo katerih potrebujemo 
določeno opremo, športne prireditve in podobno. V teh primerih se dosežki projektov namensko 
uporabljajo samo določen čas. Do ponovne uporabe pride, ko se pojavi nova potreba. Govorimo o:  

- prekinjajoči eksploataciji: rezultati projektov se koristijo samo določena časovna obdobja, ki 
so lahko vnaprej planirana, vzrok so lahko tudi nepredvideni dogodki. Lahko je to: 

o planirana prekinjajoča eksploatacija, ki se npr. pojavlja po projektu razvoja izdelka, 
ki se prodaja in ga kupec uporablja samo določeno obdobje v letu, projektu 
priprave zimske kolekcije oblačil, projektu pridelave zelenjave, ki se koristi samo 
določen čas v letu, projektih izobraževanja, svetovalnih projektih za izdelavo 
zaključnih poslovnih računov, projektih postavitve državno pomembnih 
spomenikov, pri katerih so eksploatacija izvajanje ob spominskih slovesnostih in 
vnaprej planirani ogledi obiskovalcev, kar je praviloma eden od najpomembnejših 
namenov, dodamo lahko še čiščenja spomenika itd. Planirana prekinjajoča 
eksploatacija se pojavlja tudi na področju kmetijstva, gozdarstva, prometa, turizma, 
zdravstva itd.;  

o občasna eksploatacija: rezultati projekta se občasno koristijo, praviloma velja to za 
projekte, katerih rezultati se koristijo v izjemnih, nenadnih primerih. Projekti, ki 
zagotavljajo tovrstno eksploatacijo, so npr. projekt izgradnje novega gasilskega 
doma z novo opremo, projekt nabave opreme in materiala za vzdrževanje cest v 
zimskih razmerah, projekt nabave nove zdravstvene opreme, ki se koristi samo v 
določenih primerih obolenj ali epidemij itd. Pri teh eksploatacijah smo, za razliko od 
projektov s planirano prekinjajočo eksploatacijo, s projektom pridobili »rezultate«, 
ki se koristijo glede na potrebo, ko ta nastopi. Občasne eksploatacije se pojavljajo 
pri projektih razvoja in proizvodnje novih orožij in druge vojaške opreme. Ta se 
uporablja v primeru napadov, za usposabljanja za uporabo, izvedbo manevrov, 
testiranje obrambnih sposobnosti itd. 

- nična eksploatacija: po zaključenem projektu ne nastopa eksploatacija rezultatov projekta, 
saj je s končanjem projekta bil dosežen cilj, ki smo si ga zastavili ob pripravi projekta. Primeri 
so lahko projekti glasbenega koncerta, projekti osvojitve najvišje gora sveta določene 
skupine plezalcev ali do sedaj še ne preplezane gorske stene, seveda skupaj z vrnitvijo z 
osvojene gore; projekt priprave zakona, ki ni bil potrjen na državnem zboru in je s tem 
neveljaven ipd. V to kategorijo bi lahko uvrstili RR-projekte, ki so sicer dali neke rezultate, 
nadaljnja eksploatacija izsledkov raziskave s projekti implementacije raziskovalnega dosežka 
itd. pa ni bila izvedena. V projekte z nično eksploatacijo bi lahko uvrstili z vidika izvajalca tudi 
inženirinški projekt izdelave neke strojne ali druge opreme za nekega naročnika. Po 
primopredaji te opreme za naročnika lahko sicer nastopi stalna eksploatacija, z vidika 
inženiringa pa ne nastopi nobena eksploatacija, preprosto lahko rečemo »inženiring s 
projektom nima ničesar več« razen morebiti izvajanja vzdrževalnih del in generalnih 
popravil, ki pa se lahko obravnavajo kot projekti za naročnika. Primer za to je lahko tudi 
projekt izgradnje varovalnega zidu za zaščito pred plazovi, projekti zaščitnih ograj pred 
begunci itd. 
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Z vsakim projektom se torej zagotovi ustrezna eksploatacija. To seveda pogojuje tudi oblikovanje 
namenskih in objektnih ciljev projekta. Trajanje priprave in izvedbe projekta odreja tudi rok 
pričetka izvajanja eksploatacije. Če je trajanje izkopa nove predorne cevi predora Karavanke štiri 
leta, potem nastopi eksploatacija redno odvijanje prometa šele po tem času. Enako lahko 
ugotavljamo, da nastopi eksploatacija, t.j. redna proizvodnja in prodaja novega izdelka šele po 22 
mesecih, ko bo zgrajena nova tovarna, razvit nov izdelek, zagotovljena dobava delov, kooperacija 
itd., in šele po tem času se pričnejo dosegati poslovni učinki, med katerimi je treba posebej 
izpostaviti vračanje vloženih finančnih sredstev. Zakasnitev za 3 mesece seveda pomakne ta rok 
vračanja, hkrati pa se lahko zaradi tega pojavijo dodatni neželeni učinki, kot npr. upadanje tržne 
zanimivosti, obveščanje kupcev, da bo izdelek na tržišču kasneje, kot je bilo pred npr. pol leta 
najavljeno, kupce lahko to odvrne od nakupa, konkurenca lahko zakasnitev izkoristi za promocijo 
svojega novega izdelka ipd. Podobno lahko razmišljamo pri projektu izgradnje nove robotizirane 
linije, ki zaradi izvajalca kasni že par mesecev. Kupec oz. investitor sicer po pogodbi zahteva 
odškodnino, vendar je za njega ta zakasnitev poslovno težko sprejemljiva in posledice so težje. 
 
Posledice prekoračitev rokov izvajanja projektov, ki nimajo neposrednih ekonomskih učinkov, so 
pri različnih projektih različne. Postavimo si vprašanje, kaj povzroči zamuda projekta nabave nove 
zdravstvene opreme za raziskave na področju onkologije? Odgovor, da se bo eksploatacija, v tem 
primeru izvajanje raziskave pač pričela izvajati kasneje, kot je bilo planirano, je težko sprejeti, 
posebno če so potrebe po teh raziskavah velike. Ogroženo je tudi financiranje, posebno s strani EU 
in tudi domačih proračunskih sredstev. Imamo tudi primere, da projekt kasni že v fazi izbora 
izvajalcev zaradi določil zakona o javnih naročilih, ko lahko izvajalci izpodbijajo izbor in postopki 
razpisa se lahko »v nedogled« ponavljajo. Zadnji primer za to je npr. razpis za glavnega izvajalca pri 
projektu izkopa predora pod Karavankami. Po velikih zamudah pa je DARS le uspelo podpisati 
pogodbo z glavnim izvajalcem in izkop predora se je pričel v začetku marca 2020.  
 
 
Projekti in trajanje življenjskega ciklusa uporabe ustvarjenega 
 
Kar ustvarimo s projekti, ima svoj življenjski ciklus. Življenjski ciklus ustvarjenega pomeni obdobje 
uporabe ustvarjenega ne glede na to, ali je ustvarjeno v nekem času še v skladu s prvotno 
zastavljenim namenom, ali se je namen šele med izvajanjem projekta povsem dorekel ali pa se je 
namen spremenil glede na sprotne dosežke in spoznanja. Uvodoma smo omenili primer Keopsove 
piramide v Egiptu. Prvotni namen se je spremenil, sedaj lahko govorimo samo še o namenu za 
potrebe turizma in proučevanje egiptologov o sami gradnji in zgodovini Egipta v takratnih časih 
gradnje piramide. Podobno lahko razmišljamo o projektnem ustvarjanju s projekti izgradnje 
Termoelektrarne Trbovlje. V sklopu elektrarne je bil zgrajen najvišji dimnik višine 360 m10. Njegova 
prvotna uporaba je zaključena, saj termoelektrarna ne obratuje več. Dimnik sedaj služi kot izreden 
športni plezalni objekt in industrijski spomenik, ki privlači turiste. V nuklearni elektrarni v Černobilu 
je 16. aprila 1986 eksplodiral reaktor 4. Preostali trije reaktorji  so delovali do leta 2000 in so bili 
trajno zaustavljeni. Pričela se je razgradnja elektrarne, ki naj bi trajala do leta 2065.  Kakšen je 
življenjski ciklus naše Nuklearne elektrarne Krško? Vprašanje postaja zelo aktualno, saj se večkrat 
omenja 2. blok Nuklearne elektrarne Krško. Pri projektih izgradnje avtocest je življenjski ciklus 
dolg, lahko tudi desetletja. V času uporabe je treba izvajati vrsto vzdrževalnih del in projektov 
obnove, povečanja voznih pasov, uvedbe elektronskega cestninjenja itd. Projekt izvedbe 

 
10 Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Trboveljski_dimnik 
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elektronskega načina cestninjenja na slovenskem avtocestnem omrežju ocenjujemo kot 
tehnično-tehnološko, logistično in organizacijsko novost. Kakšen bo življenjski ciklus tega 
uvedenega načina cestninjenja ? Egipt je leta 1970 končal izgradnjo Asuanskega jezu, dolg je 3600 
m, pri temeljih širok 980 in na grebenu 40 m, ter visok 111 m, zbiralnik za jezerom je dolg 480 
km11. Navaja se, da bo jezero v funkciji redčenja rečnega blata približno 500 let. Viadukt Črni Kal 
dolžine 1065 m na avtocesti A1 Maribor-Ljubljana-Koper je najdaljši v Sloveniji12. Uporaba viadukta 
bo »dolga«. Koliko časa? Življenjski eksploatacijski ciklusi izdelkov so praviloma vezani na trajanje 
prodaje ali preprosto rečeno, dokler so tržno zanimivi. Razvoj najstarejšega poznanega analgetika 
Aspirin, ime je zaščiteno za acetilsalicilno kislino, sega v leto 1897, ko ga je v obliki praška 
sintetiziral dr. Felix Hoffmann. Zdravilo je še danes v uporabi. Projekt razvoja največjega 
potniškega letala na svetu A380 je bil končan s predajo prvega letala letalski družbi Singapore 
Airlines leta 2017, sledile so prodaje. Zadnje letalo s serijsko številko 272 je bilo izdelano za 
letalsko družbo Emirates v letu 2020. Plan prodaje je bil 1200 letal. Projekt ustvarjanja je končan, 
vsi procesi pregledov, vzdrževanja pa sledijo. Koliko časa še? 
 
Podobno lahko o življenjskem ciklusu ustvarjenega govorimo pri projektih izgradnje spomenikov, 
projektih na področju kulture, projektih nabave nove zdravniške opreme, projektih izgradnje 
domov za starejše, projektih razvoja novih zdravstvenih pripomočkih,  projektih izgradnje 
najvišjega nebotičnika, projektih razvoja novih letal, novih avtomobilov, novih pohodnih poti, 
projektih izvedbe olimpijskih iger, projektih izgradnje plinovodov, projektih izgradnje vetrnih 
elektrarn, projektih v zvezi z razvojem in rastjo podjetij, projektih uvedbe dela na daljavo, projektih 
novih telekomunikacijskih satelitov, projektih zasaditve novih gozdnih površin, projektih izgradnje 
lastne hiše itd. itd. Tudi na tem mestu se ponavljam z »itd.«. Veliko, zelo veliko projektov bi bilo 
treba navesti. Vendar je naš namen, da spodbudimo razmišljanja in predvsem odgovore, kaj je 
življenjski ciklus ustvarjanja, kaj je treba v času eksploatacije postoriti, katere projekte izvajati oz. 
kakšno strategijo oblikovati za potrebe zaključevanja eksploatacije. Odgovore je treba povezati z 
vrstami eksploatacij. Preprosta je seveda ugotovitev, da s projektom zagotavljamo življenjski ciklus 
tega, kar je bilo z njim načrtovano in ustvarjeno.  
 
A kaj traja večno, kar človek ustvari? Nič ali veliko sta lahko odgovora. Vzemimo samo za primer 
protipoplavno zaščito Benetk, viadukt Črni Kal, največjo elektrarno na svetu Jez treh sotesk na 
Kitajskem, hidroelektrarno Fala na reki Dravi, projekt Delta jez za zaščito naraščanja višine morja, 
največji kamniti most na svetu v Solkanu. Bodo njihove eksploatacije večne? Bodo piramide stale 
večno? Bomo kdaj odstranili vse odpadke, ki nastajajo ob vzponih na Mont Everest? 

 
Končanja eksploatacijskih ciklusov lahko označimo kot zgodovinske dogodke in dogodke 
sedanjosti, nedvomno pa bodo tudi dogodki v bodočnosti. Pri oblikovanju vhodne projektne 
zahteve in pripravi zagona projekta se vsekakor določa ali ocenjuje življenjski ciklus stvaritve, ki naj 
bi jo zagotovil projekt z eksploatacijo. Pri nekaterih projektih, predvsem tistih, ki zagotavljajo 
neposredne ekonomske učinke, je eksploatacija proces, s katerim se ustvarja nova vrednost v več 
kot samo ekonomskem smislu. V sedanjem obdobju velike potrošnje, vse večjih potreb po 
dobrinah, porasta razvad predvsem v razvitem delu sveta, razvoja znanosti in uporabnosti njenih 
dosežkov, želje po prevladi, strahu pred napadi, prihoda pribežnikov v razvite države – in še bi 
lahko naštevali – lahko vpliva na življenjske cikluse projektnih stvaritev in s tem tudi na ekonomske 
in druge učinke, ki jih te stvaritve lahko zagotovijo.  

 
11 Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Asuanski_jez 
12 Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Viadukt_%C4%8Crni_Kal 
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Iz niza razlogov, ki smo jih navajali v dosedanjem tekstu, smo večkrat poudarili, da naj bi bili 
dosežki projektov uporabni, služili koristnim namenom, omogočali naj bi doseganje strateških 
razvojnih in drugih ciljev, ki si jih postavljajo organizacijske tvorbe človeštva in so nenazadnje 
potrebni za ohranjanje ekosistema našega sveta. S projekti si že in si bomo še morali zagotoviti 
trajnostni razvoj. Lahko se omejimo npr. na projekte v gospodarstvu, zdravstvu, izobraževanju, 
osvajanju vesolja itd., torej na razna področja razvoja človeštva. Vendar je to dovolj glede na vse 
strateške in druge krize, na katere mora biti človeštvo pripravljeno in njihov vpliv kurativno 
obvladovati. To pomeni pravzaprav naslednje: 

- kakšna naj bo smer razvoja človeštva,  

- s kakšnimi projekti in njihovimi eksploatacijami in drugimi ukrepi zagotavljati razvoj, 

- strniti vse potrebne resurse in zagotoviti vse drugo, da se to tudi izvaja, 

- dosegati potrebno soglasje in poenotenje vseh potrebnih in odločujočih segmentov človeške 
družbe.  

 
Zagotoviti si moramo trajnostni razvoj in njegovo projektno izvajanje poleg izvajanja vsega 
ostalega, kar je in bo potrebno. 
 
 
Razmišljam in moram verjeti 
 
Kot dijak sem bil podajalec slik in teksta pod episkop na predavanjih po krajevnih območjih 
Maribora in okolici. Predavanja so izvajali učitelji, profesorji in priznani strokovnjaki z  raznih 
področij. Marsikaj sem se naučil, spoznal. In o marsičem sem pričel razmišljal in ob tem spoznaval, 
česa vsega še ne vem in kaj bi moral vedeti, kaj bi bilo dobro, da bi še vedel. Tako sem večkrat ob 
različnih temah slišal, da če bi revni del sveta, kjer je lakota in posledično velika umrljivost, dobil 
več hrane in vode kot pomoč, bi enormno pričelo rasti število prebivalcev, kar bi povzročilo nove 
probleme sveta, ne samo teh revnih držav. Nisem povsem dojel pomen tega, danes razumem. Na 
svetovnem kongresu IPMA v Berlinu leta 2000 sem si izbral v prostem programu tematiko »koliko 
ljudi na Zemlji lahko preživi, kolikim bo to omogočeno?« Predaval je zdravnik, nekdanji astronavt 
NASA, ki je takrat delal na tem projektu. Strnil bom ugotovitev njegovega projektnega tima, ki je 
bila: »Zemlja bo omogočila življenje 16 milijardam ljudi«. Diskusija je bila burna in prepričljiva do 
vprašanja: kdaj bo človeštvo Zemlje tolikšno?« Tišina, ki je temu sledila, je povedala veliko. Kje je 
meja zmožnosti Zemlje? Jo bomo lahko stalno povečevali? Izvajamo projekte, da bi zaščitili Zemljo 
in ves njen ekosistem.  
 
To uvod je nekako težko povezati s tematiko »Projekti in njihovi dosežki«. Vendar pa naj bi bili 
ravno dosežki projektov za človeštvo potrebna pridobitev. O tem se odloča pri določevanju vhodnih 
projektnih zahtev. Kdo jih določa? Gre samo za projekte z dosežki za zadovoljevanje potreb 
človeštva ali za dosežke za ohranjanje ekosistema? Povzemimo nekaj preprostih tolmačenj, kaj je 
ekosistem. Ekosistem je ekološki sistem v ekosferi, zemeljski plasti, ki jo tvorijo vsi organizmi in deli 
neživega okolja, s katerimi so povezani. Ekosistem tvori življenjska združba (biocenoza) in življenjski 
prostor (biotop)13. Površje Zemlje pokrivajo umetni in naravni ekosistemi. Vsak je sestavljen iz 
dveh komponent, to sta življenjski prostor ali biotop in življenjska združba ali biocenoza. Bolj kot je 
zgradba kompleksna, bolj je ekosistem stabilen in tem večje so njegove možnosti prilagoditve na 
spremembe v okolju (Vrhovšek, 2004 in drugi). Ekosistem je ekološki sistem, kjer so v funkcionalno 

 
13 Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Ekosistem  
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celoto povezani deli žive in nežive narave (Lah, 2002). V živi del se povezujejo rastline, živali in 
človeška družba, ki za svoje življenje potrebujejo neživi del, zrak, vodo in tla. V tako povezanem 
sistemu krožijo snovi in se pretaka energija. Vsak del sistema vpliva na druge člene in vsak del je 
odvisen od delovanja celotnega sistema14. Ne morem, da si ob teh strjenih obrazložitvah, kaj je in 
kaj tvori ekosistem, ne bi postavil vprašanja, ali izvajamo projekte, da z njihovimi dosežki, z 
njihovimi eksploatacijami ohranjamo ekosistem samo za dobrobit človeštva ali za vse žive in nežive 
sestavine. Sem mnenja, da naj dosežki projektov ne koristijo samo človeštvu, naj pripomorejo k 
ohranjanju celotnega ekosistema. Naj to ne izzveni kot neka popularna ugotovitev. Ljudje smo del 
ekosistema. Ga potrebujemo samo mi ljudje ali še kdo? 
 
Postavil sem si vprašanje, ali izvajamo projekte za ohranitev ekosistema. Vem, da je na vprašanje 
težko odgovoriti. Prednost bodo vedno imeli projekti, s katerimi zadovoljimo osnovne človeške 
potrebe in ostale, ki jih človeštvo potrebuje ali si jih zamisli, tudi kot prestižne in so skorajda 
nepotrebni. Kateri od projektov pripomorejo k ohranjanju ekosistema? Poskušajmo si dati odgovor 
za nekaj projektov: projekti zagotavljanja novih kmetijskih površin, zagotavljanja vode, projekti 
razvoja novih bio kozmetičnih preparatov, projekti novih bivalnih objektov, projekti izgradnje 
objektov za potrebe zdravstva, izobraževanja, kulture, prometa, odlaganja in predelave odpadkov 
in odplak, projekti izgradnje zabaviščnih parkov, projekti izgradnje najvišjih nebotičnikov, 
raziskovalno-razvojni projekti na področju kemijskega in biološkega orožja, projekti posegov v 
naravo (omenimo naj samo projekte neusmerjenega sekanja gozdov), projekti ustanavljanja 
naravnih parkov, projekti zapiranja rudnikov premoga, projekti izgradnje namakalnih sistemov, 
projekti zapiranja atomskih elektrarn, projekti postavitve vetrnih elektrarn, projekti razvoja in 
proizvodnje električnih avtomobilov, projekti povečevanja bivalnih površin, kot so mesta z več 
milijoni prebivalcev, projekti za obvladovanje podnebnih sprememb, projekti izgrajevanja 
komunikacijskega sistema v vesolju, projekti razvoja novih zdravil in načinov zdravljenja, projekti 
izgradnje mega tovarn hrane, projekti raziskovanja vesolja, projekti pošiljanja sond na Mars, 
projekti uvajanja projektnih programov izobraževanja za potrebe bodočega razvoja, projekti 
raziskav o možnih novih epidemijah in priprav za zdravljenje, projekti izdelave študij o stanju 
podnebnih razmer in sporočanja javnosti in politiki itd. itd. itd. Navedel sem samo nekaj projektov 
in si poskušal odgovoriti na vprašanje. Poskušam najti projekte, ki neposredno pripomorejo k 
ohranjanju ekosistema, nisem jih veliko našel. Vem, da vem premalo. Ob tem naštevanju projektov 
si postavljam novo vprašanje, ali res moramo skrbeti za ohranitev celotnega ekosistema ali pa 
predvsem samo tistega dela, ki človeku koristi, ga potrebuje, mu ne škoduje? Priznam, da sem si 
poskušal odgovoriti in pravega odgovora nimam. Pri navajanju projektov sem imel seveda v mislih, 
kakšne dosežke oz. eksploatacije bodo omogočali navedeni projekti.  
 
Vendar v kaj naj usmerimo človeške potenciale, v katere prednostne rešitve in s tem projekte nas 
usmerja potreba po trajnostnem razvoju? Kaj zajema, kaj sporoča? Lahko razberemo projekte, ki 
jih bomo morali izvesti? Poglejmo si dokument pod naslovom Agenda 2030, ki ga bom predstavil v 
nadaljevanju. Povzel bom uvodni tekst z državnega spletnega mesta gov.si15, in sicer: »Slovenija 
skrbi za skladnost državnih dokumentov razvojnega načrtovanja z razvojnimi dokumenti Evropske 
unije in mednarodnih organizacij. Med njimi je tudi Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, ki so 
jo sprejeli svetovni voditelji na zgodovinskem vrhu Združenih narodov septembra 2015. V okviru teh 

 
14 Vir: Tatjana Đurasović prof., Delitev ekosistemov, 
https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/732487/mod_resource/content/0/DELITEV_EKOSISTEMOV_-_UCBENIKC.pdf  
15 Vir: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/uresnicevanje-agende-2030/  
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ciljev, ki veljajo za vse, si države prizadevajo odpraviti vse oblike revščine, se spopasti z neenakostjo 
in se bojevati proti podnebnim spremembam, pri čemer ne bo nihče zapostavljen.«  
 
Ob tem razmišljanju me presunejo misli na vojno v Ukrajini. V raznih oblikah dobiva nove 
razsežnosti. Posledice vojne so vse večje in se širijo na vse večji del sveta. Veliko projektov se 
pripravlja in tudi izvaja, veliko jih je v pripravi in pojavljajo se spremembe v strategijah na vedno 
več področjih. Naj samo omenimo energetiko, letalski, železniški in pomorski promet, pridobivanje 
hrane, pomoč Ukrajini na raznih področjih in .... Težko je napovedovati, kaj vse se bo zgodilo. 
Nisem takšen poznavalec, da bi lahko napovedoval, da bi predstavil bodoča dogajanja, saj to 
bodočnost lahko označim kot »neznano bodočnost«, ki jo bo svet moral sprejeti. 
 
Poskušam si vsaj v grobem določiti, kaj vse bo treba narediti, na katerih področjih bodo potrebne 
nove strategije in s tem kakšne projekte bo treba izvesti: 

- bivanje: obnova porušenih bivališč, izgradnja novih bivališč, vodovodov, trgovin, obnova 
prometne infrastrukture, obnova okolice bivališč, zagotovitev upravljanja objektov, izgradnja 
in obnova domov za ostarele itd.,  

- zdravstvo: obnova zdravstvenih objektov, izgradnja novih objektov, nabava nove zdravstvene 
opreme, pridobitev kadrov, na novo urediti zdravstveno zavarovanje, zagotoviti zdravila in 
načine zdravljenja, povezava z mednarodnimi zdravstvenimi ustanovami, s Svetovno 
zdravstveno organizacijo (SZO) itd., 

- izobraževanje: obnova, nabava opreme, izgradnja novih objektov za izobraževanje, kader, 
nov razvoj izobraževanja in usposabljanja, dohitevanje izobraževanja v razvitem svetu, 
prehod na digitalizacijo s poudarkom na učenju na daljavo, zagotovitev kadrov, mednarodno 
sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja,  

- energetska oskrba: električna distribucija, elektrarne, plinovodi, toplovodno omrežje, sončne 
in vetrne elektrarne, lokalni energetski sistemi, 

- promet: prometna infrastruktura, letališča, podzemne železnice, železniški promet, nadzor 
prometa, obnova cest, urejanje prometa, 

- proizvodnja: obnova in izgradnja novih proizvodnih zmogljivosti, posodobitve, usposabljanje, 
vzpostavitev/zagotovitev kooperacij, dobav, sodelovanja pri razvoju izdelkov in storitev, 
pospešitev razvoja inženiringov, svetovanja, povezovanja z EU in ostalimi, nove tehnologije, 
zagon obnovljene proizvodnje, pridobitev kadrov, 

- hrana: obnova in nov zagon razvoj kmetijstva, obnova kmetijskih površin, zagotovitev 
prehrane, proizvodnja in priprava hrane, distribucija, živinoreja, ponovni izvoz pridelane 
hrane, obnova kmetijske mehanizacije, 

- urejanje odlagališč množice odpadkov, ki so posledica porušenega, 

- LJUDJE: vračanje v domovino, povrnitev v lastno zaupanje, odprava strahu, psihološke 
težave, zaposlovanje, skrb za družine, mlade, posledice izgube najdražjih, pokopališča, 
evidentiranje pokojnih, reševanje težav prizadetih, ki so ostali skorajda brez vsega, 
ZAPOSLOVANJE,  

- družbeni informacijski sistem, digitalizacija (dohitevanje in integracija s svetom), 
komunikacije, vključitev v boj proti kibernetski vojni,  

- obramba in zagotovitev varnosti, 

- vključitev v EU, NATO, 

- zagotovitev finančnih sredstev, 

- nov zagon vladnih institucij, uprave, nevladnih organizacij itd. 
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Potrebnih bo veliko projektov, veliko njihovih dosežkov in s tem zagotovljenih potrebnih 
eksploatacij. Čas bo ena glavnih strateških zahtev, ki jo lahko strnemo takole: čimprej bo treba 
izvesti projekte in druge aktivnosti. Ne bo enostavno določiti prioritetnega vrstnega reda. 
 
Vem, da nisem zajel vsega. Morebiti, da sem predstavil področja in s tem zamisli o projektih, ki 
bodo potrebna. Vse bolj pa spoznavam, da bo treba na veliko področjih spremeniti strategijo in 
povrniti zaupanje v lastne zmožnosti ljudi – Ukrajincev in seveda še drugih, ki bodo v to 
reinkarnacijo vključeni. Treba bo vzpostaviti krizni strateški in projektni management in zagotoviti 
vse potrebne pogoje.  
 
Ob vsem tem se moramo vprašati: so letošnje podnebne in ostale spremembe samo slučajnost 
tega leta ali pa so bodoča težko dojemljiva nova stalnica človeštva?  
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PROJEKTI 
IN MI 

 
Projekt je proces, ki ima svoj začetek in konec, ko smo si pridobili dosežek, ki bo izpolnjeval potrebe 

vseh, ki te dosežke potrebujejo in jim koristijo. 
 
 

3 PROJEKT 

 

Obstaja veliko definicij projekta. Možno jih je najti v strokovni literaturi in odprti knjižnici ali virih, 

ki jih danes najdemo na spletu. Leta 1975 sem postavil na osnovi takratnih spoznanj in lastnih 

izkušenj naslednjo definicijo: »Projekt je končni proces odvijanja določenih dejavnosti odnosno 

aktivnosti, ki so medsebojno logično povezane za doseganje podciljev, da se doseže končni cilj 

projekta. Z vsako aktivnostjo se doseže nek rezultat. A logična povezanost aktivnosti preko teh 

rezultatov privede do nekega podcilja ali končnega cilja. Pri tem ni pomembno, v kakšni 

medsebojni povezanosti so aktivnosti.«16  

 

 

Projekt in časovno omejeno ustvarjanje  

 

V uvodnih razmišljanjih smo omenili različne projekte in programe projektov na raznih področjih, 

za razne namene ustvarjanja, za njihovo pomembnost, izvedene v različnih zgodovinskih obdobjih, 

nakazali smo prioritetne projekte za današnji čas. Razmišljali smo tudi o projektih, ki bodo potrebni 

za človeštvo v bližnji in daljni bodočnosti. Ti projekti se skladajo z osnovno definicijo, ki smo jo že 

omenili. Naj nam bo tako osnova za nadaljnje definicije, kot sledi. 

 
Projekt je ciljno usmerjen in časovno omejen proces doseganja ciljev, ki smo si jih postavili, ne 
glede na to, ali bodo cilji doseženi takoj ob končanju projekta ali kasneje pri koriščenju tega, kar je 
bilo ustvarjeno. 
 
Ob tej opredelitvi si izpostavimo »ciljno usmerjen proces in proces doseganja ciljev«. Postaviti si 
moramo končni cilj in vmesne cilje, lahko jih tudi enačimo z mejniki, ter jih doseči. Govorimo o 
procesni obravnavi projekta, ki je značilna za večino definicij projekta. Gre za opredelitev procesa 
od začetka projekta do njegovega končanja. Je časovno omejen proces.  
 

 
16 Vir: Anton Hauc, Upravljanje projektima, Informator Zagreb, 1979  
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Projekt je zaključen proces izvajanja določenih del – aktivnosti, ki so med seboj logično povezane, 
– za doseganje ciljev projekta, in z nadaljnjo povezavo aktivnosti prek teh ciljev se postopoma 
doseže končni cilj, ki je bil določen pred začetkom projekta, pred njegovim zagonom izvajanja. 
 

Uvodoma smo omenjali tudi programe projektov. Vse pogosteje se projekte združuje v programe, 

saj določenih ustvarjanj ni možno doseči samo z enim enovitim projektom. Glavni razlogi so vse 

večja kompleksnost procesov ustvarjanja in medsebojna prepletenost izvajanja ter soodvisnosti 

ciljev, ki jih dosegamo s posameznimi projekti. 
 

Program projektov je ciljno usmerjen in časovno determiniran skupek projektov, ki s svojimi 

doseženimi cilji pripomorejo k doseganju ciljev programa. Je proces izvajanja teh projektov, ki s 

svojimi doseženimi cilji omogočajo postopno koriščenje ustvarjenega z eksploatacijami njihovih 

rezultatov.  

 

Podrobneje o programih projektov bomo spregovorili kasneje. Vendar bomo lahko že sedaj, ko 

govorimo samo o projektih, razpoznali nekatere skupne značilnosti.  
 
 
Projekt, aktivnosti, cilji in proces izvajanja 
 
Aktivnosti projekta so zaokrožena dela, s katerimi njihovi izvajalci s svojimi zmogljivostmi dosegajo 
rezultate. Te rezultate potrebujejo naslednji izvajalci aktivnosti, da dosežejo nove rezultate. Pri 
tem se dosegajo tudi podcilji, ki z izvajanjem naslednjih aktivnosti privedejo do spet naslednjih 
podciljev in s tem do končnega cilja. Grafična predstavitev projekta po tej definiciji je podana na 
sliki 2. 
 
 
 

 
 

Slika 2: Projekt kot proces med seboj logično povezanih aktivnosti 
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Za prikaze projekta po tej definiciji se uporabljajo različne tehnike mrežnega planiranja ob uporabi 
programskih orodij v okviru projektnega informacijskega sistema17.  
 
Pravokotniki predstavljajo aktivnosti, simboli v obliki romba pa podcilje od začetnega cilja, ki je 
formalni pričetek projekta, prek podciljev vse do končnega cilja projekta. V pravokotnike so 
vpisane aktivnosti Ai in ustrezni indeksirani rezultati ri,j. Medsebojna logična povezanost je 
označena z veznimi črtami v smeri puščic. 
 
Z vsako aktivnostjo se v projektu doseže neki rezultat, logična povezanost aktivnosti pa s pomočjo 
teh rezultatov omogoča izvedbo do nekega cilja ali končnega cilja projekta. Rezultati ene ali več 
aktivnosti pogojujejo izvajanje naslednje aktivnosti oziroma več njih, v kolikor so ti rezultati pogoj 
za njihovo izvajanje. Z enim ali več rezultati dosežem nek cilj projekta, ki smo si ga zastavili kot 
pomemben mejnik v izvajanju. Tako moramo za posamezne cilje doseči z izvedbo ustreznih 
aktivnosti naslednje rezultate: 
 
c

1 = r
1,1 + r

2,1
 + r

3,1 + r4,1 + r
5,1
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2
 = r
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 + r
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5
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Končni cilj projekta KP pa je dosežen, ko so doseženi vsi cilji projekta cj: 
 
KP = c

1 + c
2
 + c

3
+ c

4
 + c

5 
 

Po navedeni definiciji projekta se torej izhaja iz trditve, da se z rezultati logično medsebojno 
povezanih aktivnosti postopoma realizirajo (pod)cilji, projekt pa je končan, ko so doseženi vsi cilji. 
Logična povezanost aktivnosti tvori strukturo aktivnosti in logična povezanost podciljev tvori 
strukturo ciljev projekta. 

 

Posamezni cilj je pravzaprav dosežen z neposredno predhodnimi rezultati aktivnosti, pri cilju c1 je 
to rezultat r5,1 aktivnosti A5 in pri cilju c3 sta to rezultata r8,3 in r10,3 aktivnosti A9 in A10. Vendar pa ni 
mogoče doseči teh rezultatov, če niso izvedene predhodne aktivnosti in doseženi njihovi rezultati. 
Strukturo aktivnosti predstavljajo aktivnosti A

1
 do A

14
 v medsebojnih logičnih povezavah in 

strukturo ciljev c1, c2, c3 in c4 ravno tako v medsebojnih logičnih povezavah, ki izhajajo iz povezav 
aktivnosti.  

 
17 Razvitih je bilo vrsta metod za izdelavo planov projektov kot so CPM, PERT, MPM. Plani projektov se lahko izdelujejo 
z računalniško podprtimi programskimi orodji  in zajemajo planiranjem procesov projektov, določitev v navezi z 
določitvijo izvajalcev aktivnosti, planiranjem zasedenosti izvajalcev aktivnosti, planiranjem stroškov,  posredovanjem 
planov izvajalcem, kontrolo izvajanja itd. Najprimernejše so rešitve, da se izdelava planov projektov in vsega, kar ti 
plani omogočajo integrira v celovito planiranje organizacije in spremljanje poslovanja.    
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Medsebojne povezave aktivnosti določajo proces izvajanja projekta, ki se imenuje tudi tehnologija 
izvajanja projekta. Določitev ciljev projekta in aktivnosti, torej določitev strukture ciljev in 
strukture aktivnosti, je osnova za izdelavo planov projekta.  

 

Nadaljnje planiranje projekta zahteva določevanje trajanja izvedb aktivnosti, določitev izvajalnih 
resursov od kadrov, strojne in druge opreme, materiala in vsega, kar je potrebno izvajalcem, da 
lahko izvedejo aktivnosti; določitev stroškov za izvedbo aktivnosti, izdelavo finančnega plana, 
določitev tveganj, odločitvenih mejnikov, v katerih se sprejemajo odločitve o nadaljevanju 
projekta, o morebitnih spremembah ciljev, aktivnosti, izvajalcev, povezovanje s planiranjem 
nasploh v organizaciji itd. Vse to predstavlja celovit plan projekta.  

 

Na sliki 3 je prikazana poenostavljena tehnologija projekta – plan razvoja izdelka do prototipa. Za 
cilj, ki je potrditev prototipa, so potrebni rezultati predhodnih aktivnosti (tabela 2). 

 

                                         Aktivnosti  

Oznaka            Naziv                               Rezultat 

ZASNOVA IZDELKA 

 

3 Izdelava idejne zasnove   
 izdelka                                                Idejna zasnova izdelka 

                                                                            3D vizualizacija in predstavitev izdelka 

                                                                            Primerjalna analiza s konkurenčnimi izdelki                                                               
                                                          
   

4 Izdelava dizajna izdelka                 3D modeliranje izdelka 

                                                                            3D vizualizacija izdelka 
                  Koncept spletne predstavitve izdelka                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                            Mnenjska raziskava 

 

5 Izdelava tehnične definicije               Tehnična definicija izdelka in proizvodnja  
 izdelka                 Kooperacija in dobavitelji 
                 Logistika 

 

6 Marketinška analiza                           3D predstavitev in oglaševanja izdelka                                                                                 
Načini osvajanja tržišč konkurence 
                                                                            Predlog celovitega trženja izdelka 
                  Koncept tržnega nastopanja  
                  Spletna trgovina prodaje 
   

7               Ekonomika razvoja izdelka               Predinvesticijski elaborat 
                                                                            Finančni plan 
 

8 Izdelava končnega elaborata                                                            
Razvoj in osvajanje izdelka     
                 Poslovno sodelovanje 

                                                            Revidiran zagonski elaborat projekta 
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9 Potrditev projekta                Sklep uprave podjetja 

  

ZASNOVA IZDELKA POTRJENA 

 

 

 PROTOTIP 

 

11 Konstruiranje izdelka Konstrukcijska dokumentacija 
  Baza podatkov novega izdelka 
  Navodila za preskušanje 

  Servisni pogoji  

12 Vključitev kooperantov in  Pogodbe in naročila za izdelavo  
 dobaviteljev delov prototipa 

 

13 Izdelava delov – sklopov  

                za prototip                            Izdelani in preskušeni deli – sklopi 

Izdelava se izvede na robotiziranih sistemih, ki bodo sestavljali robotizirano proizvodnjo, hkrati se 
izvede preizkušanje robotov, kar je del projekta Postavitev robotizirane proizvodnje – ROBOT I. 

 

14 Dobava vzorcev od  Dobavljeni in prevzeti vzorci  
 kooperantov in potrditev z dokumentacijo, certifikati 

 

15 Montaža prototipov Montirani prototipi 

 

16 Preskušanje prototipov Preskušeni prototipi 
  Poročilo o preskušanju 
  Dopolnjena konstrukcijska in 
  druga dokumentacija 

  Presoje o skladnosti izdelka s standardi, predpisi,  

                                                            certifikati o ekološki ustreznosti 
  Interna mnenjska raziskava 
  Interna ocena izdelka 

                                                            Pogodbe o poslovnem sodelovanju 

                                                            Zagonski elaborat projekta ustanovitve skupnega                                                   

                                                            podjetja 

  Elaborat: Razvoj in osvajanje  
  izdelka (dopolnjen) 

                                                            Revidiran zagonski elaborat nadaljevanja projekta  

17 Potrditev razvoja izdelka  

                 in revidiranega  

                 zagonskega elaborata 

                 nadaljevanja projekta Sklep strokovnega odbora 

                                                             Sklep vodstva novega podjetja 

                                                            Sklep uprave podjetja  

 
Tabela 2: Popis aktivnosti projekta razvoja novega izdelka 
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Projekt je soodvisen z dvema projektoma, in sicer: 

- Postavitev robotizirane proizvodnje – ROBOT I, ki bo omogočala proizvodnjo izdelka, 
katerega razvoj je zajet v tem projektu, seveda pa bo robotizirana proizvodnja primerna tudi 
za druge izdelke. Projekt je sicer samostojen, je pa vsebinsko in časovno povezan z drugimi 
projekti in tudi s tem projektom, kar je na planu projekta razvoja izdelka tudi prikazano.  

- Projekt ustanovitve skupnega podjetja. S projektom se ustanovi gospodarska družba s 
poslovnimi partnerji za trženje izdelka tudi v izvedbi spletne prodaje, s skladiščem izdelkov 
predvsem za potrebe spletne prodaje, servisom in izvajanjem tržnih raziskav. 

 

Rezultati ene ali več predhodnih aktivnosti so podlaga za izvajanje naslednjih. Vsak izvajalec 
aktivnosti mora biti seznanjen, kakšne rezultate aktivnosti mora doseči, da lahko naslednji izvajalci 
izvedejo svoje aktivnosti. Izvajalci aktivnosti so notranji ali zunanji glede na organizacijo. V okviru 
organizacije izvajanja projekta je potrebno zagotoviti komuniciranje in nasploh posredovanje 
dokumentacije in vsega ostalega, kar potrebujejo izvajalci. Kot primer je lahko izdelava 
robotizirane proizvodne montažne linije, ki jo mora njen izvajalec dostaviti na lokacijo proizvodnje. 
Seveda je možna tudi rešitev, da to dostavo izvede posebno za takšne dostave specializirano 
podjetje. 
 
Za doseganje končnega cilja projekta sta pogoja tudi izveden projekt postavitve robotizirane 
proizvodnje - ROBOT I in projekt ustanovitve skupnega podjetja. Gre torej za tri medsebojno 
odvisne projekte. Govorimo lahko o programu projektov, kar se sklada z izhodiščno definicijo 
programa projektov.  
 
Projekt je predstavljen z grobim planom oz. procesom izvedbe projekta v dveh delih (slika 3)18. 
Zgornji del prikazuje v grobem aktivnosti do potrditve zasnove proizvoda. Sledijo v nadaljevanju 
aktivnosti do potrditve prototipa in zagonskega elaborata II. Ta elaborat se nanaša na nadaljevanje 
projekta, ki zajema postavitev proizvodnje, vključitev kooperantov, zunanjih dobaviteljev, 
zagotovitev tržne prodajne mreže, usposabljanje kadrov itd. Hkrati se v skladu s strategijo 
organizacije – gospodarske družbe izvajata projekta ROBOT I. priprava proizvodnje in projekt 
ustanovitve skupnega podjetja.  
 
Priprava projekta mora biti najprej osredotočena na določitev namenskih ciljev, rezultati projekta, 
združeni v posamezne objektne cilje, pa morajo zagotoviti ali pogojevati doseganje teh namenskih 
ciljev. Gre torej za to, da se določi, idejno projektira, zasnuje, načrtuje ipd. eksploatacija. Na 
začetku snovanja projekta se to pripravi v obliki idejne zasnove, ki pa je seveda odvisna od 
projekta.  
 
Vzemimo samo za primer določitev namenskih ciljev eksploatacije za projekt novega filma, projekt 
izgradnje novega cestnega omrežja, npr. infrastrukturni projekti tretje razvojne osi, ki izhaja iz 
strategije prostorskega razvoja Slovenije, ali projekt izgradnje sežigalnice odpadkov.  
 
 
 

 
18 Za izdelavo planov projektov se lahko koristijo programska orodja za pripravo planov, kontrolo in zagotovitev 
podatkov za povezovanje s poslovnim informacijskim sistemom. Vse bolj pa se uporabljajo rešitve  digitalizacije 
projektnega poslovanja z celotnimi digitaliziranim rešitvami za obvladovanje celotnega poslovanja in povezav z 
eksternimi subjekti, ki so vključeni oz. povezani s projektnim poslovanjem organizacije – projektnega sistema. Glej 
poglavje 8 Projektni sistem. 
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Slika 3: Grobi plan projekta razvoja novega proizvoda (navezava tabela 2) 

 
Po sliki 2 (stran 42) je začetek projekta, prvi cilj projekta označen s Cz. Kako pride do tega cilja in 
kaj vse je treba postoriti in kdo sprejme odločitev, da se izvajanje projekta prične na osnovi 
potrjene vhodne projektne zahteve kot zagonski elaborat I.?  

 

Vsekakor je moral projekt biti, predvsem njegova izvedba, ustrezno predhodno razdelana in 
pripravljena. Na osnovi vhodne projektne zahteve je treba pripraviti zagon projekta. Sledi 
odločitev, da se projekt mora pričeti izvajati. Glede na opisani proces projekta si postavimo nekaj 
preprostih vprašanj, kot so:  

- kako pride do iniciative projekta, do vhodne projektne zahteve, kdo jo pripravi in kdo odloči, 
da se prične »delati na projektu«? 

- kaj zajema vsa priprava projekta, da se lahko oblikuje vhodna projektna zahteva za izvedbo 
projekta? 

- kdo vse je vključen v izdelavo te zahteve, kakšno vlogo ima pri tem strokovna sredina, ki dela 
na vsebini projekta, ki je lahko npr. razvojni inštitut, lahko pa zunanja, npr. projektantsko 
podjetje, gradbeno podjetje ipd.?  
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- kdo potrdi vhodno projektno zahtevo in pripravljeni zagon projekta in s tem sprejme vrsto 
odločitev, ki so potrebne, da lahko pride do izvajanja projekta?  

- kdo vse so izvajalci projekta in kako se z njimi dogovoriti za sodelovanje pri izvajanju projekta 
po planu, ki ga morajo pri svojem delu upoštevati? 

- kako se organizira vodenje projekta in predvsem naloge vodstva projekta? 
 
To so samo nekatera vprašanja, ki so povezana z »rojstvom« projekta. Kdaj nastopi formalni 
pričetek izvajanja projekta?  
 
Poskušajmo si odgovoriti na ta vprašanja pri projektu izgradnje lastne hiše. Mladi družini, ki 
stanuje v najemniškem stanovanju, se bo rodil četrti otrok. Starša sta imela že pred porodom 
pogovore, da bo sedanje stanovanje premajhno in kaj storiti. Prišla sta do spoznanja, da bi bila 
najboljša rešitev lastna hiša. Pričela sta razčlenjevati možne variante in to, kakšna naj bi bila hiša, 
kakšna naj bi bila okolica, morebiti vrt, prostor za igranje in rekreacijo otrok, kakšna kurjava, hiša 
naj bo energetsko varčna, ima naj sončne celice za dobivanje tople vode in elektrike, garažo za dva 
avtomobila s priključkom za električno napajanje itd. V teh pogovorih sta prišla do več možnih 
variant. Po iskanju informacij sta starša ugotovila, da si bosta morala pridobiti dodatne potrebne 
informacije v zvezi z vprašanji zemljišča, tipa hiše, možnimi izdelovalci hiše in dobavitelji opreme, o 
projektiranju, o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vseh soglasij in dovoljenj. Okvirno sta 
se seznanila z postopki, predpisi, zakonodajo. 
 
Ob teh pripravah sta prejela informacijo, da bosta zemljišče dobila v dar od tete, komunalna 
ureditev že obstaja, potrebni bodo samo priključki do hiše. Enako je tudi z elektriko. Morebitnih 
problemov s sosedi verjetno ne bo. Tekom te vhodne priprave sta spoznavala vse predpise, 
zakonodajo, potrebno dokumentacijo, potrebna soglasja itd. Ugotovila sta tudi, da bo možno 
pridobiti bančni kredit. Ob tem sta si tudi pripravila zamisel notranje opremljenosti. Pripravila sta 
si zapis vsega, o čemer sta razmišljala. Govorimo lahko o tem, da sta pripravila vhodno zamisel, ki 
je bila nato pogoj za nadaljnje priprave za izvajanje. Postavimo si vprašanje, ali je projekt stekel ob 
tem, ko sta se pričela starša pogovarjati o novi hiši, ali šele sedaj, ko sta pravzaprav svojo zamisel 
oblikovala? V procesu projekta sta sproti sprejemala potrebne odločitve. 
 
V nadaljevanju sta izdelala okvirni plan. Ugotovila sta, da bosta potrebovala pomoč, predvsem za 
vodenje vseh aktivnosti, ki jih bo treba izvesti. To nalogo bo prevzel sorodnik, ki ima kar nekaj 
izkušenj in se spozna na postopke. Skupaj so si ogledali nove hiše pri znancih, se seznanili s 
problemi pričetka gradnje in same gradnje in kaj vse je še treba postoriti, česar prej nista vedela. 
To lahko označimo kot »zunanje svetovanje«. Skupaj so izdelali dopolnjeno zamisel nove hiše z 
ureditvijo okolice z vsem, kar je pri tem potrebno, in temu primerno dopolnili prvotni okvirni plan. 
Je šele sedaj nastopil pričetek projekta?  
  
Po planu je sledilo izvajanje vrste aktivnosti od prenosa lastništva, podrobnejše seznanjanje z 
bančnim kreditom, izbor izdelovalcev hiš, od katerih bosta zahtevala ponudbe, izbor prodajalcev in 
nasploh ponudnikov ostale opreme itd. Določenim izvajalcem hiš sta poslala prošnjo za 
preliminarno ponudbo glede na zahtevek, ki sta ga starša dorekla skupaj z sorodnikom kot vodjem 
projekta. Iz prispelih preliminarnih ponudb sta iz-brala določenega ponudnika, ki je dal ponudbo za 
celovito izvedbo projekta, v praksi pogosto označeno kot »izvedba na ključ« od projektiranja dalje 
do ureditve vse okolice, urejanja vseh soglasij in dovoljenj, vključeno je bilo tudi svetovanje pri 
načrtovanju določene notranje in zunanje opreme. Sklenila sta pogodbo in izvedla predplačilo po 
pogodbi iz lastnih sredstev. Lahko rečemo, da je šele s sklenitvijo pogodbe nastopil pričetek 
projekta? Ali pa je sklenitev pogodbe doseganje enega izmed podciljev projekta? 
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Za zaključek si postavimo še vprašanje, kdaj pa nastopi konec projekta, kdaj je projekt zaključen? 
Možno je, da se tako označi preselitev v novo hišo in prekinitev najemne pogodbe za staro 
stanovanje, lahko je pred tem še treba najti nov vrtec in novo šolo za otroke, saj je hiša oddaljena, 
treba je še javiti spremembo naslovov za osebne dokumente in vrsto še drugih aktivnosti, ki jih je 
pravzaprav težko označiti pod gradnjo nove hiše. Lahko rečemo, da pa je projekt pravzaprav 
končan, ko sta starša odplačala zadnji obrok kredita. Ob tej informaciji lahko rečemo »hiša je 
končno naša« ali pa »projekt je končan«.  
 
Pri opisu tega primera projekta smo pravzaprav izhajali iz opisa procesa projekta od njegovega 
začetka, ki je bilo spoznanje, da bosta reševala stanovanjski problem z gradnjo nove hiše, in do 
možnih končanj.  
 
Vprašanje kot izziv »za razmišljanje«: kakšen bo proces projekta ali programa projekta izgradnje 
novega bloka NEK 2? Kaj bo pričetek in kaj zaključek? Je že nastopil začetek projekta? 
 
 
Kako pride do projekta?  
 
Preprosto vprašanje, a odgovori niso enostavni. Je potreba tisto gonilo, ki spodbudi zahtevo, da se 
projekt zasnuje in nato izvede? Kakšne potrebe spodbudijo nastanek projekta? Je to preprosto 
potreba po preživetju, primoranost zaradi načina življenja, je želja po ustvarjanju, po uveljavitvi, so 
to obveze iz preteklosti, je to tekmovalnost s ciljem biti prvi, nekoga premagati; je to želja po 
nečem, kar še ni bilo ustvarjeno, česar drugi še niso ustvarili, je to nujnost zaradi sedanje krize ali 
kriz, ki jih pričakujemo, je to primoranost ustvarjanja dobička z izvajanjem projekta in nato 
koriščenjem tega, kar je s projektom nastalo, je to potreba, da se dokazuje (pre)moč, vzbuja 
strah ...?  
 
Potreba vzpodbudi projekt. To bi lahko povzeli iz pričujočih razmišljanj. Vendar s projektom 
preprosto rečeno nekaj nastane, nekaj, kar se uporablja na različne načine. Z izvedbo projekta 
dobimo stvaritev, ki ima uporaben namen, lahko je tudi (žal) neuporabna. Vprašanje, ki smo si ga 
zastavili na začetku, moramo dopolniti. Lahko ostane vprašanje, kako pride do projekta, vendar 
moramo pred določitvijo projekta doreči, kaj potrebujemo, da bomo lahko oblikovali, določili 
projekt in eksploatirali, kar bo z njim ustvarjeno.  
 
Potrebujemo predstavo tega, kar bi želeli ali moramo ustvariti, projekt pripraviti za izvajanje in ga 
nato izvesti . Sledi koriščenje tega, kar je bilo s projektom ustvarjeno. Je potreba tisto gonilo, ki 
spodbudi zahtevo, da se projekt zasnuje in nato izvede? Vprašanje si moramo postaviti drugače: je 
namen novo ustvarjenega tisto gonilo, ki spodbudi zahtevo, da se projekt zasnuje in nato izvede? 
Seveda je.  
 
Potreben je namakalni sistem, treba bo izvesti projekt izgradnje tega namakalnega sistema, in ko 
bo zgrajen, ga bomo lahko koristili, eksploatirali bomo dosežke, ki so bili doseženi s projektom. 
Kakšen namakalni sistem, zakaj, kje, kdo ga bo uporabljal, kako ga bomo financirali, s kakšnimi 
sredstvi in še marsikaj, pa moramo razčistiti, preden se izda zahteva za izvedbo projekta. Odgovore 
na to moramo povezati s strategijo razvoja kmetijstva in v to vključiti tudi kmetovalce in podjetja, 
ki se bavijo s kmetijstvom. Proces zajema oblikovanje strategije razvoja kmetijstva, oblikovanje 
namakalnega sistema in zahtevka za projekt, pripravo in izvedbo projekta, eksploatacijo, ki je 
uporaba namakalnega sistema. Smo del EU in s takšnimi projekti uresničujemo skupno in 
nacionalno strategijo razvoja kmetijstva in še kakšno, ki se na to strategijo navezuje. Za projekte 
lahko pridobimo sredstva EU.  
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Nadaljujmo z odgovori na vprašanja, ki niso enostavna, predvsem glede na organizacijo, vrsto 
projekta, odločevalce, pristojnosti managementa in projektnega managementa itd. Poskušajmo si 
dati odgovore za projekte izgradnje nove tovarne s sovlagatelji in vključenim razvojem povsem 
novega izdelka, projekt razširitve meje EU (schengenska meja) v Republiki Hrvaški oz. projekt nove 
ureditve te meje EU, o kateri se že kar nekaj časa razpravlja, projekt izgradnje novega bloka 
Nuklearne elektrarne Krško, projekt razvoja daljinsko vodenega električnega/hibridnega tovornega 
letala, projekt izgradnje protipoplavne zaščite, ki se sofinancira tudi s sredstvi kohezijskega sklada 
EU,  projekte izgradnje vetrnih elektrarn, projekte izgradnje novih domov za starejše, projekte 
posodobitve in obnove objektov in opreme v zdravstvenih ustanovah, projekte v zvezi z razvojen in 
implementacijo digitalne tehnologije, projekte izgradnje mobilnih omrežij G5, projekte na področju 
izobraževanja, šolstva in nasploh večanja usposobljenosti itd. Kaj so in kaj so bili nameni uporabe 
tega, kar bo s temi projekti nastalo, bo ustvarjeno?  
 
Kakšne so strategije projektov in kdo jih potrjuje, zagotovi finančne vire in vse ostalo, kar je za  
izvajanje projektov potrebno. Kdo vse bo sodeloval in prevzel obveznosti pri določanju projektov ter 
zagotavljal potrebna finančna sredstva in vse ostalo, kar bo potrebno za izvajanje projektov? So 
svetovne konference z udeležbo voditeljev večine držav sveta dovolj projektno naravnane, da lahko 
pričakujemo uspešno izvajanje projektov in postopno izboljšanje podnebnih razmer? To vprašanje 
si pogosto postavljam. Naj te projekte določajo države same ali bi morali izdelati najprej skupni 
plan projektov obvladovanja podnebnih sprememb  in na osnovi tega plana nato sprejeti 
obveznosti za projekte, ki jih morajo posamezne države izvesti same ali v sodelovanju z drugimi 
državami. Morajo pa seveda sodelovati in prevzeti tudi obveznosti pri izvajanju skupnih projektov, 
ki so pomembni za celotni svet. 
 
Reševanje posledic podnebnih sprememb ne more biti samo obveza onesnaževalcev. Posebej se 
osebno ukvarjam s problemom financiranja. Izdelati finančne plane na osnovi ocen finančnih virov 
in šele nato določiti konkretne projekte in obveznosti posameznih držav ali skupnosti držav za 
izvajanje projektov ni prava rešitev, ki po mojem mnenju ne more biti uspešno zagotovilo, da se 
bodo nekateri v nekih državah uspešno izvedli, Porast podnebnih sprememb žal ni več možno v 
celoti zaustaviti, s projekti jih samo lahko samo omilimo.  
 
Razmišljam dalje o namembnosti projektov osvajanja vesolja in uporabe vesolja za različne potrebe 
človeštva, o namembnosti projektov obnove kulturnih spomenikov, o projektu ustanovitve 
mladinskega pevskega zbora, projektih odpravljanja zasvojenosti? Velja za njih venomer, da je 
eksploatacija njihove stvaritve načrtovana iz potrebe ali iz človeku danega svojstva, ki bi ga 
preprosto poimenoval ustvarjanje? Projekti razvoja in uporabe cepiva proti bolezni COVID 19 so 
deloma zaključeni. Izvajajo se projekti razvoja cepiv za nove oblike virusne bolezni. 
 
Projekti za zagotovitev zdravljenja in projekti za odpravo posledic, ki jih je povzročila ta pandemija, 
se izvajajo. Niso nastali iz želje po ustvarjanju, temveč so nastali iz spoznanja, da je treba najti 
cepivo in izvajati vse ukrepe, ki naj bi pripomogli k končanju pandemije. Ustvarjanje je bilo in bo s 
tem v zvezi krizno ciljno usmerjeno. Gre za prisilo, ki jo moramo upoštevati. Določene projekte 
bomo enostavno morali izvesti in to uspešno. Prisiliti se bomo morali. Potrebna bo skupna 
strategija, pretežno je že dorečena strategija in določeni so  projekti za njeno izvajanje. Ali imajo 
vse države dovolj vsega, da te projekte lahko izvajajo? Moje dileme v odgovoru. 
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Kako pride do projektov, ki so potrebni za obvladovanje globalne strateške krize slabšanja 
podnebnih razmer? Naj zopet omenim zadnjo svetovno podnebno konferenco v Egiptu, kjer se je 
veliko dogovarjalo o potrebnih finančnih virih za »borbo« proti omenjenim krizam. Izjavo voditelja 
ene izmed revnejših držav je bila: kako naj prispevamo  finančna sredstva, saj jih potrebujemo za 
reševanje lastnih težav in med temi predvsem za odpravo lakote in doseganja gospodarske rasti in 
konkurenčnosti. Več nimamo. Naj dajo tisti, ki najbolj onesnažujejo ozračje in razpolagajo z več 
finančnimi sredstvi kot mi.  
 
Kako bo prišlo do projektov za obnovo Ukrajine in odpravljanje posledic te vojne? Kakšna bo 
strategija in skupni plan projektov je vprašanje, za katerega se že nakazujejo rešitve. Kdaj se bodo 
projekti v celoti lahko izvajali še ni možno vedeti. Bo lahko vse potrebne projekte izvedla Ukrajina 
sama? 
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PROJEKTI 
IN MI 

 
Projekt je proces uresničevanja vhodne projektne zahteve, od priprave zagona izvajanja in samega 

izvajanja, pa do koriščenja tega, kar bo s projektom ustvarjeno.  
 
 

4 PROCES PROJEKTA 

 
Že antični misleci so si definicijo razlagali kot opis bistva določenega pojma. Aristotel je trdil, da že 
sam opis bistva prispeva k opisu narave pojma in da mora definicija to vsekakor vključevati. Kot 
posledica tovrstnih razlag definicije se pojavi delitev na realno in nominalno bistvo določenega 
pojma. Aristotel je v enem izmed svojih del zapisal, da lahko poznamo pomen določenega izraza, 
četudi nismo prepričani, kako naj bi ta stvar izgledala. Na podlagi Aristotelovih dognanj še danes 
razlikujemo med nominalno in realno definicijo. Nominalna definicija pojasnjuje pomen pojma, 
realna pa ga poskuša ponazoriti v konkretnem svetu19. Konkretni svet, o katerem tukaj govorimo, 
so projekti, ki so že izvedeni, se izvajajo in bodo izvajani. Definicija, kaj je projekt, kaj so projekti, 
kaj programi projektov ali portfelji, je sicer lahko nominalna, zaradi izredne raznolikosti projektov 
pa moramo postaviti realne definicije. Povezati jih moramo tudi z definicijami, kaj ustvarjanje je. 
Projekt smo namreč označili kot proces ustvarjanja nečesa novega.  
 
V predhodnih poglavjih smo na več mestih navajali nekatere projekte in programe projektov. 
Predvsem bi izpostavil prvo poglavje »Projekti in ustvarjanje«. Navedli smo seveda samo nekatere 
projekte na raznih področjih, ki so bila, so in bodo stalnica človeštva. Vseh projektov in programov 
projektov seveda ni mogoče predstaviti. Lahko pa sami ugotovimo, da se projekti in programi 
projektov med seboj zelo razlikujejo glede namena.  
 
Nismo jih pa razvrščali. Naredimo si samo majhno primerjavo med podvigi naše zgodovine, kot so 
egipčanske piramide, kitajski zid, dosežki Majev, vodovodi, plinovodi, elektrarne, proizvodnja 
hrane, prometna infrastruktura, kmetijska proizvodnja, bivalna okolja, laserska orožja, osvajanje 
Lune in nasploh vesolja itd. Dodajmo še nekaj področij, kot so obnova uničenega po lokalnih 
vojnah, digitalizacija20, zdravstvo, farmacija, obramba, proizvodnja vojaške opreme, kultura, 
izobraževanje, različna področja raziskav in razvoja, turizem, ohranjanje biotskega sistema in še bi 
lahko naštevali. Vojna v Ukrajini traja in s tem ubijanje in rušenje do sedaj ustvarjenega. Treba bo 
izvesti izredno veliko projektov, da se zagotovi ponovno normalno življenje in ustvarijo pogoji za 

 
19 Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Definicija  
20 Projekti na področju digitalizacije dobivajo vse večji pomen. Tudi v programu predsedovanja R Slovenije Evropskemu 
svetu je digitalizacija posebej poudarjena. Za časa predsedovanja RS Svetu EU je poudarek na Digitalnem središču 
Slovenije https://www.gov.si/novice/2021-07-09-digitalno-sredisce-slovenije-drzavo-umesca-na-mednarodni-
zemljevid-inovativnosti/. Kratko predstavitev projektov digitalne transformacije je med mnogimi spleti in blogi mogoče 
dobiti na naslovu http://projektni-blog.blogspot.com/  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Aristotel
https://sl.wikipedia.org/wiki/Definicija
Slovenije%20https:/www.gov.si/novice/2021-07-09-digitalno-sredisce-slovenije-drzavo-umesca-na-mednarodni-zemljevid-inovativnosti/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Definicija
https://www.gov.si/novice/2021-07-09-digitalno-sredisce-slovenije-drzavo-umesca-na-mednarodni-zemljevid-inovativnosti/
https://www.gov.si/novice/2021-07-09-digitalno-sredisce-slovenije-drzavo-umesca-na-mednarodni-zemljevid-inovativnosti/
http://projektni-blog.blogspot.com/
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nadaljnji razvoj. Vendar vojna ne poteka samo v Ukrajini. Veliko vojn poteka po svetu in veliko 
obnov bo potrebnih. 
Potrebe po znanstveno-raziskovalnih dosežkih so vedno večje. Vedno več je in bo 
znanstveno-raziskovalnih projektov. Določenih problemov človeštva ne bo možno reševati brez 
dosežkov in spoznanj teh projektov.  
 
 
Obstajajo poenotene definicije projektov?  
 

Projekti se med seboj razlikujejo glede na to, v kateri gospodarski ali drugi dejavnosti se izvajajo, v 
kakšnih organizacijah se načrtujejo in izvajajo; delijo se po namenu, objektih projekta, vsebini, 
načinu izvedbe, glede na trajanje, ekonomiko, angažiranje izvajalcev, kompleksnost, tveganja, 
lokacijo izvedbe objekta, glede na okolje, v katerem nastajajo, na naročnike projekta, vloge pri 
načrtovanju in izvajanju razvoja, na vplivne dejavnike itd. Projekte je torej mogoče razvrščati na 
različne načine, v publicistiki in praksi pa tudi v zakonskih dokumentih in predpisih ni neke enotne 
razvrstitve projektov, čeprav jih na nekaterih področjih srečujemo, npr. v statistiki, v investicijskem 
bančništvu, pri programih za financiranje raznih programov s strani EU, vladnih projektnih 
programih, na področju mednarodnega sodelovanja na raziskovalno-razvojnem področju EU, pri 
kriznem delovanju oz. reagiranju. Vse bolj pa se opaža, da prihaja do vse enotnejše razvrstitve, ki 
je potrebna predvsem pri vse večjem povezovanju in na projektni način izvajanih mednarodnih 
programih, pri mednarodnem sodelovanju in ukrepanju, pri pripravi državnih proračunov, skladih 
finančne pomoči itd.  
 
Oglejmo si nekatere razvrstitve projektov, ki so sicer starejšega datuma, veljajo pa še danes. 
Projekti se delijo na projekte v gospodarskih in drugih dejavnostih, v javni upravi, na družbenem 
področju in na področju splošne koristnosti in jih je mogoče glede na to razvrstiti na raziskovalne 
in razvojne, nacionalne in internacionalne, bilateralne ali multilateralne, projekte v državah v 
razvoju, notranje in zunanje projekte glede na organizacijo, ki nastopa kot naročnik, in projekte, 
pri katerih so njihovi objekti glede na lokacijo naročnika centralizirani ali decentralizirani  itd.  
 
Projekti se med seboj razlikujejo glede na predmet projekta. Predmet projekta, govorimo lahko 
tudi o predmetu ustvarjanja, je lahko fizični objekt, kot npr. pri projektih gradnje nove elektrarne, 
tovarne ali mostu, vzpostavitve informatiziranega razvoja komunikacijske in programske opreme, 
projektih razvoja novega izdelka, projektih izstrelitve satelita, projektih izgradnje domov za 
starejše itd. Obstajajo pa tudi projekti, katerih predmet ni fizični objekt, npr. projektih poslovne 
integracije, projektih razvoja kadrov, reorganizacije podjetja, projektih kulturne prireditve, 
projektih uvedbe novega učnega programa, projektih šole v naravi, projektih humanitarne akcije 
itd. Na različnih področjih prihaja do podvigov, ki so posebnega pomena, so novi in se označujejo 
kot projekti.  
 
Probleme, ki jih rešujejo projekti, je mogoče razvrstiti po različnih ravneh in različni teži. Pri tem  se 
lahko aktivira država, več držav, primer bi bili mednarodni projekti, projekti več občin, občinski 
projekti, projekti neke regije, pokrajine ali več njih; profitne in neprofitne organizacije, samo 
določen del organizacije in podobno. To se lahko razširi še na več organizacij, ki so povezane kot 
poslovni ali projektni partnerji. Tvorijo lahko projektni konzorcij kot združenje več oseb, 
gospodarskih družb, mednarodnih institucij, vlad, organizacij v okviru mednarodnega sodelovanja, 
organizacij iz držav članic EU in podobno. Vse pogosteje se za izvedbo projekta ali programa 
projektov formira projektno podjetje z več lastniki. Podrobneje bomo o tem govorili v poglavju 
Projektni sistemi. 
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Kriterijev za razvrščanje projektov je več. Tako zasledimo delitev na gospodarske, socialne, 
raziskovalno-razvojne, tehnične, organizacijske projekte na področju kulture, vzgoje in 
izobraževanja itd. Delitev je tudi na mini, mono, multi in mega projekte, na kratkoročne, 
srednjeročne in dolgoročne itd. Slednje razvrščanje je lahko nedorečeno. Katere projekte označiti 
kot mega in katere kot mini? Naj omenimo še razvrstitev na preproste projekte, ki se odvijajo v 
majhni organizaciji ali občini. Kaj so mini projekti v neki mestni občini ali v regiji? Pogosto se nek 
projekt označi kot kompleksen. V čem je ta kompleksnost? Je to obseg projekta ali programa 
projekta, je to število investitorjev, področij, oblika vodenja projekta, tveganje, koristnost, ki je 
izražena z doseganjem različnih ciljev, raznolikost tehničnih področij, ki jih zajema izvedba 
projekta, angažiranje različnih resursov, izvajanje na več celinah? 
 
Razvrstitve projektov lahko povežemo tudi z razvrščanjem podjetij in drugih organizacij. Glede na 
to obstajajo projekti v industrijskih podjetjih, v zdravstvu, šolstvu, sociali, v javni upravi, projekti v 
organizacijah civilne družbe, ki izvajajo različne oblike pomoči, kot so Rdeči križ, Karitas, Unesco 
itd. Prav tako lahko govorimo o projektih v projektno usmerjenih podjetjih, od projektov v 
inženirinških organizacijah, projektantskih podjetjih, do projektov v gradbeništvu, raziskovalno-
razvojnih institucijah itd.  
 
Zasledimo tudi definicije projektov, ki načeloma lahko veljajo za vse projekte, s katerimi se danes 
srečujemo. V teh definicijah zasledimo ključne besede, kot so cilji projekta, namenski in objektni 
cilji projekta, ustvarjanje, proces projekta, zagon projekta, eksploatacija rezultatov projekta, 
trajanje, angažiranje na različne načine, različni izvajalski resursi, planiranje projekta, projektna 
organizacija in projektni management, stroški projekta, finančni proračun, naročniki projekta oz. 
investitorji, izvedba, kontrola, ukrepanje, tveganja, vplivni dejavniki, spremembe projekta v času 
izvajanja, prevzemniki rezultatov projekta, časovno omejeni medsebojni odnosi, združevanje 
znanja, strokovni in drugi načrtovalci vsebine projektov, vključenost v obstoječo organizacijo, vplivi 
na okolje itd. Gre torej za to, da se projekt definira, tako da so zajete ključne besede, ki smo jih 
navedli, saj vsako izmed njih lahko povežemo s projekti, pa tudi s programom projektov. Pri tem 
smo seveda upoštevali mnoštvo obstoječih definicij. Naj se zato definicija, ki jo navajamo v 
nadaljevanju, ne razume kot kopiranje obstoječih definicij, ki jih ne navajamo posebej in pr i tem ne 
omenjamo avtorstva. Gre preprosto za združevanje že spoznanega in hkrati preverjenega 
razmišljanja, kaj projekti so. Pri tem pa imamo težavo predvsem z definiranjem, kaj je dejansko 
začetek projekta. Smo pa to obravnavali kot vhodno projektno zahtevo, ki je seveda glede na vrsto 
projekta in organizacijsko okolje lahko zelo različna.  
 
Ni namen tega do sedaj opisanega razvrščanja, da opozorimo na razlike med različnimi 
razvrstitvami in na morebitne nedoslednosti. To seveda ni bil namen. Je samo pomagalo k 
ugotovitvi, da »svet« izvaja zelo različne projekte in programe projektov. In vedno več jih bo, kar 
smo že omenili. 
 
 
Projekt je ... 
 
Predhodno smo postavili definicije o projektu s poudarkom na časovno omejenem procesu 
izvajanja vrste raznih del - aktivnosti, da se dosežejo cilji projekta. Pri tem ne gre samo za 
določevanje teh del - aktivnosti, temveč gre za procese, ki jih moramo izvesti v času procesa 
projekta. 
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Projekt je proces: 
- priprave vhodne projektne zahteve, izražene z namenskimi cilji projekta, s katerimi bomo 

zagotovili eksploatacijo rezultatov projekta, določenimi kot objektnimi cilji,  
- snovanja in določitve vsebine projekta, kar izvaja strokovna sredina in s tem opredeli 

eksploatacijo kot uporabo rezultatov, ki jo zagotovi projekt, 
- planiranja izvajanja projekta: določanja procesov izvajanja, planiranja rokov, planiranja 

stroškov, planiranja finančnih prilivov in izdelave ostalih planov, 
- priprave zagona projekta,  
- napovedovanja in obvladovanja tveganj, 
- izvajanja projekta v omejenem času od njegovega pričetka do zaključka, ki je lahko pričetek 

izvajanja eksploatacije ali pa je končni cilj izvajanje eksploatacije do določenega roka, 
- aktiviranja projektnega sistema, ki se pojavi glede na vrsto projekta in organizacijsko okolje, 

v katerem se projekt izvaja, od managementa projekta, projektnega managementa, 
notranjih in zunanjih sistemov izvajanja in vseh drugih udeležencev, ki sodelujejo v procesu 
projekta,21 

- porabe finančnih sredstev za izvedbo projekta in zagotovitve eksploatacije, 
- vključevanja sistemov nadzora projektnega poslovanja v povezavi s celovitim planiranjem in 

nadzorom poslovanja in delovanja,  
- doseganja kakovosti v vseh fazah procesa projekta, 
- zagotavljanja kadrov za izvajanje projekta, 
- zagona eksploatacije,  
- izvajanja formalno-pravnih postopkov, ki jih zahtevajo priprava zagona projekta, njegovo 

izvajanje, nadzor in zaključevanje, 
- vključevanja notranjih izvajalcev ob upoštevanju njihovih obremenitev, 
- vključevanja zunanjih izvajalcev za dela na projektu, ki jih iz različnih razlogov ne morejo 

izvesti notranji izvajalci, 
- združevanja znanj in izkušenj ter ustvarjalnosti,  
- zagotavljanja varnosti vseh, ki so vključeni v izvajanje in nadzor izvajanja projekta, 
- povezovanja in sodelovanja med vertikalno ali horizontalno povezano organizacijsko 

strukturo, 
- doslednega upoštevanja človekovih pravic in dostojanstva človeka v procesu projekta, 
- stvaritev, s katero glede na vsebino, cilje projekta in doseženo eksploatacijo prispevamo k 

varovanju okolja in obvladovanju podnebnih sprememb. 
 
Obstajajo projekti, pri katerih moramo izvajati vse navedene procese, in projekti, pri katerih to ni 
potrebno. Za primerjavo vzemimo projekt izgradnje nove proizvodne hale z robotizirano 
proizvodnjo – vključenih je veliko zunanjih izvajalcev, najeti je treba kredite, pridobiti vsa potrebna 
soglasja in dovoljenja, zagotoviti oskrbo z energijo iz obnovljivih virov, ustanoviti novo podjetje, 
usposobiti kader itd., – ter projekt nabave gasilskega vozila. Že iz te kratke predstavitve lahko 
ocenimo, kakšne procese po gornji definiciji bo treba izvajati za prvi ali drugi navedeni projekt. 
 
Ob tej definiciji projekta si postavimo vprašanje, kaj so naloge projektnega managementa? Kakšna 
je njegova odgovornost? Kakšne so njegove pristojnosti? Kako mora biti organiziran, da bo lahko 
izvajal svoje naloge? Kakšna mora biti informacijska podpora za izvajanje nalog itd.? Postavili smo 
si vprašanja, na katera bomo morali v nadaljevanju odgovoriti.  

 

 
21 Za več informacij o projektnem sistemu oglejte poglavje 8 Projektni sistem. 
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Projekt kot proces nastajanja in proces izvajanja 
 
Kako nastaja projekt? Vprašanje je sicer enostavno, kar pa za odgovore ne moremo trditi. Kako so 
nastali projekt izgradnje Nuklearne elektrarne Krško, projekt drugega tira Koper-Divača, projekt 
izgradnje športnega centra Stožice, projekti razvoja zdravil za COVID 19, projekt izstrelitve štirih 
astronavtov na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) zasebnega podjetja SpaceX z raketo Falcon, 
projekt izgradnje novega vrtca, projekt razvoja in vpeljave novih vlakov podzemnih železnic, 
imenovanih x-Wagen na Dunaju, projekt(i) obeleževanja 30. obletnice osamosvojitve Slovenije, 
projekt(i) nakupa nove vojaške opreme za Slovensko vojsko, projekti oz. programi projektov 
predsedovanja Slovenije EU, projekti odpravljanja posledic plazu Stože pod Mangartom, ki se je 
sprožil leta 2000. O poglobitvi železniške proge in izgradnji osrednjega logističnega centra  v 
Ljubljani se je predsednik Vlade RS oktobra lani pogovarjal z županom Mestne občine Ljubljana in 
drugimi. Je to končno pravi začetek projekta, ki bo seveda dobil značaj programa projektov, saj se 
o tem projektu govori zelo dolgo, pred desetimi leti so aktivnosti za pričetek projekta zastale. 
 
Velika Britanija bo leta 2030 prepovedala prodajo novih dizelskih avtomobilov, do leta 2035 bodo 
še dovolili prodajo hibridov, ki omogočajo vožnjo brez neposrednih in okolju neškodljivih izpustov. 
To odločitev lahko označimo kot vhodno zahtevo obsežnih programov projektov, predvsem v 
avtomobilski industriji. Avtomobilski proizvajalec Mercedes-Benz menjuje strategijo razvoja 
avtomobilov, osredotočil se bo na luksuzne in prestižne in nasploh dobičkonosnejše modele. 
Vsekakor bo to zahtevalo vrsto projektov od RR-projektov do investicijskih in marketinških ter še 
katerih. Projekt izgradnje garažne hiše v okviru avtomobilskega terminala v Luki Koper lahko 
ocenimo kot strateško pomemben projekt.  
 
Veliko primerov projektov bi lahko navedli iz naših podjetij in ustanov. Zasledimo lahko veliko 
izrednih projektov in programov projektov, ki jih snujejo izredni ljudje, izredni poslovneži in 
strokovnjaki raznih profilov in nasploh inovatorji. Kako nastanejo projekti kriznega in urgentnega 
značaja, kot so npr. v primeru poplav, plazov, vojn, tornadov in pandemij, čemur smo priča sedaj, 
itd. Vzrok nastanka je jasen. Kdo vse pa je odgovoren in ima pooblastila za njihov zagon in 
predvsem za zagotovitev virov za izvedbo projektov, posebno če gre za projekte reševanja kriz 
nacionalne ogroženosti?  
 
Posebej pa moramo omeniti projekte in programe projektov, ki izhajajo iz naših obveznosti države 
članice EU, projekte, ki so vključeni v različne svetovne ali mednarodne projekte in programe 
projektov, projekte za reševanje globalnih strateških kriz, naj omenimo samo podnebne 
spremembe, svetovne probleme naraščanja revščine, pomanjkanja hrane in vode in drugih dobrin 
za primerno življenje. Dodati moramo še projekte in predvsem spremembe strategij na določenih 
področjih zaradi vojne v Ukrajini in drugih lokalnih vojn, projekte za preprečevanje zasvojenosti z 
drogami itd., itd. itd. 
 
Z izvedbo projekta si zagotovimo eksploatacijo tega, kar je s projektom nastalo. Logično sledi, da je 
treba cilje in učinke eksploatacije določiti pred izvedbo projekta. Gre za proces, ki ga označujemo 
kot proces projekta, ki ga lahko delimo na naslednje faze (slika 4, stran 57): 
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Slika 4: Proces projekta 

 
V pripravi vhodne projektne zahteve se oblikujejo namenski cilji eksploatacije in sama 
eksploatacija (to nakazuje puščica 1), kolikor jo je možno v tej prvi fazi procesa projekta celovito 
definirati, in hkrati tudi zahteve za izvedbo projekta. Vhodna projektna zahteva mora biti 
pripravljena tako, da je možno pričeti s pripravo zagona projekta (puščica 2). Priprava zagonske 
dokumentacije mora na eni strani upoštevati zahteve in cilje eksploatacije (puščica 3) in hkrati 
zagotoviti ustrezno izvedbo projekta (puščica 4). Projekt se zaključi, ko je izvedena predaja 
doseženega organizaciji, ki bo prevzela eksploatacijo (puščica 5). Gre za pomembno fazo, saj se s 
to fazo tudi preverja, ali je bil projekt uspešno končan.  
 
Določitev vhodne projektne zahteve, ki pomeni prvo evidentiranje projekta in njegovo potrditev s 
strani odgovornega managementa, omogoča nadaljevanje procesa projekta s fazo priprave 
zagona. V praksi in strokovni literaturi zasledimo za to fazo različna poimenovanja dokumentov, 
kot npr. idejni predlog, koncept, načrt projekta, iniciativni predlog projekta, dokument samo z 
nazivom projekta, navedbe projektov v okviru nekega strateškega področja, kot npr. program 
razvoja izdelkov, strateški plan prehoda na robotizacijo, program urbanistične ureditve, plan 
investicij, projekt dela na domu, program kulturne vzgoje itd. Vse več pa je primerov, da se v 
okviru strateških razvojnih dokumentov po strateško razvojnih področjih navedejo projekti, 
programi projektov ali portfelji projektov z ustreznim opisom, ki je možen glede na stopnjo 
konkretizacije projekta. To se uporablja vse bolj za druga razvojna, poslovna in krizna področja na 
področju kulture, izobraževanja, posebno na raziskovalno-razvojnem področju, področju 
organizirane skrbi za starejše itd. 
 
Vhodna projektna zahteva mora vsebovati določitev eksploatacije v orisu, ki je možen na začetku 
procesa (puščica 1 na sliki 4). Gre pa predvsem za strateške, vsebinske, razvojne, planske in druge 
dokumente, pri tem moramo izpostaviti dokumentacijo, ki se nanaša na vsebino projekta, roke 
izvajanja projekta, ekonomiko projekta, predvsem stroške projekta, financiranje in nasploh 
zagotovitve finančnih virov ter pričakovane ekonomske in druge učinke eksploatacije, na 
organizacijo projektnega managementa, prevzemnika(e) projekta in vrsto drugih podatkov, ki jih je 
možno pridobiti. Predhodne aktivnosti in ciljni projekti se izvajajo z namenom, da se lahko pripravi 
vhodna projektna zahteva v stopnji popolnosti, ki je pri tem možna. 
 
Projektno zahtevo smo označili kot vhodno, ki zadosti za prvo evidentiranje projekta. Se pa pri tem 
postavlja vprašanje, ali govorimo o zahtevi projekta ali naročilu? V praksi srečujemo različna 
poimenovanja, kot so npr. ideja projekta, zamisel projekta, idejni predlog projekta, pobuda 
projekta, koncept projekta, program izvedbe projekta, plan projekta, naročilo projekta ipd. Lahko 
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pa je ta zahteva vključena v nek vhodni dokument, kot je npr. lahko strateški razvojni program 
podjetja, v katerem so projekti opisani oz. predstavljeni. Za primer lahko omenimo nacionalni 
program varstva okolja za obdobje 2020-2030, koalicijsko pogodbo med političnimi strankami, v 
kateri so navedeni skupni projekti, ki jih bo koalicija podprla, državni proračun, v katerem so 
predstavljeni projekti ali programi projektov, s katerimi se naj bi udejanjala strategija razvoja 
države in za katerih izvajanje so namenjena sredstva iz državnega proračuna. Omeniti moramo 
tudi pridobitev sredstev EU itd. Lahko pa so to tudi npr. sredstva kot poroštvo za pridobitev tujih 
finančnih virov. To velja tudi za razne mednarodne sporazume o sodelovanju na raznih področjih, 
katerih izvajanje ima značaj projektov. Velja tudi za razne sklade (so)financiranja projektov, za 
katere lahko prijavimo projekte. Pri potrditvi projekta se oceni cilje projekta, ali so v skladu s cilji 
namenov sklada in tako primerni za pridobitev finančnih sredstev, ki so lahko povratna, s plačilom 
s odmikom ali nepovratna. Za nadaljevanje izvajanja projekta lahko to potrditev označimo kot 
pomembno odločitev, predstavlja pa tudi vsaj s strani sklada »zahtevo«, da se projekt nato tudi 
izvede.  
 
Ponavljamo vprašanje, ki smo si ga pred tem postavili: ali govoriti o projektni zahtevi ali 
projektnem naročilu. Če upoštevamo, kako in s kakšnim namenom so projekti in programi 
projektov določeni v razvojnih in drugih programih in planih, in je nato sprejeta odločitev, da se 
prične projekt izvajati, potem je primerneje, da govorimo o zahtevi. Predstavlja prvo evidentiranje 
projekta in je tako podlaga za sprejem odločitve, da je projekt primeren in da se mora nadaljevati s 
pripravo zagona projekta (puščica 2 na sliki 4). 
 
Vhodna projektna zahteva je odvisna od projekta, vrste projekta glede na vsebino, organizacijo ali 
več njih, ki bodo izvedle projekt, načina pridobitve finančnih in drugih virov, okolja, v katerem se 
pripravlja in izvede projekt, ter okolja, kjer se bo izvajala eksploatacija, od formalnih in 
neformalnih vplivnih dejavnikih, od tega, ali je projekt nacionalnega pomena ali pomena za druge 
družbene sredine, je projekt javnih in privatnih gospodarskih družb, ima mednarodni pomen, je 
krizni projekt, je projekt za potrebe nevladnih organizacij, geografske lokacije itd. Vhodna 
projektna zahteva se določa glede na cilje in učinke eksploatacije, ki naj bi jo s projektom dosegli. 
Za oblikovanje te zahteve je pogosto treba izvesti vrsto pripravljalnih aktivnosti, ki jih 
poimenujemo, kakor smo že omenili, kot ciljne aktivnosti ali ciljne projekte. Gre za razne študije, 
raziskave, analize, raziskovalno-razvojne projekte, prognoze konkurence, raziskave tržišč, raziskave 
predlaganih smernice razvoja EU, raziskave v zvezi z novimi razvitimi tehnologijami, o predvidenih 
dosežkih  razvoja digitalizacije,  nove tehnologije uničevanja ali ponovne uporabe odpadkov iz 
plastike, o tehnologijah recikliranja po novih predpisih itd. Raziskave o možnem   demografskem 
razvoju države, kar je podlaga za postavitev nacionalne strategije in s tem projektov za reševanje 
problemov, ki imajo marsikje že značaj demografske krize. Med ciljne projekte lahko uvrstimo RR 
projekte v zvezi z zdravstvom na raznih področjih,  prognoze razvoja zdravstva v EU, RR-projekte, 
ki naj podajo oceno možnih novih epidemij, vplivov nove zdravstvene zakonodaje, ki se pripravlja 
itd. Med ciljne projekte lahko uvrstimo tudi oceno vpliva sporazuma o Regijskem celovitem 
gospodarskem partnerstvu (RCEP) med članicami Zveze držav Jugovzhodne Azije (ASEAN) s 
partnericami, ki predstavlja največji prostotrgovinski sporazum na svetu (podpisan novembra 
2020), oceno vpliva in možnosti uporabe digitalizacije v bivalnih prostorih, možnosti in projektov 
koriščenja sredstev EU, ki jih je pridobila Slovenija za odpravljanje posledic bolezni COVID 19, 
možnosti prodaje kmetijskih proizvodov z novo ekološko direktivo, v pogojih pojava virusa in v 
povirusnem obdobju.  
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Kot primer navajamo možne dokumente, ki so podlaga za oblikovanje vhodnih projektnih zahtev 
ali pa jih že vsebujejo.  
 
 
Strategija razvoja države  
 

- obveznosti iz dogovorov o trajnostnem razvoju, 

- vizija, cilji, strategija razvoja države, ukrepi, resolucije ..., 

- državni proračun, 

- nacionalni razvojni programi po področjih22, 

- obvezujoči programi in obveznosti v okviru EU, 
- mednarodni sporazumi, 

- programi maloobmejnega sodelovanja, 

- krizni programi, 

- zakoni, ki se nanašajo na projekte, 

- programi mednarodnih obveznosti, 

- program reševanja migracijske problematike, 

- programi s področja varovanja in obrambe države, 

- program zagotavljanja varnosti, 

- meddržavni sporazumi, dogovori, 

- programi raznih namenov EU, ki so obvezni za vseh 27 njenih članic, 

- ukrepi EU in njenih članic proti pandemiji COVID 19, 

- koalicijska pogodba 
- itd. 

 
Vsekakor je gornji opis zelo splošen in nepopoln glede na vsa razvojna in ostala področja države in 
vseh državnih organov, ki vključujejo v svoja področja delovanja tudi projektno načrtovanje in 
izvajanje (pregled državnih organov). V marsikaterem dokumentu zasledimo prve identifikacije 
projektov. 
 
Povzemamo nekaj primerov: 

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, teme in projekti, 

- Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za infrastrukturo, Investicije v javno železniško 
infrastrukturo, Investicije v cestno infrastrukturo, javne objave Direkcije za infrastrukturo 
itd., 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, teme in projekti, projekti in programi, 

- Direkcije za vode, teme in projekti itd. 
 
 
Gospodarske družbe 
 

- strategije rasti in razvoja, vizija, poslanstvo, 

- dolgoročni razvojni programi po področjih, 

 
22 Vir: https://www.gov.si/podrocja/  

https://www.gov.si/podrocja/
https://www.gov.si/drzavni-organi/
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/),
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/projekti/
https://www.gov.si/podrocja/
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- strategija raziskovalno-razvojne dejavnosti, 

- marketinška strategija, 

- strategija razvoja izdelkov/storitev, 

- strategija posodobitve proizvodnje, 

- strategija poslovnega sodelovanja, 

- strategija širitve (prevzemi gospodarskih družb), 

- program digitalizacije,  

- razvojni programi po področjih, 

- krizni program, 

- strategija razvoja kadrov, organiziranosti, 
- strategija zniževanja stroškov, 

- strategija prevzema drugih gospodarskih družb, 

- program pridobitve finančnih sredstev za financiranje razvojnih in kriznih projektov 

- strategija pridobitve tujih investitorjev za vlaganja v razvojne projekte, 

- program vključevanja v EU projekte 

- itd. 
 
Strateški in razvojni dokumenti v gospodarskih družbah, ki so javno dostopni, so praviloma 
omejeni na predstavitev vizije, poslanstva, ciljev razvoja, področja poslovanja, 
raziskovalno-razvojnih dosežkov, programa izdelkov, novih tehnoloških rešitev in podobnega. 
Gospodarske družbe v večini primerov svoje strateške projektne programe in plane obravnavajo 
kot poslovno zaupne.  

 
 
Občine 
 

- strategija, vizija, poslanstvo občine, 
- razvojni dokumenti v zvezi z/s: 

o prostorsko ureditvijo, 
o urejanjem krajevnih cest in javnih površin, 
o komunalno urejenostjo, 
o izobraževanjem in usposabljanjem, 
o urejanjem organizirane skrbi za starejše, 
o varstvom okolja (voda, čist zrak, odpadki, hrup itd.), 
o gospodarskim razvojem, 
o izgradnjo industrijskih oz. obrtnih con, 
o pospešitvijo razvoja kmetijstva, 
o varovanjem kulturne dediščine, 
o razvojem turizma, 
o pospeševanjem drugih energetskih virov (sončne in vetrne elektrarne), 
o ravnanjem z odpadki, 
o razvijanjem kulture, 
o športom in rekreacijo itd. 

- programi projektnega sodelovanja z drugimi občinami, 
- programi koriščenja sredstev kohezijske politike, 
- vključitev v razvojne programe države itd.  
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Nekaj primerov občin: 
- Mestna občina Ljubljana, pregled vseh projektov, podjetništvo v Ljubljani, (povezava1, 

povezava2, povezava 3), 
- Mestna občina Kranj, EU projekti, sodelovanje pri EU projektu CITYCIRCLE, (povezava1, 

povezava2) , 
- Občina Postojna, projekti in investicije, (povezava), 
- Dunaj, Avstrija, načrt in projekti razvoja mesta, (povezava), 
- Zagreb, Hrvaška, projekti razvoja mesta (povezava), 

 
 

Priprava zagona projekta 
 
Priprava zagona projekta je proces, v katerem se pripravi vse, kar je potrebno ali možno za 
sprejem odločitve, da se prične projekt izvajati. Kaj vse je treba pripraviti, je odvisno predvsem od 
vrste projekta. Za primerjavo si samo vzemimo projekt izgradnje novega cestnega odseka, npr. 
projekt 3. razvojna os, projekt izgradnje novega vrtca, projekt rekonstrukcije mostu, projekt 
razvoja nove storitve oskrbe na domu, projekt znižanja stroškov v gospodarski družbi, projekt 
zagotovitve posebnega oddelka v bolnišnici za bolnike z okužbo s koronavirusom, ki ima v sedanjih 
razmerah značaj kriznega projekta, urgentni projekt iskanja novih tržišč za inženirinške projekte 
programa ravnanja z odpadki itd. Zaradi posledic vojne v Ukrajini bomo morali izvesti vrsto kriznih 
in urgentnih projektov na področju zagotovitve energetskih virov, prehrane, gospodarstva, 
obrambe, na področju zagotavljanja pomoči Ukrajini v sklopu integralne pomoči EU in ostalega 
sveta itd. Že iz navedbe teh primerov projektov lahko povzamemo, da je pred pričetkom priprave 
zagona projektov treba zamisel projekta doreči – govorimo lahko o prvi identifikaciji – in nato 
sprejeti odločitev, da pričnemo pripravljati zagonsko dokumentacijo. Posebej moramo izpostaviti 
projekte javnega značaja, kot so infrastrukturni projekti, projekti v zvezi s pridobivanjem novih in 
za okolje neškodljivih energetskih virov in podobno, kjer je lahko zaradi političnega vpliva, 
strokovnih razhajanj, vplivnih dejavnikov, birokratskih pogosto nepotrebnih ovir, sprememb pri 
financiranju in podobnega proces dolgotrajen in ne nazadnje povečuje stroške ne samo priprave 
zagona projekta, ampak tudi same izvedbe.  
 
Priprava zagona projekta je proces izdelave zagonskega elaborata projekta, pogosto imenovanega 
tudi zagonska projektna dokumentacija. V nadaljevanju podajamo okvirno sestavo zagonskega 
elaborata, ki je: 
 
Že iz te okvirne vsebine lahko ugotovimo, da je priprava zagonskega elaborata timsko delo 
strokovnjakov z različnih področij in seveda tudi projektnega managementa. Govorimo o 
zagonskem projektnem timu. Zagonski elaborat je pogoj za sprejem odločitve, da se proces 
projekta nadaljuje z izvedbo projekta. Kdo sprejema to odločitev? Odgovor je lahko enostaven – 
tisti, ki predstavlja najvišji management in ima za to takšne pristojnosti. Vzemimo si za primer 
projekt izgradnje novih vetrnih elektrarn na lokaciji, ki je za ta namen določena v državnem 
lokacijskem načrtu in zajeta v nacionalnem razvojnem programu. Koncesijo za izvedbo projekta je 
pridobila energetska gospodarska družba z večinskim lastniškim deležem države, financiranje 
projekta bo zagotovljeno tudi s sredstvi EU. Ocenimo lahko, da odločitev sprejme samo 
management omenjene gospodarske družbe ali pri tej odločitvi sodelujejo še ustrezna ministrstva 
ali tudi vlada. Pri projektu postavitve nove proizvodne hale podjetja pa lahko projekte potrdi sam 
lastnik oz. direktor tega podjetja. Kdo vse pa je vključen v potrditev zagonske dokumentacije 

https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/ljubljana-zate/pregled-vseh-projektov/
https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/podjetnistvo/
https://www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/
https://www.kranj.si/medijsko-sredisce/eu-projekti
https://www.kranj.si/eu-projekt-citycircle
https://www.postojna.si/objave/46
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/
https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=6c2cfef9b2314a99a2e29fe1c44e3a79


62 
 

projekta razvoja novega izdelka s postavitvijo nove proizvodnje in prevzemom dveh 
najpomembnejših kooperantskih podjetij, kar je bilo v pripravi vhodne projektne zahteve že 
sklenjeno, formalnopravno pa se bo združitev izvedla v prvih fazah izvajanja projekta? Kdo vse je 
odločal o projektu II. tir Koper-Divača, primerneje je reči o programu projektov, za katerega so 
strateški partnerji v sodelovanju z vlado in potrditvijo zakona na Državnem zboru ustanovili 
projektno podjetje23? Naj dodamo še nekaj informacij o projektu in pomembni dokumentaciji24. 

Iz navedenih primerov lahko povzamemo, da je priprava zagona kompleksen proces, ki zahteva 
potrditve in odločanje med izvajanjem procesa. Določene odločitve lahko sprejme samo najvišji 
management, npr. uprava, ki potrdi zagonski elaborat. So pa tudi primeri, ko odločitev sprejmejo 
še družbeniki organizacije, banke in skladi, ki so vključeni v financiranje projektov, ministrstva itd. 
 
 
Raznolikost projektov 
 
V čem se med seboj razlikujejo projekti izkopa predora pod Rokavskim prelivom, projekt izkopa 
druge cevi predora Karavanke, izkopa predora pod St. Gotthardom, projekti osvajanja Marsa s 
projekti oz. programi projektov Republike Kitajske, Združenih držav Amerike in Združenih arabskih 
emiratov, projekt izgradnje II. tira Koper-Divača, projekti gradnje hidroelektrarn na spodnjem toku 
reke Save, projekti razvoja novih izdelkov na področjih energetike, prometa, prehranjevanja, 
zdravstva, telekomunikacij, organiziranega dela na daljavo, študija na daljavo, odprave lakote, 
gradbeništva, raziskovalno-razvojni projekti v zvezi s podnebnimi razmerami, v zvezi z 
obvladovanjem vse pogostejših psihičnih težav, demencami itd.? Navedli smo samo nekaj 
primerov projektov. Odgovor je lahko, da se projekti med seboj razlikujejo po dosežkih. Vendar se 
projekti med seboj zelo razlikujejo tudi zaradi drugih karakteristik. Razvrščamo jih na različne 
načine, po različnih kriterijih. To razlikovanje je tudi osnova za klasificiranje projektov.  
 
Klasifikacija se pojmuje kot razvrstitev, razporeditev česa glede na enake ali podobne lastnosti25. 
Pod »česa« bomo obravnavali samostojne projekte in projekte, združene v programe projektov. 
Če povzamemo, da so projekti procesi ustvarjanja in s tem procesi zagotovitve eksploatacij, potem 
je treba pri klasificiranju govoriti o klasifikaciji ustvarjanja in klasifikaciji rezultatov ustvarjanja, kar 
smo označili kot eksploatacije. Klasifikacije projektov in programov projektov srečujemo v 
strokovni literaturi, v posameznih organizacijah, zakonodaji, skupnih razvojnih in drugih 
programih, so mednarodno usklajene in predpisane, določene so v razpisih za pridobitev finančnih 
sredstev za zagon in izvajanje projektov itd. Potrebne so predvsem zaradi poenotenja, pri izdelavi 
raznih programov in planov kot so npr. programi kohezijske politike EU, programi mednarodnega 
sodelovanja na nekem področju, pri izdelavi državnih proračunov, pri celovitem projektnem 
poslovanju nekega podjetja, programih reševanja globalnih strateških kriz, pri razvrščanju 
raziskovalno-razvojne dejavnosti, pri določanju programov razvoja in delovanja javne uprave, 
projektih in programih projektov iz programa predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije26 itd. 

 
23 Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7524, Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z 
drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT),  
24 https://drugitir.si/pomembni-dokumenti/  
25 Vir: http://bos.zrc-sazu.si/cgi_new/neva.exe?name=ssbsj&expression=klasifikacija 
26 Pod sloganom »Skupaj. Odporna. Evropa.« si bo Slovenija kot predsedujoč prizadevala za okrevanje in večjo 
odpornost EU, razmislek o prihodnosti Evrope, krepitev pravne države in evropskih vrednot ter varnost in stabilnost v 
evropski soseščini. https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/predsedovanje-slovenije-svetu-eu-2021/program-
in-prednostne-naloge/  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7524
https://drugitir.si/pomembni-dokumenti/
http://bos.zrc-sazu.si/cgi_new/neva.exe?name=ssbsj&expression=klasifikacija
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/predsedovanje-slovenije-svetu-eu-2021/program-in-prednostne-naloge/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7524
https://drugitir.si/pomembni-dokumenti/
http://bos.zrc-sazu.si/cgi_new/neva.exe?name=ssbsj&expression=klasifikacija
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/predsedovanje-slovenije-svetu-eu-2021/program-in-prednostne-naloge/
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/predsedovanje-slovenije-svetu-eu-2021/program-in-prednostne-naloge/
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Kriteriji za razvrščanje projektov so različni. Izberemo jih predvsem iz potreb oz. namenov, ki jih 
želimo doseči s klasifikacijo.  
 
 
Razvrstitev projektov po vsebini 
 
Razvrstitev projektov po vsebini pomeni, da določamo panogo ali na splošno področje delovanja, 
kjer se projekti pojavljajo in so z njimi zagotovljene eksploatacije, ki so značilne za področje. 
Panoge oz. področja lahko delimo na naslednje: 

- gospodarstvo, 

- energetika, 

- kmetijstvo,  

- promet, 

- zdravstvo,  

- farmacija, 

- obramba, 

- finance, bančništvo, 

- kultura, 

- raziskave in razvoj za različne namene in na različnih področjih, kjer se ti projekti snujejo in 
izvajajo 

- izobraževanje, usposabljanje, 

- osvajanje vesolja, 

- šport in rekreacija, 

- turizem, 

- komunikacije, 

- digitalizacija, 

- verstva, 

- socialno skrbstvo, 

- človek – človeštvo, 

- bivanje itd. 
 
V okviru vsakega področja je potrebno podrobnejše razvrščanje. Vzemimo za primer področje 
turizma. Na tem področju lahko govorimo projektih izgradnje novega hotelskega kompleksa, 
kopališča, rekreacijskega centra v turističnem naselju, izgradnje ladje za turistična potovanja itd. 
Na to področje lahko uvrstimo tudi projekte, kot so turistična potovanja v eksotične države, 
projekte dopustovanja, projekte pohodov po transverzalah, projekte organiziranega kolesarjenja 
itd., v kolikor jih turistična podjetja obravnavajo kot projekte poslovanja. Bomo lahko polete za 
ogled vesolja obravnavali kot komercialne projekte na področju turizma? Projekt izgradnje 
hotelskega kompleksa smo predstavili kot projekt na področju turizma. Je to res projekt  samo s 
področja turizma ali je to tudi projekt s področja gradbeništva? Kam uvrstiti projekt izgradnje 
turistične ladje? Eksploatacije, ki jih zagotovi takšna ladja, so turistične destinacije, medtem ko je 
izgradnja ladje za turistična potovanja pravzaprav projekt s področja ladjedelništva. 
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Poimenovanje projektov s predstavitvijo namenskih in objektnih ciljev in s tem eksploatacije je 
podrobnejša in razumljivejša razvrstitev. Pri projektu izgradnje novega vodovodnega omrežja v 
neki občini bo zagotovljena oskrba z vodo z novo izgrajenim vodnim zajetjem, pri projektu 
izgradnje novega električnega daljnovoda bo zagotovljena električna energija za različne 
uporabnike, s projektom vzpostavitve celostnega spletnega poslovanja se bo izvajal marketing s 
spletno prodajo. 

 

Pri projektu zapiranja rudnika ne moremo govoriti o nekakšni eksploataciji; gre za doseganje 
drugih ciljev, ki so praviloma strateškega pomena, pri projektu obnove kulturnega spomenika pa 
gre za nadaljevanje poslanstva, ki ga ta spomenik ima. Na področju športa in rekreacije lahko 
govorimo o projektu obnove športnega štadiona, o programu projektov priprave in izvedbe 
olimpijade, ki zajema množico projektov, ki so potrebni vse do svečane otvoritve, in nato projekte, 
ki se navezujejo na izvedbo tekmovanj posameznih športnih disciplin in nasploh izvajanja športnih 
manifestacij itd. Tem projektom v okviru programa lahko dodamo projekte (pod)programa 
ureditve prometa, bivanja, projekte zagotovitve varnosti, središč za komunikacijske povezave, 
projekte vzpostavitve tv prenosov itd. 

 
 
Razvrstitev projektov po klasifikaciji proizvodov in storitev 
 
Za razvrščanje projektov po področjih lahko uporabimo razne klasifikacije tujega in domačega 
izvora. Za nadaljnje razvrščanje projektov bomo uporabili klasifikacijo proizvodov po dejavnosti 
CPA Statističnega urada Republike Slovenije (SKP/CPA). Povzemimo iz gradiva »O KLASIFIKACIJI 
CPA Kaj je CPA«27 naslednje:  
 
CPA je kratica za Klasifikacijo proizvodov po dejavnosti (Classification of Products by Activity), ki se 
uporablja za razvrščanje (kategorizacijo) izdelkov in storitev, ki imajo skupne (enake ali podobne) 
značilnosti, v skupine (kategorije). Te so osnova za zbiranje podatkov za statistični namen in za 
izračunavanje statističnih podatkov o proizvodnji in potrošnji, o trgovini in mednarodni trgovini z 
njimi ter o mednarodnem prevozu. 
 
CPA je tudi evropska klasifikacija proizvodov po dejavnosti, ki podrobneje razlaga evropsko 
klasifikacijo gospodarskih dejavnosti, NACE, in tudi njeno nacionalno različico, imenovano 
Standardna klasifikacija dejavnosti, SKD. CPA je evropska različica CPC (Osrednje klasifikacije 
proizvodov Združenih narodov), njeni cilji pa so skladni s cilji CPC. Glavni namen vsake od obeh 
klasifikacij je v tem, da je podlaga za enotno razvrščanje blaga in storitev, ki so rezultat ekonomske 
dejavnosti. 

CPA tvori ogrodje, na katero se vežejo druge nomenklature proizvodov, ki se uporabljajo za 
specifična področja, npr. povezava s HS (Harmoniziranim sistemom), tj. mednarodno klasifikacijo 
carinskega blaga, ki jo uporabljajo vse članice Svetovne trgovinske organizacije), ter s KN 
(Kombinirano nomenklaturo carinske tarife), ki HS podrobneje razčlenjuje in se uporablja v EU. 

CPA Ver. 2.1 je kratica za standardno klasifikacijo proizvodov (blaga in storitev) po dejavnosti, ki je 
bila sprejeta z UREDBO KOMISIJE (EU) št. 1209/2014 z dne 29. oktobra 2014 o spremembi Uredbe 

 
27 https://www.stat.si/skd?page=KlasifikacijaCPA 

https://www.stat.si/skd?page=KlasifikacijaCPA
https://www.stat.si/dokument/9348/Klasifikacija%20proizvodov.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1209&rid=1
https://www.stat.si/skd?page=KlasifikacijaCPA
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(ES) št. 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o novi statistični klasifikaciji proizvodov po 
dejavnosti (CPA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93. 
Uredba Evropske Komisije o posodobljeni statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti CPA 
Ver. 2.1 je začela veljati 1. 1. 2015. 

Podrobnejša predstavitev klasifikacije CPA je v gradivu Statističnega urada Republike Slovenije CPA 
Ver. 2.1 KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI, štev. 13, Ljubljana 201628.  
 
Področja, ki jih zajema klasifikacija, so:  

- kmetijski proizvodi,  
- gozdarski in ribiški proizvodi,  
- rude in kamnine, proizvodi predelovalnih dejavnosti,  
- oskrba z električno energijo, plinom in paro,  
- oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja,  
- gradbeni objekti in gradbene storitve,  
- veleprodaja in maloprodaja; popravila motornih vozil,  
- prevozne storitve in skladiščenje, gostinske storitve,  
- informacijske in komunikacijske storitve,  
- finančne in zavarovalniške storitve,  
- poslovanje z nepremičninami,  
- strokovne, znanstvene in tehnične storitve, 
- druge poslovne in pomožne storitve, 
- storitve javne uprave in obrambne storitve,  
- storitve obvezne socialne varnosti,  
- izobraževanje, 
- storitve zdravstva in socialnega varstva,  
- kulturne, razvedrilne in rekreacijske storitve, druge storitve,  
- storitve gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem,  
- neopredeljeni izdelki in storitve gospodinjstev za lastno rabo,  
- storitve eksteritorialnih organizacij in teles. 

 
Z uporabo te klasifikacije lahko izvedemo tudi razvrščanje projektov. Za primer vzemimo naslednja 
področja. 
  
 
OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI TER SANIRANJE OKOLJA 
 
Zbiranje, odvoz in ravnanje z odpadki; reciklaža: 

- stekleni odpadki,  
- odpadki iz papirja in kartona,  
- rabljene zunanje pnevmatične gume,  
- odpadki iz gume,  
- plastični odpadki,  
- odpadki iz tekstila,  
- odpadki iz usnja,  
- nenevarni kovinski odpadki, neekspandirana žlindra, 

 
28 https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9348/Klasifikacija%20proizvodov.pdf  

https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9348/Klasifikacija%20proizvodov.pdf
https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9348/Klasifikacija%20proizvodov.pdf
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- drugi nenevarni odpadki za recikliranje, mešani odpadki, namenjeni za reciklažo, npr. mešani 
kovinski in plastični odpadki, neaglomerirani lesni odpadki in ostanki.  

 
Projekti, ki so potrebni za zbiranje, odvoz in ravnanje z odpadki z recikliranjem, so lahko projekti 
osveščanja povzročiteljev nastanka odpadkov, npr. proizvajalcev, stanovalcev oz. celotnega 
prebivalstva mesta z okolico, projekti izgradnje zbirnih centrov za odpadke, projekti zagotovitve 
odvoza odpadkov od zbirnih lokalnih centrov ali odlagališč, projekti izgradnje sežigalnic odpadkov z 
rešitvami nadaljnje uporabe (predvsem pepela), projekti razvoja izdelkov z novimi materiali, ki 
zamenjujejo plastiko, projekti zagotovitve nadzora v zvezi z ravnanjem z odpadki, projekti 
izgradnje reciklirnih proizvodenj itd. Treba je izpostaviti, da se problematika ravnanja z odpadki vse 
bolj rešuje z mednarodnimi dogovori. Tako lahko zasledimo v EU vrsto razvojnih in drugih 
implementacijskih programov za urejanje tega področja. Odpadki postajajo vse večji svetovni 
problem. Morebiti izzveni ta ugotovitev nekoliko ustaljeno atraktivna, a vse analize in dokazi to 
potrjujejo.  
 
 
GRADBENI OBJEKTI IN GRADBENE STORITVE 
 
Stavbe splošnega družbenega pomena:  

- kinodvorane, koncertne dvorane, operne hiše, gledališča itd., 

- dvorane za sestanke in večnamenske dvorane za družabne prireditve,  

- igralnice, cirkusi, glasbene dvorane, plesne dvorane in diskoteke, glasbeni paviljoni itd.,  

- muzeji, umetnostne galerije, knjižnice in informacijski centri, 

- stavbe za predšolsko vzgojo, osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, jasli, vrtci, 
osnovne šole, srednje šole in gimnazije, tehniške šole itd., 

- stavbe za poklicno izobraževanje, 

- stavbe za visokošolsko in univerzitetno izobraževanje,  

- stavbe za neinstitucionalno izobraževanje,  

- stavbe za znanstvenoraziskovalno delo, raziskovalni laboratoriji,  

- stavbe za zdravstveno oskrbo in nego bolnih in poškodovanih, 

- klinike, sanatoriji, bolnišnice, psihiatrične bolnišnice, dispanzerji, ambulante, porodnišnice  

- stavbe za dvoranske športe (košarkarska in teniška igrišča, plavalni bazeni, telovadnice, 
centri za fitnes, jogo in aerobiko, drsališča, športna strelišča in podobno) s prostori za 
športnike (npr. tuši, slačilnice, garderobe), s prostori za gledalce (npr. stojišča, tribune, 
balkoni) ali brez njih, 

- cerkve, kapele, mošeje, sinagoge, molilnice ipd.,  

- stavbe za hrambo arhivskih gradiv, 

- stavbe za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami,  

- vremenske postaje, observatoriji,  

- univerzitetne bolnišnice, bolnišnice v vzgojnih domovih, zaporih in vojaške bolnišnice, 

- zdraviliške stavbe, stavbe za rehabilitacijo, transfuzijo krvi, veterinarske klinike in 
veterinarske ambulante itd.,  

- stavbe za kombinirane storitve nastanitve, nege in zdravstvene oskrbe ipd., pokopališke 
stavbe: krematoriji, mrliške vežice ter spremljajoče stavbe. 

 
Projekti s teh področij dejavnosti so različnih prioritet. Govorimo o strateških prioritetah. Kot 
primer lahko navedemo projekte izgradnje kinodvoran in koncertnih dvoran, ki se jih izvaja vse 
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manj, medtem ko so izredno v porastu projekti, ki so vezani na zagotovitev proizvodnje, 
zdravstvene oskrbe, oskrbe za starejšo populacijo prebivalstva, izobraževanje, 
znanstveno-raziskovalno dejavnost in podobno. Na izbor teh projektov vplivajo predvsem novo 
postavljene ali spremenjene strategije, ki so potrebne glede na vse bolj prisotno prilaganje 
potrebam in porastu prebivalstva, reševanje podnebnih sprememb, možnosti, tehnološko 
razvitost, organizacijsko zrelost za načrtovanje in izvajanje projektov itd. Ni treba posebej 
poudarjati razvitosti in možnosti posameznih držav, ki pomembno vplivajo na dinamiko izvajanja 
projektov. Vendar pa se načela trajnostnega razvoja sveta vedno bolj upoštevajo in s tem 
uveljavljajo. 

 
Nekateri projekti s tega področja dejavnosti imajo nacionalni pomen in se financirajo iz 
proračunskih sredstev, združenih sredstev, mednarodnih skladov, namenskih sredstev EU itd. vse 
do privatnih vlaganj. Naročniki teh projektov praviloma sami ne izvajajo projektov, razen morda 
posameznih delov projekta, praviloma tisti del, ki se nanaša na zagon eksploatacij tistega, kar je 
bilo s projekti zagotovljeno. Izvajanje projekta se z zunanjim izvajalcem ali več njimi dogovori kot 
»izvedba na ključ«. V klasifikaciji CPA so te izvedbe zajete v posebnem področju storitev. To še 
posebej velja za področje inženiringa. 
 
Inženiring, izvedba projektov „na ključ“: 

- integrirane inženirinške storitve pri izgradnji vseh vrst projektov “na ključ”, kot so:  
    projekti transportne infrastrukture, projekti prečiščevanja in oskrbe z vodo, projekti 

proizvodnih obratov in drugih gradbenih del,  

- načrtovanje in predinvesticijske študije,  

- študijski in končni konstrukcijski načrti - načrti mehaničnih in električnih delov projekta,  

- ocena stroškov, časovni potek gradnje,  
- specifikacija razpisov za izvajalska dela, nadzor in prevzem pogodbenih del in tehnične 

storitve, kot so: izbor in usposabljanje osebja, zagotovitev priročnikov za uporabo in 
vzdrževanje naprav ter vse druge storitve, ki so v sklopu projekta “na ključ”. 

 
Projekti izvedbe na ključ so vse pogostejši in se ne nanašajo samo na gradbene in inženirinške 
projekte, temveč tudi na druge. Predvsem gre za primere, ko naročniki takšnih projektov ne 
razpolagajo z dovolj znanja, opreme za izvajanje projektov, organizacije, usposobljenih kadrov, ne 
obvladajo priprave vse potrebne dokumentacije za pridobitev vseh soglasij ali pa sploh niso 
registrirani za izvajanje tovrstnih projektov. Zato predajo projekt ustrezno specializiranim zunanjim 
izvajalcem, s tem da med njimi lahko izberejo glavnega izvajalca, po pogodbi odgovornega za 
projekt. Za izvajalce projekta v izvedbi »na ključ« so to eksterni komercialni projekti, ki skupaj 
tvorijo projektno poslovanje teh izvajalcev.29 

 
Med dejavnostmi področja gradbeništvo najdemo tudi dejavnosti, ki so vezane na vodenje 
gradbenih projektov. 
 
Vodenje gradbenih projektov: 

- vodenje gradbenih in inženirskih projektov v imenu stranke, da bi zagotovili izvajanje del v   
skladu z načrti, kot:  

o pisarniške in terenske storitve,  

 
29 Za več o tem glejte poglavje 7 Projektno usmerjeno poslovanje  
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o nadzor,  
o priprava poročil,  
o terminski načrti,  
o ocena stroškov za razne faze projekta,  
o razpisi in analiza prijav za izvajalce,  
o dodeljevanje pogodb (arhitekturnih, inženirskih, gradbenih), kontrola 

pretoka dokumentacije.  
o kontrola stroškov,  
o vsa druga pomoč in svetovanje pri vodstvenih zadevah, ki se pojavijo med 

izvajanjem projekta,  
o nabava materiala in opreme v imenu stranke ali lastnika. 

 
Pri razčlenjevanju inženirinških projektov in s tem povezanimi tehničnimi svetovanji zasledimo v 
CPA-klasifikaciji na raznih mestih več razvrstitev projektov, kot npr.: 

- inženirinški projekti, 

- stavbni projekti, 
- energetski projekti, 

- transportni projekti, 

- projekti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in osuševanjem, 

- industrijski in proizvodni projekti, 

- telekomunikacijski projekti, 

- projekti za oskrbo s plinom in vročo vodo, 

- gradbeni projekti. 
 
 

STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE STORITVE 
 
To področje zajema: 
Znanstvene raziskovalne in razvojne storitve 

- temeljna raziskovanja, ki obsegajo eksperimentalno in teoretično delo, katerega osnovni cilj 
je pridobivanje novega znanja na podlagi temeljnih pojavov in opazovalnih dejstev. Pri tem 
tovrstna raziskovanja ne predpostavljajo nobene izrecne in neposredne uporabnosti, ki bi jo 
dajali rezultati teh raziskovanj.  

- uporabna (aplikativna) raziskovanja, ki so namenjena pridobivanju novega znanja. 
Usmerjena so predvsem k določenim praktičnim ciljem ali namenom.  

- razvojna raziskovanja (eksperimentalni razvoj), ki so sistematično delo ter zajemajo iz 
obstoječega znanja, pridobljenega s temeljnim in aplikativnim raziskovanjem oziroma s 
praktičnimi izkušnjami, in so usmerjena v proizvodnjo novih materialov, proizvodov ali 
naprav, k vzpostavljanju novih postopkov, sistemov in storitev. 
 

To področje in storitve so zelo obsežni in raznoliki.30 Naj omenimo samo nekatere: 
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj, temeljne raziskave, uporabne (aplikativne) raziskave na 
področjih: 

- zdravstvene biotehnologije, 

- okoljske in industrijske biotehnologije, 

 
30 Vir: https://www.stat.si/dokument/3658/CPA_2008.pdf  

https://www.stat.si/dokument/3658/CPA_2008.pdf
https://www.stat.si/dokument/3658/CPA_2008.pdf
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- fizike, kemije, drugih področjih naravoslovja, toplote, svetlobe, elektromagnetizma, 
tehnologije, astronomije, biologije, 

- tehnike in tehnologije,  

- medicine in farmacije, 

- kmetijskih ved,  

- naravoslovnih znanosti, tehnik in ved,  
- družboslovja in humanističnih ved, 

- psihologije, 

- prava (javnega in civilnega), 

- družboslovja in humanistike,  

- teorije ekonomije, ekonomije, poslovnega upravljanja, financ, statistike itd., 

- znanstvenih izvirnikov s področja družboslovja in humanistike, tj. ideje, načrti, tehnični načrti, 
formule za izume, proizvode in postopke, ki se lahko zaščitijo in licencirajo kot industrijska 
lastnina, poslovne skrivnosti, patenti itd. 

 
 
Razvrstitev projektov po Standardni klasifikaciji proizvodov – SKP  

 
Za razvrščanje in predvsem določanje obsega del projektov lahko uporabimo tudi Standardno 
klasifikacijo proizvodov 2008 Statističnega urada Republike Slovenije (št. 11/2010)31. Iz predgovora 
povzemimo nekaj informacij o tej klasifikaciji. 
 
Statistično spremljanje pretoka in gibanj blaga, storitev, kapitala, investicij, ljudi in drugega v 
globaliziranem svetu je mogoče le, če države uporabljajo skupna in kakovostna statistična orodja, 
taka, ki zagotavljajo primerljivost podatkov na svetovni ravni. Ekonomska komisija za Evropo v 
okviru Združenih narodov (UNECE) in Eurostat sta – z namenom, da bi sledila razvoju svetovnega 
gospodarstva v zadnjih letih in obenem izboljšala primerljivost mednarodne in evropske klasifikacije 
dejavnosti – revidirala mednarodno klasifikacijo dejavnosti Združenih narodov ISIC (ISIC Rev. 4) in 
evropsko klasifikacijo ekonomskih dejavnosti NACE (NACE Rev. 2). Vzporedno so bile revidirane tudi 
klasifikacije, ki izhajajo iz klasifikacije dejavnosti, npr. mednarodna (CPC Ver. 2) in evropska (CPA 
2008) klasifikacija proizvodov in storitev po dejavnosti.  
 
Obsežna sprememba mednarodne in evropske klasifikacije dejavnosti je bila hkrati dobra 
priložnost, da se v klasifikaciji podrobneje razčlenijo tiste gospodarske dejavnosti, ki se v zadnjem 
obdobju pospešeno razvijajo in postajajo vse pomembnejše, predvsem dejavnosti, povezane z 
informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami, in nekatere storitve (npr. finančne), ki v prejšnji 
različici omenjenih klasifikacij dejavnosti niso bile ustrezno zajete.  
 
SKD, Standardna klasifikacija dejavnosti, je slovenski statistični standard za evidentiranje, zbiranje, 
analiziranje in izkazovanje podatkov, pomembnih za prikaz značilnosti gospodarstva in za 
spremljanje razvojnih gibanj in strukturnih sprememb. Ta standard se uporablja za razvrščanje 
poslovnih subjektov in njihovih enot po dejavnostih v različnih statističnih in administrativnih 
zbirkah podatkov. SKD je bila razvita na osnovi evropske klasifikacije dejavnosti NACE, v uporabo v 
Sloveniji pa je bila uvedena z vladno uredbo leta 1994.  
 

 
31 Vir: https://www.stat.si/doc/pub/skd.pdf 

https://www.stat.si/doc/pub/skd.pdf
https://www.stat.si/doc/pub/skd.pdf
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Kakor se je z leti dopolnjevala evropska klasifikacija NACE, tako je njenim dopolnitvam sledila tudi 
slovenska SKD. Pričujoča SKD 2008 je eden izmed rezultatov nacionalnih aktivnosti v okviru 
obsežnega evropskega projekta Operacija 2007; ta je bil zastavljen z namenom in s ciljem, da se 
opravi splošna revizija klasifikacije NACE in da se ta uskladi s klasifikacijo ISIC Rev. 4. Omenjeni 
projekt EU je bil uspešno končan leta 2007 z evropsko uredbo o NACE Rev. 2 (Uredba 
1893/2006/ES); ta se je začela uporabljati 1. januarja 2008; njena uporaba je neposredno in v 
celoti zavezujoča za vse države članice EU.  
 
Evropska uredba o NACE Rev. 2 dopušča državam članicam, da klasifikacijo dodatno členijo za 
nacionalne potrebe. Statistični urad Republike Slovenije, ki je skrbnik slovenske različice te 
klasifikacije, je tako pri pripravi SKD 2008 – po razpravi z zainteresirano javnostjo in upoštevajoč 
potrebe uporabnikov – vanjo uvedel nekatere nacionalne podrazrede (5-mestna raven) v okviru 
evropskih razredov (4-mestna raven) dejavnosti. Pri tem je vsebina nacionalnih podrazredov 
skladna z vsebino nadrejenih evropskih razredov, kot to zahteva evropska uredba, saj morajo biti 
podatki držav članic med seboj primerljivi.  
 
V publikaciji najprej predstavljamo pravno osnovo za uvedbo klasifikacije NACE Rev. 2. Sledijo ji 
evropska metodološka pojasnila o mednarodnem sistemu gospodarskih klasifikacij, o strukturi in 
vsebini klasifikacije NACE Rev. 2 ter o pravilih za razvrščanje poslovnih subjektov po dejavnosti. Za 
pravilno razvrščanje poslovnih subjektov po dejavnosti je poleg evropske uredbe o NACE Rev. 2 in 
metodoloških pojasnil k tej klasifikaciji pomembna slovenska uredba o SKD 2008 s strukturo in s 
pojasnili h klasifikaciji. 
 
Za lažjo povezavo med klasifikacijama SKD 2002 in SKD 2008 sta dodani dve povezovalni tabeli, in 
sicer povezava med SKD 2002 in SKD 2008 in povezava v obrnjeni smeri. Na koncu besedila 
publikacije smo dodali še poglavje s kratkimi poimenovanji postavk klasifikacije SKD 2008 (ta so 
namenjena predvsem za potrebe tiskanja in objavljanja podatkov po dejavnosti) in stvarno kazalo 
(kot dodaten pripomoček za lažje razvrščanje po dejavnosti). 
 
Povzetek uvodnega tolmačenja pri področju GRADBENIŠTVO.  
 
Na to področje spada splošno in specializirano gradbeništvo za stavbe in inženirske objekte, 
inštalacije in zaključna dela v stavbah. Upoštevane so tako nove gradnje kot obnovitvena dela, 
popravila, vzdrževanje, postavljanje montažnih stavb ali objektov na gradbišču in tudi gradnja 
začasnih objektov.  
 
Splošno gradbeništvo pomeni gradnjo kompletnih stanovanjskih in nestanovanjskih stavb ali pa 
gradnjo inženirskih objektov, kot so avtoceste, ceste, mostovi, predori, železniške proge, letališča, 
pristanišča in drugi vodni objekti, namakalni sistemi, kanalizacija, industrijski objekti, cevovodi in 
električni vodi, športni objekti itd. Ta dela se lahko opravljajo za svoj račun, za plačilo ali po 
pogodbi. Posamezna dela, včasih tudi vsa, lahko opravijo podizvajalci.  
 
V specializirano gradbeništvo spadajo gradnja delov stavb in inženirskih objektov ali pripravljalna 
dela za ta namen. Običajno gre za specializirana dela, ki zahtevajo posebno strokovnost, 
mehanizacijo ali opremo. Sem spadajo postopki, kot so pilotiranje, temeljenje, vrtanje vodnjakov 
za vodo, betonska dela, zidanje, tlakovanje, pokrivanje streh itd.  
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Med inštalacije pri gradnjah spada montaža vseh vrst napeljav, ki so potrebne za funkcionalnost 
stavbe. Te dejavnosti se običajno opravljajo na gradbišču, čeprav se lahko del dela opravi v 
delavnici. Sem spadajo vodovodne napeljave, inštalacija sistemov za ogrevanje in klimatskih 
naprav, anten, alarmnih sistemov in podobnih električnih napeljav, inštalacija protipožarnih 
pršilnih sistemov, dvigal in tekočih stopnic itd. Vključena so tudi izolacijska dela (proti vodi, vročini, 
hrupu ipd.), montaža ograj, vgradnja hladilnih sistemov, inštalacija razsvetljave in signalizacijskih 
sistemov za ceste, železnice, letališča, pristanišča itd. Sem spadajo tudi tovrstna popravila in 
vzdrževanje.  
 
V gradbeništvo spada tudi dajanje gradbene mehanizacije z upravljavci v najem.  
 
Sem spada tudi organizacija izvedbe gradbenih projektov ter zbiranja finančnih, tehničnih in fizičnih 
sredstev za realizacijo nepremičninskih projektov za kasnejšo prodajo. Če enota teh postopkov ne 
izvaja s tem namenom, temveč z namenom izkoriščanja objekta (npr. za oddajanje prostorov v 
najem, za opravljanje lastne dejavnosti ipd.), se razvršča glede na svojo dejavnost (dajanje 
nepremičnin v najem, predelovalne dejavnosti ipd.).  
 
V nadaljevanju so predstavljene nekatere posamezne gradnje in opravila. Za primer vzemimo 
gradnjo stavb. 
 
Gradnja stavb 
 
V ta oddelek spada splošna gradnja vseh vrst stavb, stanovanjskih in nestanovanjskih. Zajete so 
tudi novogradnje, popravila, adaptacije, postavljanje montažnih stavb ali konstrukcij, tudi začasnih 
objektov. 
 
Organizacija izvedbe stavbnih projektov. Sem spada dejavnost zbiranja finančnih, tehničnih in 
fizičnih sredstev za gradnjo stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb za kasnejšo prodajo. 
 
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 

 

V to skupino spada gradnja kompletnih stavb za svoj račun z namenom prodaje ali pa gradnja po 
pogodbi za tuj račun. Gradnjo je mogoče oddati delno ali v celoti drugemu izvajalcu.  

 
Sem spada:  

- gradnja stanovanjskih stavb: enostanovanjskih stavb, večstanovanjskih stavb (kot so 
dvostanovanjske stavbe, bloki, stolpnice, stavbe z oskrbovanimi stanovanji ipd.), 
stanovanjskih stavb za posebne namene (kot so domovi za starejše osebe, dijake, študente, 
begunski centri ipd.),  

- gradnja nestanovanjskih stavb vseh vrst: gostinskih stavb (kot so hoteli, restavracije ipd.), 
upravnih in pisarniških stavb, trgovskih in drugih stavb za storitvene dejavnosti, stavb za 
promet in za izvajanje elektronskih komunikacij (kot so postaje, terminali, RTV stavbe, garaže 
ipd.), industrijskih stavb, delavnic, skladišč, stavb splošnega družbenega pomena (kot so 
kinodvorane, muzeji, knjižnice, šole, fakultete, bolnišnice, športne dvorane ipd.), kmetijskih 
stavb ter stavb za opravljanje verskih obredov; postavljanje betonskih montažnih stavb, 
prenavljanje in obnova stavb.  
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Gradnja inženirskih objektov  
Gradnja cest in železnic  
Gradnja cest  
 
Sem spada:  

- gradnja cest in drugih prometnih površin za cestni promet, 

- urejanje, vzdrževanje javnih cest in poti ter površin za pešce, 

- asfaltiranje, tlakovanje in druga površinska obdelava cestišč, 
- barvanje in označevanje cestišč, parkirišč ipd., 

- postavljanje prometnih znakov, cestnih ograj, grbin, 

- gradnja letaliških stez in ploščadi, 

- asfaltiranje in druga površinska obdelava parkirišč, dvorišč in podobnih funkcionalnih površin.  
 

Gradnja železnic in podzemnih železnic 

 

Sem spada: 

- gradnja železnic in podzemnih železnic,  

- gradnja zobatih železnic,  

- žičnic,  

- ipd.  
 
Gradnja mostov in predorov 

 

Sem spada: 

- gradnja objektov, kot so mostovi, nadvozi, viadukti, predori in podhodi. 
 
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline  

 
V ta podrazred spada gradnja objektov oskrbne infrastrukture, tako napeljav kot stavb, ki so 
sestavni del teh sistemov. Sem spada:  

- gradnja in vzdrževanje prenosnih in distribucijskih cevovodov (tudi toplovodov) in napeljav do 
objekta,  

- gradnja inženirskih objektov, kot so namakalni kanali, vodna zajetja in zbiralniki, vodnjaki, 
kanalizacija in septične jame, čistilne in prečrpovalne postaje,  

- sem spadajo tudi popravila objektov oskrbne infrastrukture. 
 
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije 

 
Sem spada:  

- gradnja in vzdrževanje komunikacijskih in energetskih daljnovodov in distribucijskega 
omrežja ter napeljav do objekta,  

- gradnja elektrarn. 
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Gradnja drugih inženirskih objektov  
Gradnja vodnih objektov  

Sem spada:  

- gradnja plovnih poti,  

- morskih in rečnih pristanišč,  

- marin,  

- zapornic, 

-  pregrad,  

- nasipov ipd.,  

- bagranje rečnega in morskega dna in podobna dela,  

- podvodna dela.  
 
Gradnja drugih objektov nizke gradnje  

 
- V ta podrazred je uvrščena gradnja drugih gradbenih inženirskih objektov, kot so industrijski 

objekti, gradnja kompleksnih industrijskih objektov, gradnja športnih objektov, opremljanje 
parcel z oskrbno infrastrukturo. 

 
Specializirana gradbena dela 
 

- V ta oddelek spadajo gradnja delov stavb in inženirskih objektov ali pripravljalna dela za ta 
namen. Običajno gre za specializirana dela, ki zahtevajo posebno strokovnost, mehanizacijo 
ali opremo. Sem spadajo postopki, kot so pilotiranje, temeljenje, vrtanje vodnjakov za vodo, 
betonska dela, zidanje, tlakovanje, pokrivanje streh itd.  

- Sem se uvršča tudi postavljanje kovinskih konstrukcij in delov zanje, če jih ne proizvaja ista 
enota. Dajanje gradbenih strojev z upravljavcem v najem se razvršča v podrazrede tega 
oddelka glede na dela, ki jih opravlja.  

- Sem spadajo dela, potrebna za dokončanje stavb, npr. zastekljevanje, fasaderska dela, 
beljenje, polaganje talnih in stenskih oblog, brušenje tal, vgrajevanje stavbnega pohištva 
(stopnic, vrat, oken ipd.), čiščenje novogradenj itd. Vključena so tudi tovrstna popravila in 
vzdrževanje. Dela specializiranih strok običajno izvajajo podizvajalci, zlasti pri gradbenih 
popravilih pa se izvajajo neposredno za lastnika. 
 

Omenili smo že, da so področja v okviru CPA in SKD klasifikacije povezana s projekti in da enako 
velja tudi strokovne, znanstvene in tehnične storitve. Na osnovi te klasifikacije lahko naredimo 
razvrstitev projektov po vsebini. Razvoj določenih proizvodov, raziskav, svetovanj, gradbena dela, 
nudenje intelektualnih storitev, svetovanje ipd. lahko obravnavamo kot projekte, s katerimi se 
lahko zagotovi določena eksploatacija, ki jo končanje projektov zagotavlja s svojimi doseženimi 
objektnimi cilji.  
 
Ni področja ustvarjanja, kjer ne bi bilo treba izvajati raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih 
projektov. Pri tem ni pomembno, da jih poimenujemo kot projekte. Vendar imajo procesi, s 
katerimi izvajamo raziskave, razvoj in inovacije, značilnosti projektov. Njihovi dosežki pripomorejo 
k iskan ju rešitev, ki jih  bomo s projekti implementirali. V okviru mojih razmišljanj sem poskušal 
navesti projekte po področjih, ki jih bo treba izvesti v Ukrajini še pred končanjem vojne in po 
njenem končanju. Za to obnovo bo treba izvesti tudi raziskovalno-razvojne projekte, da se 
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pridobijo rešitve, ki bi omogočale čim hitrejšo obnovo in čim hitrejšo zagotovitev človeku 
dostojnega življenja. Kako to doseči? Poskušajmo ob tem dodati, s kakšnimi ukrepi in predvsem 
projekti? 
Raziskave, inovacije in projekti 
 
Ponavljam se, če zapišem, da imajo raziskave in inovacije značaj projektov ali programov 
projektov. Pomen teh projektov postaja vse večji. Te ugotovitve povzemimo iz sklepov Sveta EU o 
vzpostavitvi posebnega programa na področju raziskovanja in inovacij. 
 

SKLEP SVETA (EU) 2021/764 z dne 10. maja 2021 
o vzpostavitvi Posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije 

Obzorje Evropa 
ter razveljavitvi Sklepa 2013/743/EU (Besedilo velja za EGP) 

Objavljeno v Uradnem listu Evropske unije 1.167 1/1, 12.5.2021 
 

Povzetki sklepov, s pomočjo katerih lahko dobimo predstavo o vsebini po področjih programa in 
posredno o projektih in programih projektov, čeprav niso konkretno navedeni. 
 

Člen 2 
Operativni cilji 

 
1. Posebni program prispeva k splošnim in specifičnim ciljem iz člena 3 Uredbe (EU) 2021/695.  
2. Operativni cilji Posebnega programa so:  

(a) krepiti odlične temeljne in pionirske raziskave; krepiti in razširjati odličnost, vključno s 
spodbujanjem širše udeležbe po vsej Uniji;  
 
(b) krepiti povezavo med raziskavami, inovacijami ter po potrebi izobraževalnimi in drugimi 
politikami, vključno z dopolnjevanjem z nacionalnimi in regionalnimi politikami ter politikami 
in dejavnostmi Unije na področju raziskav in inovacij;  
 
(c) podpreti izvajanje prednostnih nalog politike Unije na področju raziskav in inovacij, zlasti 
ciljev trajnostnega razvoja in Pariškega sporazuma; 
 
(d) spodbujati odgovorne raziskave in inovacije, ob upoštevanju previdnostnega načela; 
  
(e) krepiti vidik spolov v Posebnem programu; 
  
(f) povečati sodelovanje na področju evropskih raziskav in inovacij ter med sektorji in 
disciplinami, vključno z družbenimi vedami in humanistiko;  
 
(g) krepiti mednarodno sodelovanje;  
 
(h) povezovati in razvijati raziskovalne infrastrukture v evropskem raziskovalnem prostoru 
(ERA) in zagotavljati nadnacionalni dostop do njih;  
 
(i) pritegniti nadarjene, usposobiti in zadržati raziskovalce in inovatorje v ERA, tudi z 
mobilnostjo;  
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(j) spodbujati odprto znanost in zagotavljati prepoznavnost v javnosti ter odprt dostop do 
znanstvenih publikacij in raziskovalnih podatkov, vključno z ustreznimi izjemami; 
  
(k) spodbujati izkoriščanje rezultatov raziskav in inovacij ter aktivno razširjati in izkoriščati 
rezultate, zlasti za spodbujanje zasebnih naložb in razvoj politik; 
  
(l) uresničevati ambiciozne cilje prek raziskovalnih in inovacijskih misij v določenem časovnem 
okviru;  
 
(m) izboljšati odnos med znanostjo in družbo ter njuno medsebojno povezanost, vključno s 
prepoznavnostjo znanosti v družbi in znanstveno komunikacijo, ter spodbujati vključevanje 
državljanov in končnih uporabnikov v proces sooblikovanja in soustvarjanja;  
 
(n) pospešiti industrijsko preobrazbo, vključno z boljšimi znanji in spretnostmi za inovacije;  
 
(o) spodbujati raziskovalne in inovacijske dejavnosti v MSP, pa tudi ustanavljanje in rast 
inovativnih podjetij, zlasti zagonskih podjetij, MSP in v izrednih primerih malih podjetij s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo; 
  
(p) izboljšati dostop do tveganega financiranja, vključno prek sinergij s programom InvestEU, 
vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/523 Evropskega parlamenta in Sveta (11), zlasti kadar trg 
ne zagotavlja uspešnega financiranja.  

 
3. V prizadevanju za uresničitev ciljev iz odstavka 2 se lahko upoštevajo nove in nepredvidene 
potrebe, ki se pojavijo v obdobju izvajanja Posebnega programa. To lahko v ustrezno utemeljenih 
primerih vključuje odzive na nove priložnosti, krize in nevarnosti, pa tudi odzive na potrebe, 
povezane z razvojem novih politik Unije.  

 
Člen 3 

Struktura 
 
1. V skladu s členom 4(1) Uredbe (EU) 2021/695 je Posebni program sestavljen iz naslednjih delov:  

(a) steber I „Odlična znanost“ z naslednjimi komponentami:  
(i) Evropski raziskovalni svet (ERC), kot je opisan v oddelku 1 stebra I Priloge I;  
(ii) ukrepi Marie Skłodowska-Curie (MSCA), kot so opisani v oddelku 2 stebra I Priloge I;  
(iii) „raziskovalne infrastrukture“, kot so opisane v oddelku 3 stebra I Priloge I;  
(b) steber II „Globalni izzivi in evropska industrijska konkurenčnost“ z naslednjimi 
komponentami:  
(i) sklop „Zdravje“, kot je opisan v oddelku 1 stebra II Priloge I;  
(ii) sklop „Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba“, kot je opisan v oddelku 2 stebra II 
Priloge I;  
(iii) sklop „Civilna varnost za družbo“, kot je opisan v oddelku 3 stebra II Priloge I; 
(iv) sklop „Digitalno, industrija in vesolje“, kot je opisan v oddelku 4 stebra II Priloge I;  
(v) sklop „Podnebje, energija in mobilnost“, kot je opisan v oddelku 5 stebra II Priloge I;  
(vi) sklop „Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje“, kot je opisan v oddelku 
6 stebra II Priloge I;  
(vii) nejedrski neposredni ukrepi JRC, kot so opisani v oddelku 7 stebra II Priloge I;  
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(c) steber III „Inovativna Evropa“ z naslednjima komponentama:  
(i) Evropski svet za inovacije (EIC), kot je opisan v oddelku 1 stebra III Priloge I;  
(ii) evropski inovacijski ekosistemi, kot so opisani v oddelku 2 stebra III Priloge I;  
(d) del „Širitev sodelovanja in krepitev ERA“ z naslednjima komponentama:  
(i) širitev sodelovanja in razširjanje odličnosti, kot sta opisana v oddelku 1 dela „Krepitev ERA“ 
Priloge I;  
(ii) reforma in izboljšanje evropskega sistema raziskav in inovacij, kot sta opisana v oddelku 2 
dela „Krepitev ERA“ Priloge I.  

 
V programu je v 6. členu naveden Strateški načrt, ki je v začetku tega člena predstavljen kot: 
 

Na podlagi člena 6(6) Uredbe (EU) 2021/695 se izvajanje Posebnega programa olajša z 
večletnim strateškim načrtom raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti, tudi s promoviranjem 
usklajenosti med programi dela, prednostnimi nalogami EU in nacionalnimi prednostnimi 
nalogami. Rezultat strateškega načrtovanja se določi v večletnem strateškem načrtu za 
pripravo vsebine programov dela, kot je določeno v členu 11 tega sklepa. Strateški načrt 
zajema obdobje največ štirih let, hkrati pa ohrani dovolj prožnosti, da se lahko Unija hitro 
odzive na nove in nastajajoče izzive, nepričakovane priložnosti in krize. 

 
Iz sklepa Sveta (EU) o vzpostavitvi Posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za 
raziskave in inovacije Obzorje Evropa smo povzeli samo nekaj členov in del vsebine. V programu 
niso predstavljeni projekti, vendar lahko predvidimo morebitne projekte po raziskovalnih 
področjih in sklopih programa. Projekti, s katerimi dosegamo cilje programa, pomenijo lahko tudi 
nove poslovne priložnosti samostojnih raziskovalno-razvojnih organizacij, različnih organizacij od 
univerz, podjetij, svetovalnih ustanov itd. pri vseh članicah EU, pa tudi v drugih državah sveta, saj 
je v programu poudarjeno mednarodno sodelovanje. 
 
Kakšne RR-projekte in nato implementacijske projekte bo treba izvesti v okviru sklopa „Hrana, 
biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje“, sklopa „Podnebje, energija in mobilnost“, 
sklopa „Digitalno, industrija in vesolje“ in sklopa „Zdravje“? Odgovoriti na vprašanja, določiti cilje, 
pripraviti projekte in jih izvesti je izredno zahtevno in treba bo zagotoviti konsenz med vsemi, ki 
lahko te projekte načrtujejo, izvedejo in uskladijo z vsemi vplivnimi dejavniki.  

 
 
Je to res bilo mogoče? 
 
Projekt(e) osamosvajanja Slovenije sem uvrstil po svojem prepričanju – prepričan sem, da ima to 
prepričanje še veliko Slovencev – med največje. Še sedaj sem ponosen na vse, ki so pripomogli k 
temu. Veliko jih je bilo, zelo veliko in delajo tudi dalje!  
Ob svojem zadnjem predavanju sem študentom, bila jih je polna predavalnica, na koncu nekaj 
povedal o naši ustavi. Nato sem povprašal, kdo je ustavo prebral, prelistal, pogledal, kaj v njej piše. 
Po dolgotrajni tišini sem dobil dva odgovora. Sem prebral in drugi sem malo prelistal. Tišina se je 
nadaljevala. V meni ne. Še danes. Nimam več možnosti, da bi študente ponovno povprašal. 
Verjetno sem pa lahko sčasoma le prepričan, da se je z ustavo seznanilo veliko študentov. Pa tudi 
drugih. 
 



77 
 

Zakaj sem to opisal? Ni moj namen kritizirati ali kaj podobnega. Prenesel bom dogodek na del naše 
sedanjosti. V naši državi sprejemamo veliko dokumentov, kjer so zapisane smeri našega razvoja, 
kaj moramo narediti, delati, izvajati obveznosti, ki jih sprejemamo skupaj z drugimi članicami EU in 
z mednarodnimi in svetovnimi dogovori. Veliko je tega, veliko zelo pomembnega za nas. Posredno 
ali neposredno vplivajo na postavitev naše strategije razvoja in na njo vezane druge strategije po 
področjih. Vplivajo tudi na veliko projektov, ki jih izvajamo za naše potrebe in potrebe EU in drugih. 
Lahko tudi trdimo, da so te obveznosti tudi temelji za oblikovanje vhodnih projektnih zahtev za 
različne programe projektov in posamezne projekte, ki jih načrtujemo in izvajamo sami ali v 
povezavi z drugimi. Nekaj tega bomo predstavili v nadaljevanju. Tudi na tem mestu moram 
uporabiti »itd., itd., itd.«. Veliko je tega, saj gre za veliko področij. Za primer navedimo 
gospodarstvo, zdravstvo, sociala, izobraževanje, digitalizacijo, inovacijsko družbo, podnebne 
spremembe itd. 
 
Glede na dogodek, ki sem ga predstavil, se še kar naprej vprašujem. Se lahko to dogaja tudi na 
drugih *področjih? Je mlada generacija seznanjena z vsem tem? Ali vsaj z nekaterimi deli? Da to 
spada v sklop celovitega izobraževanja, sem prepričan. So prepričani tudi vsi tisti, ki poučujejo? 
Verjamem, da so. Če niso, ne vem, kako bi odgovoril. Vem pa, kdo je povzročitelj tega. 
 
Prepričan sem ali pa moram biti, da se pri oblikovanju strategij, razvojnih programov, pri pripravi 
zahtevkov za zbiranje ponudb zunanjih izvajalcev, pri pripravi vhodnih projektnih zahtev in še kje, 
morajo in je tudi smiselno upoštevati vse dogovore, direktive, obveznosti EU in drugih ter jih tudi 
izvajati. Omenil sem že, da je upoštevanje tega lahko velika poslovna priložnost. Razvoj 
električnega avtomobila, razvoj baterij, novih pogonov itd. je poslovna priložnost. Leta 2035 naj bi 
bilo konec prodaje bencinsko ali dizelsko gnanih prevoznih sredstev. Je nova poslovna priložnost 
razvoj polnilnih postaj za električno polnjenje avtomobilov v skupinskih garažah, na parkiriščih itd.? 
Odgovor je lahko samo »da«. Dodati moram, da se lahko finančna podpora prejme za projekte iz 
različnih virov, predvsem virov iz programov, skladov in kohezijske politike, kot so skladi EU.  
 
Ob koncu tega razmišljanja sem si postavil vprašanje, kaj pa priprava zakonov in podzakonskih 
aktov in drugih ukrepov s strani državnega zbora, vlade, ministrstev itd.? Ali je potrebna 
usklajenost z zakonodajo ter drugimi obveznostmi in smernicami EU, je vprašanje, ki je nepotrebno, 
saj je odgovor lahko samo »je potrebno«. 
 
Zaključim bom z ugotovitvijo, da so določanje, načrtovanje in izvajanje projektov izredno zahtevni 
in večdimenzionalni procesi. To izhaja tudi iz mojih predhodnih razmišljanj.  
 
 
Razlike med projekti 
 
Projekti se razlikujejo med seboj. Ta ugotovitev je tako splošna, da je ne moremo »resno jemati«. 
Če si ob tem postavimo vprašanje, po čem se projekti razlikujejo med seboj in nato poskušamo 
odgovoriti, bo opis razlikovanja zahteven in obsežen. V čem se razlikujejo projekt izgradnje druge 
cevi predora pod Karavankami od projektov izgradnje novih domov za starejše, projektov razvoja 
novih izdelkov bele tehnike, projektov razvoja brezpilotnih električnih letal, projektov razvoja 
zdravil, projekta koncerta, projektov organiziranja in izvedbe zimske olimpijade, projektov 
pogozdovanja, projektov osvajanja vesolja, projektov odstranjevanja odsluženih proizvodnih 
objektov?  
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Razlikovanje projektov po področjih, namenih, po delitvi, zakaj jih moramo izvajati, kdo jih mora ali 
potrebuje, da se izvedejo, po koristih, ki jih lahko pridobimo z doseganjem novih odkritij, novih 
dosežkov ustvarjanja, za odpravo posledic naravnih in drugih katastrof, za reševanje posledic 
podnebnih razmer, epidemij, vojn, za reševanje problematike odnosov med razvitim in manj 
razvitim delom sveta, povečevanja svetovnega prebivalstva itd., itd., itd. je izredno obsežno in še 
ne povsem poenoteno. Zopet sem stavek končal z več »itd.-ji«. 
 
V strokovni literaturi, praksi, v različni zakonodaji, v bančništvu, na področju gradbeništva, 
izobraževanju itd. je vedno več metodološko urejenega razvrščanja projektov, ki se stalno 
dopolnjuje. Vzemimo samo nekatere primere iz programov, resolucij, dogovorov, razvojnih, kriznih 
programov, planov in podobno iz EU, posameznih držav, v organizacijah mednarodnega 
sodelovanja itd. Da se bo vedno bolj poenotilo razvrščanje projektov, ki bo dalo celovito 
klasifikacijo, je povsem razumljivo. Ponavljam se. Ni enostavno. Omenimo naj samo naslednje: 

- nezmožnost zajetja in poenotenja vseh kriterijev, ki bi nam omogočali razvrščanje vseh 
projektov, ki jih svet izvaja, po namenih, ciljih in vsebini, izvedbi, po delitvi eksploatacij, ki jih 
projekti lahko zagotovijo, itd.,  

- raznolikost področij in prepletenost projektov za reševanje globalnih strateških kriz,  

- stalno pojavljanje novo nastalih področij, spreminjanje že obstoječih področij in ukinjanje 
nekaterih, kar ima za posledico nove ali spremenjene projekte, ali ukinitev nekaterih.  

 
V nadaljevanju se bomo osredotočili samo na nekatere, ki omogočajo ugotavljanje razlik med 
projekti. To so kriteriji, ki se nanašajo na: 

- izvedbe projektov,  

- lokacije izvajanja projektov, 

- velikost projektov,  
 
 
Izvedbe projektov 
 
Izvajanje projekta se odvija po procesu, ki si ga predočimo s planom izvajanja projekta. Proces 
izvajanja se deli na posamezne aktivnosti, grupe aktivnosti, faze, delovne pakete, podprojekte in 
programe projekte na posamezne projekte, lahko pa tudi na povezovalne aktivnosti znotraj 
programa. Vsi ti izvajalni deli projekta so med seboj v odvisnostih, ki so logične in v skladu z načini 
izvajanja. Orodje, ki nam služi za prikaz tako zasnovanega procesa izvajanja je mrežna tehnika v 
oblikah mrežnih planov in na te plane navezujoče druge plane. Za vsak izvajalni del projekta 
potrebujemo vrsto resursov, kar je odvisno od vrste projekta kot je razna oprema za strojna in 
druga dela, za komuniciranje, projektiranje, izdelavo projektne dokumentacijo in njeno arhiviranje, 
za laboratorijske raziskave, razne meritve med izvajanjem, za odstranjevanje odvečnega materiala, 
za njegovo shranjevanja ali uničenje, za recikliranja odpadnega materiala, za izvajanje logističnih 
aktivnosti, za prezračevanje (npr. pri izkopu predorov), za zaščito in varovanje lokacij izvajanja 
projekta, za prevoz materiala, opreme in ljudi, za zaščito pred vremenskimi neprilikami, za 
usposabljanje itd. Osrednji resursi, če jih smemo tako poimenovati, pa so kadri vseh strokovnih 
profilov, z znanjem in usposobljenostjo, ki so potrebni za izvajanje, za operativno vodenje 
izvajanja, nadzor izvajanja, varovanje objekta projekta, kader, ki ureja projektno poslovanje itd., 
itd. itd. Uporabili smo zopet zapis z »itd.-ji«. Oprema in kadri, ki so potrebni za izvajanje in vodenje 
projektnih del zavisijo predvsem od vrste projekta in organizacijskega okolja, v katerem se projekt 
izvaja. Vsekakor obstajajo razlike med npr. projektom izgradnje novega parkirišča, projektom 
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razvoja novega zdravila, projektom priprave in izvedbe spominske prireditve nacionalnega značaja 
itd. Tehnologija izvajanja smo na tem mestu predstavili s projektnimi deli, njihovimi medsebojnimi 
odvisnostmi ter potrebnimi resursi. Temu je treba dodati vplive procesov izvajanja na čas, stroške, 
določitev materialnih in nematerialnih resursov in angažiranost izvajalcev. 
 
Proces izvajanja projekta se določa glede na vrsto projekta ob upoštevanju procesne ureditve 
organizacije. Se stalno posodablja, razvijajo se nove rešitve, kar še posebej velja za zunanje 
izvajalce z projektno usmerjenim poslovanjem. Naj omenimo, da se izredno razvijajo in uporabljajo 
rešitve, ki jih omogoča digitalizacija, tudi v smeri razvoja »vodenja in izvajanja projekta na daljavo«.  
 
Kakšna procesi izvajanja projekta, uporabimo lahko tudi izraz tehnologija izgradnje, je bila 
uporabljena pri izgradnji največjega tunela na svetu Sv. Gotthard v Švici32, pri projektu 
predsedovanje R Slovenije Svetu EU, projektu zapiranja termoelektrarne na fosilna goriva, 
projektu rušenja odsluženega poslopja, projektih astronomskih raziskav, projektu izstrelitve nove 
mednarodne vesoljske postaje? Tehnologijo izvajanja je treba deliti na tehnologijo, ki jo uporablja 
naročnik projekta s svojimi izvajalci in tehnologijo, ki jo uporabljajo zunanji izvajalci. Tehnologija 
izvajanja projektov se stalno razvija. Gre za inovacije na področju tehnologije izvajanja projektov.  
 
Tehnologija izvajanja projekta pomembno vpliva na trajanje projekta, stroške, kvaliteto dosežkov 
projekta, organizacijo izvajanja od predpriprav do samega izvajanja, na izvajanje logističnih 
procesov, predvsem transporta, na varnost izvajalcev, obvladovanje tveganj, varnost zaposlenih in 
varovanje uporabljene opreme, izpolnjevanje ekoloških zahtev npr. pri odlaganju odvečnega 
materiala, recikliranju odpadkov, uporabi opreme, ki je bila potrebna med izvajanjem projekta in 
se mora po uporabi zavreči, ostanki ob prezračevanju, embaliranju itd. 
 
Tehnologijo izvajanja se ne nanaša samo na izvajanje projekta, govorili smo o izvajanju po potrditvi 
zagonske dokumentacije do začetka eksploatacije., ampak o tehnologiji izvajanja celotnega 
procesa. Proces zajema faze33: 

- priprava vhodne projektne zahteve, 

- priprava zagona projekta, 

- izvajanje projekta. 
 
V prvih dveh fazah je pravzaprav težko govoriti o tehnologiji, ki je značilna za izvajanje projekte in 
smo jo predhodno pretežno omenili. Ta tehnologija se nanaša na postopke, pripravo 
dokumentacijo, metodologijo, podporo informacijske tehnologije, izvajanje raziskav, ki so 
potrebne npr. za pripravo vhodnega zahtevka, izdelavo modelov, vzorcev, v kolikor so potrebni za 
potrditev in odločanje, pridobitev in analiza vzorcev konkurenčnih izdelkov, predstavitve idejne 
projektne dokumentacije, izsledkov predpriprav, izdelavo izračunov ekonomskih učinkov in 
nasploh celotne ekonomike projektov itd. Pogosto se kot tehnologija izvajanja v praksi govori o 
postopkih, metodologiji, predpripravah, predhodnih raziskavah in podobno. Pravzaprav pa gre za 
tehnologijo izvajanja za pripravo zagonske projektne dokumentacije.  
 

 
32 Viri: Iz obsežnih spletnih predstavitev tega projekta povzemamo nekaj zapisov kot npr. 
http://www.e-m.si/media/eges/casopis/2017/1/60.pdf 
https://www.railway-technology.com/projects/gotthard-base-tunnel/ 
33 Za več o tem glejte poglavje 4 PROCES PROJEKTA in poglavje 6 ZAGON STRATEGIJ IN PROJEKTOV 

http://www.e-m.si/media/eges/casopis/2017/1/60.pdf
http://www.e-m.si/media/eges/casopis/2017/1/60.pdf
https://www.railway-technology.com/projects/gotthard-base-tunnel/
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Tehnologijo izvajanja smo predstavili zelo okvirno. Je pa vsekakor povezana z razvrščanjem 
projektov. Posebej pomembna je tehnologija izvajanja pri ponudbah za pridobitev projekta 
projektno usmerjenih podjetij. V okviru ponudbe je treba predstaviti izvajanje projekta. Naj 
dodamo, da se morajo v ponudbi razvidela dela, ki jih bo v okviru projekta izvedel naročnik oz. 
njegovi zunanji izvajalci, v kolikor jih naročnik posebej vključi cv izvajanje projekta. To je lahko 
razvidno tudi iz zahtevka za ponudbo, ki ga je pripravil naročnik projekta34.  
 
Tehnologija izvajanja je glavna osnova za izdelavo planov projekta ali programa projektov. Izdelava 
teh planov je danes podprta z raznoliko in zelo učinkovito računalniško podporo. V dobi vse večje 
digitalizacijo pa se koristijo možnosti, ki jih rastoča uporabnost digitalizacije omogoča. Ne gre 
samo za izdelavo planov, gre za celovito digitalizirano podporo v celotnem procesu projekta. 
Govorimo tudi o digitaliziranem projektnem managementu.  
 
Naj za zaključek tega razmišljanja ob tehnologiji projekta omenimo projekte, kjer je več 
naročnikov, projekt je nacionalnega in mednarodnega pomena, odločitve o projektu sprejemajo 
najvišji državni organi, formiranih je več projektnih gospodarskih družb, med njimi posebna za 
obvladovanje vodenja izvajanja ter financiranja, pojavlja se več vlagateljev vse do javno-privatnih 
vlagateljev, v izvajanje projekta je vključenih več izvajalcev, za kontrolo tehničnega in ostale 
razvoja projekta itd.. Hkrati se formira ali formirajo gospodarske družbe za zagon prevzem 
eksploatacij. Za vse medsebojno povezovanje mora seveda biti zagotovljena informacijska 
podatkovna podpora. Kakor smo že omenili z digitaliziranimi rešitvami. 
 
 
Lokacije izvajanja projektov 
 
Projekte izvajamo na neki lokaciji. Teh lokacij je lahko tudi več. Pogosto se na teh lokacijah izvaja 
tudi eksploatacija. Obstajajo pa tudi projekti, ki se izvedejo na eni lokaciji, eksploatacija pa se nato 
izvaja na eni ali več drugih lokacijah. Kot primer lahko navedemo projekt izstrelitev novega satelita 
v vesolje. Projekt se je izvedel na Zemlji, sledi izstrelitev na določen višino, utirjenje v koridor, kjer 
bo izvajal eksploatacijo kot izvajanje nalog, za katere je programiran v povezavi s sprejemnimi in 
kontrolnimi postajami na Zemlji. Primer je lahko projekt, pri katerem se izvajajo aktivnosti na 
različnih lokacijah, zaključek in zagon eksploatacije pa se izvede na lokaciji bodoče proizvodnje kot 
je to npr. pri projektu izgradnje robotizirane proizvodnje. Večino del za postavitev robotizirane 
proizvodne linije se izvede na lokaciji nove proizvodnje, ostala dela pa pri izvajalcih in njegovih 
kooperantih, ki so to linijo sprojektirali, izdelali in preizkusili, dostavili na lokacijo, ki jo je določil 
naročnik projekta in izvedli testni zagon. Projekt izgradnje novega mostu se izvaja na lokaciji, kjer 
bo most postavljen s tem, da se določeni deli mostu izdelujejo na lokacijah proizvajalcev, ki so 
praviloma projektno usmerjena inženirinška podjetja. Podobno lahko ugotavljamo pri projektu 
izdelave tehnične in druge dokumentacije za takšen projekt, kar se izvede v nekem inženirinškem 
projektivnim biroju na lokaciji, ki seveda ni na lokaciji postavitve mostu35. Praviloma so lokacije 
zunanjih izvajalcev projekta na drugih lokacijah, kot je lokacija, kjer se bo izvajala eksploatacija. 
 

 
34 Za več o tem glejte poglavje 8 PROJEKTNI SISTEM 
35 Primer za to je lahko projekt izgradnje mostu na otok Pelješac. https://www.ponting.si/si/projekti/most-na-peljesac-
115.html 

https://www.ponting.si/si/projekti/most-na-peljesac-115.html
https://www.ponting.si/si/projekti/most-na-peljesac-115.html
https://www.ponting.si/si/projekti/most-na-peljesac-115.html
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Že iz teh primerov lahko povzamemo, da ko govorimo o lokaciji projekta moramo lokacijo 
obravnavati kot lokacije izvajanja projekta in lokacijo, kjer bo potekala eksploatacija. Možne 
lokacije projekta:  

- lokacija matične organizacije (npr. projekt razvoja novega proizvoda ali storitve), 

- nova lokacija v bližini lokacije matične organizacije (npr. projekt izgradnje nove proizvodnje, 
organiziranja novega raziskovalno-razvojnega centra), 

- nova lokacija na oddaljenih lokacijah matične organizacije (npr. ustanovitve novega podjetja 
na Kitajskem), 

- porazdeljena lokacija (npr. na lokacijah več občin pri skupnem projektu izgradnje vodovoda, 
projekt zbiranja odpadkov in prevoz v nacionalni center za uničevanje odpadkov, projekt 
razvoja in izdelave letala, kjer se deli letala in programska oprema razvijajo in izdelujejo na 
lokacijah kooperantov), 

- lokacije meddržavnih projektov (npr. projekt izgradnje nove hidroelektrarne z delom 
akumulacijskega jezer v sosednji državi, projekti postavitve varovalne ograje za 
preprečevanje prehoda migrantom in ustavitev organizacije za kontrolo prehodov), 

- maloobmejna lokacija (npr. projekt izvedbe kulturnega dogodka, pomembnega za mejno 
območje, projekt obnove maloobmejnega prehoda), 

- lokacija s težavnim dostopom (npr. projekt izgradnje najvišje železniške proge na svetu v 
Tibetu, projekt izgradnje 4,5 km dolge žičnice z enim podpornim stolpom na najvišjo goro 
Zugspitze v Nemčiji), 

- lokacije manj razvitih držav36 (npr. industrijski projekti, projekt za krepitev vlog žensk, 
projekti izobraževanja, projekti zagotovitve proizvodnje hrane in zagotovitve oskrbe z vodo, 
projekte zagona zdravstva itd.), 

- lokacija izvajanja projekta in razpršena lokacijah eksploatacij (npr. projekti raziskav EUCPN – 
Evropska mreža za preprečevanje kriminala37, projekti izgradnje telekomunikacijskih 
omrežij), 

- vremensko zahtevne lokacije (npr. projekti izgradnje raziskovalnih postaj, na Antarktiki38) 

- lokacije na področjih nestabilnih političnih razmer, 
- lokacija vesolja s tem, da se izvaja eksploatacija v vesolju, kot je npr. projekt izgradnje 

mednarodne vesoljske postaje – ISS s tem, da so se deli postaje izdelali na različnih lokacijah 
na Zemlji, postaja se sestavlja in dograjuje v vesolju, projekti izdelave nove opreme in 
zagotavljanja vse oskrbe se odvijajo na lokacijah na Zemlji in končujejo z dostavo na postajo),  

- itd. 
 
Lokacije projektov in nato eksploatacije ne vplivajo na organizacijo projektnega managementa, 
ekonomiko, organiziranje izvajanja, projektno logistiko, logistiko za potrebe izvajanja projekta, 
oskrbo kadrov, komuniciranje itd. Omeniti moramo rešitve, ki jih omogoča digitalizacija, tudi z 
rešitvami za pripravo projektne dokumentacije, komuniciranje, planiranje, usklajevanje izvajanja 
projekta, nadzor, naročanje zunanjih izvajalcev, tehničnih in drugih nadzorov, vodenju 
dokumentacije itd. Pri projektih, ki se izvajajo v manj razvitih državah se projekt izobraževanja in 

 
36   https://siol.net/novice/svet/to-je-deset-najrevnejsih-drzav-v-evropi-436570  
37 EUCPN je Evropska mreža za preprečevanje kriminala. Cilj mreže je povezati lokalno, nacionalno in evropsko raven 
ter spodbujati znanje in prakse za preprečevanje kriminala med državami članicami EU. EUCPN je bil ustanovljen leta 
2001 s Sklepom Sveta (2001/427/PNZ), ki je bil nadomeščen leta 2009 (2009/902/PNZ), predsedovanje RS Svetu EU 
https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/111497 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ju%C5%BEni_te%C4%8Daj  
38  https://icecube.wisc.edu/pole/weather/  

https://siol.net/novice/svet/to-je-deset-najrevnejsih-drzav-v-evropi-436570
EU%20https:/www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/111497
https://icecube.wisc.edu/pole/weather/
https://siol.net/novice/svet/to-je-deset-najrevnejsih-drzav-v-evropi-436570
https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/111497
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ju%C5%BEni_te%C4%8Daj
https://icecube.wisc.edu/pole/weather/
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usposabljanja izvaja na drugih lokacijah, kjer bo potekala proizvodnja, prilaganje kadra pa ob 
zagonu eksploatacije pa na lokaciji, kjer bo potekala proizvodnja eksploatacija npr. v novo zgrajeni 
tovarni s sodobno robotizirano proizvodnjo.  
 
Velikost projekta 
  
Zakon o gospodarskih družbah39 v 55. členu razvršča gospodarske družbe na mikro, majhne, 
srednje in velike družbe. Za to razvrščanje so merila na bilančni presečni dan letne bilance stanja in 
to povprečno število delavcev v poslovnem letu, čisti prihodki od prodaje, in vrednost aktive. 
Postavimo si vprašanje: kaj je velik projekt za mikro gospodarsko družbo in kaj za veliko družbo? S 
tem vprašanjem smo želeli samo opozoriti na potrebno primerljivost pri določanju velikosti 
projektov. Za mikro podjetje je npr. projekt v vrednosti 1 mio EUR velik projekt, za veliko podjetje 
to težko rečemo. Podobno seveda velja npr. za banke, zavarovalnice, zdravstvene ustanove, 
ustanove drugega javnega interesa, šolske ustanove, gledališča itd., ki se med seboj po velikosti 
razlikujejo. Velikost projekta povezujemo z velikostjo naročnika, kompleksnostjo projekta, 
trajanjem, velikostjo in obsežnostjo projektnega sistema, številom projektnih partnerjev, ki 
sodelujejo pri projektu, in podobno.  
 
Najpogosteje se projekti razvrščajo po velikosti na področju, na katerem se izvajajo. Tako lahko 
označimo kot velik projekt oz. program projektov razvoja, izdelave in izstrelitev vesoljskega 
teleskopa James Webb, začetek projekta sega v leto 1996, stroški projekta so okoli 10 milijard 
USD. To vsekakor ne moremo trditi za projekta razvoja in izstrelitve slovenskih satelitov Trisat in 
Nemo-HD, če govorimo o področju osvajanja vesolja. Vendar je že poimenovanje osvajanje vesolja 
preširoko poimenovano področje izvajanja projektov, saj gre za povsem različni namembnost obeh 
projektov. Sta pa projekta velik dosežek slovenske znanosti.  
 
Naj navedemo kot so gradbeni in drugi dosežki Inkov, ljudstva v Južni Ameriki40, izkop Sueškega 
prekopa, Panamskega prekopa, projekt izgradnje največje podzemne železnice v New Yorku, 
skupna dolžina presega 1355 km, potniški promet pa poteka na progah s skupno dolžino 1.056 km, 
preostale poti pa se uporabljajo v tehnične namene, projekt izkopa predora pod Rokavskim 
prelivom, ki ga tvorita dve cevi za železniški promet in ena servisna cev, projekt prve razstrelitve 
atomske bombe 16. julija 1945, projekt izgradnje Asuanskega jezu s proizvodnjo električne 
energije, dolžine 3600 m, pri temeljih širok 980 m na grebenu 40 m ter visok 111 m … itd. itd. 
 
Ob teh strjenih navedbah velikih projektov se seveda postavlja vprašanja, kakšni so kriteriji za 
»uvrstitev projektov med največje«. Ni jih lahko postaviti, ker bi moralo pred njihovim določanjem 
predvsem razčistiti, s kakšnim nameni bi jih iskali in nato iskali in primerjali velike projekte med 
seboj. To ni naš namen.  
 
Pri kompleksnih projektih se izvajajo dela na različnih med seboj komplementarnih področjih, ki so 
združena v grupe aktivnosti, delovne pakete, podprojekte, v primeru programov projektov 
posamezne projekte z različnimi medsebojnimi soodvisnostmi. V projektu je treba izvesti veliko 
»stvari«, da bomo dosegli njegove cilje in s tem cilje njihove uporabe oz. cilje eksploatacij. 
Kompleksnost projekta se navezuje na značilnosti eksploatacije, ki jo moramo ustvariti. 
Primerjajmo projekte povečevanja obrambne sposobnosti Slovenije, projekte zagotovitve pomoči 
Ukrajini, projekt izgradnje mednarodnega letališča Hong Kong, zgrajenega na otoka Chek Lap Kok 
leta 1998.  

 
39 Vir: Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291 
40 Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Inki  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291
https://sl.wikipedia.org/wiki/Inki
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291
https://sl.wikipedia.org/wiki/Inki
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Podroben pregled, kaj vse je bilo treba postoriti za obvladovanje terena letališča pred 
pogrezanjem, za redno delovanje letališča in vsega ostalega, kar se navezuje potniški in tovorni 
letalski promet, potem vse to lahko označimo kot izredno kompleksen program projektov. Naj 
omenimo še projekt izgradnje transibirske železniške proge v dolžini Moskva-Vladivostok (9288 
km), projekt izgradnje najvišjega nebotičnika v Združenih arabskih emiratih v Dubaju, 
poimenovanega Burdž Kalifa, projekt najglobljega potapljanja batiskafa Trieste ameriške vojne 
mornarice s pilotoma Donom Walshem in Jacquesom Piccardom do globine 10.916 m, projekti 
izgradnje podzemnih železnic, projekt razvoja, izdelave po naročilu največjega potniškega letala na 
svetu A 380, projekti vzpostavitve novega mobilnega omrežja 5G ... itd. itd.  
 
Tudi v Sloveniji lahko govorimo o velikih projektih, kot so npr. projekt izgradnje kamnitega mostu 
pri Solkanu, ki je največji most z 80-metrskim kamnitim lokom na svetu, zgrajenem leta 1905. 
Izgradnja nebotičnika v Ljubljani iz leta 1933, ki je bila ob odprtju najvišja stavba v srednji Evropi in 
do druge svetovne vojne najvišja stavba na takratnem političnem ozemlju Balkana, izgradnja 
cerkve sv. Mohorja in Fortunata v Gornjem Gradu, izgradnja Trboveljskega dimnika z višino 360 m 
za Termoelektrarne Trbovlje, ki je najvišja zgradba v Sloveniji in najvišji dimnik v Evropi in sedmi 
najvišji na svetu, projekti izgradnje tovarniških kompleksov TAM, jeseniške Železarne, projekte 
izgradnje avtocestnega križa, projekt izgradnje bohinjske železnica, projekt izgradnje nuklearne 
elektrarne NEK v Krškem, projekt postavitve super računalnika VEGA na IZUM … itd. itd. Velikost 
projekta se kaže tudi z njegovo kompleksnostjo, lokacijami, obsegom in raznolikostjo inovativnosti, 
trajanjem, organizacijo vodenja, izvajanja, finančnimi vložki, cilji, inovativnostjo ustvarjanja vsebine 
projekta, številom udeležencev, stroški, finančnimi viri, itd. smo številčno majhen narod. Vendar 
dokazov, da dosegamo velike in pomembne dosežke z raznimi projekti na različnih področjih, je 
veliko. Izredno veliko. 
 
Projekti, ki smo jih predstavili kot velike in kompleksne veljajo za Slovenijo kot majhno državo. 
Bralcem se ponovno opravičujem za vstavljene »itd. itd.«. Zbiranje popisa velikih in kompleksnih 
projektov izvedenih v Sloveniji so izredna spoznanja, ki nas lahko prepričajo o izrednih sposobnosti 
Slovenije v njeni zgodovini. To potrjujejo tudi trenutno izvajani projektov in različne oblike 
povezovanja in vključevanja s svetovnimi projekti.  
 
Med velike in kompleksne projekte moramo uvrstiti v Slovenije program projektov predsedovanja 
Slovenije Svetu Evropske unije Označimo ga lahko kot velikega, vendar ne kot največjega41. Kot 
naj, naj, naj projekt moramo uvrstiti Osamosvojitev Slovenije pred 30 leti. Označimo ga lahko 
danes kot velik in kompleksen program projektov in različnih aktivnosti, čeprav takrat ni bila 
povsem v uporabi terminologija v zvezi s projekti in projektnim managementom. Je največji in 
najkompleksnejši program projektov, ki smo ga Slovenci izvedli v svoji zgodovini.  

 
Izpostaviti moramo strategijo osamosvajanja in izredno dinamično prilagajanje poteku 
osamosvajanja. Projekti so se sproti snovali, nekateri spreminjali, nekateri ukinili. Izkazala se je 
neverjetna sposobnost vseh, ki so sodelovali na tem programu osamosvojitve od iniciatorjev do 
vodstev snovanja strategije osamosvajanja, vodstva in izvajalcev projektov in drugih aktivnosti.  

 
41 O predsedovanju lahko dobimo veliko podatkov in informacij iz spletnih strani vlade RS in vrste drugih. Ob končanju 
predsedovanja si oglejmo spletno stran https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/ 

 

https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/
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S plebiscitom smo dokazali pripadnost ideji, strategiji osamosvajanja in s tem sprejeli odločitve za 
nove projekte. Moram se opravičiti za tako kratek in terminološko nekoliko prirejen opis 
osamosvajanja. Ostaja pa spoznanje o največjem in najkompleksnejšem programu projektov. Sem 
kar nekako v zadregi, kako bi poimenoval področje tega projekta. Lahko označimo kot področje 
osamosvajanje ali kar ustanavljanje novih držav, ali …? 

 
Med velike in kompleksne projekte lahko kot primer omenimo še projekt PROVOJ – prehod na 
poklicno vojsko, ki se je začel pripravljati in izvajati na Ministrstvu za obrambo v letu 2001. 
Uporabljena je bila metodologija zagona strategij, ki je predstavljala usmeritev za pripravo zagona 
projekta in izvajanje s podprojekti.  

 
Projekt je zajemal 14 podprojektov in sicer: voditeljstvo, projektno vodenje, formalnopravna 
ureditev vojaških poklicev, opremljanje z oborožitvijo in vojaško opremo, prilagoditev 
infrastrukture, financiranje profesionalizacije in ekonomika projekta, pridobitev kadra na trgu 
delovne sile, izobraževanje in usposabljanje, zadrževanje v službi, skrb za dobro počutje in 
dobrobit pripadnikov SV, odhod iz službe, redefiniranje odnosa med civilnim okoljem in vojaško 
organizacijo, sodelovanje z ostalimi ministrstvi, nadaljnja prilagoditev zakonodaje poklicni vojski. 
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PROJEKTI 
IN MI 

 
Projekt je pot od znanega do znanega, pot od znanega do neznanega, ki bo uporabno, je pot od 

neznanega do neznane uporabe. 
 
 

5 PROJEKTI IN IZVAJANJE STRATEGIJ 

 
Tudi nadaljevanje lahko pričnemo z »vse bolj prisotnim dejstvom«, da je izvajanje strategij treba 

povezati s projekti. Treba je izvesti vse projekte in ostale aktivnosti, ki so za doseganje strateških 

ciljev potrebni. Jasno je, da samo priprava strategij in na splošno razvojnih poslovnih načrtov ni 

dovolj, treba je sprožiti projektni proces, ki se začne z oblikovanjem vhodnih projektnih zahtev oz. 

pripravo za izvajanje ukrepov, ki nimajo značilnosti projektov. Strategije se sicer postavljajo za 

neko (daljše) časovno obdobje, vendar ob vsej dinamiki razvoja, poslovanja, večanja 

konkurenčnosti in drugih vplivov je potrebno stalno spremljanje ali je strategija še primerna, ali pa 

jo je treba spremeniti. To pa lahko posledično prilagoditev projektov in planov njihovega izvajanja. 

Pri tem je možno, da se določeni projekti ne bodo izvedli, določeni so v stanju čakanja ali pa so 

potrebni novi projekti. Da bo pandemija povzročila na marsikaterem področju in nasploh pri 

različnih subjektih spremembe strategij, razvojnih in poslovnih načrtov je za pričakovati. Naj pa  na 

tem mestu posredujemo primer iz Avstrije. Pred 15. leti je Avstrija pričela izvajati projekte 

zapiranje termoelektrarn in hkrati izvajati projekte na prehod na uporabo obnovljivih virov 

energije in projekte zniževanja porabe. Zadnjo termoelektrarno je zaprla 17. aprila 2020. 

Povzamemo lahko, da je pred več kot 15. leti z vrsto projektov oblikovala pravzaprav dve strategiji: 

eno v z vezi z zapiranjem termoelektrarn, povezano z zapiranjem premogovnikov in drugo za 

prehod na uporabo obnovljivih virov energije. Strategija in projekti so močno povezani z 

globalnimi strategijami varovanja okolja. Ob tem primeru ne moremo mimo razmišljanj o naši 

termoelektrarne TEŠ 6. Pravzaprav je šele »začela« obratovati glede na možno njeno življenjsko 

dobo. Kaj narediti v primeru vse ostrejših zahtev po zmanjšanju uporabe fosilnih goriv in nasploh 

po obvladovanju podnebnih sprememb?  

 

Povzamemo lahko: 

Strategije se udejanjajo s projekti in drugimi aktivnostmi, ki jih ne povezujemo s projekti. S projekti 

in programi projektov se zagotovijo eksploatacije, ki smo jih s projekti morali doseči. Spremembe 

strategij in nasploh razvojnih in poslovnih načrtov vplivajo na projekte in plan njihovega izvajanja.  
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S projekti in programi projektov se izvajajo strategije, dolgoročni razvojni plani in operativni plani, 
programi mednarodnega sodelovanja, programi za obvladovanje kriznih razmer, med katere 
moramo vsekakor uvrstiti programe, projekte in programe projektov v zvezi s pandemijo COVID 
19, programi sodelovanja skupnosti držav, programe reševanje migrantske problematike, 
programe boja proti terorizmu, odpravi revščine, ohranjanja naravnega okolja, programe 
obvladovanja podnebnih razmer, programov ohranjanja pogojev življenja biotskega sistema. Ni 
treba posebej poudarjati, da morajo biti za te programe opredeljena in dogovorjena strategija in 
ukrepi, ki so potrebni za izvajanje projektov in programov projektov, s katerimi se bodo strategije 
in programi izvajali. V nadaljevanju bomo vse navedene program združili pod pojmom »strategije«.  

 
Delimo jih lahko na:  

- strategije reševanja globalnih strateških problemov sveta, 

- strategije razvoja po skupno dogovorjenih področjih EU, 

- strategije razvoja sodelovanja skupnosti držav na raznih področjih kot npr. gospodarsko 
sodelovanje, ekologija, energetika, promet, izobraževanje, obramba, maloobmejno 
sodelovanja, raziskave in razvoj, trgovinsko sodelovane, logistika boj proti korupciji, 
migracija, reševanje kriznih področij, kot je kriza v Afganistanu, Jemnu, v določenih državah 
Afrike itd. 

- strategije razvoja države, 

- strategije razvoja pokrajin, regij, občin, 

- strategije razvoja gospodarstva,  

- strategije nevladnih, civilnih asociacij, 

- strategije osvajanja vesolja, 

- strategija prehoda na digitalizacijo, 

- strategije razvoja lokalnih skupnosti (regije, občine, mesta ….), 

- itd. 
 
Strategije so v praksi lahko, kakor smo že omenili, predstavljene z različnimi pojmi kot npr. 
strateški programi, strateški razvojni programi, program poimenovani z nazivom programa, naj 
omenimo kot primer: 

- Strategijo EU s prioritetami Evropske komisije,  
- Strategija razvoja Slovenije 2030, ki bo seveda prilagojena sedanjim razmeram doma, v EU in 

svetu, predvsem z upoštevanjem vpliva pandemije,  
- Nacionalni program za kulturo 2018-2025, 
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030,  
- Pandemija koronavirusa COVID-19: odzivanje EU,  
- Nacionalna strategija cepljenja proti COVID-19, 
- Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030. 
 

V strateških dokumentih so navedeni vizija, cilji, pričakovani učinki, ukrepi, katere lahko enačimo s 
projekti ali programi projektov, terminski plani, nosilci izvajanja strategij in projektov, povezovanje 
med subjekti pri načrtovanju, izvajanju, kontroli izvajanja, kontroli porabe finančnih sredstev itd. 
Zapisi strategij se med seboj razlikujejo, so pa vsekakor vodilo ali celo zahteva, za pripravo 
udejanjanje strategij. Posebej moramo izpostaviti programe, ki vključujejo tudi finančna sredstva 
in druge resurse, ki bodo zagotovljena za izvajanje strategij in s tem tudi za izvajanje programov 
projektov in posameznih projektov.  
 

https://ec.europa.eu/info/strategy_en
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf
http://www.asociacija.si/si/wp-content/uploads/2018/08/NPK_2018-25_za_javno_razpravo1.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1985
https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/coronavirus/
-%09https:/www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Cepljenje/Nacionalna-strategija-cepljenja-proti-covid-19-verzija-VI-230421.pdf
-%09https:/www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/Dokumenti/Strategija-razvoja-prometa-v-Republiki-Sloveniji-do-leta-2030.pdf
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Projekte ali programe projektov lahko razvrstimo po področjih delovanja države, ki so42: 

- družina, otroci, zakonska zveza, 

- zaposlitev, delo in upokojitev, 

- socialna varnost, 

- kmetijstvo, gozdarstvo in hrana, 

- podjetništvo in gospodarstvo, 
- promet in energetika, 

- izobraževanje, znanost in šport, 

- zdravje, 

- kultura, 

- obramba, varnost in javni red, 

- okolje in prostor, 

- finance in davki,  

- pravna država in pravosodje, 

- država in družba, 

- zunanje zadeve.  
 
Za razvoj, prilagajanje sedanjim in bodočim razmeram, za izvajanje ukrepov za reševanje globalnih 
strateških kriz, ki so obveznost države, za reševanje vrste družbenih specifičnih nacionalnih 
problemov posameznega področja delovanja države se izvajajo projekti in programi projektov in 
vrsto drugih aktivnosti. Za vse omenjeno mora obstajati strategije, ki določajo dolgoročne 
usmeritve in cilje, ki jih želi in mora doseči država. Potrebna je skupna nacionalna ali povezana 
strategija (npr. strategija EU), kar usmerja oblikovanje vhodnih projektnih zahtev. Strategija 
razvoja Slovenije 2020-203043 ima končno letnico 2030. Glede na vsa dogajanja in spremembe bo 
prišlo do sprememb, ki pa so že prisotna in za marsikatero področje so le-te že v veljavi in se 
projektno izvajajo.  
 
V nadaljevanju bomo predstavili nekaj primerov strategij oz. smeri razvoja.  
 

6.2 Resolucijo o dolgoročni podnebnimi strategiji Slovenije do leta 2050 in projekti 

 

 Kot primer za soodvisnost projektov s strategijami vzemimo Dolgoročno strategijo Slovenije do leta 
 2050 objavljeno v Glasilu Uradni listu RS, št. 119/2021 z dne 20.7.2021).44 
  

Na podlagi 109. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20 in 105/21 – odl. US) je Državni zbor na seji dne 13. julija 
2021 sprejel 

 

R E S O L U C I J O  

o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50)  

 
42 Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO242  
43 Vir: https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-
2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf  
44 Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2552/resolucija-o-dolgorocni-podnebni-
strategiji-slovenije-do-leta-2050-redps50  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO242
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2552/resolucija-o-dolgorocni-podnebni-strategiji-slovenije-do-leta-2050-redps50
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO242
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2552/resolucija-o-dolgorocni-podnebni-strategiji-slovenije-do-leta-2050-redps50
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2552/resolucija-o-dolgorocni-podnebni-strategiji-slovenije-do-leta-2050-redps50
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Dolgoročna podnebna strategija sicer ni razdelana do ravni projektov oz. programov projektov je 
pa osnova za oblikovanje vhodnih projektnih zahtev za subjekte, ki bodo nastopili kot naročniki, 
izvajalci projektov, izvajalci in koristniki oz. uporabniki eksploatacij. 

 

Primer področja Energija obnovljivih virov energije: 

………. 

4.3.2 Vizija 
 

Raba energije bo do leta 2050 večinoma temeljila na oskrbi z energijo iz obnovljivih virov 

energije, poleg drugih nizkoogljičnih virov. OVE bodo dobro integrirani v energetski sistem 

s povezovanjem vseh vrst omrežij in energetskih sistemov, vključno s pretvorbo in 
shranjevanjem energije. 

 
Razvoj OVE bo poleg razogljičenja usmerjen tudi v doseganje sinergij, zlasti v izboljšanje 

energetske zanesljivosti, zagotavljanje zelenih delovnih mest in skladnega regionalnega razvoja. 
Spodbujena bo večnamenska raba objektov. 

  
4.3.3 Cilji do leta 2050 

 
Slovenija bo povečala deleže OVE v končni rabi energije v vseh sektorjih: v prometu, pri rabi 
električne energije in toplote ter hladu. Skupni delež OVE bo do leta 2050 dosegel najmanj 60 %. 
Indikativni cilji v posameznih sektorjih so najmanj 65-odstotni delež OVE v prometu, najmanj 50-
odstotni delež OVE pri ogrevanju in hlajenju ter najmanj 80-odstotni delež OVE v bruto končni rabi 
električne energije. 

 
4.3.4 Glavne usmeritve do leta 2050 

 
Za doseganje cilja neto ničelnih emisij in sistematično opuščanje rabe fosilnih goriv bo Slovenija 

pospešeno spodbujala širok nabor tehnologij in virov ter prodor OVE skladno z načeli in zahtevami 
okoljske zakonodaje. 

 
Slovenija se bo usmerjala k večjemu izkoriščanju OVE, ki so domač vir energije, kar pozitivno 

vpliva na zanesljivost oskrbe, saj zmanjšuje uvozno odvisnost, prispeva k diverzifikaciji virov  idr. Z 
opuščanjem rabe domačega premoga se bo strateški pomen OVE še povečeval. 

 
Slovenija bo nadalje spodbujala vire, ki jih že izkorišča tradicionalno, vzpostavljala pa bo tudi 

pogoje za izkoriščanje širokega nabora OVE (sončno, vodno, geotermalno, vetrno energijo in 
energijo lesne biomase idr.), vse to skladno z načeli in zahtevami okoljske in varstvene zakonodaje. 
Spodbujala bo razvoj znanja, proizvodnjo tehnologij ter storitev za izkoriščanje (pretvorbo) OVE in v 
podporo razvoju OVE, zlasti ukrepe za medsebojno povezovanje energetskih sistemov in boljše 
povezovanje oziroma integracijo OVE v omrežje in za shranjevanje energije, in prodor rešitev na 
izvozne trge. 

 
Slovenija bo spodbujala samooskrbo stavb, sosesk in širših skupnosti, ki izkoriščajo OVE v 

povezavi s shranjevanjem energije in optimizacijo povezanih energetskih sistemov. Vzpostavljeno 
bo podporno okolje za izvajanje ukrepov, zlasti na lokalni ravni. Vzpostavila bo celovito 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2552/resolucija-o-dolgorocni-podnebni-strategiji-slovenije-do-leta-2050-redps50/#4.3.3%C2%A0Cilji%C2%A0do%C2%A0leta%C2%A02050
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2552/resolucija-o-dolgorocni-podnebni-strategiji-slovenije-do-leta-2050-redps50/#4.3.3%C2%A0Cilji%C2%A0do%C2%A0leta%C2%A02050
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2552/resolucija-o-dolgorocni-podnebni-strategiji-slovenije-do-leta-2050-redps50/#4.3.4%C2%A0Glavne%C2%A0usmeritve%C2%A0do%C2%A0leta%C2%A02050
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2552/resolucija-o-dolgorocni-podnebni-strategiji-slovenije-do-leta-2050-redps50/#4.3.4%C2%A0Glavne%C2%A0usmeritve%C2%A0do%C2%A0leta%C2%A02050
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spodbujevalno podporno okolje, vključno z ustrezno regulativo za razvoj aktivnih odjemalcev in 
samooskrbovalcev ter skupnosti, ki slonijo na teh akterjih, saj bodo ključnega pomena pri 
doseganju ciljev na področju OVE. Za učinkovito implementacijo sprejetih ukrepov in doseganje 
koristi odjemalcev bo Slovenija to področje uredila v zakonodaji. 

 
Finančne spodbude, kot so podporna shema za proizvodnjo električne energije iz OVE, 

investicijske spodbude za vse sektorje in potencialne nove spodbude bodo sorazmerne z učinki na 
podnebje, energetski sistem in okolje ter z drugimi javnimi koristmi projektov. Večje spodbude bodo 
namenjene rešitvam v razvoju in ob vstopu na trge. Slovenija bo intenzivno spodbujala tudi pilotne 
projekte izkoriščanja OVE (glejte tudi poglavje 8). 

 
Hkrati z OVE bo spodbujala razvoj fleksibilnosti sistema, nujnega za delovanje 

elektroenergetskega sistema pri povečanem deležu OVE. Pri tem bo posebna pozornost namenjena 
vzpostavitvi hranilnikov energije, kratkoročnih in sezonskih. Ob podpori različnih tehnologij 
shranjevanja bodo imeli prednost hranilniki energije, ki temeljijo na OVE. Razvijala bo energetska 
omrežja, ki bodo zmožna hkrati podpreti intenzivno rast OVE in spremenjene vzorce porabe 
energije, zraven pa zagotoviti zanesljivost dobave vsem uporabnikom. Spodbujala bo povezovanje 
vseh energetskih sistemov: elektroenergetskih in plinskih omrežij, sistemov daljinskega ogrevanja in 
drugih. Spodbujala bo razvoj nizkoogljičnih sistemskih storitev. Zaradi optimizacije stroškov bosta 
potrebna nadgradnja načrtovanja in kakovostno usmerjanje razvoja na tem področju, vključno s 
sektorskim povezovanjem (glejte poglavje 6.1). 

 
Slovenija bo nadalje v energetske namene izkoriščala lesno biomaso, pri tem je pomemben tudi 

gospodarski vidik, saj izraba manj kakovostnega lesa v energetske namene močno izboljša 
ekonomiko lesnopredelovalnih verig in energetskih sistemov. Posebej bo spodbujala manjše lokalne 
sisteme z zaključeno lokalno dobavo lesne biomase. Pri izkoriščanju lesa se upoštevajo načela 
krožnega biogospodarstva ter ohranjanja gozdnatosti in trajnostnega razvoja gozdov, ki se bodo 
prilagajali posledicam podnebnih sprememb in tudi ciljem zagotavljanja ponora CO2 v gozdovih 
(glejte poglavje 6.6 LULUCF). Prednostno se bo spodbujala raba lesa kot materialne surovine za 
izdelke – predelava lesa, ostankov in drugih lignoceluloznih virov ima prednost pred energetskim 
izkoriščanjem. Pri tem bo ključna krepitev sektorja lesnopredelovalne proizvodnje, ki bo temeljila na 
strateških usmeritvah sektorja in spodbudah lesnopredelovalni industriji za povečanje dodane 
vrednosti s povezovanjem verig vrednosti in vpeljevanjem vrhunskega oblikovanja in trženja ter 
internacionalizaciji sektorja. Ključen bo tudi razvoj zbirnih centrov v tem okviru. Dolgoročno bodo 
pripravljene politike in ukrepi krožnega gospodarstva, ki bodo omogočali kaskadno rabo lesa in 
energetsko izkoriščanje lesnih proizvodov ob koncu njihove življenjske dobe (ob dejanskem koncu in 
z upoštevanjem kaskadne rabe lesa), brez bistvenih vplivov na okolje. Ob tem bo povečevala tudi 
obseg biomase, primerne za energijsko izrabo. 

 
Prednostno se bo spodbujalo izkoriščanje OVE v sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja, da 

se tako dosežejo sinergije med podnebno politiko in politiko varstva zraka. Pri opredeljevanju novih 
lokacij so med prvimi kriteriji gostota povpraševanja po toploti in hladu ter dostopnost obnovljivih 
virov, pri čemer bo tak razvoj podpiralo tudi prostorsko načrtovanje. Upoštevani bodo cilji 
zmanjševanja obremenitve okolja, vključno s transportom lesne biomase. Spodbujanje rabe lesne 
biomase v individualnih kuriščih bo še naprej usmerjeno na območja, kjer raba drugih OVE ni 
smiselna; z izobraževanjem uporabnikov, dimnikarjev, monterjev in menjavo kurilnih naprav bo 
doseženo zmanjšanje emisij prašnih delcev in s tem večja kakovost zraka. Skladno z NEPN bo zato 
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oblikovana tudi Strategija za ogrevanje in hlajenje, ki bo te sisteme spodbujala in usmerjala, prek 
zakonodajnih instrumentov pa bo zahtevano kontinuirano povečevanje deleža OVE v proizvodnji 
toplote, s finančnimi podporami pa spodbudilo pripravo in realizacijo projektov, ki standarde 
presegajo. 

 
S podporo pilotnim projektom se bo Slovenija aktivno vključila tudi v razvoj in uporabo 

trajnostnih tehnologij za proizvodnjo sintetičnih goriv iz lesne biomase in drugih lignoceluloznih 
virov. Aktivno bo podpirala razvoj politik na ravni EU na tem področju, ker bo potrebna ekonomija 
obsega (glejte tudi poglavje 6.1). 

 
Slovenija bo še naprej intenzivno povečevala izrabo sončne energije, predvsem za proizvodnjo 

električne energije in tudi pasivno rabo sončne energije. V ta namen bo spremenila in sončni 
energiji prilagodila načrtovanje sosesk in stavb ter infrastrukture. Sončno energijo bo prednostno 
izkoriščala na urbaniziranih in infrastrukturnih ter na degradiranih območjih (npr. kamnolomi). Za 
večjo učinkovitost ukrepov bo povezovala ukrepe prilagajanja in blaženja. 

 
Usmerjala bo tudi v izgradnjo velikih sončnih elektrarn na degradiranih, industrijskih in 

infrastrukturnih območjih za optimizacijo stroškov vključevanja OVE v elektroenergetska omrežja 
(glejte poglavje 6.1). 

 
Slovenija prepoznava pomen hidroenergije za razogljičenje elektroenergetskega sektorja in 

prednosti hidroelektrarn v primerjavi s tehnologijami za proizvodnjo električne energije iz drugih 
nizkoogljičnih virov, kar je zlasti izrazito pri zagotavljanju sistemskih storitev. S tem HE omogočajo 
tudi večje vključevanje ostalih elektrarn na OVE in drugih nizkoogljičnih virov v elektroenergetski 
sistem. Slovenija bo energetsko izkoriščanje hidroenergije povezovala v širši kontekst upravljanja 
voda na vodotokih, kot bo to določeno s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050, ki je v 
pripravi, ter uresničevala s tem povezane cilje (poplavna varnost, ohranjanje biotske raznovrstnosti 
in ekosistemskih storitev mokrišč tudi kot vodnih zadrževalnikov idr.). 

 
Vsi projekti izgradnje hidroelektrarn bodo zato večnamenski. Slovenija bo še naprej ohranjala 

ter nadalje razvijala znanja za načrtovanje in gradnjo hidroenergetskih objektov kot del več 
namenskosti rabe prostora. 

 
Povečala bo svoje ambicije glede izkoriščanja vetrne energije in razvila programe za vključitev 

lokalnih skupnosti v ta razvoj. 
 
Izraba obnovljivih virov energije in umeščanje potrebne infrastrukture za njeno izkoriščanje bo 

upoštevala prostorske in druge (varstvene) pogoje. Elektrarne na obnovljive vire (sončne, vetrne , 
hidro in druge) bo gradila s čim manj vplivi na okolje in skladno z načeli in zahtevami okoljske, 
varstvene in prostorske zakonodaje ter zagotavljala dosledno izvedbo projektov z vsemi 
omilitvenimi ukrepi. Kot je načrtovano v NEPN, bo uveljavljala tudi mehanizme, skladne z 
evropskim pravnim redom, za umeščanje elektrarn na varovana območja. Slovenija ima velik delež 
območij Natura 2000 (pribl. 38 %), zato je mogoče pričakovati, da bodo okoljski vplivi načrtovanih 
objektov OVE nad 10 MW inštalirane moči (voda, veter in drugo) na ta varovana območja v okviru 
postopkov priprave državnih prostorskih načrtov (DPN) ocenjeni kot bistveni oziroma da bodo vplivi 
hidroelektrarn na vode ocenjeni kot bistveni. V teh primerih bo Slovenija na predlog pobudnika v 
okviru postopkov prevlade druge javne koristi nad javno koristjo oziroma interesom ohranjanja 
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narave in dobrega stanja voda skladno s slovensko in evropsko zakonodajo presodila in odločila, 
katera javna korist bo v konkretni zadevi prevladala. 

 
Izgradnja večjih objektov hidroelektrarn nad 10 MW je skladna s cilji te strategije ter je v 

javnem interesu oziroma predstavlja javno korist zaradi sočasnih okoljskih koristi zmanjševanja 
emisij TGP, zagotavljanja zanesljivosti oskrbe z energijo z nizkoogljičnimi sistemskimi storitvami in 
nizkoogljično proizvodnjo električne energije ter doseganja gospodarskih koristi. To so tudi ključni 
nujni razlogi za izpeljavo postopka prevlade javnega interesa oziroma koristi. 

 
Geotermalna energija se uvršča med še ne dovolj izkoriščene potenciale OVE, zato bo Slovenija 

povečala spodbujanje njenega izkoriščanja. Prednostno bo usmerjala trajnostno in učinkovito 
koriščenje toplote termalne vode iz geotermalnih vodonosnikov in plitve geotermalne energije. 
Prednostna področja in usmeritve rabe geotermalne energije bo določila Strategija ogrevanja in 
hlajenja z akcijskim načrtom, ki je v pripravi. Prednostno se bodo pripravile tudi analize 
ekonomičnosti izkoriščanja globoke geotermalne energije ter sprejeli konkretni cilji in ukrepi za 
njeno izkoriščanje. 

 
Uporaba biogoriv bo prednostno usmerjena v razvoj, proizvodnjo in uporabo naprednih 

trajnostnih biogoriv, ob upoštevanju prehranske varnosti. Slovenija bo pri tem dosledno upoštevala 
in hkrati razvijala najnaprednejša načela za uravnavanje snovnih in energijskih tokov v krožnem 
biogospodarstvu. 

 
Spodbujala bo raziskave in razvoj novih trajnostnih tehnologij OVE in poslovnih modelov ter tudi 

kakovost in učinkovitost umeščanja OVE v prostor. Intenzivno bo spodbujala razvoj in delovanje 
lokalnih energetskih skupnosti. Prav tako bo pospeševala investicije v obetavne in tržno še ne 
ekonomične projekte glede OVE v podjetjih, spodbujala potrebne raziskave, inovacije in pilotne 
projekte ter ozaveščala javnost o pomenu prehoda na OVE. Na podlagi rezultatov pilotnih 
projektov bo Slovenija določala nove prednostne usmeritve spodbujanja OVE, kot so učinkovita -
kaskadna izraba globoke geotermalne energije, izkoriščanja sončne energije, shranjevanja toplote 
in drugih. 

 
Pri sprejemanju ukrepov na področju OVE bo Slovenija ustrezno pozornost namenila 

debirokratizaciji in ustrezni integraciji OVE na stavbe, v prostor in v energetski sistem. Med drugimi 
bo spremenila postopek izdaje vseh potrebnih dovoljenj s ciljem pospešiti in olajšati administrativne 
in upravne postopke za priključevanje OVE. 
 

Za doseganje ciljev oz. izpolnjevanje strategije bo treba izvesti vrste projektov in programov 
projektov. Naj se omejimo na samo nekatere cilje: 

- Z opuščanjem rabe domačega premoga se bo strateški pomen OVE še povečeval.  
 

Osrednja projekta bosta vsekakor projekt zapiranje Premogovnika Trbovlje in posledično projekt v 
zvezi s termoelektrarno TEŠ 6 v varianti zapiranja ali preusmeritvi na uporabo obnovljivih virov itd. 
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- Slovenija bo nadalje spodbujala vire, ki jih že izkorišča tradicionalno, vzpostavljala pa bo tudi 
pogoje za izkoriščanje širokega nabora OVE (sončno, vodno, geotermalno, vetrno energijo in 
energijo lesne biomase idr.), vse to skladno z načeli in zahtevami okoljske in varstvene 
zakonodaje. Projekti, ki bodo potrebni bodo projekti nadaljnje izgradnje sončnih elektrarn, 
vetrnih elektrarn (do sedaj smo izgradili dve vetrnih elektrarn, poznano je nasprotovanje 
takim projektom), projekti uporabe geotermalne energije za sisteme ogrevanja stavb, 
ogrevanja vode in rastlinjakov ter proizvodnje električne energije, projekti pridobivanja lesne 
biomase in projekti uporabe lesne biomase v obliki toplote, hlajenja in elektrike itd.  

 

      Slovenija bo spodbujala samooskrbo stavb, sosesk in širših skupnosti, ki izkoriščajo OVE v 
povezavi s shranjevanjem energije in optimizacijo povezanih energetskih sistemov. Vzpostavljeno 
bo podporno okolje za izvajanje ukrepov, zlasti na lokalni ravni. Vzpostavila bo celovito 
spodbujevalno podporno okolje, vključno z ustrezno regulativo za razvoj aktivnih odjemalcev in 
samooskrbovalcev ter skupnosti, ki slonijo na teh akterjih, saj bodo ključnega pomena pri 
doseganju ciljev na področju OVE. Za učinkovito implementacijo sprejetih ukrepov in doseganje 
koristi odjemalcev bo Slovenija to področje uredila v zakonodaji. Tudi za doseganje teh ciljev bo 
treba izvesti vrsto projektov in programov projektov.  
 
Pri pripravah zagonskih dokumentov pa lahko pričakujemo reakcije vrste vplivnih dejavnikov, ki 
bodo prej nasprotovali kot podpirali te projekte in programe projektov. Treba bo izvajati projekte 
osveščanja, projekte organiziranja investitorjev, projekte organiziranja projektnega managementa, 
projekte pridobitve finančnih virov itd. Posebej lahko pričakujemo reakcije vplivnih dejavnikov pri 
projekti urejanja v zakonodaji. Vzemimo za primerjavo že epidemijo Covid 19 in reakcije proti 
cepljenju in PCT, kar pa se združuje še z napadi na delovanje vlade, zdravstva in še kam. 
 

6. Strategija po sektorjih 
6.1. Oskrba z energijo 

 
6.7 Človeški viri 

 
Ključne odločitve o prihodnjih opcijah v energetiki zahtevajo upoštevanje potreb po kadrih za 
izpeljavo posameznih rešitev in njihovo dolgoročno perspektivo, da tako prispevajo k ustvarjanju 
dodane vrednosti v Sloveniji. V tem okviru bo Slovenija sistematično spodbujala pridobivanje:  

- razvojnih znanj, ki jih bo krepila tudi s spodbujanjem izvajanja pilotnih projektov; 
- znanj za implementacijo projektov, vključno z znanji o vodenju projektov, financiranju, 

tehničnih vidikih implementacije, vodenju upravnih postopkov idr.; 
- znanj na področju načrtovanja projektov; 
- znanj za učinkovito upravljanje in vzdrževanje energetskih objektov; 
- znanj za kakovostno in učinkovito umeščanje energetskih objektov v prostor, tudi s ciljem 

izvoza tega znanja; 
- znanj na področju prilagajanja oziroma odpornosti na podnebne spremembe, (npr. na 

področju upravljanja voda). 
 
Za doseganje teh ciljev bodo prioritetno potrebni projekti na področjih pridobivanja znanj, 
usposobljenosti in prilagajanja novim delovnim postopkom, povezani predvsem z novimi 
uvedenimi tehnologijami in vodenjem eksploatacij. Potrebni bodo projekti sprememb sedanjih 
učnih programov, projekti uvedbe novih učnih programov, projekti organizacijske preobrazbe 
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nekaterih učnih ustanov in ustanovitev novih, projekti dopolnitev načinov študija. Izpostaviti je 
treba spodbujanje: 

- znanj za implementacijo projektov, vključno z znanji o vodenju projektov, financiranju, 
tehničnih vidikih implementacije, vodenju upravnih postopkov idr.; 

- znanj na področju načrtovanja projektov; 
 
Za uresničevanje teh spodbud bo treba izvesti vrsto projektov intenziviranja pridobivanja 
omenjenih znanj in to zelo izrazito in celovito. Ne bi želel izpasti kot »kritikant«, vendar je 
pridobivanje znanj in usposobljenosti na področju vodenja projektov premajhno in nepopolno, če 
upoštevamo izredno raznolikost projektov in prehod na celovito projektno družbo, o čemer bomo 
spregovorili v nadaljevanju.45 
 

JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE46 
 
Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021 (v nadaljnjem 
besedilu: javni razpis) je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov: 

- manjših temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: temeljni projekti) in manjših 
aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: aplikativni projekti) 

- podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: 
podoktorski temeljni projekti; podoktorski aplikativni projekti) 

- manjših temeljnih raziskovalnih projektov - Program dr. Aleša Debeljaka (v nadaljevanju: 
temeljni raziskovalni projekti - Program AD) 

- večjih temeljnih in večjih aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: večji projekti). 
 
Prijavitelji morajo pri prijavi interdisciplinarnih projektov obvezno navesti, kateremu cilju 
trajnostnega razvoja sledi predlog raziskovalnega projekta. 
 
Seznam ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je opredelilo ministrstvo, pristojno za znanost: 

1. Odprava revščine 
2. Odprava lakote 
3. Zdravje in dobro počutje 
4. Kakovostno izobraževanje 
5. Enakost spolov 
6. Čista voda in sanitarna ureditev 
7. Cenovno dostopna in čista energija 
8. Dostojno delo in gospodarska rast 
9. Industrija, inovacije, infrastruktura 
10. Zmanjšanje neenakosti 
11. Trajnostna mesta in skupnosti 
12. Odgovorna poraba in proizvodnja 
13. Podnebni ukrepi 
14. Življenje v vodi 
15. Življenje na kopnem 
16. Mir, pravičnost in močne institucije 

 
45 Vir: http://www.arrs.si/sl/progproj/rproj/razpisi/20/razp-proj-21.asp 
46 Vir: https://www.arrs.si/sl/agencija/vizitka.asp  

http://www.arrs.si/sl/progproj/rproj/razpisi/20/razp-proj-21.asp
https://www.arrs.si/sl/agencija/vizitka.asp
http://www.arrs.si/sl/progproj/rproj/razpisi/20/razp-proj-21.asp
https://www.arrs.si/sl/agencija/vizitka.asp
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17. Partnerstva za doseganje ciljev 
 
Javni razpis, ki ga lahko povezujemo s strategija pogojev, ne zajema samo (so)financiranje, temveč 
je strateško in ciljno usmerjen. V razpisu je poudarjena vloga vodje raziskovalnega projekta, kar je 
razvidno iz Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega 
projekta 47. Pri tem gre za: 

- vodjo temeljnega raziskovalnega projekta,  
- vodjo aplikativnega raziskovalnega projekta, 
- vodjo podoktorskega raziskovalnega projekta. 

 
V pravilniku je omenjena osnovna organizacija projekta in sicer: večji projekt, temeljni in aplikativni 
projekt izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in 
tehnični sodelavci. Naj še omenimo osnovni pogoj za prevzem zadolžitev kot vodja projekta: Vodja 
projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v zbirko podatkov o 
izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija.  
 
V nadaljevanju bomo omenili še državni proračun, ki je na določenih področjih tudi projektno 
naravnan. Opravičujemo se bralcem, ki to tematiko poznajo in so vključeni ne samo v pripravo 
proračuna, temveč tudi spremljanje, izvajanje in koriščenje sredstev za projekte. Povzeli bomo 
samo nekatere značilnosti, ki se povezujejo s tematiko strategije in projekti, ki jih obravnavamo.  
Državne proračune, razvojne programe, strateške programe, programi nadaljnje rasti, programe 
reševanja kriznih stanj, programe širitve poslovanja, programe uvedbe lateralnega poslovanja, 
programe prehoda na razvoj organiziranosti, programe znižanja stroškov, program povečanja 
poslovnega in projektnega partnerstva, strateške razvojne plane itd. uresničujemo s projekti, 
programi projektov in drugimi ukrepi. Poimenovanja programov in njihove vsebine so v praksi zelo 
različni. Uvedbo dela na daljavo lahko označimo kot strategijo, program, lahko kot program 
projektov ali enovit projekt. Glede na izkušnje se ta uvedba uresničuje z več projekti, lahko pa se 
cilji dosegajo z enim, enovitim projektom. Iz vsega navedenega lahko govorimo o projektnem 
izvajanju strategij.  
 

O globalnih strateških krizah in problematiki reševanja teh kriz se razpravlja na ravni vedno večjega 
števila držav sveta. Izvajajo se svetovne konference o podnebnih razmerah, kjer se oblikujejo 
strategije in programi po področjih vse do dogovorov o programih projektov in posameznih 
projektih. Pariški podnebni sporazum, ki je bil sprejet na podnebni konferenci v Parizu leta 2015, 
zavezuje podpisnice sporazuma k omejitvi dviga povprečne globalne temperature do konca 
stoletja glede na predindustrijsko dobo pod 1,5 stopinje Celzija. Večina teh ukrepov ima značaj 
programov projektov in projektov. Potrebni bodo mednarodno dogovorjeni globalni programi in 
projekti. Ne gre samo za programe financiranja, ki so ciljno usmerjeni, predvsem gre za izvajanje 
programov projektov in posameznih projektov, s katerimi bi ublažili posledice. 
 

Projektno reševanje globalnih strateških problemov tvorijo predvsem izredno kompleksni 
programi projektov. Treba je določiti vizije, strategije, namenske in objektne cilje, rokovnih 
izvajanja, obveznosti vseh, ki morajo biti vključeni v določitev in izvajanje projektov ter zagon 
eksploatacij, določiti vključitev obveznosti izvajanja programov projektov za sodelujoče države v 
njihove državne in druge razvojne programe in plane, zagotoviti potrebna finančna sredstva in 
finančne vire, investitorje, pravnoformalne obveznosti, vzpostaviti svetovnih omrežij nadzora, 
svetovanja, izobraževanja, itd.  

 
47 Vir Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta 

Pravilnik%20o%20kriterijih%20za%20ugotavljanje%20izpolnjevanja%20pogojev%20za%20vodjo%20raziskovalnega%20projekta
http://www.arrs.si/sl/akti/prav-kriterij-vodja-rp-avg16.asp


95 
 

Programi projektov se med seboj zelo razlikujejo, vendar naj bi z njimi dosegli cilje, s katerimi bi 
dosegali strateške cilje, ki so potrebni in bili dogovorjeni. Ostaja pa vprašanje: izvajamo programe 
projektov in projekte, ki jih sestavljajo, dovolj hitro in uspešno? Izvajamo vse potrebne projekte in 
povsod tam, kjer bi jih morali? Programi projektov, ki jih bomo morali izvajati so izredno 
kompleksni, tako kot je reševanje globalnih strateških problemov izredno kompleksno področje za 
svet. 

 
 
Trajnostni razvoj in Agenda 2030 
 
Vse pogosteje se govori o trajnostnem razvoju, ki si ga mora človeštvo zagotoviti. Povzeli bom o 
samo nekatera tolmačenja trajnostnega razvoja in zaključke svetovne konference Agenda 2030. 
 
Trajnostni razvoj48 je zamisel o razvoju človeške družbe, pri katerem bi se izognili nevarnosti, ki jih 
povzroča osredotočenje na količinski materialni razvoj z izčrpavanjem naravnih virov in 
onesnaževanjem okolja. S trajnostnim razvojem naj bi se tudi ohranjala biološka raznovrstnost. 
Krovni pojem trajnostnega razvoja obsega še več drugih vidikov, ne nazadnje tudi možnosti razvoja 
vsakega človeka ali združbe, če ne škoduje drugim. Veliko definicij trajnostnega razvoja se ponuja, 
glede na posebne poudarke avtorjev. Najpogosteje citirana definicija je iz poročila komisije 
Brundtlandove (Gro Harlem Brundtland, norveška političarka) iz leta 1987[1]: 

- trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozili možnosti 
prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe. 

 
Strategija trajnostnega razvoja obsega, bolj dosledno po Vrhu Združenih narodov 2005, tri stebre: 

- gospodarski razvoj, 
- socialni razvoj in 
- varstvo okolja. 

 
Trajnostni razvoj povezuje skupaj skrb za nosilnost naravnih sistemov s socialnimi izzivi, s katerimi 
se sooča človeštvo. Že leta 1970 so "trajnostnost" uporabili za opis gospodarstva "v ravnovesju z 
osnovnim ekološkim sistemom podpore". Ekologi so opozorili na Omejitev rasti in s tem predstavili 
alternativo "stabilnem stanju gospodarstva ", da bi našli odgovor na okoljska vprašanja. 
 
Področje trajnostnega razvoja je mogoče konceptualno razdeliti na tri sestavne dele: okoljska 
trajnost, gospodarsko vzdržnost in družbenopolitičnih trajnosti. 
 

Najpogostejša definicija je definicija Svetovne komisije za okolje in razvoj (WCED), ki trajnostni 

razvoj opredeljuje kot razvoj, ki zadovoljuje trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožal 

zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij. V času, ko postaja družba vedno bolj ozaveščena o 

učinku, ki ga imamo ljudje in organizacije na okolje, si tudi mnoge organizacije prizadevajo za bolj 

trajnostno prihodnost z delovanjem na več področjih svojega poslovanja.49 

 

 
48 Vir https://sl.wikipedia.org/wiki/Trajnostni_razvoj 
49 Vir https://sl.wikipedia.org/wiki/Trajnostni_razvoj 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Trajnostni_razvoj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Biolo%C5%A1ka_raznovrstnost
https://sl.wikipedia.org/wiki/Definicija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
https://sl.wikipedia.org/wiki/Norve%C5%A1ka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Politik
https://sl.wikipedia.org/wiki/1987
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trajnostni_razvoj#cite_note-1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Organizacija_zdru%C5%BEenih_narodov
https://sl.wikipedia.org/wiki/2005
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Omejitev_rasti&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trajnostni_razvoj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trajnostni_razvoj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trajnostni_razvoj
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V dokumentu Agenda 21 za Slovenijo, ki ga je leta 1995 pripravila skupina nevladnih organizacij 
pod vodstvom Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, so načela trajnostne družbe 
opredeljena kot: 

- spoštovanje občestva življenja in odgovornost zanj, 

- izboljševanje kakovosti človekovega življenja, 

- ohranjanje vitalnosti in pestrosti Zemlje, 

- čim korenitejše zmanjševanje izčrpavanja neobnovljivih virov, 

- upoštevanje nosilne sposobnosti Zemlje, 

- spreminjanje osebnega odnosa in ravnanja, 

- usposabljanje skupnosti za samostojno in odgovorno ravnanje z okoljem, 
- oblikovanje državnega okvira za povezovanje razvoja in ohranitve, 

- ustvarjanje svetovnega zavezništva.50 
  
 
Agenda 2030 
Cilji trajnostnega razvoja  
 

Organizacije Združenih narodov o trajnostnem razvoju je septembra 2015 sprejela Agenda 2030 za 
trajnostni razvoj. Združuje naslednje razsežnosti trajnostnega razvoja: 

- ekonomsko,  
- socialno in  
- okoljsko.  

 
To je bilo izhodišče za določitev 17 ciljev trajnostnega razvoja (»Sustainable Development Goals – 
SDGs«). Agenda 2030 je univerzalna, veljajo za vse države sveta njene cilje bo treba doseči do leta 
2030 in jih bodo morale uresničiti vse države sveta. 

 
Celovite zapise je možno najti na vrsti spletnih strani. V nadaljevanju bomo povzeli samo nekaj 
ciljev in jih povezali s projekti, ki bi jih bilo treba izvesti, da se cilji dosegajo Gre za gradivo z 
naslovom: Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030.51 

 
V preambuli je med drugim zapisano: 

- Program bodo v partnerskem sodelovanju izvajali vse države in vsi deležniki. Trdno smo 
odločeni osvoboditi človeštvo tiranije revščine in pomanjkanja ter ozdraviti in ohraniti naš 
planet. Odločeni smo neomajno uveljavljati nujno potrebne premike, da svet usmerimo na 
pot vzdržnosti in vzdržljivosti. Na to skupno potovanje se podajamo z obljubo, da ne bomo 
nikogar pustili ob strani. 

- Splošni in konkretni cilji bodo prihodnjih petnajst let spodbujali delovanje na področjih, ki so 
življenjskega pomena za človeštvo in Zemljo. 

 
 

 

 

 
50  Vir:  https://www.planbzaslovenijo.si/trajnostni-razvoj  
51 Vir: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/razvojno-
sodelovanje/publikacije/Agenda_za_trajnostni_razvoj_2030.pdf  

http://www.umanotera.org/publikacija/agenda-21-za-slovenijo-prispevek-nevladnih-organizacij/
https://www.planbzaslovenijo.si/trajnostni-razvoj
https://www.stat.si/Pages/cilji
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/razvojno-sodelovanje/publikacije/Agenda_za_trajnostni_razvoj_2030.pdf
https://www.planbzaslovenijo.si/trajnostni-razvoj
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/razvojno-sodelovanje/publikacije/Agenda_za_trajnostni_razvoj_2030.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/razvojno-sodelovanje/publikacije/Agenda_za_trajnostni_razvoj_2030.pdf
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V deklaraciji je med drugim navedeno: 

- 3. Odločeni smo, da bomo do leta 2030 odpravili revščino in lakoto po vsem svetu, se 
spopadli z neenakostjo znotraj držav in med njimi, oblikovali miroljubno, pravično in 
vključujočo družbo, varovali človekove pravice, spodbujali enakost med spoloma in krepili 
vlogo žensk in deklic ter trajno zaščitili Zemljo in njene naravne vire. Prav tako smo odločeni, 
da bomo oblikovali razmere za vzdržno, vključujočo in trajnostno gospodarsko rast, blaginjo 
in dostojno zaposlitev za vse, pri tem pa upoštevali različne stopnje razvoja in zmožnosti 
posameznih držav. 

- 5. To je prvi tako obširen in tako pomemben program. Sprejemajo ga vse države in velja za 
vse, pri čemer se upoštevajo različne razmere, zmožnosti in stopnje razvoja v posameznih 
državah ter spoštujejo njihove politike in prednostne naloge. Ti splošni in konkretni cilji so 
univerzalne narave; nanašajo se na ves svet, tako na razvite države kot na države v razvoju. 
Cilji so medsebojno povezani in neločljivi ter enakopravno združujejo vse tri razsežnosti 
trajnostnega razvoja. 

 

Naša vizija: 

- 1. S temi splošnimi in konkretnimi cilji si zastavljamo izjemno velikopotezno vizijo 
preoblikovanja sveta. Predstavljamo si svet v razcvetu, brez revščine, lakote, bolezni in 
pomanjkanja. Svet brez strahu in nasilja. Svet splošne pismenosti. Svet pravičnega in 
splošnega dostopa do kakovostnega izobraževanja na vseh ravneh ter zdravstvenega in 
socialnega varstva, ki bo zagotavljalo dobro telesno in duševno zdravje ter počutje v 
družbenem okolju. Svet, v katerem bomo utrdili svojo zavezanost človekovi pravici do 
neoporečne pitne vode in sanitarne komunalne ureditve ter izboljšali higienske razmere, svet, 
v katerem bo vsakomur na voljo dovolj varnih živil z ustrezno hranilno vrednostjo in po 
sprejemljivi ceni. Svet varnih, vzdržljivih in trajnostnih bivališč z dostopom do cenovno 
sprejemljivih, zanesljivih in trajnostnih virov energije za vse. 

- 9. Predstavljamo si svet, v katerem vsaka država dosega vzdržno, vključujočo in trajnostno 
gospodarsko rast ter omogoča dostojno delo vsem. Svet trajnostne porabe in proizvodnje ter 
rabe vseh naravnih virov, od zraka in zemlje, rek, jezer in vodonosnikov do oceanov in morij. 
Svet, v katerem so za trajnostni razvoj, tudi vzdržno in vključujočo gospodarsko rast, za 
družbeni razvoj, varstvo okolja ter odpravo revščine in lakote nujni demokracija, dobro 
upravljanje in pravna država ter ugodno okolje v državah in na mednarodni ravni. Svet 
vzdržnega razvoja in rabe tehnologij, ki bosta prilagojena podnebnim razmeram in biotski 
raznovrstnosti. Svet, v katerem bo človeštvo živelo v sozvočju z naravo in kjer bodo živali, 
rastline in druge vrste ustrezno zavarovane. 

 

Iz Agende 2030 smo povzeli samo nekatere člene po poglavjih Poskušajmo si ob tem predočiti vsaj 
okvirno, kateri projekti in ukrepi bi bili potrebni, da bi izpolnili postavljene cilje. 

 
Naša skupna načela in zaveze: 

- 10. Novi program izhaja iz ciljev in načel Ustanovne listine OZN, med drugim iz popolnega 
spoštovanja mednarodnega prava. Temelji na Splošni deklaraciji *človekovih pravic, 
mednarodnih pogodbah o človekovih pravicah, Deklaraciji tisočletja in sklepnem dokumentu 
Svetovnega vrha iz leta 2005. Upošteva tudi druge akte, na primer Deklaracijo o pravici do 
razvoja. 
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- 13. Izzivi in zaveze teh pomembnih konferenc in srečanj na vrhu so med seboj povezani in 
zahtevajo celovite rešitve. Za njihovo učinkovito obravnavo je potreben nov pristop. Z vidika 
trajnostnega razvoja so odprava revščine v vseh oblikah in razsežnostih, boj proti neenakosti 
znotraj držav in med njimi, varovanje planeta, ustvarjanje trajnostne, vključujoče in vzdržne 
gospodarske rasti ter krepitev družbene vključenosti med seboj povezani in soodvisni. 

 

Naš svet danes: 

- 14. Sestali smo se v času izjemnih izzivov na področju trajnostnega razvoja. Milijarde ljudi še 
vedno živijo v revščini in nimajo možnosti dostojnega življenja. Neenakost znotraj držav in 
med državami narašča. Neskladje med možnostmi, bogastvom in močjo je ogromno. 
Neenakost med spoloma ostaja pomembno vprašanje. Velik problem je brezposelnost, zlasti 
med mladimi. Mednarodne grožnje zdravju, vse pogostejše in vse hujše naravne nesreče, 
naraščanje števila spopadov, nasilni ekstremizem, terorizem ter z njimi povezane 
humanitarne krize in prisilno razseljevanje bi utegnili ogroziti napredek zadnjih desetletij. 
Izčrpavanje naravnih virov in neugodne posledice vse slabšega stanja okolja, tudi zaradi 
širjenja puščav, suše, degradacije tal, pomanjkanja pitne vode in zmanjšanja biotske 
raznovrstnosti, podaljšujejo seznam vse hujših težav, ki pestijo človeštvo. Podnebne 
spremembe so eden največjih izzivov našega časa in njihove škodljive posledice ogrožajo 
zmožnost vseh držav, 5 da bi si zagotovile trajnostni razvoj. Višje temperature po vsem svetu, 
dvig morske gladine, zakisljevanje oceanov in druge podnebne spremembe močno vplivajo na 
obalna območja in nižje ležeče obalne države, med katerimi je veliko najmanj razvitih držav in 
malih otoških držav v razvoju. Ogroženo je preživetje številnih družb in bioloških podpornih 
sistemov na Zemlji. 

 
Nova agenda: 

- 27. Vse države si bomo prizadevali postaviti na trdne gospodarske temelje. Za blaginjo je 
nujna trajnostna, 7 vključujoča in vzdržna gospodarska rast, ki jo lahko dosežemo le, če bo 
bogastvo namenjeno vsem in če bomo odpravili neenakosti pri dohodku. Trudili se bomo 
razvijati dinamična, trajnostna in inovativna gospodarstva po meri človeka, zlasti s 
spodbujanjem zaposlovanja mladih in krepitvijo ekonomske vloge žensk ter z zagotavljanjem 
dostojnega dela za vse. Izkoreninili bomo prisilno delo in trgovino z ljudmi ter vse oblike dela 
otrok. Vse države bodo imele korist od zdrave in izobražene delovne sile, ki bo opremljena z 
znanjem in veščinami za produktivno in človeka vredno delo ter celovito vključenost v družbo. 
V najmanj razvitih državah bomo okrepili proizvodne zmogljivosti v vseh panogah, tudi s 
prestrukturiranjem. Sprejeli bomo ukrepe za povečanje proizvodnih zmogljivosti, 
produktivnosti in produktivne zaposlenosti, finančne vključenosti, trajnostnega kmetijstva ter 
razvoja pastirstva in ribištva, trajnostnega industrijskega razvoja, splošnega dostopa do 
poceni, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih storitev v energetiki, trajnostnega prevoza ter do 
kakovostne in vzdržljive infrastrukture. 
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- 29. Zavedamo se, da migranti pozitivno prispevajo k vključujoči rasti in trajnostnemu razvoju. 
Prav tako priznavamo, da mednarodne migracije kot večplasten in pomemben pojav z vidika 
razvoja držav izvora, tranzitnih in namembnih držav zahtevajo dosleden in celovit odziv. S 
sodelovanjem na mednarodni ravni bomo omogočili varne, urejene in zakonite migracije ob 
popolnem spoštovanju človekovih pravic in humanem ravnanju s priseljenci ne glede na 
status, begunci in razseljenimi osebami. Tako sodelovanje bi moralo krepiti tudi 
pripravljenost skupnosti, ki sprejemajo begunce, zlasti v državah v razvoju. Poudarjamo 
pravico migrantov, da se vrnejo v državo, katere državljani so, in opozarjamo države, da 
morajo poskrbeti za ustrezen sprejem svojih državljanov, ki se vračajo. 

- 33. Zavedamo se, da je družbeni in gospodarski razvoj odvisen od trajnostnega 
gospodarjenja z naravnimi viri na Zemlji. Zato smo odločeni, da bomo ohranjali in trajnostno 
uporabljali oceane, morja in sladkovodne vire, gorska in sušna območja ter gozdove, ob tem 
pa ohranjali biotsko raznovrstnost, ekosisteme ter živalstvo in rastlinstvo. Prav tako smo 
odločeni, da bomo spodbujali trajnostni turizem, ukrepali proti pomanjkanju vode in 
onesnaževanju voda, okrepili sodelovanje pri preprečevanju posledic širjenja puščav, peščenih 
viharjev, 8 degradacije tal in suše ter spodbujali pripravljenost na nesreče in zmanjševanje 
tveganja. V zvezi s tem z veseljem pričakujemo 13. zasedanje konference pogodbenic 
Konvencije o biološki raznovrstnosti v Mehiki. 

 
Načini in sredstva za izvajanje: 

- 41. Zavedamo se, da je vsaka država najprej sama odgovorna za svoj gospodarski in družbeni 
razvoj. Novi program vključuje tudi sredstva in načine za uresničevanje splošnih in konkretnih 
ciljev. Vemo, da bo za to treba 9 pridobiti finančne vire, okrepiti zmogljivosti in zagotoviti 
prenos okoljsko neoporečnih tehnologij v države v razvoju pod ugodnimi pogoji, tudi bolj 
ugodno obravnavo, ter v skladu z dogovori. Javno financiranje na ravni držav in na 
mednarodni ravni bo imelo temeljno vlogo pri zagotavljanju osnovnih storitev in javnih 
dobrin ter pri pridobivanju drugih virov financiranja. Zavedamo se vloge raznovrstnega 
zasebnega sektorja, od mikropodjetij in zadrug do multinacionalk, pa tudi pomena 
človekoljubnih organizacij in organizacij civilne družbe pri izvajanju novega načrta.  

 
Spremljanje in pregled izvajanja: 

- 47. Največjo odgovornost za spremljanje in pregled napredka pri uresničevanju splošnih in 
konkretnih ciljev v prihodnjih petnajstih letih na državni, regionalni in svetovni ravni imajo 
naše vlade.  

    Za večjo odgovornost do državljanov bomo poskrbeli za dosledno spremljanje in pregled 
izvajanja na različnih ravneh, kot je določeno v tem programu in v Programu ukrepov iz Adis 
Abebe. Glavno vlogo pri nadzoru spremljanja in pregledov na svetovni ravni bo imel visoki 
politični forum pod okriljem Generalne skupščine in Ekonomsko-socialnega sveta. 

 
Ukrepajmo za boljši jutri: 

- 50. Tudi danes sprejemamo zgodovinsko odločitev. Odločeni smo zagotoviti boljšo prihodnost 
za vse, tudi za milijone ljudi, ki niso imeli možnosti za dostojno, človeka vredno in izpolnjeno 
življenje ter niso mogli izkoristiti vseh svojih danosti. Lahko smo prva generacija, ki ji bo 
uspelo izkoreniniti revščino, lahko pa tudi zadnja, ki še ima možnost, da reši svoj planet. Če 
nam uspe uresničiti te cilje, bomo leta 2030 živeli v boljšem svetu. 
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- 50. Tudi danes sprejemamo zgodovinsko odločitev. Odločeni smo zagotoviti boljšo prihodnost 
za vse, tudi za milijone ljudi, ki niso imeli možnosti za dostojno, človeka vredno in izpolnjeno 
življenje ter niso mogli izkoristiti vseh svojih danosti. Lahko smo prva generacija, ki ji bo 
uspelo izkoreniniti revščino, lahko pa tudi zadnja, ki še ima možnost, da reši svoj planet. Če 
nam uspe uresničiti te cilje, bomo leta 2030 živeli v boljšem svetu. 

 
Cilji trajnostnega razvoja: 

- 55. Splošni in konkretni cilji trajnostnega razvoja so medsebojno povezani in neločljivi, splošni 
in povsod uporabni, upoštevajo različne razmere, zmožnosti in stopnje razvoja v posameznih 
državah ter spoštujejo njihove politike in prednostne naloge. Posamezni konkretni cilji 
vsebujejo težnje v svetovnem merilu, vendar si bo vsaka država na podlagi teh izhodišč 
zastavila svoje cilje ob upoštevanju lastnih okoliščin. Hkrati se bo odločila, kako svetovne cilje 
vključiti v načrtovanje, politike in strategije na državni ravni. Zavedati se je treba povezav 
med trajnostnim razvojem in drugim gospodarskim, družbenim in okoljskim dogajanjem. 

- 58. Spodbujamo države, ki si prizadevajo večje možne ovire pri uresničevanju našega 
skupnega programa obravnavati znotraj drugih mednarodnih okvirov, pri tem pa spoštujemo 
njihovo neodvisno poslanstvo. Program in njegovo uresničevanje naj bi te druge mehanizme 
dopolnjevala in naj ne bi posegala vanje in v njihove odločitve.  

- 59. Priznavamo, da ima vsaka država za dosego trajnostnega razvoja na voljo različne 
pristope, vizije, načine in sredstva, odvisno od njenih okoliščin in prednostnih usmeritev, in 
potrjujemo, da so Zemlja in njeni ekosistemi naš skupni dom ter da je „mati Zemlja“ ustaljen 
izraz v jezikih številnih držav in regijah. 

 

Cilji trajnostnega razvoja52: 

- Cilj 1. Odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu  
- Cilj 2. Odpraviti lakoto, zagotoviti prehransko varnost in boljšo prehrano ter spodbujati 

trajnostno kmetijstvo  
- Cilj 3. Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih 

obdobjih  
- Cilj 4. Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti 

vseživljenjskega učenja za vsakogar  
- Cilj 5. Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic Cilj 6. Vsem zagotoviti 

dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri  
- Cilj 7. Vsem zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih 

virov energije  
- Cilj 8. Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in produktivno 

zaposlenost ter dostojno delo za vse  
- Cilj 9. Zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati vključujočo in trajnostno industrializacijo 

ter pospeševati inovacije  
- Cilj 10. Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med njimi  
- Cilj 11. Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja  
- Cilj 12. Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe  
- Cilj 13. Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam*  

 
52 Vir tudi: https://www.skupaj-mocnejsi.si/poglavje/cilji-trajnostnega-razvoja/ 

 
 

https://www.skupaj-mocnejsi.si/poglavje/cilji-trajnostnega-razvoja/
https://www.skupaj-mocnejsi.si/poglavje/cilji-trajnostnega-razvoja/
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- Cilj 14. Ohranjati in vzdržno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj  
- Cilj 15. Varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter spodbujati njihovo trajnostno rabo, 

trajnostno gospodariti z gozdovi, boriti se proti širjenju puščav, preprečiti degradacijo 
zemljišč in obrniti ta pojav ter preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti  

- Cilj 16. Spodbujati miroljubne in vključujoče družbe za trajnostni razvoj, vsem omogočiti 
dostop do pravnega varstva ter oblikovati učinkovite, odgovorne in odprte ustanove na vseh 
ravneh 

- Cilj 17. Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno partnerstvo za 
trajnostni razvoj * ob priznavanju, da je najpomembnejši mednarodni medvladni okvir za 
pogajanja o boju proti podnebnim spremembam na svetovni ravni Okvirna konvencija 
Združenih narodov o spremembi podnebja 

 

Načini in sredstva za izvajanje in globalno partnerstvo: 

- Naša prizadevanja bodo temeljila na usklajenih nacionalnih strategijah za trajnostni razvoj, ki 
bodo podkrepljene s celovitimi okviri financiranja na državni ravni. Poudarjamo, da je vsaka 
država najprej sama odgovorna za svoj gospodarski in družbeni razvoj, pri čemer so notranje 
politike in razvojne strategije ključnega pomena. Spoštovali bomo pravico do odločanja in 
pristojnosti posameznih držav pri izvajanju politik za 3 Program ukrepov iz Adis Abebe s 
Tretje mednarodne konference o financiranju za razvoj (Program ukrepov iz Adis Abebe), ki 
ga je 27. julija 2015 sprejela Generalna skupščina (resolucija 69/313). 24 izkoreninjenje 
revščine in trajnostni razvoj, pri tem pa bomo ostali zavezani Republike Slovenije 
mednarodnim predpisom in obveznostim. Prizadevanja za razvoj na državni ravni morata 
spremljati spodbudno mednarodno gospodarsko okolje, skupaj z usklajenimi trgovinskimi, 
denarnimi in finančnimi sistemi, ki se vzajemno podpirajo, in okrepljeno gospodarsko 
upravljanje na svetovni ravni. Odločilnega pomena so tudi razvoj in zagotavljanje dostopnosti 
ustreznega znanja in tehnologij na svetovni ravni ter krepitev zmogljivosti. Zavezujemo se, da 
bomo zagotavljali skladnost politik in poskrbeli za spodbudno okolje za trajnostni razvoj na 
vse ravneh in pri vseh akterjih ter da bomo globalnemu partnerstvu za trajnostni razvoj dali 
nov zagon. 

 

Iz gradiva Statističnega urada Republike Slovenije53 lahko razberemo kazalnike trajnostnega 

razvoja s podatki, ki veljajo za Slovenijo. Povzemimo, kako so razčlenjeni opisi ukrepov za cilje za 

nekaj izbranih ciljev: 

Cilj 1. Odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu 
 
V EU kazalniki spremljajo in merijo predvsem napredek v zmanjševanju večdimenzionalne revščine 
in v zagotavljanju razmer, v katerih bodo državljani EU lahko izpolnjevali osnovne potrebe. 
 
Kazalniki: 

- 1.1 Stopnja tveganja socialne izključenosti 
- 1.2 Stopnja tveganja revščine 
- 1.3 Stopnja resne materialne prikrajšanosti 
- 1.4 Stopnja zelo nizke delovne intenzivnosti 
- 1.5 Stopnja preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški 

 
53 Vir: https://www.stat.si/Pages/cilji 

 

https://www.stat.si/Pages/cilji
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-1.-odpraviti-vse-oblike-rev%C5%A1%C4%8Dine-povsod-po-svetu/1.1-stopnja-tveganja-socialne-izklju%C4%8Denosti
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-1.-odpraviti-vse-oblike-rev%C5%A1%C4%8Dine-povsod-po-svetu/1.2-stopnja-tveganja-rev%C5%A1%C4%8Dine
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-1.-odpraviti-vse-oblike-rev%C5%A1%C4%8Dine-povsod-po-svetu/1.3-stopnja-resne-materialne-prikraj%C5%A1anosti
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-1.-odpraviti-vse-oblike-rev%C5%A1%C4%8Dine-povsod-po-svetu/1.4-stopnja-zelo-nizke-delovne-intenzivnosti
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-1.-odpraviti-vse-oblike-rev%C5%A1%C4%8Dine-povsod-po-svetu/1.5-stopnja-preobremenjenosti-s-stanovanjskimi-stro%C5%A1ki
https://www.stat.si/Pages/cilji
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- 1.6 Delež prebivalstva, ki ima v stanovanjih težave s streho, ki pušča, z vlažnimi 
stenami/temelji/tlemi ali s trhlimi okenskimi okvirji/tlemi 
 

- Cilj 9. Zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati vključujočo in trajnostno industrializacijo 
ter pospeševati inovacije 

 
V EU kazalniki spremljajo in merijo predvsem napredek v krepitvi raziskav in razvoja ter inovacij in v 
spodbujanju trajnostnega prometa. 
 
Kazalniki 

- 9.1 Delež bruto domačih izdatkov za raziskave in razvoj v bruto domačem proizvodu 

- 9.2 Delovno aktivni v visoko in srednje visoko tehnoloških proizvodnih sektorjih in v na znanju 
temelječih storitvenih sektorjih 

- 9.3 Skupno število oseb v raziskovalno-razvojni dejavnosti 

- 9.4 Prijave patentov na Evropski patentni urad 

- 9.5 Delež javnega potniškega prevoza v skupnem kopenskem potniškem prevozu 

- 9.6 Delež železniškega blagovnega prevoza v skupnem kopenskem blagovnem prevozu 

- 9.7 Delež obsega prometa osebnih avtomobilov po vrsti pogona in goriva 

- 9.8 Delež potniških kilometrov po načinu premikanja in namenu poti (delo, izobraževanje, 
prosti čas) 

 

- Cilj 17. Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno partnerstvo za 
trajnostni razvoj 

 
V EU kazalniki spremljajo in merijo predvsem napredek v utrjevanju svetovnega partnerstva in v 
izboljševanju finančnega upravljanja v EU. 
 
Kazalniki 

- 17.1 Uradna razvojna pomoč kot delež bruto nacionalnega dohodka 

- 17.2 Financiranje držav v razvoju 

- 17.3 Uvoz iz držav v razvoju 

- 17.4 Bruto dolg sektorja država 

- 17.5 Delež okoljskih davkov v skupnih davčnih prihodkih 
 
Kaj vse svet izvaja in ukrepa, katere projekta in programe projektov pripravlja in izvaja ter tudi 
koristi izsledke projektov je nemogoče opisati. Na svetu je 195 suverenih držav 54. Že ta številka 
pove dovolj. Kako to izvajati, kakšne projekte in druge ukrepe bo treba izvesti. Agenda ima datum 
»do 2030«. Do tega leta je manj kot 8 let. Bo potrebna agenda z novo letnico?  
 
 
EVROPSKA KOHEZIJSKA POLITIKA IN PROJEKTI 

 

Za strjeno predstavitev evropske kohezijske politike EU za obdobje 2021 do 2027 smo povzeli tekst 

iz ustreznega gradiva.55 

 
54 Vir: https://sl.history-hub.com/koliko-drzav-je-v-svetu 
55 Vir: https://evropskasredstva.si/program-ekp-2021-2027/  

https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-1.-odpraviti-vse-oblike-rev%C5%A1%C4%8Dine-povsod-po-svetu/1.6-dele%C5%BE-prebivalstva-ki-%C5%BEivi-v-stanovanjih-s-pu%C5%A1%C4%8Dajo%C4%8Do-streho-z-vla%C5%BEnimi-stenami-temelji-ali-tlemi-ali-s-trhlimi-okenskimi-okvirji-ali-tlemi
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-1.-odpraviti-vse-oblike-rev%C5%A1%C4%8Dine-povsod-po-svetu/1.6-dele%C5%BE-prebivalstva-ki-%C5%BEivi-v-stanovanjih-s-pu%C5%A1%C4%8Dajo%C4%8Do-streho-z-vla%C5%BEnimi-stenami-temelji-ali-tlemi-ali-s-trhlimi-okenskimi-okvirji-ali-tlemi
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-9.-zgraditi-vzdr%C5%BEljivo-infrastrukturo-spodbujati-vklju%C4%8Dujo%C4%8Do-in-trajnostno-industrializacijo-ter-pospe%C5%A1evati-inovacije/9.1-bruto-doma%C4%8Di-izdatki-za-raziskave-in-razvoj
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-9.-zgraditi-vzdr%C5%BEljivo-infrastrukturo-spodbujati-vklju%C4%8Dujo%C4%8Do-in-trajnostno-industrializacijo-ter-pospe%C5%A1evati-inovacije/9.2-zaposlenost-v-visoko-in-srednje-visoko-tehnolo%C5%A1kih-proizvodnih-sektorjih-in-v-na-znanju-temelje%C4%8Dih-storitvenih-sektorjih
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-9.-zgraditi-vzdr%C5%BEljivo-infrastrukturo-spodbujati-vklju%C4%8Dujo%C4%8Do-in-trajnostno-industrializacijo-ter-pospe%C5%A1evati-inovacije/9.2-zaposlenost-v-visoko-in-srednje-visoko-tehnolo%C5%A1kih-proizvodnih-sektorjih-in-v-na-znanju-temelje%C4%8Dih-storitvenih-sektorjih
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-9.-zgraditi-vzdr%C5%BEljivo-infrastrukturo-spodbujati-vklju%C4%8Dujo%C4%8Do-in-trajnostno-industrializacijo-ter-pospe%C5%A1evati-inovacije/9.3-zaposlenost-v-raziskavah-in-razvoju
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-9.-zgraditi-vzdr%C5%BEljivo-infrastrukturo-spodbujati-vklju%C4%8Dujo%C4%8Do-in-trajnostno-industrializacijo-ter-pospe%C5%A1evati-inovacije/9.4-prijave-patentov-na-evropski-patentni-urad-(epo)
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-9.-zgraditi-vzdr%C5%BEljivo-infrastrukturo-spodbujati-vklju%C4%8Dujo%C4%8Do-in-trajnostno-industrializacijo-ter-pospe%C5%A1evati-inovacije/9.5-dele%C5%BE-kolektivnih-prevoznih-sredstev-v-celotnem-kopenskem-prevozu-potnikov
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-9.-zgraditi-vzdr%C5%BEljivo-infrastrukturo-spodbujati-vklju%C4%8Dujo%C4%8Do-in-trajnostno-industrializacijo-ter-pospe%C5%A1evati-inovacije/9.6-dele%C5%BE-%C5%BEelezni%C5%A1kega-in-celinskega-plovnega-prometa-v-skupnem-tovornem-prometu
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-9.-zgraditi-vzdr%C5%BEljivo-infrastrukturo-spodbujati-vklju%C4%8Dujo%C4%8Do-in-trajnostno-industrializacijo-ter-pospe%C5%A1evati-inovacije/9.7-dele%C5%BE-obsega-prometa-osebnih-avtomobilov-po-vrsti-pogona
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-9.-zgraditi-vzdr%C5%BEljivo-infrastrukturo-spodbujati-vklju%C4%8Dujo%C4%8Do-in-trajnostno-industrializacijo-ter-pospe%C5%A1evati-inovacije/9.8-dele%C5%BE-potni%C5%A1kih-kilometrov-po-prevoznem-sredstvu-in-namenu-poti-zaradi-dela-izobra%C5%BEevanja-in-prostega-%C4%8Dasa
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-9.-zgraditi-vzdr%C5%BEljivo-infrastrukturo-spodbujati-vklju%C4%8Dujo%C4%8Do-in-trajnostno-industrializacijo-ter-pospe%C5%A1evati-inovacije/9.8-dele%C5%BE-potni%C5%A1kih-kilometrov-po-prevoznem-sredstvu-in-namenu-poti-zaradi-dela-izobra%C5%BEevanja-in-prostega-%C4%8Dasa
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-17.-okrepiti-na%C4%8Dine-in-sredstva-za-izvajanje-ciljev-ter-o%C5%BEiviti-globalno-partnerstvo-za-trajnostni-razvoj/17.1-uradna-razvojna-pomo%C4%8D-kot-dele%C5%BE-bruto-nacionalnega-dohodka
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-17.-okrepiti-na%C4%8Dine-in-sredstva-za-izvajanje-ciljev-ter-o%C5%BEiviti-globalno-partnerstvo-za-trajnostni-razvoj/17.2-eu-financiranje-dr%C5%BEav-v-razvoju
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-17.-okrepiti-na%C4%8Dine-in-sredstva-za-izvajanje-ciljev-ter-o%C5%BEiviti-globalno-partnerstvo-za-trajnostni-razvoj/17.3-eu-uvoz-iz-dr%C5%BEav-v-razvoju
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-17.-okrepiti-na%C4%8Dine-in-sredstva-za-izvajanje-ciljev-ter-o%C5%BEiviti-globalno-partnerstvo-za-trajnostni-razvoj/17.4-bruto-dolg-sektorja-dr%C5%BEava
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-17.-okrepiti-na%C4%8Dine-in-sredstva-za-izvajanje-ciljev-ter-o%C5%BEiviti-globalno-partnerstvo-za-trajnostni-razvoj/17.5-dele%C5%BE-okoljskih-davkov-in-davkov-na-delo-v-skupnih-dav%C4%8Dnih-prihodkih
https://sl.history-hub.com/koliko-drzav-je-v-svetu
https://evropskasredstva.si/program-ekp-2021-2027/
https://sl.history-hub.com/koliko-drzav-je-v-svetu
https://evropskasredstva.si/program-ekp-2021-2027/
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Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije. V obdobju 2021–2027 se 

kohezijska politika financira in izvaja štirih skladov: Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski 

sklad, Evropski socialni sklad plus in Sklad za pravični prehod.  

 

Države članice sredstva teh skladov koristijo na podlagi strategije Evropske unije in svojih lastnih 

razvojnih programov. Cilj kohezijske politike je zmanjševanje razvojnih razlik med posameznimi 

državami in regijami ter krepitev gospodarstva. Manjše razvojne razlike in močno, konkurenčno ter 

v prihodnost naravnano gospodarstvo so temelji, na katerih Evropska unija gradi svojo prihodnost. 

 

V programskem obdobju 2021–2027 je za ukrepe kohezijske politike na voljo 392 milijard evrov, 

sredstva pa so namenjena petim prednostnim področjem: 

1. pametnejša Evropa (inovativno in pametno gospodarsko preoblikovanje); 
2. bolj zelena, nizkoogljična Evropa (vključno z energetskim prehodom, krožnim 

gospodarstvom, prilagajanjem na podnebne spremembe in obvladovanjem tveganj); 
3. bolj povezana Evropa (mobilnost in povezljivost IKT); 
4. bolj socialna Evropa (evropski steber socialnih pravic in podpora za zdravstveno varstvo); 
5. Evropa bliže državljanom (trajnostni razvoj mestnih, podeželskih in obalnih območij ter 

lokalne pobude).  
 
Za potrebe črpanja evropskih kohezijskih sredstev je Slovenija razdeljena na dve kohezijski regiji – 
Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija. Pri določanju dodelitve sredstev za finančno obdobje 
2021-2027 je Evropska komisija upoštevala podatke razvitosti za leto 2018. Slovenski BDP na 
prebivalca, izražen v standardih kupne moči (PPS), je za leto 2018 znašal 87 odstotkov povprečja 
Evropske unije. Razlika med obema regijama je bila precejšnja, kohezijska regija Vzhodna Slovenija 
je dosegala 105 odstotkov povprečja Evropske unije, kohezijska regija Zahodna Slovenija pa 72 
odstotkov povprečja Evropske unije. Na podlagi teh podatkov je bil določen delež sofinanciranja 
Evropske unije pri Evropskem socialnem skladu in Evropskem skladu za regionalni razvoj. Za 
Vzhodno Slovenijo velja 85 odstotni delež financiranja, medtem ko v Zahodni Sloveniji ta delež 
znaša 40 odstotkov. 
 
Evropski svet je 21.7.2020 sprejel dogovor glede Večletnega finančnega okvirja za obdobje 2021 – 
2027 in Instrument za okrevanje »NextGenerationEU« kot večletni finančni okvir za obdobje 2021 
– 202756.  
 
Republika Slovenija ima med državnimi organi ustanovljeno Službo za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko57. Povzemimo njihovo predstavitev: 
 

V Službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odgovorni za uresničevanje evropske 

kohezijske politike in razvoj. Skrbimo za črpanje sredstev, ki jih zagotavljajo evropski strukturni 

skladi in Kohezijski sklad, kakor določa veljavni pravni red v Evropski uniji. V vlogi nacionalnega 

organa upravljanja v ta proces vključujemo ministrstva, vladne službe in druge deležnike. 

Usklajujemo in spremljamo njihove aktivnosti pri uresničevanju kohezijske politike ter o tem 

 
56 Vir: https://evropskasredstva.si/app/uploads/2021/10/VFO2021_2027.pdf 
57 Vir: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/o-
sluzbi/ 

 

https://evropskasredstva.si/app/uploads/2021/10/VFO2021_2027.pdf
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/o-sluzbi/
https://evropskasredstva.si/app/uploads/2021/10/VFO2021_2027.pdf
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/o-sluzbi/
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/o-sluzbi/
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poročamo vladi. Zagotavljamo pogoje za vzpostavitev, vzdrževanje in delovanje informacijskega 

sistema za spremljanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike. Vladi in ministrstvom svetujemo 

pri sprejemanju ukrepov in aktov, ki se nanašajo na izvajanje in spremljanje razvoja in kohezijske 

politike. Skrbimo tudi za usklajenost dokumentov razvojnega načrtovanja in skladnost nacionalnih 

dokumentov razvojnega načrtovanja z razvojnimi dokumenti Evropske unije in drugih mednarodnih 

organizacij. Opravljamo tudi naloge upravljanja za potrebe drugih finančnih mehanizmov, kot sta 

Norveški finančni mehanizem in finančni mehanizem evropskega gospodarskega prostora (EGP).  

 

S pomočjo sredstev evropske kohezijske politike smo v Sloveniji v zadnjih letih uresničili več kot 

10.000 projektov, ki so spisali mnoge uspešne zgodbe posameznikov, podjetij, občin, nevladnih in 

drugih organizacij ter mnogih drugih. Z EU projekti in njihovimi rezultati se srečujemo na vsakem 

koraku, pa naj gre za pitno vodo ali za čiščenje odpadne vode, za hitrejši zagon malih in srednjih 

podjetij, za naložbe v trajnostno mobilnost ali boljšo rabo energije, za skrb za ranljive skupine, 

starejše ali mlade ali za boljše e-storitve za vse državljane. 

 
 
DRŽAVNI PRORAČUN IN PROJEKTI 
 
Državni proračun58 je pomemben instrument, ki ga imamo na voljo za izvajanje večletne 
makroekonomske politike. Z njim zagotavljamo stabilnost javnih financ ter pospešujemo 
gospodarski in družbeni razvoj. Naše glavne naloge pri upravljanju proračuna so njegovo 
izvrševanje v okvirih in za namene, kot je bil sprejet, njegovo pravočasno in fleksibilno prilagajanje 
spremenjenim fiskalnim okoliščinam ter uresničevanje v proračunu zastavljenih družbenih in 
gospodarskih ciljev.  

 
Nekaj povzetkov iz spletne strani: 

- Proračun Republike Slovenije je pravni akt, ki ga sprejme Državni zbor po posebnem, 
predpisanem postopku.  

- Državni proračun je le ena od štirih blagajn javnega financiranja in predstavlja nekaj manj 
kot polovico vseh javnofinančnih odhodkov. 

- Preko državnega proračuna se pretakajo tudi sredstva EU. V praksi to pomeni, da Republika 
Slovenija izdatke, ki so upravičeni do evropskega sofinanciranja, zalaga iz državnega 
proračuna. Ko ta sredstva dejansko tudi prejme, pa se ta povrnejo v državni proračun v 
obliki povračil evropskih sredstev v državni proračun. 

- Državni proračun je tudi pomemben vir sredstev občin. Občine iz državnega proračuna 
pridobivajo sredstva v obliki transfernih prihodkov, ki jih poleg lastnih virov, EU sredstev in 
zadolževanja, preko občinskih proračunov namenjajo za financiranje svojih nalog.  

 

Iz obrazložitve splošnega dela proračuna Republike Slovenije za leto 202359 povzemamo nekaj 
izhodišč: 

 
58 Vir: https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavni-proracun/, državni proračun predhodnega planskega 
obdobja 
https://www.gov.si/zbirke/seznami/sprejeti-proracuni-republike-slovenije/sprejeti-proracun-za-leto-2023/ 
59 Vir: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Drzavni-proracun/Sprejeti-proracun/Sprejeti-
2023/obrazlozitve-splosni-del/OBR23SPLOSNIDEL.pdf  

https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavni-proracun/
https://www.gov.si/teme/povracila-evropskih-sredstev-v-drzavni-proracun/
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Drzavni-proracun/Sprejeti-proracun/Sprejeti-2023/obrazlozitve-splosni-del/OBR23SPLOSNIDEL.pdf
https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavni-proracun/
https://www.gov.si/zbirke/seznami/sprejeti-proracuni-republike-slovenije/sprejeti-proracun-za-leto-2023/
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Drzavni-proracun/Sprejeti-proracun/Sprejeti-2023/obrazlozitve-splosni-del/OBR23SPLOSNIDEL.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Drzavni-proracun/Sprejeti-proracun/Sprejeti-2023/obrazlozitve-splosni-del/OBR23SPLOSNIDEL.pdf
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- Proračun Republike Slovenije za leto 2023 (v nadaljevanju besedila: proračun 2023) 
predstavlja nadaljnji odziv na izhod iz zaostrenih razmer, ki so zaznamovale leti 2020 in 2021, 
hkrati pa je usmerjen naprej v okrevanje in krepitev odpornosti gospodarstva ob hkratni skrbi 
za blaginjo posameznika. Ob tem izpostavljamo, da je proračun 2023 še vedno pripravljen v 
negotovih razmerah povezanih z razvojem in obvladovanjem epidemije COVID-19, preprečitvi 
širjenja COVID-19 in posledic za gospodarstvo in javne finance. 

- Načrtovanje sredstev evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 se 
zaradi prepočasnega črpanja v preteklih letih intenzivira v letih 2022 in 2023. Sredstva za 
izvajanje kohezijske politike za programsko obdobje 2021-2027 so načrtovana v splošni 
proračunski rezervaciji pri Ministrstvu za finance, dokler ne bodo določena z Izvedbenim 
načrtom Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2021-2027. 

- Vlada RS je pri pripravi proračuna 2023 upoštevala tudi postopno okrevanje gospodarstva. 
Gospodarska aktivnost naj bi v letu 2022 dosegla predkrizno raven iz leta 2019, k čemer bo v 
letu 2022 prispevalo tudi ohranjanje nekaterih začasnih ukrepov za blažitev posledic 
epidemije ter izvajanje strukturnih ukrepov za povečanje odpornosti gospodarstva, ki so 
podprti z investicijami na ključnih področjih, ki so bile v času epidemije ustavljene oziroma 
omejene. Krepijo se predvsem investicije na področju prometne infrastrukture, zdravstva, 
socialnega varstva, šolstva, obrambe in okolja. 

- V letih 2022 in 2023 bodo še naprej v ospredju tudi ukrepi za okrevanje, podprti z EU viri iz 
mehanizma za okrevanje in odpornost. Sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost, kot 
finančna podpora EU, so namenjena ublažitvi gospodarskih in socialnih učinkov epidemije, za 
povečanje trajnosti in odpornosti gospodarstva ter za izboljšanje pripravljenosti na izzive 
zelenega in digitalnega prehoda. 

- Sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost, namenjena za izvajanje programov in 
projektov, so načrtovana pri Uradu Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, razen za 
projekte, ki so že uvrščeni v načrt razvojnih programov (Ministrstvo za infrastrukturo). Glede 
na dejstvo, da gre v tem trenutku še za indikativne ocene, bo s programskega in 
ekonomskega vidika pravo vsebinsko stanje Proračun RS za leto 2023 SPLOŠNI DEL 4 
prikazano šele, ko se bodo konkretni projekti in programi uvrščali v finančne načrte pristojnih 
resorjev. 

- itd. 
 

Celoten pregled projektov in ostalih dejavnosti po področjih je zajet v poglavju Načrt razvojnih 
programov 2023-202660.  

 

Državni proračun je izrazito projektno naravnan. Popis projektov si lahko po navodilih 
Uporabniškem priročniku vizualizacije projektov61.  

 

 

 

 

 
60 Vir: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Drzavni-proracun/Sprejeti-proracun/Sprejeti-
2023/izpisi-2023/SP2023_NRP.pdf  
61 Vir: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Storitve-SAPPrA/Uporabniski-prirocnik-
Vizualizacija-projektov.pdf  

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Drzavni-proracun/Sprejeti-proracun/Sprejeti-2023/izpisi-2023/SP2023_NRP.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Storitve-SAPPrA/Uporabniski-prirocnik-Vizualizacija-projektov.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Drzavni-proracun/Sprejeti-proracun/Sprejeti-2023/izpisi-2023/SP2023_NRP.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Drzavni-proracun/Sprejeti-proracun/Sprejeti-2023/izpisi-2023/SP2023_NRP.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Storitve-SAPPrA/Uporabniski-prirocnik-Vizualizacija-projektov.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Storitve-SAPPrA/Uporabniski-prirocnik-Vizualizacija-projektov.pdf
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Nekaj povzetkov: 

- Da bi proračun približali proračun približali širšemu krogu državljanov, smo pripravili 
interaktivni grafični prikaz ključnih podatkov o tem za državo pomembnem instrumentu. 
Državljani lahko na ta način pobliže spoznate, kaj vse financiramo iz proračuna in koliko 
denarja država vsako leto nameni za posamezna področja. Hkrati lahko tekoče spremljate, 
koliko denarja smo v proračunu v letošnjem letu že zbrali in koliko smo ga porabili. 
Omogočamo tudi prikaz podrobnejših informacij o projektih, ki jih financiramo iz proračuna 
Republike Slovenije. Iščete lahko po regijah, občinah, nazivih in vrednostih projektov. 

- Izbirate lahko med: ‐ prikazom trenutnega stanja proračuna, ki kaže, kako zbiramo in kako 
porabljamo proračunska sredstva (koliko prihodkov smo v proračun v letošnjem letu že zbrali 
in koliko denarja smo že porabili), ‐ prikazom porabe proračunskih sredstev v preteklih letih, 
ki pokaže, koliko denarja in za katere namene smo ga porabili, ‐ prikazom projektov, ki 
omogoča teritorialni pregled izvajanja projektov in prikaz podrobnejših informacij o 
posameznem projektu 

- Prikazani so vsi projekti, ki so del Načrta razvojnih programov v sprejetem proračunu za to 
leto. Vizualizacija projektov omogoča predvsem teritorialni pregled izvajanja projektov in 
prikaz podrobnejših informacij o posameznem projektu, kot tudi možnost poglobljenega 
iskanja projektov glede na vrsto projekta (investicija z gradnjo, investicijsko vzdrževanje,...), 
skrbnika projekta (posamezna ministrstva ter organi v sestavi,...) ter programsko umestitev 
projektov (promet in prometna infrastruktura, izobraževanje in šport,..). 

 

V pregledu so razvrščeni kot: 

- vsi projekti,  
- projekti po regijah,  
- projekti po občinah,  
- projekti po področjih, 
- skrbništva projektov, 

- vrste projektov.  
 
 Vsak projekt je predstavljen z naslednjimi podatki 

- dolg naziv projekta 
- skrbnik, 
- investitor, 
- izhodiščna vrednost, 
- sprejeta vrednost, 
- viri financiranja, 
- odstotek realizacije, 
- načrt financiranja, 
- teritorialne enote, 
- trajanje projekta, 
- vrsta projekta, 
- namen in cilji, 
- stanje projekta ter predvideni razvoj. 

 

Državni proračun zajema je utemeljen poleg ostalega, kar se financira iz sredstev državnega 

proračuna tudi projekte. Govorimo lahko o projektno naravnanem državnem proračunu. 
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Povzemimo nekaj podatkov: 

- število izbranih projektov  2958 
- skupna vrednost v vseh letih  40.345.941.496 EUR 
- skupna vrednost v letu 2022  4.971.694.541 EUR. 

 

Kaj bodo povzročili zadnji dogodki od vojne v Ukrajini, gospodarske, energetske in druge krize, 

vplivi podnebnih sprememb, epidemiologija COVID, porast prebivalstva itd. itd. itd. na državne 

proračune? 

 

Navesti bi morali še vrsto podobnih dokumentov, ki nakazujejo strategije, razvojne usmeritve, 

obveznosti, pogoje, financiranje, projekte, nujnost ukrepanja itd. itd. itd. ne samo za EU in njene 

članice. So usmeritve po Agendi 2030 resnično veljavne in uporabne za cel svet. Res? 

 

 

Kaj sem? Pesimist ali le mogoče optimist? 

 

Veliko je projektov, veliko dogovorov in pravilno naravnanih rešitev. Veliko jih je, ki so potrebni in 

nas zadovoljujejo, pa tudi dajejo upanja za naprej. Med njimi pa je tudi nekaj takšnih, da se ob njih 

vprašamo, jih res potrebujemo. Ali bomo lahko izvedli predvidene projekte, izvedli potrebne ukrepe 

in tako dosegli cilje, ki so predstavljeni v vrsti razvojnih hotenj in ob tem cilje, ki pomenijo urgentno 

reševanja tega, kar človeštvo mora stalno izvajati? 

 

Zadnji stavek se začenja z »Ali bomo lahko izvedli …?«. Veliko projektov se izvaja, uspešno 

zaključuje, veliko projektov se uspešno prilagaja med izvajanjem novim zahtevam, spreminjajo se 

cilji in izvedba, spreminjajo se finančna vlaganja in ob tem tudi cilji eksploatacij. Nekateri projekti 

se ukinjajo ali ne izvajajo, saj bi glede na vse spremembe, ki jih doživljamo, ne bi bili potrebni. Te 

ugotovitve, sicer zelo kratke in ne dokazane s konkretnimi analizami, dokazujejo, da znamo izvajati 

projekte , tako da se zagotovijo eksploatacije, ki so bile načrtovanje. Zavedam se, da morebiti 

nisem dovolj prepričljiv za bralce. Posredovati bi moral konkretne projekte. Ni mi možno, saj se 

moram »izgovorit z itd. itd.«. Preveč je primerov in vseh seveda v nobenem primeru ne morem 

navesti in jih tudi ne poznam. To velja tudi za Slovenijo naš dom. Menim, da znamo izvajati 

projekte. Tu si lahko sami najdemo dokaze. Nekatere projekte in primere smo v dosedanjem 

pisanju navedli. 

  

Veliko je govora, veliko je raziskav, veliko različnih mnenj, zmeraj več dokazanih dejstev, veliko 

presenečenj, veliko razprav, nemalo razhajanj, ni še dovolj poenotenja, veliko premalo 

ozaveščanja, premalo je razumevanja »domino efekta problemov in posledic«, saj nek problem, ki 

smo mu priča in ga ne rešujemo, lahko sproži nove probleme. Dogaja pa se tudi, da rešitev nekega 

problema sproži nove probleme in nove projekte, veliko premalo je dogovorjenih skupnih, globalno 

veljavnih strategij reševanja in odklanjanja problemov, ki nas ogrožajo, premalo je projektov, 

pravih, prioritetnih in nujnih. Problem preimenujmo v globalne strateške krize, gre za odklanjanje 

njihovih posledic za človeštvo in nasploh ekosistem.  
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Vojna v Ukrajini in njene posledice na sedanjost in bodočnost je težko predvideti. Vsekakor lahko 

pričakujemo spremembe nacionalnih strategij in nasploh strateškega povezovanja. To bo vsekakor 

imelo vpliv, če ostanemo samo na področju ustvarjanja s projekti, velik vpliv na projektno izvajanje 

strategij EU, držav članic, drugih držav in skupnosti itd. Omenim samo področje energetike, 

predvsem preskrbo s plinom. V teku so že projekti, s katerimi se naj bi ta problem omilil. Potem je 

tu strategija oskrbe s hrano, strategija obrambe in proizvodnje orožja itd. itd. itd. Rečemo si lahko, 

vsak dan lahko pričakujemo spremembe strategij in s tem povezano nove in spremenjene ter 

zaustavljene projekte. Nekateri med njimi bodo imeli krizni značaj, izvajati jih bo treba kot 

prednostne in nujne. Dodajmo temu še strateško krizo obvladovanja podnebnih razmer, varovanja 

okolja nasploh itd., potem …… Bil je sestanek predstavnikov držav G7, predstavnikov NATO, 

pogovori o obnovi v Ukrajini po končanju vojne. Vem, da bo še veliko dogovorov in prepričan sem 

tudi veliko projektov, zelo, zelo veliko … Se opravičujem, kaj bi o tem še rekel. Veliko se bo zgodilo, 

veliko bo strateških in projektno izvedbenih sprememb. Razmišljam veliko.  

 

 Ob zapisanem sem se vprašal, od kod mi ta pesimizem, te malo temačne ugotovitve. Sem res 

takšen, da »vidim vse črno«? Ne, nisem takšen, takšna so dejstva, ki nas vodijo v to. Sem pa tudi 

takšen, da si lahko rečem, da sem optimist, človek upanja in prepričanja, da se da marsikaj rešiti. In 

to se danes tudi dogaja. Ko pa se vprašam, ali človeštvo (že) izvaja projekte za reševanje globalnih 

posledic vojne v Ukrajini, globalnih strateških kriz, ki nas in ves biotski sistem ogrožajo ali nas silijo 

v spreminjanje našega načina življenja, je odgovor težko dati. Lahko pa si ga sami izrečete. 

 

Prisotno je spoznanje, da se krize s svojimi učinki pojavljajo hitreje, kot se človeštvo s pravilno 

strategijo in projekti odziva. ČAS je ob tem odločujoč. S projekti moramo biti hitrejši, izvesti jih 

moramo hitreje, preden posledice globalnih strateških in drugih kriz pričnejo delovati. Čas je 

gospodar sveta, je gospodar življenja. 

 

Za ta uvod sem bil spodbujen iz več dejstev. Navedel bi dva. Oglejmo si pregled Svetovnih dni, ki jih 

organizira ZN – Združeni narodi. Veliko je posredovanih podatkov, spoznanj in tudi programov 

projektov in projektov. So med področja, ki jih zaznamujejo ti dnevi tudi področja, kjer se že 

pojavljajo učinki globalnih strateških kriz? Povzemimo misli in ukrepe ter projekte, o katerih se 

veliko razpravlja o ohranjanju našega doma Zemlje. Oglejmo si samo nekaj misli, ugotovitev in 

projektov ob vsakoletnih Svetovnih dnevih.62  

 

Strategija in projekti reševanja korona virusa COVID 19. Sproti izvajamo izvajali (projekte) 

raziskave, da dobimo dokaze, ali smo dosegli uspešno preventivno zdravljenje. Čas je in bo še 

naprej pri tem odločujoč. Zasledimo lahko sporočilo ZN, da lahko pričakujemo po obvladovanja 

korona virusa zelo hitro milijardo prebivalcev zemlje, ki bodo živeli v hudi revščini? Hitimo s 

projekti, s katerimi bi reševali ta problem? 

 
62 Viri:   https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_praznikov_z_oznako_Svetovni_dan  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_praznikov_z_oznako_Svetovni_dan  

https://www.un.org/en/observances/environment-day  

https://www.gov.si/novice/2020-04-21-svetovni-dan-zemlje-v-znamenju-podnebnih-ukrepov/ 

  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_praznikov_z_oznako_Svetovni_dan
https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_praznikov_z_oznako_Svetovni_dan
https://www.un.org/en/observances/environment-day
https://www.gov.si/novice/2020-04-21-svetovni-dan-zemlje-v-znamenju-podnebnih-ukrepov/
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PROJEKTI 
IN MI 

 
Projekt je proces od oblikovanja hotenj in strategij do uresničitve tega, da bodo izpolnjene potrebe 

vseh, ki te dosežke potrebujejo in jim koristijo. 
 
 

6 ZAGON STRATEGIJ IN PROJEKTI 

 

Strategija je napoved bodočnosti, je napoved kaj moramo storiti, da dosežemo to, kar smo si 

zastavili kot strateške cilje. »Kaj moramo storiti« lahko razumemo samo kot napoved, 

identifikacijo, plan, lahko je to tudi dogovor. To ni dovolj, treba je to, kar smo si zastavili, da 

moramo storiti, tudi uresničiti. Gre v večini primerov za projekte ali programe projektov, ki jih 

moramo izvesti. Po njihovem končanju se z eksploatacijo tudi prične doseganje učinkov, ki smo jih 

s strategijo zastavili. Strategija se postavlja za neko obdobje, nek rok do kdaj velja, do kdaj naj bi jo 

izpolnjevali. Zasledimo od trajanj par let ali do nekaj desetletij. V tem času naj bi izvedli projekte in 

dosegali z njimi učinke v eksploatacijah, ki smo si jih s projekti zagotovili. Strategije udejanjamo s 

projekti. Gre za procese zagona strategij, zagona projektov, samostojnih ali združenih v programe 

projektov, izvajanje projektov in zagone eksploatacij. Ta proces označujemo kot zagon strategij 

(slika 5). Gre za proces projektnega izvajanja strategij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 5: Zagon strategij s projekti 

 
Zagon strategij je stalen proces priprave strategij, priprave in izvedbe projektov do zagona in 

izvajanja eksploatacije in v njenem času izvajanje projektov dopolnjevanja eksploatacija PE(1), 

PE(2) PE(3), kot so npr. projekti povečanja proizvodne, projekti generalnih popravil, projekt 

uvedbe spletne prodaje izdelkov, ki se sicer proizvajajo, projekt povečanja kapacitet za izvajanje 

spletne prodaje preko pošte, posodobitev dostave hrane na dom starejšim, projekti posodobitve 

informacijskega sistema z rešitvami digitalizacije in podobno. V skladu s strateško odločitvijo, da se 
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eksploatacija ukine in uvede nova se to izvede s projektom priprave nove ali spremenjene 

eksploatacije PE(NE). Pri izvajanju procesa projektno izvajanje strategij pride do medsebojne 

povezanosti in delovanja strateškega in projektnega managementa. Projekti management mora 

obvladovati projekte ali programe projektov, strateški management je sicer zadolžen za pripravo 

strategij in njeno dopolnjevanje glede na razne vplive, ne glede na to, ali gre za državo, področja 

nacionalnega razvoja, EU, mednarodno povezovanje ali drugih vplivnih dejavnikov, ki so ali bodo 

vključeni v zagotavljanja nacionalnega razvoja in reševanja globalnih strateških kriz sveta.  

 

 

Zagon strategij s projekti je proces: 

- oblikovanja in izvajanja ciljnih aktivnosti in projektov, ki so podlaga za oblikovanje strategij, 
- strateškega programiranja razvoja, s katerim se določijo strategije in izvede prva 

evidentiranja projektov v stopnji konkretizacije, ki je ob tem mogoča, 
- priprave zagona projektov (zagonske projektne dokumentacije), ki tvorijo program 

projektov, 
- aktiviranje projektnega sistema od glavnega sistema, strateškega managementa, 

projektnega managementa, sistem prevzemnikov rezultatov projekta in zagona in izvajanja 
eksploatacije in ostale sisteme, ki so vključeni v izvajan je in nadzor projektnega poslovanja, 

- izvedbe projektov do zagotovitve eksploatacij za uporabnike ali do končanja ob doseženem 
vnaprej določenem mejniku v eksploataciji, 

- priprave zagonov projektov v času eksploatacije vse do projekta ukinitve eksploatacije in 
postavitve nove, v kolikor je to strateška odločitev, gre za dopolnitev obstoječe strategije ali 
novo strategijo, 

- povezovanja strateškega in projektnega managementa, 
- aktiviranja projektnega sistema, ki je vključen v proces projektnega izvajanja strategij, 
- proces v katerega je vključeno reševanja problemov varovanja okolja,  
- upoštevanja vseh eksternih strateških vplivnih dejavnikov in upoštevanja pogojev, ki jih ti 

zagotavljajo in strinjanja z nadzorom, ki ga pri tem izvajajo, 
- stalnega nadzora projektov in ukrepanja v primerih, da bo treba izvedbo projekta prilagoditi 

novim razmeram ali projekt ukiniti glede na spremembe strategij oz. razmeram v okolju, 
- integracije projektnega poslovanja s poslovanjem organizacije/podjetja. 

 

Pri tej opredelitvi zagona strategij smo izhajali iz tega, da se strategije udejanjajo s posameznimi 

projekti, s katerimi se vzpostavi eksploatacija pa tudi projekti, ki se izvajajo med eksploatacijo.  

 

 

Zagon strategij s programi projektov 

 

Vse pogosteje, predvsem pa zaradi kompleksnosti, zahtevnosti, financiranja, časa, heterogenosti 

izvajalcev in koristnikov rezultatov projektov pri doseganju strateških ciljev in še nekaterih razlogov 

se strategije udejanjajo s programi projektov. V teh primeru govorimo o zagonu strategij s 

programi projektov (slika 6). 

 

Proces zagona strategij s programom projektov se pričenja s strateškim programiranjem razvoja, 

katerega rezultat strategija, ki jo organizacija mora udejanjiti. Pri tem je možno, da se za pripravo 
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strategije izvede vrsta ciljnih aktivnosti oziroma projektov, na sliki označeni z CP(1) do CP(x). Sledi 

priprava zagona programa projektov, ki se začne s prvim evidentiranjem ne samo programa, 

ampak tudi projektov. Izdela se zagonska programsko projektna dokumentacija v stopnji 

konkretizacije, ki je mogoča. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Zagon strategij s programom projektov 

 
Izdela se zagonska programsko projektna dokumentacija v stopnji konkretizacije, ki je mogoča. Za 

izvedbo zagona programov projektov je pogosto treba izvesti vrsto projektov, predvsem v zvezi z 

oblikovanjem vsebine programa in posameznih projektov. Gre za aktivnosti oziroma projekte s 

katerimi se zagotovijo rezultati, nekatere smo omenili pri zagonu strategij s projekti in so lahko še 

npr. različna idejna dokumentacija za opredelitev programa, koncept programa, investicijska 

predštudija, ki je vezana na program projektov, zasnova vsebine programa in s tem projektov, 

ekonomika programa in projektov, možnosti financiranja, pridobitev sredstev EU, povezovanje na 

raziskovalno-razvojnem področju, ustanavljanje podjetij, urejanje formalno-pravnih zadev itd., kar 

je odvisno od posameznega programa projektov. Po potrditvi zagona programa projektov sledi 

izvajanje projektov za vzpostavitev eksploatacije PP(P1) do PP(Py). V času eksploatacije se izvajajo 

nato še preostali projekti iz programa projektov PE(1) do PE(x). Eksploatacija programa projektov 

se nekoliko razlikuje od eksploatacije projekta, kar smo omenili pri zagonu strategij s projekti. Gre 

za vrsto eksploatacij, ki se dosegajo s posameznimi projekti ali pa se z določenimi projekti dosegajo 

rezultati, ki so podlaga za izvajanje drugih projektov iz programa. 

 

Nekaj primerov programov projektov:  

- program projektov izgradnje vetrnih elektrarn, ki ga tvorijo, projekti odkupa zemljišč, 
projekti nadomestnih gradenj lastnikom zemljišč, projekti postavitve elektrarn, projekti 
vzpostavitve električnega omrežja elektrarn, priključitev na javno električno omrežje, projekt 
ureditve naravovarstvenih zahtev, 

- program projektov ustanavljanja mešanega podjetja na Kitajskem, ki ga tvorijo projekt 
ustanovitve mešanega podjetja, projekt izgradnje razvojnega centra, projekt postavitev nove 
proizvodnje, projekt zagotovitve kooperacije in drugega poslovnega sodelovanja, projekt 
osvajanja kitajskih tržišč ter novih tržišč, projekt zagotovitve digitalne povezave z matičnim 
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podjetjem, projekt kadrov, projekt poskusne proizvodnje, projekt razvoja novega programa 
izdelkov in uvedbe storitev, projekt organiziranja servisne dejavnosti, 

- program projektov izgradnje bivalnega in zdraviliškega kompleksa za starejše, ki zajema 
projekt izgradnje domov za starejše, projekt organiziranja zdravstvene oskrbe, projekt 
nabave opreme objektov, projekt ureditve rekreacijskih površin, projekt organiziranja 
prehrane, projekt zagotovitve kadrov, projekt vzpostavitve organizacije, projekt zagotovitve 
informacijske povezave s svojci in drugimi subjekti (v skladu s pravilniki in omejitvam i, ki 
izhajajo iz zakonskih določil o varovanju osebnih podatkov), projekt zagotovite verskih 
dejavnosti, projekt vzpostavitve stalnega poslovnega sodelovanja za oskrbo. 

 

Iz prestavljenih programov projektov lahko povzamemo, kakšna naj bi bila strategija, navedeni so 

projekti, ki se izvajajo lahko vzporedno, zaporedno ali pa se izvajajo v časovnem prekrivanju. 

Vhodne strategije za programe so različne, pri prvem programu izhajamo iz nacionalnega 

programa, usklajenega s strategijo EU, je hkrati tudi strategija investitorja in strategije v program 

vključenih lokalnih skupnosti. Pri drugem primeru programa projektov je strategija del celovite 

strategije podjetja, ki jo sprejemajo tudi vsi, ki so vključeni v načrtovanje programa in projektov, 

kar je še pomembno pri partnerjih, s katerimi se bo ustanovilo mešano podjetje. Zadnji primer 

programa projektov pomeni udejanjanje nacionalne strategije, lokalnih skupnostih, investitorja in 

sovlagateljev in tudi sklada EU, ki omogoča koriščenja namenskih sredstev. Omeniti je treba, da je 

načrtovanje in izvajanje programa projektov lahko dolgotrajno in s tem podvrženo spremembam, 

ki jih ob zagona programa projektov opredelimo sicer kot tveganja, vendar katere spremembe 

bodo morebiti nastopile je težko. 

 

Zagon strategij s programi projektov je proces:  
- oblikovanja in izvajanja ciljnih aktivnosti in projektov, ki so podlaga za oblikovanje strategij 

(CPX), 
- strateškega programiranja razvoja, s katerim se določijo strategije in izvedejo prva 

evidentiranja projektov (PPy) v stopnji konkretizacije, ki je ob tem mogoča, 
- izvedba projektov ali aktivnost, ki s svojimi rezultati pripomorejo k izdelavi zagonske 

programsko projektne dokumentacije,  
- izdelave zagonske programsko projektne dokumentacije, 
- planiranja izvajanja projektov programa in zagonov eksploatacij v času izvajanja programa 

projektov, 
- pridobivanja finančnih sredstev za izvajanje program in s tem projektov, 
- priprave zagona posameznih projektov, 
- aktiviranja programskega sistema in projektnih sistemov posameznih projektov,  
- izvedbe projektov do zagotovitve eksploatacij posameznih projektov programa za 

uporabnike ali do končanja ob doseženem vnaprej določenem mejniku v eksploataciji,  
- dopolnjevanja oz. popravkov oz. prilagajanja zagonske programsko projektne dokumentacije 

med izvajanjem projektov v primeru sprememb ciljev programa in projektov, 
- priprave zagonov projektov v času eksploatacij (PEZ) vse do projektov ukinitve eksploatacij in 

postavitve novih, v kolikor je to strateška odločitev, da gre za dopolnitev obstoječe strategije 
ali novo strategijo, 

- usklajevanja programa projektov z vplivnimi dejavniki, 
- izpolnjevanja obveznosti eksternega nadzora, 
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- integracije poslovanja programa projektov in posameznih projektov z obstoječim 
poslovanjem organizacije in poslovnimi partnerji in sovlagatelji, 

- uveljavljanja ukrepov za varovanje okolja in ukrepov v zvezi z podnebnimi spremembami. 
 

Definicija zagona programa projektov je okvirna. Dopolniti jo je treba predvsem glede na vrsto in 

cilje programa projektov. Naj samo omenimo program Apollo osvajanje Lune, ki je prvotno 

predvideval izvedbo 21 projektov pristankov na Luni, izvedenih je bilo samo 17, primer programa 

projektov izgradnje vetrnih elektrarn, krizni program projektov iznajdbe cepiva za korona virus 

COVID 19 z vso množico projektov priprave proizvodnje, cepljenja, projektov organiziranja 

cepljenja, projektov usposobitve kadrov itd. Ta program projektov ima vsekakor krizni značaj in je 

tudi program EU in drugih držav na svetu. Gre pa dejansko za zelo obsežen program. K temu 

programu projektov je treba dodati vrsto programov projektov in posameznih projektov za 

odpravo posledic, ki jih je povzročil ta virus. Zelo dolgotrajni in obsežni bodo program projektov 

obvladovanja podnebnih sprememb, programi obnove Ukrajine, programi projektov za 

zagotovitev energetskih kapacitet v EU (in drugod po svetu), program projektov za nadomestitev 

uporabe fosilnih goriv itd. itd. itd. 

 

Procesi zagonov strategij s projekti ali programov projektov se nanašajo na različne projekte in 

različne programe projektov, ki jih tvorijo med seboj različni projekti. Razvrstitev projektov smo že 

obravnavali63. Ločimo projekte, ki se izvedejo po potrditvi zagona z veliko verjetnostjo tako, kot so 

tudi bili zastavljeni in bodo dali takšne rezultate, ki so bili načrtovani. Takšne projekte označujemo 

kot determinirane. Pojavljajo pa se tudi projekti, za katere sicer določimo cilje, vendar se lahko 

med izvajanjem izkaže, da so drugačni, kot smo predvideli in so kljub temu primerni za doseganje 

končnih ciljev. V kolikor tega ne dosegamo, se seveda izvajanje projekta prekine. Takšne projekte 

označujemo kot stohastične. Z izvajanjem procesa projekta postaja projekt vse »jasnejši«, 

govorimo o stopnji konkretizacije, ki se postopoma povečuje. 

 

 

Strategija posega, vpliva in pogojev 

 

Projekte izvajamo v različnih organiziranih okoljih vse od prostovoljnih skupin, različnih 

dobrovoljnih skupin, civilnih organizacij, nevladnih organizacij, različnih gospodarskih družb, ki 

delujejo samostojno ali združene, javnih organizacij, organizacij državne uprave, organizacij za 

skupno delovanje občin, pokrajin, regij v okviru države. Navedena organizacijska okolja izvajajo 

svojo osnovno dejavnost na različnih področjih in oblikujejo svoje razvojne programe, strategijo 

poslovanja, delovanja in razvoja ne glede ne glede na to, ali predstavljajo javni ali privatni sektor. 

Vsaka država ima državno organizacijsko okolje, da lahko izvaja svoje naloge, ki izhajajo iz sprejete 

ustave in obveznosti, ki izhajajo iz povezovalnih oblik mednarodnega povezovanja. Naj samo 

navedemo članstvo Slovenije v Svetu EU, EU, NATO, vključeni smo v SZO – Svetovno zdravstveno 

organizacijo, smo članica OZN, OECD, članstvo v raznih mednarodnih zvezah itd. itd. itd. in še bi 

morali naštevali. Ne gre samo za članstvo ali neko preprosto obliko povezovanja, temveč s tem 

članstvom in povezovanjem prevzemamo obveznosti. Iz te preproste ugotovitve izhaja tudi, da 

 
63 Kriteriji za razvrščanje projektov in nasploh za predstavitev raznolikosti med  njimi je veliko. Do sedaj smo se omejili 
samo na razvrščanje po samo nekaterih kriterijih. 
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moramo delovati v skladu s smernicami, strategijami, razvojnimi programi, tekočim poslovanjem 

ali delovanjem in s tem prevzemati obveznosti, načrtovanje in izvajanje projektov in raznih 

ukrepov. Pri tem je najpomembnejše, da moramo upoštevati strategije in jih prevzeti, vključiti ali 

povezati s strategijo države in s tem strategijami po področjih, na katerih se mednarodno 

povezujemo in delujemo. Kdo usmerja, odobrava in nasploh ureja vsa ta članstva z vidika države? 

Vsekakor so to najprej državni organi od predsednika države. Državnega zbora. Državnega sveta, 

Vlada, ministrstva, vladni organi, agencije, Banka Slovenije itd. Članstva in obveznosti, ki iz članstev 

Slovenije so stalna obveza. 

 

Vse bolj pa svet prihaja do spoznanja, da je potrebno, da se vsaka država vključuje v načrtovanje in 

izvajanje skupnih programov, dogovorov, programov projektov in nasploh projektov in deluje v 

skladu s skupnimi cilji. Naj samo omenimo Agenda 2030 in vrsto programov, ki jih sprejema EU in 

svet nasploh. Kakšne so obveznosti držav in vrste mednarodnih organizacij glede izvajanja nalog iz 

sklepov dogovora skupine najrazvitejših držav G7, sestanka NATO, predsedovanja Slovenije Svetu 

EU, obveznosti glede 10 ukrepov boja proti covid-19 in zagotovitev okrevanja64? So to samo 

priporočila ali dogovori brez posledic, če te dogovore ne izvajamo ali so obveznost držav in njenih 

inštitucij in organizacij? Omeniti moramo tudi organizirana okolja na področjih terorizma, 

zasvojenosti, kriminala, namernega kršenja človeških pravic itd. 

 

Navedli smo zelo okvirno delitev organiziranih okolij, ki ima svoje cilje, namene, vplivnosti, 

združujejo ljudi kot zaposlene, lastnike, koristnike, kar ustvarjajo in ponujajo, potrebo ali željo po 

ustvarjanju. Imajo lahko tudi željo po nadvladi, kar je lahko samo izraz človekove notranjosti in 

hotenj. Vem, da je to uvodno razmišljanje zelo grobo in ne povsem dokazljivo. Vendar vsa ta okolja 

vplivajo na okolja na razne načine. 

 

Prehajamo v obdobje, ko to kar navedena okolja ustvarjajo, proizvajajo, uporabljajo, da delujejo in 

ob tem marsikaj odvržejo in prepustijo času, da ne škodujejo več našem življenjem prostoru. To 

obdobje prihaja za vso človeštvo in spreminjalo bo naš življenjski prostor Zemljo. To čutimo vedno 

bolj. Treba bo ukrepati. Kako in s čim? 

 

Odgovor na to vprašanje odgovarjam z vidika tega, kar v tem vsem pisanju obravnavam. To so:  

- strategije, 
- ukrepi, ki rešujejo in preprečujejo, med njimi so urgentni, 
- projekti. 
- dosežki projektov oz. njihove eksploatacije. 

 

Vsi tisti, ki odločajo v procesu od določanja strategij do doseganja eksploatacij imajo možnost 

izbora med naslednjimi strategijami: 

- strategijo posega, 
- strategijo vplivanja, 
- strategijo zagotavljanja pogojev.  

Strategija posega pomeni, da je treba strategije in projekte izvajati tako, kot je predvideno v 

dogovorih, programih, zakonih, resolucijah, urgentnih ukrepih in podobno z vsemi posledicami v 

 
64 Vir: https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/coronavirus/10-things-against-covid-19/  

https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/coronavirus/10-things-against-covid-19/
https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/coronavirus/10-things-against-covid-19/
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primerih neizpolnjevanja. Odločevalci imajo možnost ukrepanja, celo do uveljavljanja disciplinske 

odgovornosti. Področja, kjer se (mora) najpogosteje uporablja strategija posega so npr. obramba, 

energetika, sociala, skrb za starejše, usmerjanje mladih, raziskave in razvoj, neupravičeno in za 

širše prebivalstvo škodljivi učinki, lahko pri načrtovanju in ukrepanju pri globalnih strateški kriz, 

kamor moramo vsekakor uvrstiti porast prebivalstva, podnebne spremembe in delitev na razvite, 

manj razvita in nerazvita organizirana okolja od držav dalje.  

 

Pri tej strategiji moramo govoriti o 

- strategiji posega pri pojavljanju in obvladovanju globalnih strateških krizah sveta. 
- strategiji posega, ki se mora uporabiti v določenih državah in organiziranih okoljih, zaradi 

razvojnih in drugih problemih, ki pomenijo nevarnost in imajo škodljive posledice, 
- strategije posega pri preprečevanju ali pojavih kršenja človekovih pravic,  
- strategiji posega pri preprečevanju pojava globalnega kriminala in terorizma, 
- strategija posega pri zaustavitvi vojn in reševanja posledic vojn, 
- strategije posega pri reševanju posledic naravnih in drugih nesreč 
- strategije za obvladovanje nekontroliranih koncentracij kapitala, ki lahko povzročajo vrsto 

posledičnih kriz, lahko tudi globalnih. 
 

Neupoštevanje strategij posega ima lahko škodljive posledice. Posledice so lahko nastanek novih 

globalnih kriz. Gre za to, da se pri zagonu strategij ne upoštevajo strategije, ki jih je mora država ali 

mednarodne skupnosti upoštevati in izvajati na določenem področju. Strategije posega so obveza.  

 

Strategija vplivanja pomeni, da ima odločevalec možnost vplivanja, priporočanja, opominjanja pri 

pripravi izvedbenih strategij. Ta strategija se razlikuje od strategije posega v tem, da je to 

pravzaprav spoznanje, dogovor, sporazum brez pravnih posledic ipd. Najpogosteje se o teh 

strategije razpravlja, doreče o nujnosti, predstavi pomembnost, ugotovijo posledice pri 

nespoštovanju in drugih posledicah na raznih svetovnih srečanjih, ob oblikovanju mednarodnega 

sodelovanju, predlaga se v raznih civilnih organizacijah na nekem pomembnem področju, pri 

oblikovanju nacionalnih strategij razvoja in reševanju kriznih stanj, pri oblikovanju kompatibilnega 

sodelovanja različnih držav, gospodarskih in drugih institucij itd. Strategija vplivanja se oblikuje 

tudi na pomembnih področjih razvoja države. Strategija vplivanja je lahko določena že z ustavo, 

zakonodajo in z drugimi razvojnimi težnjami. Najpogosteje strategijo vplivanja uveljavljajo državni 

organi. 

 

Strategija zagotavljanja pogojev ima namen, da se zagotovijo z raznimi ukrepi pogoji za delovanje 

in razvoj, lahko tudi rečemo za rast in razvoj nekega organiziranega okolja kot so npr. podjetja v 

javni ali privatni last, organizacije, ki delujejo na raznih nacionalno pomembnih področjih kot so 

npr. gospodarstvo, znanost, izobraževanje, kmetijstvo, sociala itd. itd. Z raznimi ukrepi se podpira 

razvoj, delovanje in obstoj organizacijskega okolja na omenjenih področjih.  

 

Med pomembne elemente za strategijo zagotavljanja pogojev so razne oblike finančnih pomoči, 

sprejemanje zakonodaje, ki ni podpirala nek razvoj, zagotavljanja poslovnega, razvojnega in 

drugega povezovanja, do usmerjanja izobraževanja, zagotovitve mednarodnega sodelovanja, 

zagotovitev garancij za koriščenje sredstev iz raznih programov in skladov itd. Odločilno vlogo pri 

izvajanju te strategije ima državni zbor, vlada in vladne institucije, EU itd. 
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PROJEKTI 
IN MI 

 

Projekt je časovno omejen proces, ki združuje različne izvajalce z znanji, usposobljenostjo, 

izkušnjami, inovativnostjo, s sposobnostjo izvesti vse, da se dosežejo cilji projekta. 

 

 

7 PROJEKTNO USMERJENO POSLOVANJE 

 

Projektna sedanjost zajema vse projekte v nekem organiziranem okolju, ki je lahko država, EU, 
regije, mednarodne povezave, pokrajine, lokalne skupnosti, krajevne skupnosti, gospodarske 
družbe, ki jih lahko razvrstimo v družbe z neomejeno odgovornostjo, družbe z omejeno 
odgovornostjo, komanditne družbe, delniške družbe, samostojni podjetniki, organizacije javnega 
sektorja, kot skupek organizacij, ki opravljajo javne funkcije – izvajajo upravno- politični proces in 
zagotavljajo javne službe oziroma javne storitve (servisni del javnega sektorja) in so tudi javna 
podjetja, zavodi in zastopniki organizacije civilne družbe kot neprofitne organizacije, ki skrbijo za 
izvrševanje javnega interesa, humanitarne organizacije, organizacije verskih skupnosti itd. Da 
izvajajo projekte, povezane s svojim poslovanjem in predvsem razvojem, ni treba posebej 
omenjati. So naročniki projektov, lahko rečemo tudi, so iniciatorji. Projektno sedanjost lahko 
predstavimo s projekti, programi projektov po področjih, kot so raziskave in razvoj, gradbeništvo, 
promet, industrija, kmetijstvo, zdravstvo, inženiringi, obramba ali ožje vojaška industrija, 
izobraževanje, digitalizacija, osvajanje vesolja, komunikacije, energetika itd. itd. itd. vse do vedno 
bolj pomembnega področja reševanja podnebnih sprememb, borbe proti povzročiteljem epidemij 
in pandemij in nasploh reševanje narave ter ob tem ohranjanje biotske raznovrstnosti.  

 

Opravičujem se bralcem za »itd.-je« in za grobe razčlenitve organiziranih okolij, kjer danes 
srečujemo projekte. Ti projekti so v danem trenutku lahko v različnih fazah v svojem procesu od 
oblikovanja vhodne projektne zahteve dalje vse do končanja in pričetka izvajanja eksploatacije. Za 
vse to je potrebno znanje, novo znanje, veliko znanja in vsega ostalega, kar zagotavlja izvajanje 
procesov projektov. To poglavje smo pričeli s »projektna sedanjost«. Logično bi tej sedanjosti 
lahko sledilo projektna bodočnost. Strnimo si, bodočnost je izredno široko področje razmišljanja, 
raje recimo projekti v bodoče. Projektov bo vedno več, njihovi cilji se bodo oblikovali glede na 
potrebe in še na marsikaj. Postavimo si preprosta vprašanja: imamo danes že dovolj znanja, 
izkušenj, usposobljenosti, opreme, kadrov, finančnih sredstev za projekte v bodočnosti? Imamo 
dovolj za programe projektov reševanja vremenskih vplivov, projekte reševanja vseh dejavnikov 
prometa, ki je velik onesnaževalec okolja, projekte, s katerimi bi zadostili potrebam po hrani in 
vodi v bodoče, saj se število človeštva stalno povečuje, projekte za zagotovitev eko-energij, 
projekte reševanja psihofizičnih težav človeštva, s katerimi se človeštvo že in se bo srečevalo v 
bodoče, projekte novih kulturnih dobrin, projekte razvoja novih zdravil za epidemije, ki jih lahko še 
pričakujemo itd. 
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Vsak projekt traja. Srečujemo projekte, ki se lahko npr. izvajajo tudi 10 ali več let. Rešitve, ki jih 
načrtujemo v okviru projektov danes, bomo koristili, ko bodo projekti končani. Bodo ob koncu 
projekta te rešitve še primerne in za uporabnike sprejemljive, usklajene z zahtevami, bodo 
ekonomsko upravičene, v skladu z drugimi rešitvami, ki so novost in tudi sprejemljivejše?  

  

Postavimo si dodatni vprašanji, vezani na konkretne projekte. Projekt izkopa predora pod 
St. Gotthardom v dolžini 57 km je namenjen prometu. Trajanje projekta do izkopa predora je bilo 
14 let. So bile ob načrtovanju projekta že poznane vse rešitve urejanja prometa, ki veljajo danes in 
so obvezna? Program projektov, ki so bili podlaga Avstriji, da je letos lahko zaprla zadnjo 
elektrarno na premog se je izvajal 15 let in je vključeval projekte, s katerimi se je zagotovila 
električna energija, proizveden na okolju prijaznejši način ob hkratnem zapiranju elektrarn na 
fosilna goriva. So bile pred petnajstimi leti že znane vse rešitve, ki bi to omogočile in se urejajo v 
skladu z nacionalnimi, tehničnimi, okoljsko varstvenimi, standardi in drugimi zahtevami? 
Postavimo si preprosto vprašanje, ali imajo naročniki projektov, snovalci, izvajalci in prevzemniki 
eksploatacij projektov dovolj znanja in izkušenj, so dovolj usposobljeni, se znajo organizirati za 
časovno omejeno izvajanje, za izvajanje projektov v planiranih ali drugače dogovorjenih stroških 
itd. Pod »itd.« bi lahko navedli še marsikaj, če bi govorili o posameznih projektih po področjih. 
Odgovor je seveda odgovor: vse to morajo imeti. Če ne naročnik sam, pa zagotovo tudi tisti, ki kot 
zunanji izvajalci izvajajo delajo na izvedbi projekta. 

 

Naročniki in investitorji projektov pri oblikovanju vhodnih projektnih zahtev vsekakor želijo takšne 
izvedbe, ki bodo zagotovile eksploatacijo z najnovejšimi rešitvami ali rešitvami, ki so časovno in 
finančno sprejemljive ali vsaj rešitvami, ki so že uveljavljene, preizkušene in se lahko ocenjuje 
njihova ekonomska in druga uspešnost v eksploataciji že pred izvajanjem projekta. Razvoj in 
izvedbo projekta ali določene del projekta naročajo pri zunanjih izvajalcih kot so npr. gradbena 
podjetja, podjetja, kovinsko predelovalne industrije, arhitekturni biroji, projektantske organizacije, 
podjetja notranjega opremljanja prostorov, podjetja za postavitev robotiziranih proizvodenj, 
podjetja za izdelavo spletnih strani, podjetja za razvoj in uvajanje digitalizacije, raziskovalne in 
svetovalne organizacije na določenih področjih, svetovalne organizacije za izvajanje študij, analiz 
poslovanja, podjetja za organizacijo raznih prireditev in opremljanje lokacij prireditev, podjetja za 
upravljanje z gozdovi, podjetja za vzpostavitev dela na daljavo, podjetja za dobavo in montažo 
zdravstvene opreme, podjetja ali organizacije za urejanje športnih objektov, izgradnjo fitnes 
centrov itd. Navedli smo samo nekatera podjetja in organizacije, ki izvajajo projekte po naročilu. Ti 
projekti pomenijo za tovrstna podjetja projektno usmerjeno poslovanje. Takšni projekte 
označujemo kot zunanje komercialne projekte, čeprav v praksi srečujemo vrsto različnih 
poimenovanj. Gre za projekte za naročnike, s katerimi izvajalec ali več njih, združeni npr. v 
poslovne partnerje, v konzorcij sklenejo dogovor za izvedbo projekta. Naročniki projekta so 
praviloma tudi investitorji. Naročniki lahko za naročanje in izvedbo projekta oblikujejo tudi 
delniško družbo. Vse več je primerov oblikovanja takšnih projektnih družb predvsem pri mega 
projektih ali strateško pomembnih projektih. Za tiste dele projekta, ki jih naročniki ne morejo sami 
izvesti, potrebujejo torej zunanje organizacije, ki jih označujemo kot projektno usmerjene 
organizacije oz. podjetja - PUP. Naročnik mora definirati svoj projektni zahtevek, objaviti razpis ali 
natečaj za zbiranje ponudb, izvesti ponudbeni postopek, ki se zaključi s podpisom pogodbe ali 
drugimi oblikami dogovorov, kot je npr. direktno naročilo s projektno usmerjenim podjetjem, 
naročilo na podlagi že dogovorjenega poslovnega sodelovanje itd. So zunanji izvajalci in izvajajo za 
naročnike zunanje komercialne projekte. 
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Zunanji komercialni projekt z vidika naročnika zajema naslednje procese: 

- priprave vhodne projektne zahteve, izražene z namenskimi in objektnimi cilji projekta, s 
katerimi se zagotovi eksploatacija rezultatov projekta in ostalimi parametri,  

- priprave zagona projekta,  
- določitve, katere dele projekta oz. objektne cilje, bodo izvedla zunanja projektno usmerjena 

podjetja ali organizacije – PUP, 
- oblikovanje zahtevka za pridobitev ponudb PUP, 
- izbora ponudnika(ov) in sklenitve poslovnega dogovora o izvedbi dela projekta, ki je predmet 

dogovora,  
- izdelave finančnega plana,  
- izdelave usklajenega plana izvajanja projekta PUP in projekta naročnika ter dokončne 

razmejitve del med naročnikom in PUP ter njihovimi (pod)izvajalci, izvajalci naročnik in 
njegovimi zunanjimi podizvajalci, 

- izdelave vsebine, ker izvede strokovna skupina naročnika in/ali PUP ali pa je izdelavo vsebine 
izvedel kot projekt specializiran izvajalec, s katerim je naročnik sklenil pogodbo ali drug 
poslovni dogovor,  

- pridobitve finančnih virov in izpolnitve pogojev za to pridobitev, 
- prevzema rezultatov izvedenega projekta PUP, da se lahko projekt naročnika nadaljuje in 

prične eksploatacija s tem, da naročnik izvede zagon eksploatacije in organizira procesa 
sledenja in uveljavljanja posegov v garancijskem obdobja, ki je dogovorjen s poslovnim 
sodelovanjem PUP, 

- nadzora in prevzema rezultatov aktivnosti za izvajanja garancije, ki je obvezna glede na 
zakonodajo, standarde, predpise, sklenjene pogodbe ipd. 

-  aktiviranja projektnega sistema naročnika, ki je glede na vrsto projekta in organizacijsko 
okolje, v katerem se projekt izvaja, različen od managementa naročnika, projektnega 
management naročnika v različnih organizacijskih oblikah, strokovni management, izvajalci 
in vodstvo ponudbenega postopka, projektna organizacija pri notranjih izvajalcih, ustrezno 
vgrajena v obstoječo organizacijo, notranji izvajalci, ki sodelujejo pri izvedbi, notranji sistemi 
nadzora poslovanja, prevzemniki projekta, organizacijske enote za planiranje, spremljanje, 
obračun poslovanja, kontrolo kvalitete, urejanje pravnih zadev itd. 

- vključevanja sistemov zunanjega nadzora, ministrstev, vladnih agencij, specifičnega nadzora 
za posamezna področja projekta, organizacij za izdajo soglasij, dovoljenj, certifikatov, 
uporabnih dovoljenj itd. ter institucije za urejanje pravnoformalnih zadev, kar je odvisno 
predvsem od vrste projektov in pomena za širše družbeno okolje, 

- sodelovanja s projektnim sistemom PUP, ki ga lahko tvorijo: management podjetja ali več 
podjetij, če gre za skupen nastop oz. sodelovanje na projektu, strokovnim management, 
projektnim managementom, izvajalci ponudbenega postopka, izvajalci projekta, izvajalci 
garancijskih aktivnosti, notranjim nadzorom, organizacijske enote za kontrolo kvalitete, 
logistiko, varnost, stike z javnostjo in druge organizacije enote, ki so s svojimi pooblastili 
vključene v vodenje in izvajanje ter zaključevanje projekta, 

- izvajanja aktivnosti - projektov za zagon izvajanja eksploatacije, v kolikor je to dogovorjeno s 
PUP, 

- zagotavljanja in usposabljanja kadrov za zagon in izvajanja eksploatacije, 
- obvladovanja vplivnih dejavnikov, ki projekt podpirajo ali mu nasprotujejo v sodelovanju z 

PUP,  
- napovedovanja in obvladovanja tveganj v sodelovanju z zunanjim izvajalcem, 
- pridobivanja znanj in izkušenj ter ustvarjalnosti nasploh, 
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- zagotavljanja varnosti vseh, ki so vključeni v izvajanje in kontrolo projekta, 
- doslednega upoštevanja človeških pravic in dostojanstva človeka. 
- zagotavljanja varovanja okolja na lokaciji izvajanja projekta in v eksploataciji. 

 

Podali smo definicijo zunanjih komercialnih projektov z vidika naročnikov. Naročnik vključuje PUP v 
izvajanje svojega projekta. Za PUP je to projekt, ki ga pridobi, če naročnik smatra, da je ponudba 
glede na njegove zahtevke ustrezna. Pride do projektnega sodelovanja ali preprosto do 
poslovnega sodelovanja. Vsekakor ni namen PUP samo pridobiti projekt, temveč želi seveda  doseči 
poslovne učinke in namenske učinke vse do pridobitve referenčne izjave, kar mu lahko koristi pri 
drugih ponudbah. PUP zelo pogosto, odvisno od projekta, potrebuje za izvedbo projekta zunanje 
izvajalce, s katerimi ravno tako sklepa poslovne dogovore na osnovi zbiranja ponudb, lahko pa so 
to dobavitelji, kooperanti in podobno, kjer gre za naročilo, nakup, naročilo storitve itd., kar je 
odvisno od tega, kaj je potrebno za izvedbo naročenega projekta. Posebej je treba poudariti še 
sodelovanje ali skupno izvajanje izvajalcev naročnika in izvajalcev izvajalca – PUP.  

 

Zunanji komercialni projekt projektno usmerjenega podjetja - PUP je proces: 

- pridobitve tržne informacije o razpisih, natečajih za projekte, 
- pridobitve razpisnih zahtev naročnika/naročnikov projekta, 
- analize razpisnih zahtevkov, 
- ocenitve možnosti izvedbe projekta, 
- snovanja vsebine projekta,  
- vključevanja predvidenih zunanjih izvajalcih v izdelavo vsebine projekta, 
- planiranja izvajanja projekta: določanje procesov izvajanja, planiranje rokov, planiranje 

stroškov, planiranje financiranja izvedbe projekta, planiranje vključevanja notranjih in 
zunanjih izvajalcev, planiranje predaje projekta naročniku in izdelava ostalih planov, 

- določitev in vzpostavitve organizacije izvajanja in organiziranosti projektnega managementa, 
- izdelave ponudbe s tem, da si PUP oblikuje svoje namenske cilje, ki jih mora doseči z izvedbo 

projekta, 
- predstavitve ponudbe z utemeljitvijo predlaganih rešitev in izvedbe v skladu z razpisom 

naročnika, 
- sklenitve dogovora - pogodbe z naročnikom,  
- pridobitve zunanjih izvajalcev, 
- sklenitve dogovorov z zunanjimi izvajalci, 
- zagon izvajanja projekta,  
- izvajanja projekta, 
- vključevanja izvajalcev naročnika in njegovih podizvajalcev v projekt, 
- povezovanja projektnega poslovanja s planiranjem, spremljanjem in obračunom celotnega 

poslovanja PUP, 
- nadziranja izvajanja projekta in poročanje o izvajanju naročniku in ostalemu dogovorjenemu 

in obveznemu nadzoru, 
- izvajanja aktivnosti za obvladovanja vplivnih dejavnikov pri naročenem projektu z 

naročnikom, 
- sodelovanje pri izvajanju aktivnostih naročnika za zagon eksploatacije in predaja rezultatov 

projekta, 
- izvajanja del, ki izhajajo iz obveznosti iz garancij,  
- stalnega sodelovanje s projektnim sistemom naročnika, ki je management, projektni 

management, strokovni management, izvajalci naročnika, prevzemniki projekta, organizacija 
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nadzora, kontrole kvalitete, marketinga, organizacijo varovanja in urejanja pravnoformalnih 
zadev in drugih, ki so glede na vrsto projekta naročnika vključeni z različnimi nalogami v 
vodenje in izvajanje njegovega projekta, 

- aktiviranja lastnega projektnega sistema, ki je management, projektni management, 
strokovni management, notranji izvajalci in zunanji izvajalci, interni, nadzor poslovanja, 
nadzor kakovosti, varovanje, marketing, organizacija planiranja in spremljanja poslovanja, 
organizacija za urejanje pravnoformalnih zadev in druge obvezne organizacije nadzora,  

- zagotavljanja varnosti vseh udeležencev na projektu in materialnih sredstev na lokaciji 
izvajanja projekta,  

- obvladovanja tveganj pri izvajanju projekta s sodelovanjem naročnika projekta, 
- spremljanja in obvladovanja solventnosti naročnika(ov), 
- doslednega upoštevanja in uveljavljanja človekovih pravice,  
- pridobitve referenc,  
- reševanja problemov varovanje okolja, kar lahko pomeni tudi sugeriranje ustreznih rešitev 

naročniku že ob njegovem zahtevku za ponudbo, 
- proces, s katerim tako PUP kot naročnik stremita, da izvedba projekta in doseženi rezultati 

ter eksploatacija prispevata k varovanju okolja. 
 

Predstavljeno definicijo zunanjega komercialnega projekta lahko označimo kot izhodiščno ali 
okvirno. Prilagoditi jo je treba vrstam projektov, njihovim vsebinam, lokacijam izvedbe projekta, 
naročnikom, finančnim možnostim financiranja, načinu financiranja, organizaciji projektnega 
managementa, izvedbam v različnih oblikah »izvedba na ključ«, pogojem za izvedbo, ki jih 
postavlja naročnik in vrsti drugim značilnostim. Kot primer navedimo npr. projekt izdelave spletne 
strani za spletno prodajo nekega trgovskega podjetja, projekt izgradnje kolesarske poti, ki poteka 
preko ozemlja štirih občin, financiran iz proračuna občin, s sredstvi kohezijske politike EU, vložkom 
sredstev iz državnega proračuna, projekt je del nacionalnega programa pod okriljem Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, upravljanje bo prevzelo turistična organizacija ene izmed občin. 
Definicijo je treba prilagoditi ali dopolniti npr. tudi pri projektu izgradnje nove avtoceste, projektu 
uvedbe novega učnega programa vezanega na digitalizacijo na ustrezni obstoječi fakulteti s tem, 
da se bodo v njenem inštitutu izvajali projekti iz nacionalnega programa in programa EU za to 
področje, projekt za katerega se ustanovi projektno podjetje domačih in tujih investitorjev itd.  

 

Zunanji komercialni projekt, ki ga PUP izvaja za naročnika, je treba povezati z projektom naročnika. 
Naročnik pri snovanju vhodne projektne zahteve svojega projekta ali že predhodno ugotavlja, da 
bo za izvedbo določenega dela svojega projekta, s katerim bo dosegal ciljev in zagon izv ajanja 
eksploatacije, moral vključiti zunanje projektno usmerjena podjetja ali organizacijo. Vsekakor pa 
mora to odločitev doreči v fazi priprave zagona projekta. To je nato osnova, da se pripravi 
zahtevek za zbiranje ponudb Povezanost projekta naročnika s projektom, ki ga bo izvedlo PUP, je 
prikazana na sliki 7. 
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Slika 7: Eksterni komercialni projekt in projekt naročnika 

 

V določeni fazi svojega projekta naročnik objavi razpis za zbiranje ponudb za izvedbo določenega 
dela projekta. V projekt bo tako vključil PUP, ki razpolaga z znanjem, kadri, opremo, izkušnjami, 
zagotavlja najnovejše rešitve, projekte izvaja v skladu z dogovorjenimi pogoji, v kolikor je treba, 
razvije nove rešitve, ki bi bile za naročnika primerne in potrebne, obvladuje stroške, projekte izvaja 
v dogovorjenih rokih, vključuje se v razreševanje problemov z vplivnimi dejavniki, ki projektu 
nasprotujejo ali želijo uveljaviti svoje zahteve, ki niso iz različnih razlogov možne, sodeluje pri 
pridobivanju finančnih sredstev in razpolaga z ustreznimi in seveda dokazljivimi referencami itd. Za 
izbor najboljšega ponudnika mora imeti razdelano ustrezno metodologijo izbora ponudnikov. Po 
izboru ponudnika se s sklenjeno pogodbo ali potrditvijo drugih oblik sodelovanja na projektu, 
ponudbeni postopek zanj zaključi. 

 

PUP praviloma stalno išče informacije razpisih, o pozivih za ponudbe, natečajih, raznih objavah itd. 
Na sliki 7 je to označeno z pridobivanjem tržnih informacij (TIx). V primeru, da se najvišji 
management v sodelovanju s strokovnim in drugim managementom ter zunanjimi izvajalci odloči, 
da pri sebi sproži ponudbeni postopek, lahko že govorimo o pričetku izvajanja zunanjega 
komercialnega projekta. Projektni proces se deli na naslednje faze (slika 7): 

- ponudbeni postopek, v katerem se na podlagi naročnikovega zahtevka pripravi ponudba 
kakor je bila zahtevana v zahtevku naročnika in seveda z dodatki, ki jih PUP želi ponuditi vse 
v želji, da »pridobi« projekt in s tem dogovori projektno poslovno sodelovanje,  

- izvedba projekta, ki se praviloma zaključi s pričetkom eksploatacije, lahko pa tudi kasneje, 
kakor izhaja iz dogovora z naročnikom; možno je celo, da zagon eksploatacije pomeni konec 
projekta za naročnika, 

- garancija po dogovoru projektnega sodelovanja, v kateri PUP zagotavlja nemoteno 
uporabljanje oz. delovanja tega, kar zagotavlja eksploatacija v pogodbeno dogovorjenih ali 
splošno uveljavljenih rokih in v okviru dogovora glede na potrjeno ponudbo in plane; 
naročnik uveljavlja popravke, praviloma na račun izvajalca, 

- garancija po zunanjih določilih, ki jo morata upoštevati naročnik in izvajalec ter izvesti 
ukrepe – aktivnosti, v kolikor se pojavijo.  
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Naročnik mora za prevzem projekta, kar mu omogoča zagon eksploatacije, izvesti vse potrebne 
aktivnosti, lahko jih obravnava tudi kot interni projekt, ki se izvajajo s časovnim prekrivanjem 
vzporedno z izvajanjem naročenega projekta. S temi aktivnostmi oz. projektom zagona 
eksploatacije si naročnik zagotovi vse potrebne pogoje, da lahko eksploatacija steče. To je lahko, 
odvisno od predmeta naročenega projekta npr. pridobitev registracije, potrebnih soglasij, 
dovoljenj, izbor kadrov, nabava materiala, sklenitev pogodb z dobavitelji, kooperanti, povezava z 
eksternimi informacijskimi sistemi, planiranje izvajanja eksploatacije, organiziranje prodaje v 
primeru, da je eksploatacija proizvodnja izdelkov, zagotovitev zagonskih finančnih sredstev, za 
zagon eksploatacije, marketinške aktivnosti, priprava organizacije za izvajanje eksploatacije, 
pridobitev opreme in sklenitev vseh dogovorov za odprtje vrtca, ki ga je zgradilo PUP, itd. V 
primeru naročenega projekta izdelava idejne projektne dokumentacije je eksploatacija uporaba te 
dokumentacije npr. za pripravo zahtevka za razpis za zbiranje ponudb za nadaljevanje projekta itd.  

 
PUP ali njegovi podizvajalci lahko imajo interes, da si po končanju izvedbe projekta zagotovijo 
vzdrževanje, če objekt projekta to omogoča npr. pri projektu izgradnje čistilne naprave, 
robotizirane proizvodnje, projektu izgradnje namakalnega sistema, projektu vzpostavitve spletne 
prodaje, kjer gre v glavnem za prilaganje novim predpisom, zakonodaji, dopolnitvam spletne 
prodaje, pri projektu nove zdravstvene opreme, projektu izgradnje cestnega odseka, projektu 
izgradnje namakalnega sistema itd. Vzdrževanje se lahko organizira na različne načine kot npr. v 
izvedbi na daljavo na osnovi vgrajene digitalno opreme za samodiagnostiko, kar omogoča, da 
izvede vzdrževanje naročnik sam, lahko se organizira kot redno servisiranje in podobno.  

 
Na sliki 7 je shematsko prikazano, da je PUP izvedel svoj projekt in po izvedeni predaji objekta 
projekta naročnik v sklopu svojega projekta nadaljuje izvajanje do konca svojega projekta, ki si ga 
je zastavil. Možno pa tudi je, da PUP izvede za naročnika zagon eksploatacije in upravlja z 
eksploatacijo, do roka, ki je bil dogovorjen. Za tem eksploatacijo prevzame naročnik sam. Tak 
primer bi lahko bil, da neko specializirano PUP izvede vse priprave za obeležje nekega praznika in 
zatem še samo praznovanje z vsem, kar je potrebno, npr. organiziranje govornikov, izvedbo 
glasbenega programa, prevzeme izvedbo najav in obveščanje o proslavi, tiskovne konference itd.  

 
Govorimo lahko, da je PUP izvedel naročen projekt v celoti ali v praksi pogosto poimenovano kot 
»izvedba na ključ«. Vendar mora naročnik kljub temu izvesti še kakšne aktivnosti, da se proslava 
obeležje praznika lahko izvede. Pri projektu postavitve robotizirane proizvodnje, ko gradbeno 
podjetje po naročilu prevzame samo postavitev vseh gradbenih objektov kot so proizvodna hala, 
skladišča, poslovni prostori, prostori za energetsko postajo, dovozne ceste itd. s tem seveda 
naročnik ne more pričeti z eksploatacijo, ki je redna proizvodnja. Potrebuje še opremo za 
robotizirane proizvodne linije, opremo za energetsko oskrbo, avtomatski in daljinsko voden prevoz 
po proizvodni hali in do skladišč, opremo za upravljanje proizvodnje z uporabo informacijske 
tehnologije itd. Te dele projekta naroči pri drugih PUP, ki so za izvajanje teh delov projekta 
usposobljena. Naročnik mora v okviru svojega projekta razviti izdelek, prevzeti programiranje 
robotiziranih linij, usposobitev kadrov, pridobitev vseh soglasij in dovoljenj itd.  

Pri projektu izgradnje parkirišča v glavnem mestu občine lahko občina kot naročnik sicer preda ta 
projekt izbranemu PUP kot celotno postavitev parkirišča vključno z zapornicami in avtomati za 
parkirne kartice z vključenim evidentiranjem, postavitvijo signalno varnostne opreme itd. Ureditev 
lastništva in odkupe zemljišča lahko sicer pripravi PUP, vendar urejanje prenosa mora 
pravnoformalno urediti občina. Tudi sklenitev dogovora z komunalnim podjetjem o čiščenju, 
odstranjevanju snega, urejanju travnatih površin itd. mora urediti občina sama.  
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Pridobitev informacij za zahtevke za ponudbe je stalna dejavnost PUP. Gre za pridobitev informacij 
o pozivih za dajanje ponudb. Zahtevki za ponudbo se lahko pridobijo na različne načine, kot so npr. 
razpisi v Uradnem listu Republike Slovenije, mednarodni razpisi, razpisi različnih skladov in virov za 
financiranje projektov, viri tuje tehnične in finančne pomoči, banke za razvoj, razpisi ministrstev za 
podporo gospodarstvu, razpisi mednarodnih ekoloških programov, informacijske baze 
povpraševanja gospodarskih zbornic, podjetij, razpisi v programih EU, evropske kohezijske politike 
itd. Pri raznih razpisih, ki smo jih bežno omenili, pa ne govorimo o ponudbah, temveč o prijavah, 
vlogah za projekt, pri tem gre v glavnem za pridobitev nepovratnih in povratnih finančnih sredstev. 

 
Ob teh definicijah si moramo postaviti vprašanje, ali imamo zagotovljeno organizacijo, urejene 
procese, ki jih zahtevajo izvedbe projektov, nadzor projektnega poslovanja, ustrezno informacijsko 
podporo, ki se integrira s celovitim informacijskim sistemom podjetja in naročnika, podizvajalcev, 
dobaviteljev, itd., projektno usposobljen kader, sistem nagrajevanja, ki ga zahteva delo na 
projektih, določena delovna opravila ali dopolnitev/popravkov obstoječih, ki jih zahteva celovita 
projektna organizacija, organiziran projektni management, uveljavljeno projektno kulturo, prevoze 
zaposlenih na kraj izvajanja projektov, video komunikacijo, delo na daljavo in še marsikaj, kar je 
potrebno in zavisi predvsem od vrste projekta in organiziranosti okolja, kjer se projekt izvaja. 

 
Projektno sodelovanje med naročnikom in PUP lahko zajema glede na potrebe naročnikov 
naslednje: 

- izvedbe projekta, kar pomeni, da naročnik naroči izvedbo celotnega projekta ali samo en del 
pri PUP, ki ga izvede in zanj prevzame garancijo in zgotovi zanesljivost eksploatacij, v kolikor 
je garancija seveda obvezna in smiselna, 

- vodenja projekta, kar pomeni, da naročnik naroči storitve v zvezi z vodenjem projekta 
celotnega projekta ali samo za določen del. Za takšno sodelovanje z zunanjim izvajalcem je 
treba predvsem doreči, kako meriti uspešnost, učinkovitost vodenja projekta ter kakšne 
ukrepe bo naročnik povzel, če se ugotovi, da vodenje projekta ni ustrezno, 

- celovita izvedba z vključenim vodenjem projekta, ki lahko vključuje tudi zagon izvajanja 
eksploatacije, kar se označuje kot »celovita izvedba na ključ«. 

 
Poleg omenjenih naročil, naročnik potrebuje za svoj projekt še vrsto ekspertnih izvajalcev za 
razreševanje vrste aktivnosti, ki so potrebne, da se projekt izvaja in ustrezno zagotovi zagon in 
delovanje eksploatacije. Gre za razreševanje in izvajanje aktivnosti, ki se pojavlja pri projektih, kot 
so npr.:  

- pridobitev ustreznih kadrov za sodelovanje pri izvajanju projekta, 
- pridobitev finančnih sredstev iz različnih in možnih virov, npr. skladov EU, Evropske 

investicijske banke, nacionalnih razpisov financiranja itd. 
- razreševanje upravnih postopkov v zvezi s posegi v okolje, ki jih bo povzročil projekt,  
- vključitev izvajanje samega projekta in odvijanje eksploatacije v kratkoročne in dolgoročne 

plane poslovanja, 
- razreševanje odnosov z vplivnimi dejavniki, ki projektu nasprotujejo ali zahtevajo na 

določenih segmentih drugačno izvedbo projekta, 
- izvajanje medijskih promocijskih aktivnosti najave projekta in informiranja o napredovanju 

projekta,  
- pridobitev soglasij, dovoljen, certifikatov itd., 
- ocena usklajenosti z nacionalnimi razvojnimi programi, direktivami in predpisi, zakonodajo, 

direktivami EU, 
- pridobitev in usposabljanje kadrov za potrebe zagona in izvajanja eksploatacije, 
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- poročanje zunanjemu nadzoru, npr. Ministrstvu za finance, v kolikor se koristijo finančna 
sredstva iz virov iz EU, nadzoru, ki ga izvaja organizacija, ki upravlja s temi viri, poročanje 
nadzornemu svetu, vladnim agencijam itd. 
 

Za izvajalca projekta je zelo pomembna referenca, ki jo prejme od naročnika. Kdaj se izstavi 
referenca in za katere dosežke in dela na projektu je seveda predmet dogovora. Naročnik mora 
praviloma izdano referenco utemeljiti ali dokazati. Za izvajalca pomeni pridobljena referenca 
veliko, predvsem pri dajanju novih ponudb. Ali lahko izvajalec dobi garancijsko izjavo od naročnika 
prej, kot je bilo to določeno s pogodbo? Odgovor je lahko, zakaj pa ne. To je stvar poslovnega, 
etičnega ali moralnega značaja. Za naročnika lahko pomeni pri ponudbi prednost pred drugimi 
ponudniki. Vendar je to odvisno od poslovnega sodelovanja in odnosov med naročnikom in 
izvajalcem. Ne gre pa pri dajanju referenc samo za PUP, lahko jih pridobijo tudi njihovi zunanji 
izvajalci.  

 
Čas postaja vse pomembnejši za pridobitev projekta, saj naročniku projekta pomeni pridobljen čas 
lahko s poslovnega vidika in vidika konkurence na tržišču prednost. Preprost primer je lahko 
projekt izgradnje nove robotizirane proizvodnje.  

 
Prihranek na času npr. tri mesece pomeni za naročnika, da lahko prične proizvodnjo izvajati toliko 
prej, kot je bilo dogovorjeno. Izvajalci morajo v svoji ponudbi predložiti roke doseganja 
posameznih ciljev in rok končanja projekta z utemeljitvijo, na kakšen način lahko projekt izvede 
toliko prej posebno, če konkurenčni ponudniki takšen rok niso predložili. Je pa možno pridobiti na 
času, če že v času priprave ponudbe izvajalec prične izvajati določene aktivnosti na projektu, npr. 
izdelavo projektne dokumentacije, čeprav še ni popolnoma dorečeno ali bo ponudba sprejeta. To 
lahko označimo kot tveganje izvajalca. Gre za predčasno izvedbo naročenega projekta, saj se 
pričakuje, da bo pogodba podpisana in s tem projekt pridobljen. 

 
PUP izvajajo multiprojektno poslovanje. Gre torej za izvajanje več projektov hkrati v nekem 
časovnem obdobju, npr. enega poslovnega leta. Ob tem si moramo postaviti vprašanje, kako voditi 
posamezen projekt in kako obvladovati vse projekte. 
 
Gre predvsem za probleme optimalnega planiranja in razporejanja izvajalskih zmogljivosti, kot so 
kadri, izvajalci, strojna oprema, prevozna sredstva itd. vse do planiranja finančnih sredstev, še 
posebej tedaj, ko so z naročniki dogovorjeni takšni plačilni pogoji, da mora določene faze ali dela 
sofinancirati izvajalec - PUP samo in šele kasneje dobi ustrezno plačilo. Glede na vrsto projektov, ki 
jih pridobiva PUP je možno, da se projekti lahko izvedejo samo v določenih obdobjih leta. To 
pomeni, da so izvajalske zmogljivosti polno obremenjene v tema času, v drugem letnem obdobju 
pa to polno zasedenost zmogljivosti ni možno doseči, saj projekte ni možno izvajati, kot je to 
primer pri gradbenih projektih. 
 
Žal ni bilo mogoče pridobiti projektov , tako da bi dosegli polno obremenitev skoraj vse leto. To 
povzroča v PUP precejšnje težave, ki jih rešujejo na različne načine (dopolnilni programi, izvajanje 
projektov na drugih trgih, ki imajo primerne podnebne razmere, uvajanje novih tehnologij, 
materialov itd.).  
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Organizacija PUP pri izvajanju zunanjih komercialnih projektih 
 
Skrbništvo projekta je lahko, kakor smo že omenili, različnih organizacijskih oblik kot direktor 
projekta, projektni manager, vodja projekta, koordinator projekta, ob tem se lahko formirajo timi, 
predvsem projektni management tim, dodana je lahko projektna pisarna, projektni management 
kot organizacijska enota poimenovana npr. vodstvo projekta omejenega trajanja, vezanega na 
trajanje projekta in razne oblike gospodarskih družb s pretežnimi nalogami, ki jih ima sicer 
projektni management itd.  
 
Kakšno organizacijsko rešitev uporabi naročnik projekta je odvisno od vrste razlogov od 
kompleksnosti projekta, celovite organizacije, informacijske podpore za potrebe vodenja 
projektov, procesne urejenosti, razpoložljivih kadrov, števila in zanesljivosti zunanjih izvajalcev in 
še drugi možni razlogi. Pomembno je tudi, kje v hierarhiji se nahajajo npr. projektni manager, ki je 
lahko član uprave, pomočnik direktorja, je direktor projektne pisarne ali pa je podrejen direktorju 
proizvodnje, razvoja, marketinga itd. Pripravo ponudbo je izrazito strokovno delo strokovnjakov 
različnih področij iz različnih organizacijskih enot ponudnika, lahko so vključeni tudi strokovnjaki iz 
zunanjih izvajalcev. PUP lahko za svoj ponujeni projekta ravno tako izbira eno od organizacijskih 
oblik projektnega managementa. Pri tem pa mora upoštevati predvsem fazno delitev eksternega 
komercialnega projekta, ki se deli na ponudbeni postopek, izvedbo projekta in izvajanje garancije.  
 
Upoštevaje to fazno delitev se skrbništvo projekta deli na: 

- skrbništvu ponudbenega postopka (SP), 
- skrbništvu izvedbe (SI), 
- skrbništvu garancije (SG). 

 
Vključitev skrbništev posameznih faz procesa projekta od ponudbenega postopka, izvedbe do 
garancije je lahko različna (slika 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Skrbništva v fazah zunanjega komercialnega projekta 
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Skrbništvo ponudbenega postopka vodi izvajanje ponudbenega postopka. Na osnovi razpisa, 
objave ali neposrednega poziva za ponudbo po odločitvi, da se pripravi ponudba, imenuje 
skrbništvo. Elemente ponudbe pripravi odgovorni strokovni management s sodelavci ter v 
sodelovanju z vodjem ponudbenega postopka strokovnjaki za izdelavo ponudbe, poimenovani tudi 
kot ponudbeni timi. V primerih, ko ponudnik ugotovi, da bo za določen del projekta vključil 
zunanje izvajalce, ti pripravijo svoje ponudbe za sodelovanje. Pri tem je pomembno, da se 
dogovorijo za enoten način vodenja projekta, za organizacijske rešitve, ki so potrebne za izvajanje 
projekta in nasploh projektnega sodelovanja, o informacijski podpori. kompatibilnosti 
informacijskega sistema za potrebe planiranja, nadzora, obvladovanja dokumentacije, predaje 
rezultatov, o logističnih rešitvah, spremljanju stroškov, oskrbi in zaščiti kadrov, ki sodelujejo na 
projektu itd. Dogovor je seveda prilagojen predvsem vrsti projekta. Naj samo izpostavimo 
primerjavo med projektom izgradnje hidroelektrarne na lokaciji, ki je oddaljena od urbanih središč, 
raziskovalno-razvojni projekt, ki ga izvaja niz domačih in tujih raziskovalno-razvojnih inštitucij po 
naročilu nekega ministrstva, projekt izgradnje prometnega krožišča v občini, projekt nastopa 
pevskega društva neke gimnazije, ki vključuje tudi nastope v tujini. Za vsak naveden projekt obstaja 
naročnik, ki objavi zbiranje ponudb, ponudniki navedenih projektov pa bodo v izvajanje projekta 
vključil lahko zunanje izvajalce. 
 
Ponudbeni postopek ima naslednje okvirne glavne faze: 

- analiza zahtevka – tenderja, ki je bil osnova naročniku za objavo zbiranja ponudb, 

- sprejem odločitve o tem, da se izdela ponudba, 

- imenovanje skrbništva – projektnega managerja in ponudbenega tima, 

- imenovanje strokovnega tima za izdelavo ponudbe, 

- zagon izdelave ponudbe, 

- izdelava vsebine projekta po zahtevku in v podrobnostih, ki so zahtevane v zahtevku, 

- priprava elementov ponudbe, 

- izbor zunanjih izvajalcev in vključitev v ponudbo,  

- določitev projektnega sistema s poudarkom na organizacijski obliki projektnega 
managementa za izvedbo projekta, 

- priprava opcijskih elementov za ponudbo, 

- zavarovanje rešitev in nasploh projekta kot poslovna tajnost, 

- oblikovanje ponudbene cene ter poslovnih učinkov, 

- združevanje ponudbe, 

- predlogi za pridobitev reference, 

- recenzije ponudbe in morebitni popravki ter potrditev, 

- predaja ponudbe, 

- predstavitev ponudbe, 
- usklajevanje ponudbe v primeru ožjega izbora, 

- dokončna ponudba, 

- podpis pogodb in spremne dokumentacije oz. sklenitev drugih oblik-- sodelovanja. 
 
Vsekakor se ponudbeni postopki izvajajo po načelih digitalnega poslovanja oz. z uporabo 
informacijske tehnologije. 
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Skrbništvo izvedbe projekta prevzema vodenje izvajanja celotnega projekta. Gre za povezovanje 
vseh subjektov, ki tvorijo projektni sistem naročenega projekta. Vendar je treba upoštevati, kakšne 
naloge lahko izvaja to skrbništvo, saj se te razlikujejo, če je projektni manager v vlogi koordinatorja 
projekta ali v vlogi direktorja projekta, ki ima ob sebi še projektno pisarno, ki ne prevzema samo 
naloge planiranja, temveč tudi vodenje dokumentacije, konverzacijo z izvajalci, kontrolo izvajanja, 
nadzor projektnega poslovanja in podobno. Na oblikovanje organizacije skrbništva izvedbe vpliva 
kompleksnost projekta, število izvajalcev, zapletenost izvedbe (npr. vsaka aktivnost ima v 
povprečju dve ali več predhodnih aktivnosti), lokacija izvajanja projekta, organizacijske strukture 
naročnika, ponudnika in njegovih zunanjih izvajalcev, nujnost projekta, stopnja inovacije (koliko 
rešitev je treba razviti kot nove), roki projekta, vloge (so)investitorjev, usposobljenosti kadrov, 
razvitost in uveljavitev projektnega dela, načina vključitve izvajalcev naročnika itd. Naj samo 
naredimo majhno primerjavo med projekti kot so npr. mega projekt izgradnje podzemne 
železnice, projekt izgradnje novega stanovanjskega naselja, projekt izgradnje nove garaža za 
avtomobile v nekem pristanišču, projekt izgradnje električnih daljnovodov, projekt organiziranja 
dela na domu, projekt obnove športnega štadiona, projekt priprave novoletnega koncerta, 
raziskovalno-razvojni projekt razvijanja novega zdravila za COVID-19, projekt izgradnje 
namakalnega sistema in podobno. Če si pri tem naštevanju postavimo vprašanje, kakšna naj bo 
organizacijska oblika skrbništva izvedbe projektov ni možno dati enostavnega odgovora. Faktorjev, 
ki na to vplivajo, je veliko.  
 
Skrbništvo garancije projekta prevzema vodenje izvajanja obveznosti, ki izhajajo iz dogovorjenih in 
predpisanih garancij. Organizacijo skrbništva garancije projekta je treba povezati z organizacijskimi 
rešitvami za izvajanje posegov, ki izhajajo iz obveznosti garancij. Tako ima lahko ponudnik sam 
določene izvajalce iz organizacijskih enot, lahko so to izvajalci zunanjih izvajalcev ali pa so to 
podjetja ali organizacije, ki izvajajo posege po pogodbi z ponudnikom ali direktno z naročnikom 
projekta, kar pa je prej izjema kot pravilo. Skrbništvo garancije projekta je treba obravnavati z 
vidika odnosov med naročnikom in ponudnikom.  
 
Možne organizacije projektnega managementa, ki predstavlja posamezno skrbništvo so prikazane 
na sliki 8. 
 
Primer P1: Skrbništvo ponudbenega postopka (SP) vodi projekt do podpisa pogodbe in s tem 
preda nadaljnje vodenje projekta skrbništvu izvedbe (SI). Po končanju faze izvedbe prevzame 
vodenje garancijske faze skrbništvo garancije (SG). 
 
Primer P2: Skrbništvo ponudbenega postopka po podpisu pogodbe postane skrbništvo izvedbe 
(SP,I). Ko je projekt končan, pa prevzame vodenje garancijske faze skrbništvo garancije (SG). 

 
Primer P3: Skrbništvo ponudbenega postopka (SP) vodi projekt do podpisa pogodbe in s tem 
preda nadaljnje vodenje projekta skrbništvu izvedbe in garancije (SI,G) hkrati. Gre za to, da npr. 
vodja projekta izvedbe v fazi garancije vodi in organizira izvedbo vseh garancijskih posegov.  
 
Primer P4: Skrbništvo ponudbenega postopka postane po podpisu pogodbe skrbnik izvedbe in 
garancije (SPR) hkrati, govorimo o skrbništvu celotnega projekta, kar velja za najprimernejšo 
obliko. 
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Primer P5: Skrbništvo ponudbene postopka je organizirano za obvladovanje procesa izdelave 
ponudbe. Enako je skrbništvo garancije zadolženo za enovito vodenje vseh morebitnih garancijskih 
posegov. Skrbništvo izvedbe pa je organizirano po zaporednem načinu, kjer gre za to, da za 
izvedbo vsakega dela projekta obstajajo neka skrbništva, ki jih nato poskuša voditi zadnje 
skrbništvo, če je to sploh mogoče. Gre za najslabši model organiziranja projektnega 
managementa.  
 
Primer P6: V celotnem projektu so organizirana skrbništva po zaporednem načinu, To pomeni, da 
je za vsak del izvajanja procesa izdelave ponudbe, izvedbe projekta in izvajanja garancijskih 
posegov določeno skrbništvo posebej. Pri takšnih rešitvah organiziranja skrbništev velja rek: »Vsak 
si vzame svoj čas, svoje naredi, zadnji pa znori.« Ta »zadnji« je npr. vodja gradbišča, vodja končne 
montaže, vodja predaje, vodja predaje rezultatov projekta naročniku ipd. Zato takšna organizacija 
projektnega managementa že v osnovi lahko povzroča zamude, časovne stiske, prekoračitve 
stroškov in veliko garancijskih posegov, ki ovirajo normalno uporabo pri naročniku oz. 
prevzemniku projekta. Takih organizacijskih rešitev je malo, rečemo lahko, da niso v uporabi. 
Najslabše s strani naročnika pa je, da nima enega sogovornika, predvsem v fazi izvedbe in 
garancije. Za najprimernejša modela organiziranja projektnega managementa veljata primer P2 in 
P4. Ta primer organiziranja projektnega managementa navajamo samo kot primer, da je ta oblika 
možna, pa nič več od tega. 
 
 
PUP in ustvarjanje 
 
PUP so vključena v ustvarjanje. Ustvarjajo sami v skladu s svojo strategijo izvajanja raziskav in 
razvoja. Ustvarjajo po naročilu, ustvarjajo to, kar so si naročniki projektov zamislili, razvili in 
predvideli kot svoj zahtevek pri razpisih. Po dogovoru z naročniki razvijajo to, kar je predmet 
raziskovalno-razvojnih in drugih programov EU in drugih programov mednarodnih asociacij, z 
raznih področij. Najpogosteje to PUP izvajajo kot samostojni projekt po naročilu v sodelovanju z 
raznimi inštitucijami, gospodarskimi družbami, univerzami itd. Gre za projekte s katerimi se ta 
ustvarjanja realizirajo. Projekti ustvarjanja se pogosto izvajajo kot samostojni projekti. Naj 
navedemo kot primere projekte predštudij, idejnih zasnov, projekte novih tehnoloških dosežkov 
kot podlaga za razpise investicijskih projektov.  
 
Navajamo nekaj projektov za naše ali moje razmišljanje. Nesporno je, da se ti projekti ne morejo 
izvesti, če pri njih ne sodelujejo PUP, če ne prevzemajo v izvedbo tiste dele, ki jih naročnik ne 
izvaja, ni smiselno in niti potrebno, da jih sam izvede. Poskušajmo si določiti PUP, ki so bili 
vključeni od izdelave idejne zasnove in vse do pričetka uporabe ustvarjenega. 

- Projekt izgradnje II. tira Koper-Divača, kjer je operativni naročnik projektno podjetje 2TDK 
Družba za razvoj projekta d.o.o., v izvajanje projekta bo vključenih veliko PUP  

- Projekt izgradnje predora pod Karavankami, za katerega je naročnik DARS in glavni izvajalec 
za izkop predora turško podjetje, veliko del bodo prevzela druga PUP, projekt je skupen 
projekt Republike Sloveni je in Avstrije, financiran tudi s strani EU. 

- Projekt izgradnje žičnice na Zugspitze, najvišjo goro Nemčije, z vrsto tehničnih novosti, je 
najdaljša zračna povezava z enim podpornim stolpom, ki hkrati leži na najvišji nadmorski 
višini.  

- Projekt izgradnje predora Gotthard, dolžino 57 km in skupno 151,84 km predorskih cevi, 
jaški in prečnimi prehodi, je najdaljši železniški predor na svetu, lastnik Švicarske državne 
železnice. 

http://www.drugitir.si/2tdk
http://www.drugitir.si/2tdk
https://www.dars.si/Infrastrukturni_projekti/Predor_Karavanke_-_druga_cev
https://zugspitze.de/de/Zugspitze/Sommer/Seilbahn-Zugspitze
https://www.rtvslo.si/tureavanture/zugspitze-najdaljsa-zicnica-z-enim-samim-nosilcem/447769
https://www.rtvslo.si/zabava/novice/skozi-najdaljsi-zelezniski-predor-na-svetu-stekel-redni-promet/409819
https://www.bbc.com/news/world-europe-36423250
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- Projekt izgradnje obeležja Spomenik vsem žrtvam vojn v spomin, ki ga je 2013 v spomin na 
padle v vojnah 20. stoletja naročilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti Republike Slovenije na podlagi zakona iz 2009. Slovesno odkritje je bilo 13. julija 
2017. 

- Znanstveni projekt Folding@Home je dolgoletni znanstveni projekt, ki prek razpršenega 
omrežja računalnikov išče potencialna zdravila za različne bolezni s simuliranjem oblikovanja 
(zlaganja) proteinov oziroma beljakovin. Sredi marca 2020 se je začel eden največjih 
mednarodnih projektov iskanja šibkih točk koronavirusa sars-cov-2, katerih morebitna 
najdba bi omogočila razvoj cepiva, zdravila ali terapije za bolezen covid-19, K projektu je 
pomembno prispevala tudi Slovenija. 

- Izgradnja 164,8 km dolgega mosta Danjang–Kunšan na železniški progi med Šanghajem in 
Nandžingom v provinci Jiangsu, Kitajska. Odprt leta 2001, gradnja trajala 4 leta.  

- Izgradnja črpalna hidroelektrarna Avče, ki obratuje od leta 2009. Takrat je bila prva in edina 
takšna elektrarna v Sloveniji. S svojo napredno tehnologijo je med prvimi reverzibilnimi 
črpalnimi elektrarnami s spremenljivo hitrostjo vrtenja v črpalnem režimu v Evropi.  

- ARRS raziskovalni projekti, Univerzitetni klinični center Ljubljana 
- Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave. Je načrt za okrevanje in odpornost 

obravnava izzive digitalizacije, povezane z javno upravo, kot so zagotavljanje širokopasovne 
pokritosti celotnega ozemlja Slovenije, uvajanje e-storitev javnega sektorja, 
interoperabilnost sistemov za upravljanje podatkov, digitalna znanja in spretnosti ter 
oprema javnih uslužbencev, kibernetska varnost in zagotavljanje usklajevanja pri upravljanju 
naložb v informacijsko-komunikacijske tehnologije.  

 
Navedel sem nekaj primerov projektov, kjer se predhodno ali v sklopu njihovega izvajajo dosegajo 
novosti, ki jih izvajajo različna PUP. Vsekakor moramo izpostaviti tista PUP, ki izdelajo rešitve v 
raznih oblikah, kot je idejni projekti, arhitekturna rešitev, projektna dokumentacija, tehnološka 
zasnova, izvedbeni načrti itd. Itd. itd. Moram se opravičiti mnogim, ki izvajajo projekte ustvarjanja. 
Se ponavljam, preveč jih je. Naj dodam kot primera še dva projekta. Projekt izdelave kopije 
generala Maistra in projekt državne proslave v letu 2020. Tudi tu gre za ustvarjanje in za vključitev 
PUP v izvajanje projekta. PUP z izvedbo naročenih projektov izvedejo stvaritev, ki je z naročnikom 
dogovorjena. Skoraj vedno gre za novosti, ki zahtevajo usmerjen razvoj tako naročnikov kot PUP.  
 
Iz vsega navedena lahko razvrstimo PUP v naslednje vrste: 

- PUP, ki izvajajo naročene projekte, kjer ni potreba ali zahteva naročnika, da se pri projektih 
uporabijo povsem nove in še ne preverjene rešitve, 

- PUP, ki izvajajo naročene projekte z uporabo novih rešitev, ki so rezultati: 
o lastnega raziskovalno-razvojnega dela oz. izsledkov RR in drugih projektov. 
o raziskovalno-razvojnega dela/ RR projektov poslovnih partnerjev, 
o izsledkov raziskovalno razvojnega dela/RR projektov, ki jih je možno nabaviti 

kot odkup patenta, direktnim odkupom od PUP, ki je razvijajo novo rešitev ali 
pa z vključitvijo v projekt naročnika pod dogovorjenimi pogoji, 

- PUP, ki izvajajo naročene projekte z izsledki prosto dostopnih novih rešitev, ki so bila 
dosežena s RR inj drugimi projekti v okviru raznih nacionalnih programov, programov EU ali 
mednarodnih programov, programov skupine gospodarskih družb, programov, ki se izvajajo 
na univerzah, razvojnih organizacija s sredstvi iz omenjenih programov ipd. in so »prosto 
dostopni«. 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Spomenik_%C5%BErtvam_vseh_vojn
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministrstvo_za_delo,_dru%C5%BEino,_socialne_zadeve_in_enake_mo%C5%BEnosti_Republike_Slovenije&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministrstvo_za_delo,_dru%C5%BEino,_socialne_zadeve_in_enake_mo%C5%BEnosti_Republike_Slovenije&action=edit&redlink=1
https://foldingathome.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Danyang%E2%80%93Kunshan_Grand_Bridge
https://www.seng.si/hidroelektrarne/crpalne-hidroelektrarne/2017060910104485
https://www.kclj.si/dokumenti/2021_09_01_CKR_ARRS_projekti.html
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/o-nacrtu-za-okrevanje-in-odpornost/digitalna-preobrazba/c2k7-digitalna-preobrazba-javnega-sektorja-in-javne-uprave/
https://maribor24.si/lokalno/foto-iz-avle-mestne-obcine-maribor-umaknili-kip-rudolfa-maistra
https://maribor24.si/lokalno/foto-iz-avle-mestne-obcine-maribor-umaknili-kip-rudolfa-maistra
https://www.gov.si/dogodki/2020-06-24-drzavna-proslava-ob-dnevu-drzavnosti/
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Posebej moramo izpostaviti znanstvene, raziskovalno-razvojne dejavnosti, ki se izvajajo kot RR 
projekti v okviru projektno usmerjenih organizacij. Oglejmo si dejavnosti, objave in projekte Javne 
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, kar je objavljeno na spletni strani 65 in so: 
 

 Novice, obvestila  

 

 Dogodki 

 

 Razpisi in pozivi 

 

 Rezultati razpisov in pozivov  

 

 Letne obveznosti raziskovalnih organizacij  

 

 Agencija 

 

 Zakoni, predpisi, normativni akti  

 

 Financiranje in nadzor 

 

 Pregledi in analize  

 

 Publikacije 

 

 Promocija znanosti 

 

 Medijsko zrcalo  

 

 Stabilno financiranje 

 

 Raziskovalni programi  

 

 Raziskovalni projekti  

 

 Ciljni raziskovalni programi  

 

 Mladi raziskovalci  

 

 Raziskovalna infrastruktura 

 

 Odprti dostop 

 

 Evidence in registri 

 

 Mednarodno sodelovanje 

 

 Digital Forms 

 

 eObrazci 

 

 Klasifikacije, šifranti  

 

 Obrazci 

 

 Povezave  

 

 
Tabela 3: Meni spletne strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

 
65 Vir: https://www.arrs.si/sl/novo.asp  

https://www.arrs.si/sl/novo.asp
https://www.arrs.si/sl/dogodki/
https://www.arrs.si/sl/razpisi/
https://www.arrs.si/sl/rezultati/
https://www.arrs.si/sl/letobv/
https://www.arrs.si/sl/agencija/
https://www.arrs.si/sl/akti/
https://www.arrs.si/sl/finan/
https://www.arrs.si/sl/analize/
https://www.arrs.si/sl/analize/publ/
https://www.arrs.si/sl/promocija/
https://www.arrs.si/sl/zrcalo/
https://www.arrs.si/sl/stabilno/
https://www.arrs.si/sl/progproj/rprog/
https://www.arrs.si/sl/progproj/rproj/
https://www.arrs.si/sl/progproj/crp/
https://www.arrs.si/sl/mr/
https://www.arrs.si/sl/infra/
https://www.arrs.si/sl/dostop/
https://www.arrs.si/sl/evidreg/
https://www.arrs.si/sl/medn/
https://digitalforms.arrs.si/
https://eobrazci.arrs.si/
https://www.arrs.si/sl/gradivo/sifranti/
https://www.arrs.si/sl/gradivo/
https://www.arrs.si/sl/povezave.asp
https://www.arrs.si/sl/novo.asp
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Povzemimo iz spletne strani samo nekaj navedb: 
Raziskovalni programi 
 
Na področju raziskovalne dejavnost raziskovalni programi predstavljajo javno službo v obliki 
zaokroženega področja raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo aktualno in 
uporabno v daljšem časovnem obdobju, in je takega pomena za Slovenijo. 
 
Javno službo na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov 
izvajajo programske skupine v javnih raziskovalnih zavodih, visokošolskih zavodih, ki jih je 
ustanovila Republika Slovenija ter (na podlagi koncesije) programske skupine, organizirane pri 
pravnih osebah zasebnega in javnega prava. Slednjim raziskovalnim organizacijam se koncesija za 
izvajanje raziskovalnega programa podeli na podlagi javnega razpisa. 
 
Raziskovalni program izvajajo programske skupine v javnih raziskovalnih organizacijah (to je v 
javnih raziskovalnih zavodih ter na univerzah in na samostojnih visokošolskih zavodih, ki jih je 
ustanovila Republika Slovenija; v nadaljevanju JRO) ter v raziskovalnih organizacijah, ki nimajo 
statusa JRO in jim je bila podeljena koncesija za izvajanje raziskovalnega  programa (v 
nadaljevanju: RO s koncesijo). Programska skupina deluje v najmanj eni JRO oziroma najmanj eni 
RO s koncesijo. 
 
Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja le ene programske skupine. Programsko skupino 
sestavljajo vodja in najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti ter strokovni in tehniški 
sodelavci iz ene ali več JRO oziroma RO s koncesijo. Če se program izvaja na več JRO oziroma RO s 
koncesijo, mora biti v vsaki JRO oziroma RO s koncesijo v programski skupini najmanj en 
raziskovalec z doktoratom. 
 
Ciljni raziskovalni programi 

- Oblikovanje novega Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni 
viri« (25.02.2022) 

- Obvestilo o začetku izvajanja projektov v okviru Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih 
projektov CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020 (25.09.2020) 

- Obvestilo o začetku izvajanja projektov v okviru Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih 
projektov CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020 (25.09.2020) 

 
Zakon o raziskovalno razvojni dejavnosti66 

1. člen 
(predmet zakona) 

Ta zakon določa načela in cilje ter ureja način izvajanja politike raziskovalne in razvojne 
dejavnosti, ki se financira iz državnega proračuna in drugih virov (iz evropskih programov in 
skladov, lokalnih skupnosti in gospodarstva) ter je usmerjena k doseganju ciljev družbenega in 
gospodarskega razvoja Slovenije. Ta zakon določa tudi organizacijo raziskovalne in razvojne 
dejavnosti ter pogoje za opravljanje te dejavnosti, kar podpira prehod v na znanju temelječo 
družbo, ki postavlja raziskovalno in razvojno dejavnost kot razvojno prioriteto. 

 
66 Vir: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1  

https://www.arrs.si/sl/progproj/crp/obvestila/22/crp-nov-program-hrana-podezelje.asp
https://www.arrs.si/sl/progproj/crp/obvestila/22/crp-nov-program-hrana-podezelje.asp
https://www.arrs.si/sl/progproj/crp/obvestila/20/obv-izvajanje-CRP-hrana-20.asp
https://www.arrs.si/sl/progproj/crp/obvestila/20/obv-izvajanje-CRP-hrana-20.asp
https://www.arrs.si/sl/progproj/crp/obvestila/20/obv-izvajanje-CRP-hrana-20.asp
https://www.arrs.si/sl/progproj/crp/obvestila/20/obv-izvajanje-CRP-hrana-20.asp
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
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S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenese Direktiva (EU) 2016/801 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov 
tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, 
programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair (UL L št. 132 z dne 
21. 5. 2016, str. 21). 

2. člen 
(načela) 

Osebam, ki opravljajo raziskovalno in razvojno dejavnost, je zagotovljena avtonomnost 
raziskovanja. 

Raziskovalna in razvojna dejavnost temelji na načelih etičnosti in odgovornosti za 
uresničevanje ciljev, zapisanih v Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije in v proračunskih 
memorandumih, ob spoštovanju socialnega, okoljevarstvenega in trajnostnega vidika družbenega 
razvoja, na načelu konkurenčnosti, kakovosti, učinkovitosti, odprtosti ter na medsebojnem 
interesnem sodelovanju in povezovanju v državnem in mednarodnem okolju. 

Financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti se izvaja na način, ki zagotavlja 
učinkovitost in preglednost uporabe javnih sredstev. Prednost pri mednarodnem sodelovanju ima 
vključevanje v skupni evropski prostor (ERA) in okvirne programe Evropske unije. 

Rezultati raziskovalne in razvojne dejavnosti, financirani iz državnega proračuna, so 
javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine in varstvo 
avtorskih pravic ter varstvo podatkov. 

3. člen 
(namen) 

Namen zakona je ustvariti organizacijo in določiti pogoje za financiranje raziskovalne in 
razvojne dejavnosti za uresničevanje temeljnih strateških razvojnih ciljev, kar zagotavlja:  

- ustvarjanje novega znanja in spoznanj ter prenos tega in mednarodno dosegljivega znanja v 
javno korist in gospodarsko izrabo za povečanje družbene blaginje; 

- krepitev sposobnosti za obvladovanje splošnega družbenega napredka in tehnološkega 
napredka kot glavnega vira povečevanja produktivnosti dela in nacionalne konkurenčne 
sposobnosti v globalnem prostoru; 

- zviševanje individualne in družbene kakovosti življenja ter utrjevanje nacionalne identitete. 

4. člen 
(cilji) 

Cilji zakona so: 
- povečanje družbene pomembnosti in učinkovitosti raziskovalne in razvojne dejavnosti z 

vzpostavljanjem policentričnega modela razvoja znanosti in mrežnega povezovanja 
raziskovalnih organizacij na področju znanosti, izobraževanja in gospodarstva; 
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- ustvarjanje pogojev za avtonomno in strokovno neodvisno usmerjanje, vrednotenje ter 
spremljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti; 

- spodbujanje delovanja razvojnih jeder v znanosti, gospodarstvu in družbi na področjih, ki so 
osnova dolgoročnega gospodarskega in družbenega razvoja; 

- razvijanje človeških virov ob zagotavljanju enakih možnosti žensk in moških ter razvijanje 
raziskovalne ustvarjalnosti s povečanjem vloge znanosti pri vzgoji kadrov, predvsem na 
univerzah; 

- povečanje skupnega obsega sredstev in naložb v raziskovalno in razvojno dejavnost, kar se 
bo doseglo z usmerjanjem javnih sredstev v strateška razvojna področja, ki bodo spodbujala 
povečanje obsega podjetniških vlaganj; 

- pospeševanje mednarodnega in meddisciplinarnega sodelovanja. 
       

Itd. itd. itd. 
 

Za zaključek povzemimo iz Ustava Republike Slovenije67 še: 
 
 

II. ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE 
59. člen 

(svoboda znanosti in umetnosti) 
Zagotovljena je svoboda znanstvenega in umetniškega ustvarjanja. 

 
Pomen raziskovalno-razvojne dejavnosti za oblikovanje strategij, uvrstili smo jih med ciljne 
projekte68 in nasploh kot RR projekte, ki pomembno vplivajo na določanje vsebine projektov. In 
predvsem delovanje eksploatacij, ki jih dosegamo s projekti s pomočjo zunanjih PUP. 

 

Zavedam se, da nisem v ustrezno obdelal projektni način izvajanja raziskovalno-razvojnih 
projektov. Naj to ostane obveza za posebno izdajo gradiva PROJEKTI IN MI. V predgovoru sem 
omenil, da sem zadovoljen, ker vem, da premalo vem. To velja tudi za tematiko tega, kar sem 
napisal.  

 

S primeri stvaritev sem želel spodbuditi pri sebi in bralcih razmišljanje na eni strani o naročnikih 
projektov, o vseh njihovih udeležencih, ki so sodelovali na projektih, o zunanjih izvajalcih PUP in 
vseh, ki so projekt morali sprejeti kot dejstvo sedanjosti in bodočnosti. RR projekti naj bi bil 
ustvarjali novosti, ki jo potrebujemo za jutri. 

 
 
Razmišljam ali prav ugotavljam 

 
Znanost, inovacije, raziskave in razvoj, raziskovalno - razvojni programi, inovacijski projekti, 
raziskovalno-razvojni projekti, programi za finančno podporo raziskovalno-razvojnim programom 
in projektom, organiziranje raziskovalno-razvojne dejavnosti, prehod na inovacijsko družbo, 
raziskovalno-razvojne strategije, itd. itd. itd. Za nadaljevanje bom raziskovanje in razvoj uporabil 
znanost in kratico RR.  

 
67 Vir: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1 
68 Glejte poglavje 2 Projekti in njihovi dosežki 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
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Pravilno razmišljam? 

 
Razmišljam, proučujem, sledim dosežkom RR projektov in se nasploh vprašujem, kaj je človeštvo 
pridobilo s RR dejavnostjo in z RR projekti. Kaj je dobilo z razvojem znanosti? Odgovor je lahko 
samo: veliko je pridobilo. Ob tem spoznanju, se mi pa vedno pojavljajo vprašanja, ali je v tem 
»veliko« vse za človeštvo primerno, uporabno, koristno, ga duševno razveseljuje, mu koristi pri 
ohranjanju zdravja, ga pomirja in daje pogum za preživetje svojega življenja. Vse to dosegamo s 
pomočjo znanosti, recimo kar z različnimi projekti, prvi med njimi so RR projekti. V veliko pomoč so 
in potrebni so. Vsem, ki delajo na tem področju gre velika zahvala. 

 
Naslednje vprašanje, ki si ga postavljam – postavljamo –, je to, kaj je pridobila Zemlja z RR in 
drugimi projekti ustvarjanja, da bo živemu delu ekosistema koristilo in ga ohranjalo. Znanost je 
pripomogla tudi k razvoju orožij, ki ubijajo, pohabljajo, uničujejo, zastrupljajo in del nje naredijo za 
človeka neuporabnega za dolgo časa. Vzemimo pa kot primer Černobil po eksploziji jedrske 
elektrarne. Z določenimi projekti uničujemo tudi tisto, kar nam Zemlja nudi. Ne moram dojeti, zakaj 
se je človeštvo stalno borilo eden proti drugemu. V zgodovini nisem bil ravno dober, vendar to 
spoznanje mi ostaja in me vedno bolj otežuje. Zakaj vojna v Ukrajini in drugod po svetu, Zakaj 
kibernetska vojna? 

 
Raziskujemo in osvajamo neskončnost vesolja. Brez znanstvenih dosežkov to ne bi bilo mogoče. Naj 
mi bralci oprostijo, če si ob tem postavim vprašanje, zakaj to počnemo? Priča smo izstrelitvi rakete 
na Luno. Naj povzamem iz članka RTV SLO69 izjavo administratorja NASA Billa Nelsona:  

Vsem, ki gledajo v Luno in sanjajo o dnevu, ko se bo človeštvo vrnilo na Lunino površje, 
sporočam - ljudje, tukaj smo! Vračamo se. In to potovanje se začenja s projektom Artemis 
1.  

 
Nekoliko poznam sebe. Sem zelo za znanost, sledim dosežkom, kolikor je mogoče, sem presenečen 
ob dosežkih vseh. Ob tem projektu in nasploh nagovoru g. Nelsona, vem, da nisem med vsemi, ki 
sanjajo, da bi človeštvo vrnilo na Lunino površje. O Luni sanjam drugače.  

 

Posredujem vam razmišljanje ob poglavju, kjer smo govorili o projektno usmerjenih podjetjih in 
nasploh organizacijah. Ustvarjajo vedno novo, posodabljajo že ustvarjeno, izvajajo odstranjevanje 
tega, kar ni več potrebno. Med temi so tudi tista, ki so nosilci raziskav in razvoja. Razvijajo znanost. 
Posredoval sem vam svoje razmišljanje. Ne imejte občutek, da vas hočem s čim prepričati. To 
seveda ni in ne sme biti moj namen. Sem pa prišel do zaključka, ki si ga skorajda ne upam zapisati: 
znanost lahko razvija karkoli, ne da bi bila pri tem usmerjena v razvoj tistega, kar bo človeštvo res 
potrebovalo. Znanstveniki, raziskovalci, inovatorji in drugi strokovni nosilci razvoja so odgovorni za 
to, kar razvijejo in pri tem tudi ne odgovarjajo za posledice, kaj s temi dosežki nastaja.  
 
Rečemo si lahko, da so za posledice odgovorni drugi kot so politika, vlade, kapital, diktatorji in še 
marsikdo. Ta izgovor lahko sprejmemo ali pa ga ne sprejmemo. Še enkrat, sem za znanosti, brez 
nje ni pravega in potrebnega napredka, ni dosežkov in implementacije dosežkov RR projektov. 
Potrebna je dopolnjena in nova strategija razvoja znanosti za zelo bližnjo bodočnost.  
 

 
69 Vir: https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/nasina-lunarna-raketa-nasedla-na-zemlji/638558 RTV SLO redno 
objavlja izredne prispevke na tematiko osvajanje vesolja. Iz  njih je možno razbrati projekte, ki jih izvaja človeštvo ne 
samo za odkrivanje novega, temveč vse več tistih, ki so koristni in potrebni. S potrebni tudi vojaški sateliti? Ja, seveda 
za …? 

https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/nasina-lunarna-raketa-nasedla-na-zemlji/638558
https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/nasina-lunarna-raketa-nasedla-na-zemlji/638558
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PROJEKTI 
IN MI 

 
Projekte snujejo, vodijo in izvajajo ljudje, ki tvorijo okolje projektov in ljudi, ki koristijo dosežke 

projekta. 
 
 

8 PROJEKTNI SISTEM 

 

Za pojem sistema70 je značilno, da bodisi zajema vse možne elemente (sistem aksiomov), ali pa je 

dovolj dobro ločen od okolice, tako da ga lahko obravnavamo povsem ločeno, ali pa določimo 

nekatere možne zunanje vplive. Če združimo projekt z vsemi udeleženci na projektu potem lahko 

govorimo o projektnem sistemu.  

 

V procesu projekta se pojavljajo različni »udeleženci«, vsak s svojimi nalogami, zadolžitvami in 

vlogami. Poskušajmo si zamisliti vse udeležence na projektu izgradnje teleskopa James Webb. 

Izstrelitev je bila izvedena 25. decembra 2021. Na projektu je delalo na deset tisoče ljudi skoraj tri 

desetletja iz 14 držav, stroški so okoli 9 milijard EUR. Začetki projekta segajo v leto 1989. Že ta 

podatek dovolj zgovorno pove, da se je moralo izvesti pravzaprav veliko število projektov, ki skupaj 

tvorijo program projektov. Program se je izvajal pod vodstvom NASA, Evropske vesoljske agencije 

(ESA) in kanadske vesoljske agencije (CSA).  

 

Kakšni projektni sistemi se pojavljajo pri projektih izgradnje II. tira Koper - Divača, izkopa druge 

cevi predora Karavanke, izgradnje novega trgovskega centra, izgradnje novega doma za ostarele, 

državne proslave ob Dnevu samostojnosti in enotnosti 23. decembra 2021 in prenosa proslave 

preko ustreznih medijih, nakupa stanovanja s pomočjo kredita in projektov uvedbe elektronskega 

vročanja dokumentov?  

 

Kdo vse so udeleženci projektov zoper kibernetske vojne in kdo vse so bili na projekta ARTEMIS I, 

ki se je izvajal 14 let in porabljenih je bilo okoli 40 milijard dolarjev in kdo vse bo udeležen na 

projektih obnove Krasa po letošnjem požaru?  

 

Nadaljujmo s primeri projektov in si ob tem postavimo vprašanje, kdo vse so bili udeleženci 

naslednjih projektov: program projektov TRP – temeljni raziskovalni programi za nakup orožja za 

slovensko vojsko, ki smo ga izvedli ob osamosvojitvi, projekt uvedbe zdravstvene kartice v 

Sloveniji, ki je med pripravami in izvajanjem povezoval sistem Zdravstvenega zavarovanja 

Slovenije, sistem zdravstvenega varstva, vrsto notranjih in zunanjih izvajalcev do vseh državljanov 

 
70 Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Sistem 

 http://bos.zrc-sazu.si/c/SP/neva.exe?name=sp&expression=SISTEM&hs=1  

http://bos.zrc-sazu.si/c/SP/neva.exe?name=sp&expression=SISTEM&hs=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sistem
http://bos.zrc-sazu.si/c/SP/neva.exe?name=sp&expression=SISTEM&hs=1
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Slovenije, saj ima vsak svojo zdravstveno kartico in zdravniki svojo profesionalno kartico, projekt 

popisa prebivalstva države, ki smo ga izvedli v letu 2002, programa REVIT – Revitalizacija 

slovenskih občin – s projekti REVIT Koroške, Ptuja, Ormoža, Idrije in Cerkljanskega, Bele krajine, 

Ribnice na Dolenjskem je projektni sistem vključeval takratno Ministrstvo za znanost Republike 

Slovenije, bavarsko ministrstvo za gospodarstvo in promet, izvajalce v državi in Nemčiji, strateški 

tim občin, župane in občinske svete, vodstva projektov v občinah, podjetja in druge ustanove v 

občini itd., vse do vladnih institucij Slovenije in Bavarske, ki so rezultate posredovale na 

meddržavnih srečanjih, predstavitvah, rezultati projekta so bili posredovanje v poslovne baze itd. 

Gre za zelo razvejen projektni sistem. 

 
Postavimo si vprašanje, kdo vse je tvoril projektni sistem pri mega projektih izgradnje transibirske 
železnice, ki je najdaljša železniška proga na sveti71, projekt bohinjske železniške proge v dolžini 
144 km, ki je sicer del 717 kilometrov dolge železniške povezave Praga-Jesenice-Gorica-Trst, 
program projektov iz gradnje mednarodne vesoljske postaje – ISS, kot skupni program projektov 
skupni projekt petih vesoljskih agencij ZDA (NASA), Rusije (FKA), Japonske (JAXA), Kanade (CSA) 
in Evropske unije (ESA). Pomembni so oz. bodo projekti izgradnje energetskega polja vetrnih 
elektrarn s priključkom na električno omrežje, projekti oz. programi projektov razvoja električnih 
avtomobilov, ki zajema postavitev proizvodnjo, zagotovitev kooperacije in druge dobave, prodajo, 
servisiranje, transportiranje, izdelavo in prodajo enot za električno polnjenje avtomobilov itd., 
projekt izgradnje industrijske cone na lokaciji treh občin, projekt izgradnje vrtca na zemljišču v lasti 
občine, projekt ustanovitve skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivo računalništvo ali projekt 

vzpostavitve slovenskega javnega elektronskega arhiva ali kratko e-ARH.si, ki predstavlja 
kompleksno okolje, ki je namenjeno e-arhiviranju, je v izvajanju in se financira iz državnega 
proračuna.  
 
Postavimo si še vprašanji: kakšen je bil, kdo vse je tvoril projektni sistem projekta OSAMOSVOJITVE 
SLOVENIJE? Ni treba, da razpravljamo ali smo proces osamosvojitve poimenovali kot projekt ali 
program projektov. Vsekakor je bil ciljno usmerjen proces in časovno omejen72. 
 
 
Projektni sistem je … 

 

Za opredelitev projektnega sistema si najprej postavimo nekaj vprašanj in poskušajmo na njih 

odgovoriti:  

- kdo vse je udeležen pri pripravi strategije, vhodne projektne zahteve in prvem evidentiranju 
projekta,  

- kdo sprejema odločitve,  

- kdo pripravlja podlage za vsebine projekta, 

- kdo pripravi, izdela, projektira, konstruira itd. vsebino projekta, 

- kdo izvede vse ekonomske izračune projekta in eksploatacije, 

- kdo izdela plan financiranja projekta in plan zagotovitve sredstev za zagon eksploatacije, 
- kdo povezuje strokovne nosilce in strokovni management v procesu projekta,  

- kdo predstavlja projektni management, kdo vodi projekt, 

 
71 Vir: https://aktivni.metropolitan.si/dobro-pocutje/potovanja/transsibirska-zeleznica-najdaljsa-zelezniska-proga-na-
svetu/  
72 Vir: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/predsedovanje-slovenije-svetu-eu-2021/  

https://aktivni.metropolitan.si/dobro-pocutje/potovanja/transsibirska-zeleznica-najdaljsa-zelezniska-proga-na-svetu/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Praga
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jesenice
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nova_Gorica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trst
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vesoljska_agencija&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zdru%C5%BEene_dr%C5%BEave_Amerike
https://sl.wikipedia.org/wiki/NASA
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rusija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ruska_vesoljska_agencija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Japonska
https://sl.wikipedia.org/wiki/Japonska_vesoljska_agencija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanadska_vesoljska_agencija&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropska_unija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropska_vesoljska_agencija
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/predsedovanje-slovenije-svetu-eu-2021/
https://aktivni.metropolitan.si/dobro-pocutje/potovanja/transsibirska-zeleznica-najdaljsa-zelezniska-proga-na-svetu/
https://aktivni.metropolitan.si/dobro-pocutje/potovanja/transsibirska-zeleznica-najdaljsa-zelezniska-proga-na-svetu/
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/predsedovanje-slovenije-svetu-eu-2021/
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- kdo vse so notranji izvajalci projekta, 

- kdo izvaja vključevanje notranjih izvajalcev v izvajanje del na projektu,  

- kdo pripravlja nabor zunanjih izvajalcev in izvaja ponudbene postopke? 

- kdo izvaja vključevanje zunanjih izvajalcev v izvajanje del na projektu,  

- kdo izvaja nadzor ali je projekt v skladu z vsemi predpisi, direktivami, ukrepi itd. glede 
varovanja okolja, zaščite biotskega sistema, varovanja voda, onesnaževanja itd.  

- kdo izvaja notranji nadzor načrtovanja in izvajanja projekta v skladu z zakonskimi določili, 
internimi akti in pravilniki,  

- kdo izvaja zunanji nadzor, če je zakonsko ali drugače določeno,  

- kdo povezuje izvajanje projekta s poslovanjem organizacije, ki projekt izvaja in z organizacijo, 
ki bo prevzela eksploatacijo,  

- kdo zagotavlja finančna sredstva, spremlja njihovo porabo in izvaja obveznosti v zvezi s tem,  

- kdo zagotavlja logistično, informacijsko, kadrovsko in drugo podporo,  

- kdo upravlja z vso projektno in izvedbeno dokumentacijo,  

- kdo zagotavlja varnost na lokaciji projekta, kdo in kako spremlja in nadzira poslovno 
zaupnost,  

- kdo izvaja marketing projekta za zagon in uporabo eksploatacije,  

- kdo je zadolžen za stike z javnostjo v zvezi s projektom,  
- kdo vse ureja odnose z vplivnimi dejavniki, 

- kdo rešuje morebitne spore z udeleženci projekta,  

- kdo analizira in predlaga ukrepe v zvezi z ekonomiko projekta, predvsem v zvezi z planom 
stroškov in dejanskim nastajanjem stroškov,  

- kdo analizira in predlaga ukrepe glede stroškov in finančnih učinkov izvajanja eksploatacije, v 
kolikor se pojavijo odstopanja,  

- kdo ukrepa, v kolikor se pojavijo spremembe pri vhodnih strategijah projekta, pri 
spremembah strategije ali solventnosti organizacije,  

- kdo ureja odnose z predstavniki lastnikov,  

- kdo ureja odnose s poslovnimi projektnimi partnerji,  

- kdo pripravlja podlage za prijavo projekta v nacionalne razpisne programe financiranja, za 
koriščen je sredstev iz skladov EU in drugih virov,  

- kdo posreduje vse potrebno za vključitev projekte v družbene plane,  

- kdo daje vsa soglasja za uporabo dosežkov projekta oz. eksploatacijo? 

- kdo prevzame v uporabo, koristi oz. uporablja eksploatacijo projekta, 

- kdo ………?  
 

Pri vključitvi projektno usmerjenih družb za izvedbo celotnega projekta ali del npr. podprojekta si 

postavimo vprašanja, ki dodatno vplivajo na oblikovanje projektnega sistema naročnika: 

- kdo vse je pooblaščenec za naročilo projekta pri naročniku in sklenitev pogodbe? 
- kdo vse sodeluje pri pripravi tenderja 

- kdo vse sodeluje pri pripravi ponudbe, 

- kdo izvaja aktivnosti glede sklenitve pogodbe in registracije? 

- kdo vse spremlja izvajanje projekta po pogodbi? 

- kakšna je organizacija projektnega managementa pri naročniku? 

- kdo vključuje izvajalce projekta, ki jih v projekt vključuje naročnik in kdo spremlja njihovo 
izvajanje? 

- kdo vse je vključen v pridobitev vseh potrebnih soglasij do uporabnega dovoljenja, 
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- kdo vse je vključen v razreševanje sporov z zunanjimi izvajalci? 

- kdo vse je vključen v razreševanje problematike, ki je posledica vplivnih dejavnikov, 
predvsem tistih, ki projektu nasprotujejo, 

- kdo …….? 
 

Odgovori na zgoraj postavljena vprašanja niso enostavni. Navedimo še nekaj projektov kot projekt 

izgradnje energetskega polja vetrnih elektrarn s priključkom na električno omrežje, projekt oz. 

program projektov razvoja električnih avtomobilov, ki zajema postavitev proizvodenj, zagotovitev 

kooperacije in druge dobave, prodajo, servisiranje, transportiranje, izdelavo in prodajo enot za 

električno polnjenje, avtomobilov itd. projekt izgradnje industrijske cone na lokaciji treh občin, 

projekt izgradnje vrtca na zemljišču v lasti občine, projekt posodobitve slovenskega javnega 

elektronskega arhiva ali kratko e-ARH.si, ki predstavlja kompleksno okolje, ki je namenjeno e-

arhiviranju, je v izvajanju in se financira iz državnega proračuna, projekt Poni Podravje73. 

 

Projektni sistem tvori projekt in vse udeleženci na projektu iz organizacijskega okolja, v katerem je 

projekt nastal, se izvedel in zagotovil izvajanje eksploatacije. 

 

Definicija je zelo splošna. Lahko si rečemo, da velja (skorajda) za vse projekte. Potrebna je 

dopolnitev, ki jo bomo prikazali kot izhodiščno s prikazom bistvenih udeležencev projektnega 

sistema (slika 9).  

 

 

 
M – (najvišji) MANAGEMENT PM – PROJEKTNI MANAGEMENT NI/SN – NOTRANJI IZVAJALNI SISTEM ZI – ZUNANJI IZVAJALNI SISTEM 

PR – PREVZEMNIK – UPORABNIK EKSPLOATACIJE POSL – SISTEM POVEZOVANJA PROJEKTA Z POSLOVANJEM IN – INTERNI NADZOR 

ZN – ZUNANJI NADZOR SF – SISTEM FINANCIRANJA POP – SISTEM PROCESNE ORGANIZACIJSKE PODPORE VD – NOTRANJI/ZUNANJI 

VPLIVNI DEJAVNIKI (+ podpirajoči - nasprotujoči) 

LS – LASTNIKI ZVS – ZUNANJI VPLIVNI SISTEM 

 

Slika 9: Projektni sistem 

 
73 Vir: https://bistra.si/projektna-pisarna/projekti-v-izvajanju?view=article&id=890:podjetno-nad-izzive-poni-
podravje&catid=145  

https://bistra.si/projektna-pisarna/projekti-v-izvajanju?view=article&id=890:podjetno-nad-izzive-poni-podravje&catid=145
https://bistra.si/projektna-pisarna/projekti-v-izvajanju?view=article&id=890:podjetno-nad-izzive-poni-podravje&catid=145
https://bistra.si/projektna-pisarna/projekti-v-izvajanju?view=article&id=890:podjetno-nad-izzive-poni-podravje&catid=145
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M - Management 

 

Menedžment ali upravljanje je splošno opredeljen najpogosteje kot proces odločanja, načrtovanja, 
osmišljanja, usmerjanja, razporejanja (alociranja) organizacijskih resursov (virov), vodenja ter 
nadzora in vrednotenja izvajanja različnih aktivnosti. Hkrati je upravljanje ekonomska in 
organizacijska znanstvena disciplina, ki jo je v zgodnjih dvajsetih letih 20. stoletja utemeljil Henri 
Fayol. Štiri temeljne funkcije menedžmenta so: načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzor.  
 
Menedžment pomeni koordiniranje poslovnih aktivnosti, ki zagotavljajo uspešno in učinkovito 
poslovanje organizacije. Ta dva cilja menedžerji dosegajo z usmerjanjem in vodenjem zaposlenih, 
njihovih znanj, veščin in sposobnosti. 
 
Menedžerji skupaj s sodelavci in s koordinacijo njihovih delovnih aktivnosti zagotavljajo doseganje 
ciljev organizacij74.  
 
Management sprejema odločitve v celotnem procesu projekta. Gre za prevzemanje odločitev, ki 
izhajajo iz obveznosti, nalog, kompetenc in pristojnosti managementa. Pogosto se v tej vlogi 
označuje kot »najvišji«. 
V nadaljevanju bomo pri obravnavi projektnega sistema management razčlenili kot možne oblike 
organizacijskih rešitev. Organizacijska okolja, v katerih se izvajajo projekti so zelo različna. Naj 
omenimo samo nekatera: 

- kapitalska družbe, samostojni podjetnik, družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna 
družba, tiha družba, delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, evropska delniška 
družba, gospodarske zadruge in zadruge različnih vrst kot nakupne, prodajne, predelovalne, 
proizvodne itd. gradbene in storitvene zadruge itd., družbe civilnega prava, zasebna 
ustanove75, 

- omeniti moramo posebno delitev na mala in srednja podjetja, ki so izrednega pomena za 
državo in tudi EU, pri tem bi poudarili akt za mala podjetja za Evropo (Small Business Act, 
SBA). Je vodilna politična pobuda EU za podporo malim in srednje velikim podjetjem v 
Evropski uniji76, skupna podjetja EU 

- javne organizacije, poljavne organizacije, zasebne organizacije, kot profitne organizacije 77, 

- organizacije javnega sektorja kot so organizacije javna uprava, državne uprave in lokalna 
uprava, javne (gospodarske) družbe78. 

 
Pri obravnavi projektnega sistema bomo pod management obravnavali z navedbo nekaterih 
strokovnih profilov kot so: 

- uprava, predsednik uprave, podpredsednik uprave, člani uprave itd. 

- nadzorni svet, predsednik nadzornega sveta, namestnik nadzornega sveta, člani nadzornega 
sveta, 

- delavski direktor, generalni direktorji, direktorji, vodstva itd. 

 
74 Vir:     https://sl.wikipedia.org/wiki/Mened%C5%BEment. Povzeli smo eno izmed  množice definicij in razčlenitev 
managementa. Več razlag je možno pridobiti iz obširne literature in člankov ter vrste spletnih strani.  
75 Obstaja vrsto virov, poudarili bi Zakon o gospodarskih družbah, 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7920 
76 Vir: https://www.gov.si/teme/mala-in-srednje-velika-podjetja/  
77 Vir: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/nvo_e-verzija_2019_k.pdf 
78  Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Javni_sektor#Javni_sektor_in_javna_uprava_v_%C5%A1tevilkah 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Odlo%C4%8Danje
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Na%C4%8Drtovanje&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Organizacija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ekonomija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Organizacija
https://sl.wikipedia.org/wiki/1920.
https://sl.wikipedia.org/wiki/20._stoletje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Henri_Fayol
https://sl.wikipedia.org/wiki/Henri_Fayol
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mened%C5%BEment
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7920
https://ec.europa.eu/growth/smes_sl
https://ec.europa.eu/growth/smes_sl
https://www.gov.si/teme/mala-in-srednje-velika-podjetja/
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/nvo_e-verzija_2019_k.pdf
https://sl.wikipedia.org/wiki/Javni_sektor#Javni_sektor_in_javna_uprava_v_%C5%A1tevilkah
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mened%C5%BEment
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7920
https://www.gov.si/teme/mala-in-srednje-velika-podjetja/
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/nvo_e-verzija_2019_k.pdf
https://sl.wikipedia.org/wiki/Javni_sektor#Javni_sektor_in_javna_uprava_v_%C5%A1tevilkah
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- predstavniki zaposlenih, 

- rektor, dekan, ravnatelj, vodja, strokovni direktor (primer iz zdravstvenih ustanov), primariji 
za določeno zdravstveno področje, načelnik General štaba SV, namestnik General štaba, 
načelnik štaba, generalni direktor policije, itd. 

- župan, občinski svet, nadzorni odbor 79, 

- itd. itd. itd. 
 
Projekte ali programe projektov lahko razvrstimo po področjih delovanja države, ki so80: 

- družina, otroci, zakonska zveza, 

- zaposlitev, delo in upokojitev, 

- socialna varnost, 

- kmetijstvo, gozdarstvo in hrana, 

- podjetništvo in gospodarstvo, 

- promet in energetika, 

- izobraževanje, znanost in šport, 

- zdravje, 

- kultura, 

- obramba, varnost in javni red, 
- okolje in prostor, 

- finance in davki, 

- pravna država in pravosodje, 

- država in družba, 

- zunanje zadeve. 
 
Kot najvišji management projektov lahko za nekatere projekte teh področij označimo vlado, 
ministrstva in za določene projekte v skladu s pooblastili državne sekretarje, vodje služb vlade, 
centrov itd. Strategija razvoja države zajema tudi strategije razvoja posameznih področij, saj mora 
biti zagotovljena sinergija med strategijo države in strategijami področij. in s tem tudi s projekti in 
programi projektov. Med projekti je treba izpostaviti projekte kriznega upravljanja, projekte v zvezi 
s kompleksnimi krizami in projekte, ki pomenijo udejanjanje strategijo kapitalskih naložb države81. 
Organizacijsko projektno okolje je treba razširiti še na projekte meddržavnega sodelovanja, skupne 
projekte EU, projekte, ki so financirani iz državnega proračuna, iz različnih virov EU kot so razni 
skladi, sredstva kohezijske politike, sredstva za izvajanje raznih skupnih ali nacionalnih programov, 
sredstva za odpravo posledic Covid 19, finančna podpora za ukrepi in projekte za zaustavitev vojne 
v Ukrajini, sledili bodo projekti obnove Ukrajine in odprave drugih posledic te vojne itd. V teh 
primerih projektov ali programov projektov smo kot management omenili sestav državne uprave, 
čeprav to (še) ni običajna praksa. Vsi, ki odločajo in nato vodijo izvajanje ukrepov ter projektov bi 
sicer lahko označili kot management, vendar gre za odločujoči sistem za oblikovanje krizne 
strategije. 
 
Projekti se povezujejo s področja delovanje državnih organov lahko. Določeni projekti se 
navezujejo na več področij. Projekte, za obvladovanje virusa COVID 19 razvrščamo v področje 
Zdravja, ki zajema javno zdravstvo, skrb za zdravje, pravice pacientov, zdravstveno varstvo, 

 
79 Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307 
80 Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO242  
81 Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STRA66  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO242
https://www.gov.si/podrocja/zdravje/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO242
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STRA66
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dolgotrajna oskrba, zdravila in medicinski pripomočki, skrajševanje čakalnih vrst. Projekte s 
katerimi naj bi ublažili posledice pandemije pa moramo razvrstiti dodatno še na druga področja, 
kot so podjetništvo in gospodarstvo, izobraževanje, znanost in šport, socialna varnost, zaposlitev, 
delo in upokojitev itd. Projekt postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik naj bi bil zaključen 
leta 2033. Uvršča se v področje podjetništva in gospodarstva, prometa in energetike in zaposlitev, 
delo in upokojitev. Ocenjujemo, da gre za program projektov s projekti z več področij. Ob tem se 
nam postavlja vprašanje, kdo za te projekte nastopa v vlogi managementa in kdo nato v vlogi 
projektnega managementa? 
 
Management sprejema odločitve v celotnem procesu projekta. Gre za prevzemanje odločitev, ki 

izhajajo iz obveznosti, nalog, kompetenc in pristojnosti managementa. Na sliki je označen kot 

»najvišji«. Glede na organizacijsko okolje in projekte je management lahko različno organiziran in 

strukturiran.  

 

Najvišji management je sicer odgovoren tudi za projekte, programe projektov, predvsem pri 

sprejemanju pomembnih odločitev tekom izvajanja procesov od določitve vhodnih projektnih 

zahtev do zagona eksploatacij. Management v projektnem sistemu lahko strukturiramo na: 

- najvišji manager organizacije, 
- manager projektov ali programa projektov. 

 

Takšna razmejitev velja praviloma za večje organizacije. Pri manjših organizacijah kot je npr. 

samostojni podjetnik, šola, zdravstveni dom, knjižnica itd. pa je v vlogi managementa projekta 

vodja, direktor, ravnatelj itd. 

 

Delitev na najvišji management in management projektov lahko apliciramo tudi v javni upravi. 

Tako je najvišji management lahko vlada oz. njen predsednik, v vlogi managerja projektov pa 

nastopa ministrstvo z ministrom. V občinah je lahko ta delitev, da ima vlogo najvišjega managerja 

župan, vlogo managementa projektov podžupan, direktor uprave ipd. 

 

V nadaljevanju se bomo osredotočili na možne organizacijske rešitve za določanje strategije 

razvoja, programov razvoja in drugih poslovnih in interno razvojnih ciljev, ki so podlaga za 

določanje vhodnih projektnih zahtev. Omejili se bomo na organizacijske rešitve managementa s 

pristojnostmi oblikovanja strategij za vhodne projektne zahteve. Organizacijske rešitve so lahko 

zelo različne, kot: 

- strateški timi kot občasne organizacijske enote, ki so po nalogu najvišjega managementa 

zadolžene za izdelavo strateških in drugih razvojnih programov, 

- svetovalci najvišjega managementa za razna področja strateškega programiranja razvoja, 

- strateški svet, ki ga tvorijo notranji in po potrebi še zunanji vodilni strokovnjaki ter odgovorni 

management za strateška področja ali strategijo celotne organizacije/podjetja, 

- službe za strateški razvoj kot stalne organizacijske enote, najpogosteje se označujejo kot 

»štabne« službe, 

- porazdeljene službe za strateški razvoj, ki so formirane v okviru organizacijskih enot po 

področjih, ki zahtevajo oblikovanje strategije razvoja in s tem vhodnih projektnih zahtev kot 

so npr. v raziskovalno-razvojni inštitut, razvoj izdelkov, razvoj in priprave tehnologij, službe 

investicij, službe marketinga ipd. 

https://www.gov.si/podrocja/zdravje/
https://www.gov.si/podrocja/zdravje/
https://www.gov.si/podrocja/zdravje/
https://www.gov.si/podrocja/zdravje/
https://www.gov.si/podrocja/zdravje/
https://www.gov.si/podrocja/zdravje/
https://www.gov.si/podrocja/zdravje/
https://www.gov.si/podrocja/zdravje/
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- podjetje za strateško programiranje razvoja v okviru obstoječe organizacije kot hčerinska 
gospodarska družba, 

- službe, direkcije, agencije in podobno v okviru ministrstev ali vlade, ki so zadolžena za 
strateško programiranje razvoja po področjih razvoja države in obvladovanja kompleksnih 
kriznih, ki se pojavljajo iznenada in nepričakovano, 

- raziskovalno-razvojne institucije, svetovalne organizacije, univerze, vodilni strokovnjaki za 
določena strateška področja itd., ki izvajajo razne analize, raziskave, ocene stanja, prognoze 
itd. in predlagajo možne strategije, ukrepe in projekte ter pogoje za njihovo izvajanje po 
naročilu, 

- individualni management, ki je zadolžen za oblikovanje in izvajanje strategij kot so npr. član 
uprave, pomočnik direktorja, direktor, lastnik in direktor manjšega podjetja, npr. s.p., 
župani, član(i) nadzornih svetov, sem lahko uvrstimo npr. tudi državne sekretarje, vodilni 
management organizacijskih enot javne uprave, kader pri državnih organih itd. 
 

Predstavili smo možne organizacijske rešitve za strateški management. Je naloga teh enot tudi 

priprava vhodnih projektnih zahtev in morebiti še priprava zagona projektov? 

 

Je strategija sploh strategija, če ne določa tudi projektov v obliki vhodnih projektnih zahtev? Smo 

na stališču, da ni. Strategija je opredeljena, ko so razdelani projekti, ki jih bo treba in mogoče 

izvesti za njeno udejanjanje. 

 

 

PM – projektni management 

 

Organizacijske rešitve projektnega management so različne. Osnovno vodilo za izbor organizacije 

projektnega managementa je več, gre pa predvsem za to, da bo vodenje in izvajanje projektov 

učinkovito in uspešno, kar se kaže v tem, da bodo projekti izvedeni po planih in eksploatacije 

takšne, kot so bile načrtovane. Pri določitvi organizacijskih oblik projektnega managementa je 

treba upoštevati: 

- klasifikacijo projektov (npr. projekt razvoja izdelkov v tekstilni industriji, raziskovalno-razvojni 
projekti, gradbeni projekti, projekti v fraznih projektno usmerjenih podjetjih, projekti v 
kmetijstvu, projekti na področju izobraževanja, raziskovalno-razvojni projekti v zdravstvu 
itd.), 

- organizacijsko okolje, ki izvaja projektno poslovanje, kot so npr. podjetja, zdravstvo, šolstvo, 
obramba, organizacije civilnih dejavnosti, ministrstva, vlada itd. 

- obseg projektnega poslovanja, ki se predvsem izraža s številom projektov na različnih 
področjih, 

- lokacije projektov: projekti se izvajajo izven lokacije matične organizacije, v različnih državah, 
na lokacijah z različnimi podnebnimi razmerami, prometnimi povezavami itd. 

- kompleksnost in številčnost notranjega in zunanjega izvajalnega sistema za različna dela na 
projektih, 

- usposobljenost naročnikov in zunanjih izvajalcev za vodenje projektov, 

- možnosti zagotovitve uporabo projektnega računalniško izvedenega informacijskega 
sistema, 

- vrste finančnih vire in obveznosti glede spremljanja porabe ter nadzora projektov, 

- organiziranost naročnikov projektov, 
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- obseg in zapletenost zunanjega nadzora, ki je predpisan, zakonsko določen, je del 
standardov, izvajajo ga različne institucije, uradi itd., 

- različne izvedbe eksternih komercialnih projektov od izvajanja samo določenih delov 
projekta vse do izvedb »na ključ«, 

- nalog in kompetence, ki jih določamo glede na projekt, položaj projektnega managementa v 
organizaciji, pooblastila za svoje delo, odgovornost, projektno kulturo itd. 

 

Glede na navedeno, definicije projekta82 je mogoče določiti naloge, ki naj bi jih izvajal projektni 

management. Vendar je treba za to predvsem doreči vlogo projektnega managementa v celotnem 

procesu projekta. 

 

 

Proces projekta in vplivnost projektnega managementa 

 

Proces projekta83 mora biti voden in upravljan. Ta preprosta ugotovitev postavlja vprašanje, 

kakšna so vloge projektnega managementa. Kakšne so povezave z organizacijskimi sredinami in 

managementom, ki so zadolženi za izvajanje procesa projekta ter odločanje in nadzor. Ob 

upoštevanju poenostavitev so te organizacijske enote naslednje: 

- O-VZ: organizacijska enota zadolžene za oblikovanje strategije, vhodne projektne zahteve s 
prvim evidentiranjem projekta. Možne organizacijske oblike smo predstavili v predhodnem 
poglavju. 

- PM: projektni management v raznih organizacijskih rešitvah od koordinatorja projekta, 
skrbnika projekta, vodja projekta, projektnega managerja, direktorja projekta ipd. s 
sodelavci, delujejo lahko kot samostojna in stalna služba, lahko kot občasen tim za čas 
trajanja projekta, dodana je lahko projektna pisarna itd., o čemer bomo še govorili, 

- O-E: organizacijske enote, ki so zadolžene za izvajanje in prevzem eksploatacije in so glede 
na vrsto projekta različne organizacijske enote in na različne načine vključene v celovito 
organizacijo. 

 

 
Slika 10: Proces projekta in načini vzpostavitve projektnega managementa 

 
82 Glejte poglavje 2 Projekti in njihovi dosežki 
83 Proces projekta smo predstavili v poglavju 4 Proces projekta in poglavju 7 Projektno usmerjeno poslovanje 
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Glede na proces projekta je možno več organizacijskih rešitev, ki nakazujejo vplivnost projektnega 

managementa. Označili smo jih kot načine. 

 

Način N1 

Proces priprave vhodne projektne zahteve z prvim evidentiranjem prevzame ustrezna 

organizacijska enota O-VZ(1). PM(1) prevzame vodenje priprave zagona projekta, ko je vhodna 

projektna zahteva potrjena. Po potrditvi zagonske dokumentacije PM(1) prevzame vodenje 

izvajanja projekta. Ko je projekt končan z doseganjem objektnih ciljev prevzame zagon izvajanja 

eksploatacije organizacija O-E(1), ki je v vlogi prevzemnika in uporabnika. Pri tem načinu 

obvladovanja procesa projekta prihaja do tega, da se PM(1) seznani s projektom šele, ko je bil 

imenovan, kar lahko povzroči težave pri pripravi zagona projekta. 

 

Način N2 

Po tem načinu PM(2) prevzame projekt po potrjeni vhodni projektni zahtevi. Zadolženje je do 

konca projekta, ki pa sega do neke točke v eksploataciji, npr. do povračila vloženih finančnih 

sredstev pri projektu razvoja izdelkov, do končanja poskusnega obratovanja nove čistilne naprave 

in podobno. Kakor smo že omenili pride po zagonu eksploatacije do točke prenehanja delovanja 

PM(2) do dvojnega vodenja, saj je za eksploatacijo zadolžena ustrezna organizacija O-E(2). 

 

Način N3 

PM(3) je vključen v pripravo izdelave vhodne projektne zahteve, predvsem v prvo evidentiranje in 

nato prevzame pripravo zagona projekta in vodenje izvajanja. Ta način vključitve projektnega 

managementa v proces priprave vhodne projektne zahteve in prvega evidentiranja je primeren, 

saj zagotavlja kvalitetnejše delo in sprotno seznanjanje s projektom. S projektom se je seznanil 

»dovolj zgodaj«. Praksa kaže, da se po tem načinu pridobi na času, saj priprava zagona projekta 

lahko izvedena v krajšem času in predvsem kvalitetnejša, kot je to npr. po načinu N1. PM(3) 

sodeluje z organizacijo O-VZ(3) na timski način in ni nujno, da je organizacijsko podrejen O-VZ(3). 

Delovanje PM(3) je do končanja projekta, ko se dosežejo objektni cilji. 

 

Način N4 

Ta način vključitve PM(4) v proces projekta je podoben načinu N3 s tem, da je PM(4) zadolžen s 

projektom do neke točke v eksploataciji. Tudi tukaj pride do dvojnosti vodenja eksploatacije, kar 

zahteva razmejitev odgovornosti 

 

Način N5 

Projektni management PM(5) je vključen v oblikovanje strategije in izdelavo vhodne projektne 

zahteve in s tem tudi prvih evidentiranj. Je del organizacije O-Z(5). Primer za ta način bi bil, da v 

podjetju obstaja Služba za strateški razvoj, ki je zadolžena za pripravo strategije in s tem vhodnih 

projektnih zahtev. V sklopu te službe je tudi organiziran projektni management. Možne oblike 

organiziranja projektnega managementa v okviru organizacije O-Z(5) so poleg oblik, ki smo jih že 

navedli še npr.. služba vodenja projektov, projektna pisarna, s stalnimi projektnimi managerji ali pa 

so projektni managerji zaposleni samo za čas trajanja projekta. 
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Vse bolj je prisotno spoznanje, da je delo na projektih pravzaprav obvladovanje projektnega 

poslovanja v organizacijskih enotah, ki so vključene v izvajanje in vodenje ter povezovanja tega 

poslovanja s celovitim poslovanjem. Že to spoznanje narekuje, da se projektni management 

organizira kot stalna organizacijska tvorba posebno v primerih, ko je projektov veliko in so stalno 

prisotni, kar predstavlja veliko projektno dinamiko. V organizacijah, kjer projektna dinamika 

manjša ali se projekti pojavljajo na daljša obdobja, je dovolj, da se projektni management formira 

takrat, ko se projekti pojavijo. 

 

Kateri od navedenih način bi bil najprimernejši in tudi najbolj učinkovit v primerih projektnega 

uresničevanja nacionalnih razvojnih programov, državnega proračuna, mednarodnih dogovorjenih 

programov, strategije razvoja države, občin, programov civilnih organizacij itd.? Prepričani smo in 

praksa to potrjuje, da so najboljše rešitve po načinu N5. V eno organizacijsko enoto se integrira 

tako organizacija, ki je zadolžena, vodi izdelavo strateških in drugih razvojnih programov in planov 

in organizacija, ki prevzema zadolžitve projektnega managementa. Gre za »združitev« organizacije 

O-VZ in PM. Takšno organizacijo označimo kot npr. Služba za strategijo in projekte ali na ravni 

državne uprave kot Ministrstvo za strategijo razvoja države in programi projektov. Ne gre samo za 

združitev organizacijskih enot za pripravo strategij in organizacijo projektnega managementa,  gre 

za obvladovanje celotnih procesov projektov. 

 

 

Naloge projektnega managementa 

 

Procesi, ki skupaj tvorijo proces projekta morajo biti izvedeni po planih projekta in v skladu s 

procesno organiziranostjo, ki je značilna za organizacijo. V definiciji projekta je tako npr. naveden 

proces »snovanja vsebine projekta, kar izvaja strokovna sredina in s tem opredeli eksploatacijo kot 

uporabo rezultatov, ki jo zagotovi projekt«. Pri projektu izgradnje nove hiše, gre za arhitekturno 

zasnovo, projektiranje, izdelavo podrobnih načrtov, plan ureditve okolice, parkirnih mest itd. To 

lahko izdela posebno projektantsko podjetje, samo izgradnjo hiše in ureditev okolice pa ustrezni 

zunanji izvajalci. Najemanje kredita, pridobitev ustreznih soglasij, gradbenega in uporabnega 

dovoljenja, pridobitev hišne številke itd. mora izvesti naročnik ali pa vse pripravijo zunanja 

podjetja. Nekaj aktivnosti, kot je npr. najetje kredita, pa je naloga naročnika. Projekt je po definiciji 

med drugim tudi »proces vključevanje sistemov nadzora projektnega poslovanja v povezavi s 

celovitim planiranjem in nadzorom poslovanja in delovanja«, se izvaja v ustreznih organizacijskih 

enotah ob podpori računalniško podprtega informacijskega sistema oziroma digitalnih rešitev, v 

kolikor jih ima organizacija že uvedene. Proces se izvaja v skladu s predpisi, pravilniku, z 

upoštevanjem zakonodaje, standardov itd. V definiciji projekta smo omenili tudi, da je projekt 

»proces združevanja znanj in izkušenj ter ustvarjalnosti«. To se doseže na projektu na različne 

načine od izbora kadrov, dodatnega izobraževanja, povezovanja z zunanjimi 

raziskovalno-razvojnimi institucijami, dvigu organizacijske kulture itd. Pri tem bi še enkrat 

izpostavili kader, ki sodeluje na projektu ustvarjalno, imajo ustrezno znanje in izkušnje in to 

sprejemajo kot svojo obveznost in priložnost ustvarjanja V primerih, ko si pridobimo znanje z 

zunanjimi projektno usmerjenimi organizacijami se izvede prenos znanja, kar je lahko zelo 

pomemben cilj ne samo projekta, temveč organizacije nasploh. Omenimo naj še del definicije 

projekta, ki označuje projekt kot »proces zagotavljanja varnosti vseh, ki so vključeni v izvajanje in 
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nadzor izvajanja projekta«. To se dosega lahko na več načinov in se ureja s predpisi, navodili, 

standardi itd., ki jih morajo vodstva in neposredni izvajalci upoštevati. Rešitve so lahko, odvisno od 

projekta, postavitev zaščitne ograje, signalno varnostne naprave, zaščitna oprema delavcev, 

zaščitne mreže, mobilne zdravstvene ambulante, pomoč pri psiholoških težavah, varnostni nadzor 

gradbišča, oprema za počitek in sprostitev, ustrezna navodila, usposabljanje itd. Del teh rešitev 

morajo zagotoviti izvajalci sami, lahko pa se predvidijo v planu projekta kot aktivnosti, ki se 

izvedejo v času izvajanja projekta. Naloge, ki so potrebne za procesov »vključevanja sistemov 

nadzora projektnega poslovanja v povezavi s celovitim planiranjem in za proces nadzorom 

poslovanja in delovanja« izvajajo za projekte ustrezne službe v organizaciji od službe zadolžene za 

letno in operativno planiranje, obračun poslovanja, finančno planiranje in spremljanje poslovanja 

itd. s pomočjo računalniško podprtega projektnega informacijskega sistema v okviru celovitega 

informacijskega sistema organizacije. Nazivi »služba« so podani kot možni, saj imajo organizacije 

lahko povsem svojo poimenovanje. Za »proces »planiranje izvajanja projekta: določanje procesov 

izvajanja, planiranje rokov, planiranja stroškov, planiranja finančnih prilivov in izdelave ostalih 

planov«, je potrebno vzajemno sodelovanje od najvišjega managementa, projektnega 

managementa, vodstev vrste organizacijskih enot, ki so notranji izvajalci, planske službe, nosilni 

strokovni nosilci projekta, projektni management, zunanji izvajalci, finančne službe, služne 

investicij, planske službe, projektne pisarne itd. Za izdelavo teh planov se pogosto formirajo 

projektni planski timi itd. Tudi izvajanje tega procesa je računalniško podprto in se povezuje z 

informacijskim sistema celotne organizacije. 

 

Navedli smo samo nekatere možne oblike in organizacijske enote za izvajanje nalog posameznih 

procesov iz definicije projekta. Vsekakor je treba ob tem upoštevati organizacijsko strukturo in 

procesno organiziranost, vrste projektov, organiziranost projektnega managementa in njegovo 

povezanost z obstoječimi organizacijskimi enotami, ki so notranji izvajalci ali pa delujejo v 

organizaciji za izvajanje nalog vezanih na celovito poslovanje in delovanje. Ob tem kratkem opisu, 

kdo vse je zadolžen za izvajanje procesov projekta, ki smo jih razčlenili pri definiciji projekta, si 

moramo postaviti vprašanje, kakšne so naloge projektnega managementa, v nadaljevanju PM? 

 

V poglavju proces projekta in projektni management smo predstavili možne načine vzpostavitve 

projektnega managementa. Vsekakor lahko ocenimo, da se naloge projektnega managementa 

nekoliko razlikujejo, če govorimo o načinu N1, pri katerem je projektni management zadolžen 

samo za vodenje projekta od priprave zagona projekta do končanja izvedbe projekta ali načinu N5, 

pri katerem je projektni management vključen v določanja strategije in oblikovanje vhodne 

projektne zahteve in vse do vse do doseženega nekega cilja v toku eksploataciji. 

 

Naloge PM so lahko: 

- sodelovanje, izdelovanje, vodenje, koordiniranje priprave vodne projektne zahteve, 

- sodelovanje, delno izvajanje, koordiniranje snovanja vsebine projekta, 

- planiranje, vodenje izdelave planov projekta, 
- izdelava zagonske dokumentacije projekta, vodenje, koordiniranje dela več izvajalcev te 

dokumentacije, 
- vključevanje organizacijskih enot projektnega sistema v izvajanje projekta, 
- kontrola izvajanja po planih projekta, 



147 
 

- kontrola izvajanja v skladu s sklenjenimi pogodbami, 
- kontrola v zvezi s porabo finančnih sredstev in ukrepanje v primeru odstopanj od finančnega 

plana, 
- organiziranje določevanja tveganj izvajanja projekta in ukrepanje v primeru preventivnega ali 

kurativnega reagiranja reševanja vplivanja tveganj, 
- izvajanje nalog v zvezi z zaviralnimi vplivnimi dejavniki, 
- replaniranje projekta in zagon nadaljnjega izvajanja projekta ob pojavih sprememb, ki 

vplivajo na izvajanje projekta, 
- priprava zagona dodatnih del na projektu, 
- sodelovanje pri motiviranju udeležencev na projektu, 
- priprava podlag za odločanje notranjega managementa, 
- izvajanje dodatnih nalog po posebnem naročilu managementa, 
- priprava in izvajanja skupnega delovanja notranjega in zunanjega projektnega managementa 

in drugih odgovornih za projekta in eksploatacijo, 
- nadzor in ukrepanje zagona in izvajanja eksploatacije končanja zadolžitev oz. končanja 

projekta, 
- izvajanje nalog v zvezi z zagonom eksploatacije in končanjem projekta po naročilu najvišjega 

managementa. 
 

Naloge PM moramo še razširiti na primere, da se izvajanje projekta začasno zaustavi ali pa, da se 

izvajanje projekta zaustavi in projekt ukine. Gre torej za: 

- projekte z začasno ustavitvijo izvajanja, 
- ukinjene projekte. 

 
Projekt z začasno zaustavitvijo, v praksi se pogosto poimenuje kot projekti v mirovanju, se pojavi v 

različnih primerih kot so spremembe strategije, spremembe na tržiščih, pojav pandemije, nenadni 

krizni pojavi, trenutno pomanjkanje finančnih sredstev ali nelikvidnost organizacije, dopolnitev 

vloge za pridobitev sredstev iz skladov EU, zaradi kriznih situacij, kot je to lahko vojna v Ukrajini 

ipd. 

 

Naloge PM v zvezi s projekti z začasno ustavijo izvajanja so lahko: 

- sodelovanje pri snovanju spremenjene vsebine projekta glede na začasno zaustavitev 
projekta, 

- izdelava plana zaustavitve izvajanja projekta in zagon zaustavitve, 
- organiziranje zaustavitve nadaljnjega izvajanja s preklicem naročil ali prekinitvijo pogodb z 

izvajalci, 
- priprava izračuna posledic zaustavitve projekta, 
- priprava zagona nadaljnjega izvajanja projekta po roku, do kdaj naj bi trajala zaustavitev, 
- izvajanje nalog v zvezi z zaustavitvijo projekta po nalogu najvišjega managementa. 

 

Ukinjen projekt pomeni, da se projekt ne bo več izvajal in ob tem se izvedejo še aktivnosti, ki so za 

to ukinitev potrebne. Izpostaviti moramo spremembo strategije, saj v njej ni več predviden 

projekt. Vzroki za ukinitev projekta so lahko sprememba na tržišču, konkurenca je projekt 

zaključila hitreje in s tem je pričela izvajati eksploatacija prej, gospodarske razmere, politične 

spremembe, itd. Projekt se lahko ukine tudi zaradi nasprotovanja vplivnih dejavnikov, kot je npr. 

pri projektu obnove Plečnikovega štadiona v Ljubljani. Ob vsakokratni pripravi zagonskih aktivnosti 
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se je nadaljevanje projekta zaustavilo. Ali se bo projekt v prvotni zasnovi kot kulturna dediščina 

kdaj izvedel, je vsaj za širšo javnost vprašanje brez odgovora. Bo to projekt z zelo specifičnimi in 

ponavljajočimi zaustavitvami, bo to ukinjen glede na do sedaj postavljene cilje, ali pa bo to povsem 

nov projekt s spremenjenimi cilji, ki so povsem nekaj drugega, kar bi bilo poslanstvo te Plečnikove 

mojstrovine. 

Ukinitev projekta se sicer lahko izvede v zelo kratkem času brez večjih posledic. To bi bil npr. 

ukinitev projekta pohodne poti. Ukinitev kompleksnega, finančno zahtevnega projekta, projekta 

mednarodnega sodelovanja, tehnološko zahtevnega, z več projektnimi investitorskimi partnerji, za 

projekt so partnerji, vlada, EU, ustanovljeno projektno podjetje, z izvajalci so bile sklenjene 

dolgoročne pogodbe itd. je zelo zahtevna. Lahko se izvede tudi kot projekt. 

 

Naloge PM v zvezi z ukinitvijo projekta so lahko: 

- priprava poročila o izvajanju projekta kot podlaga za odločanje o ukinitvi projekta, 
- priprava ukrepov za ukinitev projekta in vodenje izvajanja ukrepov, 
- priprava podlag za prekinitev sklenjenih dogovorov in pogodb z izvajalci projekta, 
- priprava končnega poročila, 
- vodenje povračila škode izvajalcem, 
- planiranje urejanja finančnih obveznosti, 
- izvajanje nalog v zvezi z zaustavitvijo projekta po nalogu najvišjega managementa. 

 
 

Naloge PM v projektno usmerjenih organizacijah za zunanje komercialne projekte 

 

Proces eksterno komercialnega projekta, ki smo ga predstavili v poglavju Projektno usmerjeno 

poslovanje na sliki 7 se deli na zbiranje tržnih informacij, ponudbeni postopek, izvedba projekta, 

garancija. V poglavju smo tudi opisali, na kakšne vse načine se lahko organizira skrbništvo projekta 

kot vodstvom projekta ali kot projektni management (slika 8). Tako lahko ocenjujemo, da se 

naloge projektnega managementa v primeru organiziranja po modelu P(1) – vodenje izvedbe 

projekta nekoliko razlikujejo od modela P(4) – vodenje celotnega procesa eksternega 

komercialnega projekta od ponudbenega postopka do zaključka garancije. V prvem primeru so 

naloge projektnega managementa od sklenitve pogodb z izvajalci do pričetka poteka garancije. V 

primeru P(4) so naloge obsežnejše in s tem tudi večja odgovornost. 

 

Naloge v zvezi s ponudbenim postopkom se zelo razlikujejo glede na vrsto projekta. Za primerjavo 

vzemimo npr. projekt izgradnje manjše poslovne zgradbe, kjer se sklene pogodba za večino del po 

načinu celovite izvedbe, imenovan »izvedba na ključ«, z ostala dela pa naročnik kot investitor 

sklene posebej pogodbe z izvajalci (za dobavo pohištva, računalniške opreme, varnostnega sistema 

ipd.). Pri projektu razvoja novega proizvodnega programa, z novo arhitektonsko rešitvijo, s 

postavitvijo robotizirane proizvodnje z vso infrastrukturo, poslovnih povezav z veliko kooperantov, 

postavitve proizvodnje v sosednji državi, vzpostavitve prodajne mreže, tudi preko spletne prodaje 

in specializiranih prodajnih podjetij, usposobitve kadrov, vključitve eksternega razvoja 

specializiranih podjetij in fakultet univerze, predvsem njihovih inštitutov, ustanovitve projektnega 

podjetja z več investitorji oz. delničarji itd. Z večino izvajalcev bo treba izvesti vrsto ponudbenih 

postopkov, s tem, da izdelajo zahtevke -tenderje za zbiranje ponudb tako zunanji kot notranji 
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izvajalci. Za zagon eksploatacije od preizkušanja proizvodov iz proizvodnega programa poskusne 

proizvodnje, pridobitev vseh soglasij izvajajo notranji izvajalci, lahko pa to preda podjetjem, ki so 

teh del vešča itd. 

 

Predstavljen projekt se obravnava kot program več projektov, s katerimi dosežemo namenske 

cilje, ki so bili določeni vhodni projektni zahtevi. Možno je tudi, da izdelavo določenih vhodnih 

projektnih zahtev izdelajo zunanja specializirana podjetja. 

 

S primerjavo teh dveh projektov smo hoteli nakazati, kakšne so zadolžitve oz. naloge vodje 

projekta izgradnje poslovne stavbe in direktorja programa s direktorjev posameznih projektov. 

Razlike so očitne. 

 

 

Organiziranost projektnega managementa 

 

V praksi srečujemo različne organizacijske rešitve za projektni management. Možne so naslednje 

izhodiščne rešitve: 

- časovno omejeno vodenje projektov: za vodenje projektnih del ali celotnega projekta je 
imenovan vodja ali vodstvo projekta za čas njegovega izvajanja, 

- stalno vodenje projektov: v organizaciji je formirana organizacijska enota, ki je stalno 
zadolžena za vodenje projektov, 

- funkcijsko vodenje projektov: vodenje projektnih del ali celotnih projektov je stalna 
zadolžitev neke organizacijske enote, ki pa izvaja še druga dela na nekem razvojnem ali 
splošno poslovnem področju, 

- eksterno vodenje projektov: vodenje projektnih del ali celotnega projekta prevzame zunanje 
podjetje. 

 

Ne glede na to, katero izhodiščno rešitev uporabljamo, je treba izpostaviti individualnost 

projektnega managementa ali preprosto in zelo pogosto uporabljeno poimenovanje vodja 

projekta. Gre za to, da se vodenje projekta dodeli odgovorni osebi za čas trajanja projekta. Pri tej 

organiziranosti gre sicer za individualno zadolžitev vodenja določenega projekta, vendar se za 

izvajanje določenih nalogo v povezavi z vodenjem projekta, lahko formirajo strokovni timi. 

Naloge se nanašajo predvsem na razreševanje določenih planskih, vsebinskih, vodstvenih, 

organizacijskih problematik znotraj projektnega sistema. 

 

Pri časovno omejenem vodenju projektov lahko organiziramo projektni management z 

naslednjimi organizacijskimi rešitvami: 

- individualni projektni management s poimenovanji kot so: 
- koordinator projekta, 
- skrbnik projekta, 
- vodja projekta, 
- projektni manager, 
- direktor projekta, 
- funkcijski projektni manager, ki poleg obstoječega dela kot vodja neke organizacijske enote, 

prevzame še naloge vodenja projekta. 
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Časovno omejeno vodenje se lahko glede na značilnosti projektov organizira kot: 

- novo ustanovljena organizacijska enota z individualno organiziranim projektnim 
managementom in sodelavci ali službami. Enote se različno poimenujejo kot npr. služba 
vodenje projekta x,y, vodstvo projekta, samo projekt x,y ipd. 

- projektno podjetje, ki je organizacijsko strukturirano za izvajanje različnih in je različnih 
vlagateljev vse do delniške družbe. 

 

V okviru navedenih organizacij projektnega managementa se lahko vključi tudi projektna pisarna, 

kot celovita podpora projektnemu managementu. 

Pri zagonu strategij s programi projektov in določanju organizacijskih oblik je treba predvsem 

upoštevati, da gre za management, ki je zadolžen za program projektov in s tem tudi neposredno 

ali posredno zadolžen za projekte programa. Možne organizacijske rešitve so npr.: 

- manager programa projektov v sklopu organizacije najvišjega managementa kot npr. član 
uprave, ki nadležen za določen program projektov, direktor programa projektov, pomočnik 
direktorja, ki je zadolžen za določen program projektov itd. 

- funkcijski manager programa projektov, ki poleg svojih zadolžitev kot funkcijski manager 
nastopa v vlogi managerja programa projektov kot direktor raziskav, primarij v zdravstveni 
ustanovi, vodja vzdrževanja, direktor opere v gledišču, vodja informatike itd., kar je seveda 
odvisno od vsebinskega področja programa projektov, npr. osvajanje novih tržišč, 
raziskovalni program razvoja nove generacije mobitelov, program uvedbe 5G omrežja, 
program izgradnje namakalnega sistema ipd. 

- stalna služba programov projektov, ki je zadolžena za določen program projektov, lahko tudi 
več programov, za vsak program je lahko zadolžen vodja posameznega programa, 

- programsko projektno podjetje, ki nastopa v vlogi managementa programa projektov kot 
npr. hčerinsko podjetje ali direkcija, agencija, služba ipd. v okviru javne uprave itd. 

 

V organizacijah je treba organizirati management za obvladovanje procesov zagona strategij s 

projekti in programi projektov. Predstavili smo možne organizacijske oblike. Pri zagonih strategij s 

projekti gre za zvezen proces v časovnih medsebojnih odvisnostih priprave ali revidiranje strategij, 

priprave zagona samostojnih projektov ali združene v programe projektov, izvajanje projektov do 

zagona eksploatacij. Vsi projekti in programi projektov predstavljajo projektno poslovanje 

povezano s strategijami ali drugimi vhodnimi projektnimi zahtevami. Da dosežemo uspešno 

izvajanje vsega procesa je eden izmed pogojev, da se odgovorni management za strategijo in 

projektno izvajanje združi v enotno organizacijo, ki jo tvori strateški management in projektni 

management. Tako je primerna oblika npr. služba za strateški in projektni management, kar je 

samo primer možnega naziva, kakor smo omenili v predhodnih poglavjih. 

 

Zavedam se, da sem podal samo nekatere organizacijske oblike projektnega managementa. 

Vsekakor je potrebna prilagoditev značilnostim, inovacijskim zahtevam, kompleksnosti, številu in 

zahtevnosti vključitve notranjih in zunanjih izvajalcev, izvajanju nadzora, izvajanju obveznostim pri 

financiranju in spremljanju stroškov, digitalizirani podpori, projektu ali programu projektov, 

organizacijskem okolju, za katerega se projekt izvaja, lokaciji izvajanja projekta,. 
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NI/SN 

 

Notranji izvajalci so organizacijske enote, izvajalni timi znotraj teh enot, izvajalni timi s z izvajalci z 

različnih področij, ki imajo dogovorjeno enotno vodstvo tima med organizacijskimi enotami, kjer 

so člani tima sicer zaposleni. Lahko pa nastopajo kot notranji posamezniki. Ločiti moramo izvajalce 

iz organizacijskih enot, ki sicer delajo pretežno na projektih, označujemo jih kot projektne 

organizacijske enote, kot so npr. raziskave in razvoj, investicije, razvoj tehnologij, marketing 

osvajanja tržišč itd. 

 

Med notranje izvajalce uvrščano tudi strokovne nosilce projekta. So kreatorji vsebine projekta in 

odgovorni v času izvajanja projekta, da bo vsebina izvedena kot je bila koncipirana, projektirana, 

določena itd. Predlaga in potrjuje morebitne spremembe. Gre predvsem za to, da se projekt izvaja 

tako, da bo zagotovljena, eksploatacija, kakor je bilo predvideno v vhodni projektni zahtevi. 

Strokovnih nosilcev je lahko na projektu več. Označimo jih kot področni strokovni nosilci, kar je 

seveda odvisno od kompleksnosti vsebine projekta. Tako se lahko imenujejo za projekt postavitev 

nove proizvodnje strokovni nosilci za izdelavo tehnične in druge idejne dokumentacije, 

investicijskega programa, razvoja izdelkov in proizvodne tehnologije, strokovni nosilec za gradbeni 

del, elektrifikacijo, toplotno oskrbo, zagotovitev kooperacije, usposabljanje kadrov, osvajanje 

tržišč, ekonomiko projekta itd. Lahko se tudi določi strokovni nosilci v zvezi pridobitvijo zunanjih 

izvajalcev na projektu. 

 

Strokovni nosilci so lahko zunanji, ki so določeni pri zunanjih izvajalcih projekta, pri eksternih 

projektno usmerjenih organizacijah. Pomembno je, da je v ponudbi jasno določeno in utemeljena 

za katera področja so imenovani in kakšne so njihove odgovornosti s strani ponudnika. Tudi pri 

zunanjih izvajalcih se lahko pojavi glede na vsebino projekta več strokovnih nosilcev, ki lahko 

tvorijo strokovni tim. Sodelovanje med notranjimi strokovnimi nosilci naročnika projekta in 

zunanjimi izvajalci pri vsebinskih rešitvah in planiranju izvedbe projekta je pomembno in mora biti 

dorečeno, ko se sklenejo pogodbe in drugi dogovori o sodelovanju. Pri projektu je seveda treba 

vzpostaviti sodelovanje med strokovnimi nosilci naročnika projekta in strokovnimi nosilci 

projektno usmerjenega podjetja, ki je glavni izvajalec projekta, 

 

Strokovni nosilci so organizacijsko podrejeni svojemu managementu, Ta nastopa v vlogi 

strokovnega managementa kot je npr. direktor sektorja za razvoj, direktor raziskovalno, 

razvojnega inštituta, vodja investicij, tehnološke priprave proizvodnje, direktor marketinga, 

oddelka osvajanje tržišč, direktor doma za starejše, strokovni direktor bolnišnice s primariji 

bolnišničnih oddelkov, direktor poslovanja s krediti itd. Strokovni management sodeluje v 

skupnem strokovnem management timu pod okriljem projektnega managementa celotnega 

projekta. S primeri projektov, ki jih navajamo v nadaljevanju lahko predvidimo, kdo som strokov ni 

nosilci in strokovni management. Vendar je treba upoštevati poleg projekta še organizacijo 

naročnika oz. investitorja in tudi poslovne povezave z zunanjimi strokovnimi nosilci. 

 

Kdo vse lahko nastopajo kot strokovni nosilci pri projektu izgradnje podzemne železnice, projektu 

razvoja novega zdravila in postavitvi povsem nove proizvodnje z novim tehnološkim procesom in 

uvedbo digitalizirane podpore planiranja, izvajanja, nadzora in odpreme ter integriranja z novo 
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zasnovanim sistemom planiranja in spremljanja poslovanja itd. ? Kdo vse so strokovni nosilci na 

projektu razširitve veterinarske ambulante z nabavo nove opreme v novem prizidku sedanje 

ambulante, projektu nabave novega oklepnega goseničnega vozila in vključitev v celovit obrambni 

sistem, projektu zapiranja rudnika, projektu rušenja tovarniških dimnikov, projektu obnove stare 

graščine, projektu priprave nove gledališke predstave, projektih organiziranja in izvajanja 

ustvarjalnih za predšolsko mladino itd.? S temi primeri projektov in vprašanji kdo vse so lahko 

njihovi strokovni nosilci smo želeli samo izpostaviti raznolikost teh nosilcev, ki je vezana na vrsto 

projekta. Postavimo si še vprašanje, kdo so strokovni nosilci raziskovalno-razvojnih projektov, ki je 

stohastičen in vključuje tudi registracijo in pridobitev soglasja WHO? Odvisno od ciljev projekta in 

nasploh pričakovanj in kakšna vse področja zajema, je strokovnih nosilcev več in njihovo delo je 

sinergijsko v smeri da se dosežejo postavljeni namenski cilji. 

 

Notranji izvajalci morajo izvajati svoja dela na projektu po planu projekta. To je tudi podlaga, da se 

lahko izdelujejo operativni plani notranjih izvajalcev, ki so podlaga za spremljanje poslovanja 

celotne organizacije. 

 

 

ZI – Zunanji izvajalni sistem 

 

Zunanji izvajalci so praviloma projektno usmerjene organizacije, ki jih projektni management v 

sodelovanju z notranjimi organizacijskimi enotami, pretežno tistimi, ki so povezani z vodenjem in 

nasploh spremljanjem izvajanja projekta, vključi v izvajanje po ponudbenem postopku, ki smo ga 

že predstavili84. 

 

 

PR- Prevzemniki – uporabniki eksploatacije 

 

Prevzem in zagon ali pričetek eksploatacije je zadnji ključni dogodek projekta. Prevzame ga 

praviloma ustrezna organizacijska enota ali več njih. Pri tem se morajo upoštevati zakonodajo, vsa 

interna in zunanja navodila, predpisi, standardi, načini predaje, ki so bili dogovorjeni s pogodbami, 

pri določenih projektih se za zagon eksploatacije mora izvesti poskusna eksploatacija, izdelati je 

treba razna poročila o doseženih tehničnih, ekonomskih in drugih učinkih- Pri določenih projektih 

lahko označimo kot končan prevzem s pridobitvijo uporabnega dovoljenja in ob tem vseh soglasij, 

ki so potrebna. Naj navedemo samo projekt izgradnje nove hiše, novega mostu, projekt izvedbe 

proslave, projekt popravila in razširitve planinske koče, projekt razvoja novega zdravila. Že iz teh 

primerov lahko razberemo obsežnost in raznolikost prevzemnikov in tudi uporabnike 

eksploatacije. V prvem primeru je to lastnik hiše, po zakonu je most državna lastnina, kjer je v vlogi 

lastnika ustrezno ministrstvo, uporabniki so sicer vsi, ki koristijo most, vendar se tu pojavi še 

občina in predvsem cestno podjetje, ki bo prevzelo vzdrževanje, inšpekcijske službe itd. Pri 

projektu planinske koče je prevzemnik nacionalna in lokalna turistična zveza. Izredno kompleksni 

prevzemniki se pojavijo pri projektih razvoja zdravil do končne uporabe. Prevzemniki in uporabniki 

so lahko skupne organizacije. Pri določenih projektih morajo prevzemniki, pa tudi uporabniki 

 
84 Glejte poglavje 7 Projektno usmerjeno poslovanje 
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izvesti vrsto projektnih del, da se lahko začne z zagonom eksploatacije. Tako so vključeni v 

izvajanje projekta. 

 

 

POSL – Sistemi povezovanja projekta s poslovanjem 

 

Projekti tvorijo del poslovanja organizacije. Govorimo o projektnem poslovanju, ki se mora 

integrirati s celovitim planiranjem, spremljanjem poslovanja, kontrolo poslovanja, poročanjem, 

pripravo vrste poročil za zunanje prejemnike po zakonskih in drugih zahtevah. itd. Organizacijske 

enote, ki so zadolžene za to povezovanje, moramo uvrstiti v projektni sistem, čeprav jih ne 

moremo uvrstiti med izvajalce projekta. S svojimi zadolžitvami in rezultati zagotavljajo potrebno 

urejenost projektnega poslovanja. 

 

 

IN – Interni nadzor 

 

Interni nadzor je zadolžen predvsem za to, da se projekt izvaja v skladu z vsemi internimi s 

poslovnimi predpisi, pravilniki ipd. Dogodi se lahko tudi, da se ob izvajanju projekta ugotavlja, da je 

treba določene parametre notranjega nadzora spremeniti, dopolniti ali uvesti nove. Vzrok za to so 

lahko spremembe zakonodaje, usklajenost z ukrepi, predpisi, resolucijami EU, ki jih moramo kot 

člani upoštevati pri pripravi projektov, pri njihovem izvajanju in zagonu eksploatacije. Interni 

nadzor izvajajo ustrezne organizacijske enote. Pri internem nadzoru ne gre samo za nadzor v 

smislu ugotavljanja, temveč predvsem posredovanje predlogov oz. zahtev, kaj je treba v procesih 

projektov spremeniti. 

 

 

ZN – Zunanji nadzor 

 

Zunanji nadzor je zakonsko ali drugače obvezen in ga izvajajo za posamezne projekte ali programe 

projektov zunanje organizacije. Zunanji nadzor se izvaja predvsem iz razloga, da se proces projekta 

izvaja v skladu z predpisanimi zahtevami, dogovori, resolucijami, z direktivami, usklajeni z 

družbenimi in drugimi razvojnimi cilji itd. na različnih področjih. Kaj vse zajema zunanji nadzor je 

predvsem odvisno od vrste projekta. Pri projektu nabave superračunalnika, projektu izgradnje 

novega telekomunikacijskega omrežja več držav, infrastrukturnem projektu, ki močno posega v 

okolje, kmetijske in bivalne površine se izvaja različni zunanji nadzor, ki se lahko konča z izdajami 

soglasij, soglasij s pridržkom, priporočili itd. vse do zahteve, da se projekt ne nadaljuje, dokler niso 

izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa zunanji nadzor. Poudariti je treba, da je treba že pri pripravi 

analizirati vhodne projektne zahteve in upoštevati vse, kar bi izvajal zunanji nadzor. Pogosto se za 

to formirajo posebne organizacijske enote, ki se ukvarjajo s to tematiko. 
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SF – Sistem financiranja 

 

Projekti se lahko financiranja na veliko načinov od vložka lastnih sredstev, sredstev s poslovnimi 

partnerji, krediti, sredstvi programov EU kot povratna ali nepovratna sredstva, iz državnega 

proračuna, sredstvi nacionalnih razvojnih programov, možno je tudi financiranje s strani izvajalcev 

projekta itd.  

 

Vsekakor se pri pridobivanju finančnih sredstev izhajati iz planov stroškov projekta po časovnih 

obdobjih. V te plane je po potrebi vključiti stroške v zvezi s tveganji, porastom cen, krizne situacije, 

ki vplivajo na pridobivanje finančnih sredstev itd. V to je treba vključiti nadzor, ki ga izvajajo 

finančni viri.  

 

Naj samo omenimo nadzor, ki se izvaja v zvezi s koriščenjem sredstev kohezijske politike EU  in npr. 

Ministrstvo za finančne zadeve, ki ureja poroštva države pri projektih, katerih financiranje zahteva 

takšna poroštva. 

 

 

POP – Sistem procesne organizacijske podpore 

 

Celotni proces projekta od določitve vhodne projektne zahteve, priprave zagona projekta, 

izvajanja do zagona eksploatacije mora biti ustrezno organiziran, s cilji, da se zagotovi: 

- izvajanje v čim krajšem možnem času, 
- optimalno koriščenje vseh virov, 
- najnižji možni stroški izvajanja, 
- usklajenost z obstoječo procesno organiziranostjo, 
- stalno spremljanje vseh vplivnih dejavnikov, ki lahko povzročajo spremembe v procesih 

projekta, 
- usklajenost z razvojem digitalizacije na področjih, s katerimi se zagotavlja učinkovito vodenje 

in izvajanje ter zagon eksploatacije projekta; izpostaviti pri tem moramo obvladovanje vse 
dokumentacije z vključenim arhiviranjem in varovanjem. 

 

Organizacijske enote, ki izvajajo naloge na področju procesne organiziranosti obravnavajo 

procesno organiziranost celotne organizacije, lahko samo za projektno ali pa posebej za procesno 

organiziranost konkretnih projektov. Najpogosteje so te enote vključene pri izdelavi planov 

projektov, saj plani določajo ne samo procese izvajanja, temveč tudi procese vodenje in 

povezovanja z obstoječim in predpisanim poslovanjem. 

 

 

VD(+/-) – Notranji/zunanji vplivni dejavniki 

 

Vplivni dejavniki so vsi formalno organizirani ali neformalni sistemi, ki projekte podpirajo iz 

različnih razlogov na različne načine (VD+) in sistemi, ki iz različnih razlogov projektom 

nasprotujejo (VD-). 
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Vzroki, ki lahko privedejo do nasprotovanjem projekta so lahko: 

- prebivalci okolja projekta, kjer se izvaja ali se bo izvajal, povzroča škodljive posledice, 
- prebivalci okolja, so šele pred koncem projekta v celoti spoznali, da se bodo pojavile 

škodljive posledice v eksploataciji, 
- projekti, s katerimi bo z eksploatacijo izveden nesprejemljiv poseg v naravo in nasploh 

ogroženost ekosistema predvsem v nasprotju z že sprejeto zakonodajo, predpisi, 
strokovnimi ocenami itd., javnost pa o tem ni bila pravočasno obveščena, 

- projekti, katerih stroški izvajajo se povečujejo od prvotno planiranih in tako povzročili 
negativne ekonomske posledice, kot so predvsem višji stroški izvajanja eksploatacije in 
posledično višji stroški pri nabavi, nakupu, najemu in podobno tega, kar zagotavlja 
eksploatacija, večjo obremenitev državnega proračuna, če se projekt financira tudi na ta 
način, 

- razhajanje politike, ki lahko privede celo do spremembe ali ukinitve projekta, čeprav bi ga 
bilo treba izvesti glede na nacionalne programe, že sklenjene pogodbe o nabavi opreme, 
plačilu penalov zaradi že sklenjenih pogodb itd., praviloma se o posledicah ukinitve zaradi 
tega v javnosti nato ne govori veliko ali se navaja drug razlog, 

- laganje v procesu projekta o tem, kakšne vse bodo koristi projekta in kakšno bo povečanje 
stroškov, 

- različna mnenja s strani občin o projektih, ki se bodo ali se že izvajajo na ozemljih občin, o 
projektu, 

- različna mnenja in tolmačenja o tem, da je projekt potreben, saj se z njim rešujejo problemi, 
ki jih je na vsak način treba rešiti, 

- infrastrukturni projekti, ki bodo povzročili zmanjšanje kmetijskih površin, 
- preveč poudarjanje primernosti nekaterih izvajalcev projekta, preden so se pričeli sploh 

formalni postopki, 
- itd. 

 

Navedel sem samo nekaj vzrokov, s katerimi smo se srečevali pri konkretnih projektih. Zaradi 

navedenih vzrokov se lahko pojavijo vplivni dejavniki, ki projektu nasprotujejo. To nasprotovanje 

se lahko pojavi že ob prvem evidentiranju, ob začetku priprave vhodne projektne zahteve ali 

kasneje v procesu projekta. Ukrepi, ki se jih poslužujejo takšni vplivni dejavniki so zelo različni od 

protestov, demonstracij, priprava zahtevkov za spremembo projekta ali celo ukinitev, groženje s 

pravnimi posledicami, predložitev neodvisnih strokovnih ocen, stavke, zahteve za revizijo projekta 

ipd. V primerih, da se izkaže, da so zahteve za revizijo projekta ali ukinitev, upravičene, jih morajo 

vsi, ki o tem odločanje v določeni fazi procesa projekta ustrezno izvesti revizijo projekta. 

 

Vplivni dejavniki, ki projekte podpirajo, so formalno organizirani ali neformalni sistemi, ki na razne 

načine izražajo podpore projektom. Predvsem gre za to, da v procesu projekta izraža 

pomembnosti projekta za doseganje njegovih ciljev in eksploatacij, ki bodo s projektom 

zagotovljene. Podpora projektom se izvaja z raznimi manifestacijami od shodov, javnih objav 

podpore, zbiranje podpisov podpore, medijske objave itd. Se pa lahko dogodi, da vplivni dejavniki 

podpore projektom prihajajo do navzkrižja s vplivnimi dejavniki, ki projektu nasprotujejo. 
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Vse pogosteje zasledimo, da se vplivni dejavniki ne pojavljajo samo v zvezi s projekti. Njihov vpliv 
se širi in postaja vse pomembnejši za različna aktualna področja. Predvsem moramo izpostaviti 
njihovo vlogo pri oblikovanju strategij za reševanje globalnih strateških kriz kot so področja 
varovanja narave, zaščite biotskega sistema, podnebnih sprememb, migracij, socialna 
problematika, prenaseljenost, podnebne spremembe, varovanje človekovih pravic, itd. Vplivni 
dejavniki na razne načine poskušajo že v tej oblikovanja strateginj in reševanja kriz vplivati s 
svojimi predlogi.  
 
Na nekaterih področjih lahko že zasledimo predloge projektov. Med vplivne dejavnike lahko 
vključimo vladajoče strukture kot so npr. Svet EU, evropski parlamenti, vlade, vrsta civilnih 
organizacij, mednarodnih institucij itd. itd. itd. Na področjih, ki zahtevajo uporabo strategijo 
posega lahko pričakujemo, da bo vplivnih dejavnikov vse več in njihov vpliv se bo povečeval. Imeli 
bodo vse večji vpliv na oblikovanje strategij in projektov za njihovo udejanjanje. 
Kot primer navedimo reakcije vplivnih dejavnikov. Pri projektu izgradnje nuklearne elektrarne v 
Zwentendorfu so vplivni dejavniki dosegli, da ni nikoli pričela s proizvodnjo, kar se je odločilo na 
referendumu. Nemčija bo do leta 2022 zaprla vse svoje nuklearne elektrarne, zgradila ne bo novih. 
Vendar temu niso vzrok prebivalci kot vplivni dejavniki temveč sprememba strategije razvoja 
energetske energije v skladu z dogovori in direktivami o varovanju okolja. Vendar sedanja 
energetska kriza lahko ta program projektov spremeni. Projekt izgradnje novega bloka atomske 
elektrarne v Krškem, označen je kot NEK 2 lahko sicer označimo kot determiniran projekt glede na 
vsebinske tehnične na to navezujoče rešitve. Glede na možne reakcije vplivnih dejavnikov pa je 
težko govoriti o determiniranem projektu. 

 

V celotnem procesu projekta je treba stalno analizirati možnosti pojavljanja vplivnih dejavnikov, 
predvsem tistih, ki že ali bodo projektom nasprotovali. Možni ukrepi so: 

- stalna analiza ali se bodo pojavili vplivi dejavniki in njihove reakcije v fazah procesa projekta, 
- predvideva se, da se bodo formirali vplivni dejavniki v procesih projekta in vnaprej se 

pripravijo ukrepi reševanja morebitnih nesoglasij, 
- vnaprej se predvidijo možni vplivni dejavniki in njihove reakcije se obravnavajo kot tveganja 

projekta: osnovna metoda morebitnega zmanjšanja tveganje in posledic so preventivni ali 
kurativni ukrepi. 

 
Reakcije vplivnih dejavnikov lahko obravnavamo kot spremembe in v okviru projektnega sistema je 
treba zagotoviti management sprememb, praviloma v sklopu organizacije projektnega 
managementa 

 
 
LS - Lastniki 
 
Projektni sistem sestavljajo še lastniki organizacije, npr. neke korporacije, ki sprejemajo lahko tudi 
odločitve o projektu. Predvsem pri začetnih fazah prvega evidentiranja projektov in priprave 
vhodnih projektnih zahtev. V primerih, da se projekt ukine, da preide v stanje čakanja, da se 
vlaganja v projekt povečajo, da je treba z nacionalnega razvojnega pomena spremeniti cilje in 
namene projekta in iz drugih pomembnih razlogov projekt preusmeriti za doseganje novih ciljev 
itd., odločitve sprejemajo lastniki. 
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ZVS -zunanji vplivni sistem 
 
Obstojijo organizacije, ki izvajajo projekte, s katerimi se udejanjajo strategije posega ali vpliva in 
imajo pomembno ali celo odločujočo vlogo pri oblikovanju pri udejanjanju strategij, ukrepov in 
projektov. V takšnih primerih se kot del projektnega sistema vključijo zunanji vplivni dejavniki 
(ZVS), kot so npr. parlament, vlada, ministrstva, organizacije mednarodnega povezovanja, kot so 
organi EU, NATO itd. Kot zadnji primer lahko omenimo zunanje vplivne dejavnike, ki so odločujoči 
pri reševanju razmer v vojni v Ukrajini, kot so najvišji organi EU, NATO, USA, vladne institucije 
razvitih držav in držav, ki so ogrožene itd. Sprejemajo in potrjujejo strategije in izvajajo vsa 
potrebna dogovarjanje in tudi o skupnih predvsem urgentnih projektih obrambe in reševanja 
posledic, ki jih Ukrajina sama ne more izvajati. 
 
Zunanji vplivni dejavniki bodo imeli pomembno vlogo pri določanju strategij in projektov ne samo 
za reševanje podnebnih sprememb, temveč pri projektih preprečevanja razraščanja posledic 
globalnih strateških krizah sveta. 
 
Zavedam se, da je predstavljen projektni sistem samo okvirno, lahko ga poimenujemo tudi kot 
izhodiščnega. Prilagoditi ga je treba predvsem vrstam projektov in organizacijskem okolju, v 
katerem se bo proces projekta izvajal. Potrjujem mojo uvodno spoznanje »da vem, da vsega ne 
vem«. 
 
 
Ni enostavno, je pa potrebno 
 
Kot začetek v to poglavje je zapisano: projekte snujejo, vodijo in izvajajo ljudje, ki tvorijo okolje 
projektov in ljudi, ki koristijo dosežke projekta. 
 
Projekte snujejo in izvajajo ljudje v nekem organizacijskem okolju. Poimenovali smo ga kot 
projektno okolje. Pogosto sem pri svojem delu doživel pri projektih nasprotovanja, podporo, 
odklonilna stališča, nezainteresiranost, iskanje kariernih priložnosti, ki so jih projekti lahko 
zagotavljali in je to bil primarni cilj sodelovanja na projektu, »bežanje« od projekta, zaradi različnih 
razlogov, priložnost za napade, obtoževanje ter grožnje višjemu managementu ali sodelavcem, 
prenosu krivde na ljudi ali splošno organizacije, na zakone, predpise, konkurenco, na napačen plan 
stroškov, ki bo povzročil težave, v primerih slabo izvajanih projektov prenos krivde na »druge«, da 
se prikrijejo lastne nesposobnosti in še bi lahko kaj navedel. Sam sem na začetku mojega 
ukvarjanja s projekti kot vodja projekta na izredno uspešnem projektu pred desetletji, za kar gre 
predvsem zasluga izrednim strokovnjakom, doživel naslednje. Močna organizacija v podjetju je 
predlagala, da moram zapustiti podjetje zaradi »neznosnega« pritiska na zaposlene, zaradi 
strokovnega odločanja, ki ni v moji nadležnosti itd. Vodstvo podjetje tega predloga ni sprejelo. 
Projekt je bil končan predčasno in izdelek v uporabi desetletja. Predpostavljam in v glavnem sem 
prepričan da se to, kar sem navedel ne pojavlja več. 
 
Pogosto sem pa tudi zasledil izredno angažiranost, organiziranost, zainteresiranost in še marsikaj, 
kar je zagotavljalo uspešno izvajanje projektov. Ni bilo malo primerov. K temu, da lahko tako 
ugotavljam, so kot dokazilo prispevali rezultati certificiranja za projektne managerje Slovenskega 
združenja za projektni management85. 

 
85 Viri: http://zpm.si/, http://zpm.si/slocert/, https://www.ipma.world/  
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Ob svojem delu, predvsem v zadnjem obdobju mojega svetovanja in dela s študenti, magistranti, 
doktoranti in drugimi na projektnih šolah, ki smo jih izvajali na Inštitutu za projektni management, 
sem spoznal, da je pogost vzrok za omenjene težave premalo zavedanje, kakšen je pomen 
projektov in kako osebno obravnavati in doumeti projekt. Nastala so 7P pravila. Predstavim jih v 
nadaljevanju in dodajam še nekaj dodatnih pravil, ki so po moji oceni potrebna. 
 
Večkrat sem omenil, da prehaja človeštvo v projektno družbo. Družbo, ki bo morala izvajati vedno 
več projektov, predvsem tistih, ki so potrebni, da ne pride do razraščanja posledic globalnih 
strateških kriz. Da se vzpostavi takšna družba, je treba veliko postoriti. Kaj vse to zajema je izredno 
obsežno področje proučevanja in uvajanje vsega, kar prehod na projektno družbo zahteva. Veliko o 
tem razmišljam, a veliko tega, kar bi bilo treba postoriti, še ne vem. Ali pa sploh ne bom vedel. 
 
Prišel sem pa do spoznanja, da se projektni management, kakor se uporablja in razvija, vse preveč 
osredotoča na vodenje projekta z vsem izredno obsežnem instrumentarijem. Projektni 
management organiziran na različne načine in uporabljan pri organizacijskih rešitvah projektnega 
managementa, ki smo jih predstavili, je treba obravnavati širše. 
 

Projektni management tvori ves management v projektnem sistemu, ki je povezan z izvajanjem 
procesa projekta od določanja vhodnih projektnih zahtev do zagona eksploatacij in je povezan s 

projektnim managementom projekta in managementom programa projektov za zagotovitev 
uspešnosti izvedbe projektov ali programov projektov. 

 
Vsak manager mora delovati po načelih projektnega managementa na svojem področju v okviru 
organizacijskih enot, na čelu katerih je. 
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PROJEKTI 
IN MI 

 
 

»7P« PRAVIL 

 
Veliko spoznanj, misli, napotkov, vprašanj, zakaj je tako, dilem, kritik srečujemo na »takšen ali 
drugačen način«. Temu bi lahko dodali še marsikaj, kar nas spremlja, kaj zaznavamo in ob tem 
iščemo ne samo odgovore, kako bi rešili, napravili izboljšali, odpravili, temveč moramo to tudi 
narediti. Na področju, kjer sem največ delal, na strategijah, projektih in projektnem managementu 
in bil vključen v strateško opredelitev, pripravo zagonske dokumentacije, izvajanje in izvajal 
usposabljanje projektnega in ostalega managementa ter notranje in zunanje izvajalce v projektnih 
šolah, izvajanih po načelu »usposabljanje z delom« sem marsikaj spoznal, dojel in se naučil. Nekaj 
tega bom strnil v vprašanja ali ugotovitve in jih združil v »7P-pravila«.  
 
Odgovore prepuščam bralcu ob analiziranju sebe, svojega delovnega okolja in organizacije: 

- Kaj za nas pomeni projekt? Kako razumeti projekt v okviru organizacije, ki ga izvaja? Je delo 
na projektih ne glede na to, za kakšno delo gre, redno delo, ki ga moramo opraviti ali je to 
delo ob rednem delu? Zakaj govorimo o rednem delu in delu na projektih kot dodatnem 
delu, ki se mora celo dodatno nagrajevati? Vemo pa. da brez projektov ne »bomo šli naprej« 
in ustvarjamo, kar potrebujemo. 

- Ne izvajamo več veliko projektov. Med tistimi, ki pa jih izvajamo, ni več investicijskih 
projektov, projektov razvoja novih storitev, projektov osvajanja novih trgov. Je pri nas kaj 
narobe, smo zašli v težave, vodstvo ne ve, kaj narediti? Ko so se prijavili za vodstvene 
funkcije, so povedali, kaj vse bomo morali narediti, zgraditi, investirati, razviti, kakšne vse 
projekte to zahteva, sedaj pa se zelo malo govori o projektih in tudi malo se jih izvaja, zakaj 
je nastala takšna situacija? 

- Imenovan sem bil za vodjo projekta. Predlagal sem, da bi uvedli drugačno rešitev in projekte 
bi lahko načrtovali in izvajali na boljši način in ceneje. Bil sem kritiziran in posebej opozorjen, 
da to ni moje področje dela in naj se ne vmešavam v vodstvene in strokovne odločitve. 

- Kot izvajalca moramo vključiti še to podjetje. Kot vodja projekta ne vem točno, kaj bo delal, 
vendar takšna je zahteva »od zgoraj«. 

- Kaj nisem več dovolj dober, da bi delal na projektih? Me lahko vključite v projekt, čeprav ni 
čisto moje delo, rad bi delal, imam nekaj idej? Projekt je izreden izziv za mene. 

- Niste prišli na sestanek projektnega tima, to je prekršek in prijaviti vas bom moral na 
disciplinski postopek, poznate pravilnik o projektnem delu, mar ne? Nisem mogel priti, ker 
sem nujno moral organizirati dostavo kooperantskih delov za proizvodnjo, katerih dobava je 
kasnila zaradi prometne nesreče prevoznika, proizvodnja bi drugače obstala. 

- Pogodbo za ta projekt moramo dobiti. Trajanje projekta skrajšate za tri mesece in 
ponudbena cena naj bo nižja za okoli 10%. V ponudbi navedite tudi kot referenco lanski 
projekt, ne glede na to, da nismo bili ravno najboljši. 

- Kaj je res, da moramo še asfaltirati tisti cestni odsek, če pa to ni predvideno ne v načrtih in 
tudi ne v ponudbi. Ja, ja to je bil kasnejši dogovor, kar naredite in obremenite to naslednji 
delovni nalog. Brez tega ne bomo dobili projekt. Ste razumeli? Je jasno in ne govorite o tem. 
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- Imenovan sem za vodjo projekta, moram pa dopovedovati ljudem, kaj sploh je projekt, kaj so 
in kako se postavljajo cilji projekta, kako se planira, kako se sploh določajo procesi izvajanja 
projekta, da bo treba timsko delati, saj je veliko del treba delati istočasno, da se mora delati 
tudi v nadurah, da plačilo za delo na projektu ne urejam jaz in še in še. V glavnem jih učim in 
se žal tudi kregam. Odziv je včasih zelo neprijeten. Kako bi izboljšal stanje? Projektna kultura 
ni ravno najboljša razen v oddelkih, kjer pretežno delajo na projektih kot »redno« delo. 

- Je res, da zahtevate, da se vaša rešitev smatra kot vaše avtorsko delo in da se prijavi kot vaš 
patent? Če ne bi bilo tega projekta, vi ne bi delali na projektu, in tega, ker ste naredili sploh 
ne bi mogli razviti, mar ne? Rešitev bo patentiralo podjetje in v okviru tega bomo reševali vaš 
prispevek. Z Vami so delali tudi vaši sodelavci, mar ne? 

- Drug teden pride naročnik projekta na kontrolo. Naredite plan, kjer sicer naj bo nekaj 
zakasnitev v okviru prostih časovnih rezerv, nekaj pa novih aktivnosti, Plan naj tako izgleda, 
da ga zelo uporabljamo in delamo po njem. Vi boste podali svoje poročilo, da je v glavnem 
vse v redu, da pa imamo majhne težave pri določenih delih, sicer pa smo zadovoljni, da gre 
projekt po planu. 

- Vi ste neposredni izvajalci. Veliko je prisotnega mnenja, da projekt ne bo izveden v roku. Jaz 
sem vedno bolj prepričan, da boste morebiti le končan v roku. Kaj pravite vi, saj vi izvajate 
teh zadnjih aktivnosti. Kaj pravimo mi? Nič. Šefi pravijo, da projekt ne bo končan v tem roku. 
No, in kaj je res, povejte samo meni, pri meni bo tudi ostalo, po končanju projekta pa bom 
povedal, da je vaša zasluga, kar tudi bo. Če je to res, končali bomo prej. Naj ostane med 
nami. Opomba: projekt je bil končan dva meseca pred rokom po planu. 

- Imamo lepo zapisano procesno organiziranost, določene procese z opisom vseh potrebnih 
parametrov, razne ocene, določeni so izvajalci itd. Vendar smo pri izdelavi plana projekta 
ugotovili, da bo treba procese nekoliko spremeniti, več jih lahko izvajamo istočasno, nekateri 
procesi samo komplicirajo izvajanje projekta, nekaj jih je sploh odveč in ….. Kaj naj 
naredimo? Eni vodje pravijo, da moramo delati po teh (predpisanih) postopkih, drugi pa, da 
naj delamo tako, da bo projekt hitro in kvalitetno izveden. Kaj naj kot vodja projekta 
naredim, rečem, se odločim? Zagovarjati moram to projektom prilagojeno procesno 
organiziranost, saj vidim velike prednosti, prihranke in predvsem pridobitev na času. To naj 
ne izzveni kot kritika sedanje procesne organiziranosti, naj se smatra kot dopolnitev, 
popravek … Opomba: plan projekta je povezoval izvajalne aktivnosti, tako kot jih projekt 
zahteva, po tem planu se je tudi izvedel, procesna organiziranost se je popravila, kar je 
pripomoglo k izboljšanju izvajanja projektov nasploh. 

- Kako naj jaz v celoti odgovarjam za projekt, zakaj naj bi bil jaz kriv? Odgovorni so strokovni   
nosilci, vodja razvoja, tehnologije in marketinga. 

- Vodilni projektant, njegov predpostavljen, pa glavni tehnolog, vodja investicijskega tima, 
vodja marketinga in za pomanjkanje kadrov tudi kadrovska služba oz. pomočnik direktorja, 
tudi izvoz še ni dorečen, zunanji izvajalec je predlagal rešitev, ki po moji oceni ni najboljša in 
tudi po oceni nekaterih strokovnih nosilcev ... Vse, kaj in kako se mora narediti, ni moja 
zadolžitev, izdelava plana, kontrola, povezava in medsebojna odvisnost ciljev, deloma 
planiranje stroškov in še kaj, so moje naloge, drugo pa ...? Naj se ne vmešavam v cilje 
projekta, mi je bilo povedano. 

- Kakšen je vaš stil vodenja, kaj so smernice? Odgovor: prvič: imeti moram zaupanje v 
zaposlene, drugič: zaposleni morajo imeti zaupanje v mene in moje sodelavce, tretjič: 
politika in naš denar ne gresta skupaj. Brez projektov ne gre. Opomba: izrečeno s strani 
izrednega direktorja velikega podjetja Slovenije pred mnogimi leti. Zaradi zadnjega je bil tudi 
odstavljen s položaja. 
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- Bili ste vodja projekta izkopa tunela. Kako bo na otvoritvi, kakšna bo proslava in kako boste vi 
doživljali konec projekta? Saj ste delali dve leti in pol na izkopu. Ja, bil sem pravzaprav šef 
gradbišča še z dvema kolegoma. Otvoritev? Ja, mi bomo nekje bolj v ozadju, proslava ob tej 
otvoritvi bo za šefe in politike, mi si bomo proslavljanje sami organizirali. Kako bom proslavil 
konec projekta? Kasneje se bom z družino peljal skozi tunel v eno smer, popil na drugi strani 
en glažek, predal volan ženi, peljali se bomo nazaj skozi tunel, verjetno bomo to naredil kar 
nekajkrat. Vmes pa bom obrazložil svojima malima, da je tu oči delal, kopal in mislil na vse 
vas ter se čuval, da bomo vedno skupaj. 

- V strategiji imamo navedene projekte, za katera bi lahko dobili evropska sredstva iz 
kohezijskega sklada, pa tudi nacionalnega programa, verjetno pa še od kod drugod. Kako je s 
tem? Ja nujno je in delamo na tem. Gospod K. oglasite se po sestanku pri meni, da stvar 
pospešimo. Kako ste že rekli, kje bi lahko projekte prijavili?   

- Veste kaj? Na projektih, ki jih izvajamo, moramo »pogruntati« skoraj zmeraj kaj novega, kar 
nekaj moramo novega proučiti in venomer tudi nastane nekaj novega. To zadnje še nima 
razvito in uvedeno konkurenca. Super. Jaz bi kar stalno delal na takšnih projektih. Opomba: 
vse pogosteje so prisotna takšna razmišljanja. Primerov je veliko. 

- Nimamo pravzaprav o sedanjem vodji projekta slabega mnenja. Je res lepo z njim delati. 
Vendar njegovo osnovno znanje, končal je povsem drugo fakulteto in njegovo pridobljeno 
znanje na projekt ni primerno. To mu zelo manjka. Škoda, študiral je pet let, bil je dober 
študent, za njegovo izobrazbo pa ni delovnih mest. Veliko mu pomagamo. A ni škoda, da po 
petih letih spoznaš, da imaš sicer izobrazbo, za katero pa skorajda ni več delovnih mest. 
Opomba: to je kruto spoznanje in se pojavlja na marsikaterem področju. Zakaj imeti in žal 
tudi na novo ustanavljati šole, fakultete, dodiplomska študije za pridobitev izobrazbe, za 
katera ni več ali je vse manj delovnih mest. Pet let življenja!?   

 
Kar nekaj primerov, situacij, pogovorov, ugotovitev bi še lahko dodal. Veliko sem jih pri mojem 
delu doživel. Iskal sem rešitve. V osemdesetih letih prejšnje stoletne dobe sem prišel do 
spoznanja, da je potrebno neko poenotenje, nekaj, kar nas bo povezovalo in pomagalo, vsaj upam, 
pri delu na projektih, ne glede to, kakšno vlogo imamo na projektu. To je bilo še kako potrebno pri 
izvajanju projektnih šol v okviru Inštituta za projektni management, Ekonomsko-poslovne 
fakultete, Univerze v Mariboru86 
 
Nastala so »7P« pravila. »7« pomeni število pravil in »P« projekt. 
 

PROJEKT pomeni integracijo znanja in razvojnih hotenj, z njim vedno nastaja nekaj novega, kar 
prej ni obstajalo, vsaj za tistega, ki izvaja proces problem-projektna rešitev za svoje strateške in 
druge razvojne potrebe, pa tudi za podjetja, ki izvajajo projekte za zunanje naročnike. 

 
PROJEKTNO UPRAVLJANJE POSLOVANJA IN RAZVOJA mora biti pretežno delo vseh zaposlenih, 
ki so v to vključeni. 

 
86 Projektne šole, ki jih je izvajal Inštitut za projektni management Ekonomsko-poslovne fakultete, so bile zasnovane 
po načinu »usposabljanja z delom«. Skladno s podajanjem tematike s področij strategije, projektnega izvajanje 
strategij, oblikovanja vsebin projektov, zagon projektov, projektni management, tveganja, planiranje projektov, 
integracija s tekočim poslovanjem, projektna organizacija,  kontrola izvajanja projektov so udeleženci delali po 
navodilih na konkretnih projektih, na katerih so sodelovali, najpogosteje so bili  vodje projektov.  Po dogovorjenem 
času je bila izvedena analiza izvajanja projektov in oblikovanje predlogov za izboljšanje vodenja in izvajanja projektov, 
v kolikor je bilo potrebno.  
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PROJEKTI rešujejo strateške, razvojne in poslovne cilje in imajo zaradi tega v upravljanju in 
vodenju prednost. 

 
PROJEKTNO VODENJE je strokovno delo. Projektno vodstvo je – ne glede na to, v kakšni obliki se 
pojavlja, skupaj z strokovnimi nosilci odgovorno za doseganje ciljev projekta. Vodstva 
organizacijskih enot morajo zato zagotoviti vse pogoje za uspešno vodenje in izvajanje 
projektov. 

 
PROJEKTNO DELO je ustvarjalno, je delo za razvoj naše organizacije. Zato ne moremo govoriti o 
posebnem delu, ki bi ga bilo treba opraviti poleg rednega. 

 
PREDNOST podjetja – strateška in konkurenčna – se pridobi z uspešnim, kvalitetnim in hitrim 
izvajanjem projektov v skladu z vizijo in strategijo podjetja. Temu se podreja tudi osebni pogled 
na projekt. Potrebna je zavedanje in delo, kakor ga zahtevajo projekti in naša strategija. 

 
PROJEKT je možnost in priložnost za ustvarjalnost slehernega posameznika. To je osnovno 
gonilo motivacije za delo na projektu. 
 

Potrebujemo danes še kakšno pravilo? 
 
Večkrat smo poudarili pomen projektov za reševanje aktualnih problemov človeštva ne glede na to 
ali se to nanaša na celotno človeštvo ali samo del njega. Med probleme moramo vsekakor uvrstiti 
globalno strateško krizo obvladovanja podnebnih razmer in nasploh varovanja okolja, človeštva in 
celotnega biotskega sistema. Ne morem mimo sedanje pandemije, ki prerašča v globalno 
strateško krizo. Če bo to postala bo vzrok za pojav drugih strateških kriz. Obvladovanje posledic 
kriz naj bo učinkovito in hitro. Smatram, da je treba tem »7P pravilom« dodati še nekaj pravil. 
 

PROJEKT je s svojo vsebino, doseženimi cilji in doseženimi rezultati, z združevanjem znanja, 
usposobljenosti in hotenj, s povezovanja vseh zmožnosti, proces za reševanje globalnih 
strateških kriz človeštva, med katerimi je treba posebej izpostaviti podnebne spremembe, 
ohranjanje naravnega okolja in spoštovanja človekovih pravic in pravic vseh živih po dostojnem 
življenju in preživetju, prispeva k ohranjanju eksistence družbenega sistema 
 

Dodal bi še zanimiv pogovor s projektnim managerjem iz našega projektno usmerjenega podjetja, 
ki izvaja projekte po svetu. Je svetovni proizvajalec, kar pogosto rečemo za takšna podjetja 
povsem upravičeno. 
 

Povedal mi je, da ga je žena vprašala: Si poročen z menoj ali s projekti. So projekti tvoji 
otroci? Vprašanji sta bili upravičeni in tako nisem razmišljal. Uredil sem tako, kot je treba. 
Družina je na prvem mestu. Predpostavljeni so mojo odločitev podprli. Projekte izvajamo še 
naprej uspešno. Dosegli smo tudi, da smo manj psihično obremenjeni. Rešitve z uporabo 
stikov na daljavo so lahko samo trenutna rešitev, niso pa nikoli dovolj. 

 
Je potrebno še novo, deveto pravilo in še kakšno? Ja. Je potrebno. 

 
PROJEKT zahteva veliko. Veliko česa? Med vsem, kar moramo tukaj navesti, je čas s 
posledicami velike obremenjenosti in zasedenosti. To lahko pomeni odmik od nekaterih vrednot 
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družine in nasploh okolja, v katerem udeleženci projekta živimo. Projekt je treba tako 
organizirati, da vrednote družine in osebnega življenja ostanejo. 

 
Razmišljam, ali bi bilo treba še kaj dodati, dodati še kakšno pravilo. Vedno bolj sem v sebi 
prepričan, da je potrebno še eno pravilo. 
 

PROJEKT je, dokler traja, borba. Borba s čim, s kom, zakaj? Predvsem s časom, v katerem 
moramo projekt končati, da dosežemo pravočasno končanje projekta, in s tem, da pravočasno 
pričnemo z eksploatacijo, ki bo s projektom ustvarjena. Ni borba med napadalcem in 
napadenim, je borba s samimi seboj, da projekt uspešno končamo in uspešno pričnemo z 
uporabo njegovih stvaritev. 
 

To pravila, sedaj jih lahko glede na začetek opišemo kot »10 P« pravil, niso osredotočena na 
konkretne projekte in njihov pomen za okolja, ki izvajajo projekte in okolja, ki koristijo dosežke 
eksploatacij. Nadaljujmo z vprašanji, ki so namenjena nam in s tem tudi vsakemu posamezniku. 
Odgovore na vprašanja najdite bralci sami. Ni v navadi, da neka knjiga ali članek prepušča bralcu, 
da najde odgovore, ali vsaj oblikuje svoje mnenje o vprašanju. Vendar na omenjena vprašanja sam 
ne morem dati odgovorov. V predgovoru sem napisal, da vem, da vem premalo. 
 
Vprašanja, ki si jih bom v nadaljevanju postavili se pričnejo »kako«. Najlažje je vprašanja samo 
postavljati, kot pa podati odgovore predvsem z vsebino kaj in kaj storiti. Večkrat smo omenili in 
nakazali, da bo projektov vedno več, postali bodo naš vsakdan. Za vsakega ali samo za nekatere? 
Človeštvo prehaja v projektno družbo. 
 
Prepričani smo lahko, da je svet že dolgo ali pa vedno bolj v tej družbi. To velja tudi za našo 
domovino. Oglejmo si in spoznajmo se z projekti, ki jih izvajamo. Za te projekte pogosto slišimo, da 
so svetovne ravni, so na svetu skorajda unikatni. To sicer lahko drži, res pa velja, da so ti projekti 
rezultat visoke inovativnosti in delovanja naše slovenske projektne družbe. Nekaj med temi 
projekti so seveda neuspešni, lahko bi jih označili kot projektne sramote. Prepričan sem, da bomo 
probleme, ki so jih te sramote povzročile, rešili. Vem, da v tem prepričanju tudi nisem sam. 
 
Predhodnim pravilom dodajmo še eno: 
 

PROJEKTI, ki jih izvajamo in jih bomo morali izvajati, zahtevajo vzpostavitev projektne družbe, 
ki bo lahko sprejela izvajanje projektov, in si zagotovila to kar bo s projekti nastalo, ne glede na 
to, da to zahteva velike napore in tudi odpovedovanja. 
 

Je pravil deset? Če to pravilo dodamo, potem lahko govorimo o »11P« pravilih. 
 

 

Kako? 
 
Kako projekte pravilno razumeti, sprejeti, dojeti njihov pomen za razvoj, obstanek, reševanje 
nenadnih ali že dolgo prisotnih problemov ali kriz? 
 
Kako raziskovalno-razvojne projekte pravilno razumeti, sprejeti, prispevat k spoznanju, da so ti 
projekti potrebni, nujni, omogočajo ustvarjalnost človeštva in s svojimi rezultati omogočajo 
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doseganje vsega, kar človek ali človeštvo in drugi biotski členi življenja nujno potrebujejo ali bo 
potrebovalo v bližnji prihodnosti, lahko rečemo glede na nekatera dogajanja sedanjosti, potreboval 
bi jih že »včeraj«? In kako sprejeti in vplivati na projekte, katerih zasnove pogojujejo izvajanje 
projektov uničevalnih učinkov, kot so npr. projekti razvoja novih orožij, projekti ogrožanja 
delovanja informacijske družbe, projekti ogrožanja biotskega sistema, projekte, s katerimi se ne 
rešujejo vplivi podnebnih razmer, projekte, s katerimi se dosega nadvlada ali na splošno kršenje 
človeških pravic ipd.? 
 
Kako dojeti in sprejeti projekt, če bo z izvedbo in po končanju z eksploatacijo posegel v naše okolje, 
ga predrugačil, vplival na naravno okolje, na naš bivalni prostor, spremenil prvotno namembnost 
bivalnega ali drugega okolja, ki je bila ustaljena, že dolgo prisotna pred projektom in nasploh 
pomenil »motnjo« okoli nas in za nas same? Bomo takšne projekte sprejeli ali jih moramo dojeti in 
sprejeti? 
 
Kako osebno sprejeti projekte, kako reagirati na njih, kaj narediti za podporo projektom in kako 
preprečiti nasprotovanje projektu, ki je po mojem (našem) prepričanju predstavlja spreminjanje 
našega sedanjega načina življenja, povzročijo pa lahko tudi odrekanje, ki meni - nam ne ustreza? 
Vendar projekti bodo potrebni. 
 
Kako reagirati na pripravo projektov in njihovo izvajanje, ki niso v interesu opozicije in z 
nasprotovanjem lahko pridobimo »politične točke« ali celo ogrozimo vlado in vodstva občin(e) in 
nasploh koalicijo. Ob tem pa lahko še prerazporedimo proračunski plan in tako uveljavimo vlaganja 
v »naše« projekte? 
 
Kako sprejeti, reagirati in prispevati ob spoznanju, da se bo razviti svet, ki razpolaga z znanjem, 
sredstvi, organizacijo, zavestjo, pretežno živi v blagostanju, se odpovedati marsičemu in izvajati 
projekte in programe projektov, ki so in bodo potrebni za manj razviti in nerazviti del sveta, 
ohranjanje dostojnega življenja ter ustvariti ponovno zeleno zemljo s čistim morjem, in nebom? 
 
Kako in kaj moram storiti jaz, če sem v dvomih za določene projekte ali so res potrebni in pravilno 
izbrani, pri tem se mi porajajo dvomi zaradi prevladovanja moči lastnega ega, ki to ne sprejema 
povsem? 
 
Ob vsem, kar sem napisal in o čem razmišljal, me je preletela stiska, kaj naj še napišem, povem, še 

razmišljam. Rešitev stiske vidim v zapisu, ki končuje moje pisanje. 
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PROJEKTI 
IN MI 

 

 

ZEMLJA NAŠA BLEDA MODRA PIKA – NAŠ DOM 

 

Proti koncu mojega pisanja sem se vedno pogosteje vračal na začetek, kjer sem se na kratko 

predstavil. Zapisal sem, da sem kmalu po prihodu na ta svet spoznal, da sem jaz edini na svetu. 

Drugega Toneta, ki bi bil jaz, na svetu ni. Ob stalnem spremljanju projektov raziskovanja vesolja, 

raziskovanja neskončnost, v kateri se nahajamo, me je vedno bolj zanimalo, ali smo mi in vse, kar 

tvori naš ekosistem, edini v tej neskončnosti, ki nas obdaja. S projekti, ki smo jih izvedli, jih 

izvajamo spoznavamo, da smo edini. Življenja, ki bi lahko bilo podobno našemu na Zemlji, nismo 

našli. Gremo vse dalje, gledamo vse dalje v neskončnost, spoznavamo vedno več, vendar življenja 

ne najdemo. Projekte izvajamo še naprej. Sami smo v vesoljski neskončnosti. S tem stavkom sem 

postavil že kar trditev. Če se motim, res ne vem. 

 

Povzel bom misli in dejstva o nas, ki jih je podal Carl Sagan ob prvi sliki iz daljnega vesolja. 

Povzemam s spletne strani. 

 

Bleda modra pika (v izvirniku angleško Pale Blue Dot) je znana fotografija Zemlje, ki jo je leta 1990 

posnela ameriška vesoljska sonda Voyager 187. 

 

Voyager 1 je bil izstreljen v vesolje 5. septembra 1977 z namenom, da bi raziskal Sončni sistem. 
Carl Sagan (ameriški astronom, 1934-1996) je prepričal znanstveno skupnost, naj sonda naredi 
fotografijo Zemlje, ko bo dosegla mejo sončnega sistema. 14. februarja 1990, po tem ko je sonda 
opravila primarno misijo, so nadzorniki NASE poslali sondi ukaz, naj se obrne in fotografira planete 
Sončnega sistema. Med 14. februarjem in 6. junijem je Voyager poslal tudi fotografijo, ki prikazuje 
Zemljo kot bledo modro piko, komaj opazno v daljavi. Fotografija je bila posneta na razdalji 
približno 6 milijard kilometrov. Svetli pasovi so posledica lomljenja sončnih žarkov zaradi majhnega 
kota med Zemljo in soncem. 
 

Z razdalje 6 milijard kilometrov je Zemlja majhna pika 
(približno na sredini slike, v rjavem pasu na desni strani, na sliki na spletni strani bo bolj 

razpoznavna) 
 

Carl Sagan je takole opisal fotografijo: 
Poglejte še enkrat to piko. To je tukaj. To je dom. To smo mi. Na njej so vsi, ki jih ljubite, vsi, ki jih 
poznate, vsi, za katere ste kdaj koli slišali, vsi ljudje, ki so kdaj bili in živeli njihova življenja. Skupek 
našega veselja in trpljenja, tisoče verskih prepričanj, ideologij in ekonomskih doktrin, vsak lovec in 
iskalec hrane, vsak junak in strahopetec, vsak ustvarjalec in uničevalec civilizacij, vsak kralj in kmet, 

 
87 Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Bleda_modra_pika#Fotografija 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Angle%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Fotografija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zemlja
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vesoljska_sonda
https://sl.wikipedia.org/wiki/Voyager_1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bleda_modra_pika#Fotografija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Voyager_1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Oson%C4%8Dje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zemlja
https://sl.wikipedia.org/wiki/Oson%C4%8Dje
https://sl.wikipedia.org/wiki/NASA
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kilometer
https://sl.wikipedia.org/wiki/Lom_svetlobe
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bleda_modra_pika#Fotografija
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vsak zaljubljen parček, vsaka mati in oče, upajoč otrok, vsak izumitelj in raziskovalec, vsak učitelj 
morale, vsak podkupljiv politik, vsaka filmska zvezda, vsak vrhovni voditelj, vsak svetnik in grešnik v 
zgodovini naše vrste je živel tam na pikici v sončnem žarku.  
 
Zemlja je zelo majhna pika v veliki kozmični areni. Pomislite na reke krvi, prelite zaradi generalov in 
cesarjev, zaradi slave in zmage, da bi postali trenutni lastniki delčka majhne pikice. Pomislite na 
neskončne krutosti, ki so jih pretrpeli prebivalci enega dela pikice, ker so se razlikovali od 
prebivalcev na drugem koncu, kako pogosti so njihovi nesporazumi, kako se zavzemajo, da bi ubili 
drug drugega, kako goreče je njihovo sovraštvo. Naša samopodoba, naš egoizem, blodnje, da smo 
v privilegiranem položaju v vesolju, so izzvana z velikostjo te majhne pikice. 
 
Naš planet je osamljen drobec v veliki kozmični temi. In v tej naši mračnosti in v vsej prostranosti 
vesolja ni namiga, da bi prišla pomoč in nas rešila pred nami samimi. Zemlja je edini planet, za 
katerega do sedaj vemo, da omogoča življenje. Trenutno nikjer drugje ni kraja, kamor bi se naša 
vrsta lahko preselila. Obiskala, da. Naselila, ne še. Če nam je všeč ali ne, v tem trenutku je Zemlja 
edino, kar nam preostane. Bilo je rečeno, da astronomija uči ponižnosti in vpliva na značaj človeka. 
Verjetno ni boljše predstavitve norosti človeške domišljavosti, kot podoba našega malega sveta iz 
daljave. Zame to poudarja našo odgovornost, da smo bolj prijazni drug do drugega in da ohranimo 
in bolj cenimo našo bledo modro piko, edini dom, ki smo ga kdaj poznali. 
 

 
 

Slika 11: Zemlja kot bledo modra pika 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Pale_Blue_Dot.png
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Edini dom, ki smo ga kdaj poznali. To je pretresljivo spoznanje. V meni miruje spoznanje, da je to 

edini dom, ki ga imamo in ga bomo imeli večno. Bo naš ekosistem večen, ne vem in tudi vem, da 

tega sedaj ne vemo. Vem pa, da bo to, kar bo ostalo od mene po končanju projekta mojega 

življenja, domovalo tu na mojem sedanjem domu. Večno. 

 

 

Razmišljanja za konec in za naprej 

 

Ob vsem, kar sem spregovoril v omejenem obsegu o globalnih strateških krizah, o vzrokih za njihov 

nastanek, zelo, zelo strjeno omenil projekte razvoja človeštva, nakazal malega od tega, kar nas 

čaka, če ne bomo pravočasno nadaljevali in pričeli izvajati vse, tudi projekte, kar je potrebno, da ….. 

Kako naj nadaljujem po »,da …..«? Naj rečem, da zaustavimo pojavljanje globalnih strateških kriz, 

da dosežemo, da ne bo več novih posledic teh kriz, da se ne bodo pojavljale nove krize, da ….. Zopet 

ne vem nadaljevati. Izpostavil bi samo eno spoznanje, naj izpade bolj kot vprašanje. Lahko Zemljo 

mi ali »nekdo« toliko ohladi, da se nekoč večni led ne bi več topil, da se ne bi več dvigovala gladina 

morja. Kakšna rešitev bo ali naj bi bila potrebna da temperatura na Zemlji ne bi več naraščala? In 

kakšna naj bodo rešitve, da se ne bodo več pojavljali požari, silovita neurja, poplave, pomanjkanje 

vode, snežni plazov kot posledica segrevanja ozračja, kar je zaznamovalo letošnjo leto. 

 

Postajamo NEMOČNI in čaka nas življenje, da to NEMOČ zmanjšujemo in z njo živimo naprej. 

Narediti moramo vse, da se nemoč človeštvo ne bi tako razraščala. To je in bo nova stalnica našega 

življenja. 

 

Če ob tem spoznanju dodam in vključim v tekst besede »žal«, »žal je tako«, »treba bo nekaj storiti« 

in podobno, nismo naredili nič. 

 

VSI BI SE MORALI ZAVEDATI, DA PRIHAJA OBDOBJE RAZRAŠČANJA NEMOČI ČLOVEŠTVA, DA 

MORAMO VSAKO USTVARJANJE IN PROJEKTE IZVAJATI TAKO, DA SVOJO NEMOČ NE POVEČUJEMO 

IN TAKO PRIPOMOREMO K OHRANJANJU ZEMLJE ZA NAS, ZA CELOTEN EKOSISTEM, SAJ VSI 

DRUGEGA DOMA NIMAMO. 

 

Postaviti si moramo STRATEGIJO ZMANJŠEVANJA NAŠE NEMOČI in jo s projekti in drugimi ukrepi 

uresničevati. To je naša dolžnost. Z uresničevanjem te strategije bomo lažje, učinkoviteje reševali in 

rešili vplive in posledice globalnih strateških kriz. Ocenjujem, da mora to biti prednostno delovanje 

v življenju človeštva. Samo človek lahko ukrepa, ostali del ekosistema se bo samo prilagajal ali pa 

zaradi vseh posledic tudi izumrl. 
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PROJECTS AND US 

 
Humanity has created, is creating, and will continue to create. It has implemented projects, does so 

and will continue to do so. What kind of creations and what kind of projects humanity needs is 
increasingly becoming a strategic question of existence. 

 
 
Are we sure of the need to implement projects for the good of humanity? The answer, which can 
certainly be “I am sure”, needs to be amended with questions as to which projects, which areas 
they are necessary in, which projects already are and will be a priority in the future. A priority for 
whom, the less developed part of the world or the developed part, or, without this distinction, for 
everyone in the world, on our Earth? Are they only for individuals, a certain group, or a self-
contained society? A small leap of thought in this reflection: health projects are necessary for 
keeping our bodies and mind healthy, but other related projects are also necessary. The findings of 
such projects are needed by the whole of humanity. The entire ecosystem needs them. Can this be 
achieved? 
 
The developed part of the world has the knowledge, skills, financial means, adequate resources, 
organization and more to plan and implement new creative projects. Is there a part of the world 
that can direct creation, design the right projects, also the right strategy for solving world 
problems, for its development and existence, for example? It is not the only part of the world. But 
the sole idea of creation, strategies or projects is not enough. Projects also need to be 
implemented. Those who do not have the necessary means are not able to carry out projects or 
have great difficulty in doing so. They need help. Who can provide it and in what way? 
 
A project is a process with a beginning and an end, when you reach an achievement that will meet 

the needs of everyone who needs and benefits from it. 
 
Projects are processes, whose outputs enable the exploitation we set out to achieve in the 
beginning. They allow us to achieve direct, indirect economic and other impacts. Project processes, 
which can be connected to the programmes of several targeted interrelated projects, begin by 
determining project input requirements, preparing project start-ups, implementing projects up 
until the start of exploitation. The definition of project input requirements can be derived from 
strategies, development programmes and plans, and other needs, in particular addressing natural 
and other needs. It is the implementation of strategies (strategy start-up). 
 

Projects are designed, led, and implemented by people who make up the project and people who 
benefit from the project's achievements. 

 
The implementation of projects processes and project programme processes requires a project 
system, which consists of all the organized systems from management, project management, 
expert promoters, internal and external contractors, organizational units that connect projects to 
the business and all external requirements. Project system also consists of internal and external 
influencing factors that can either support or oppose the projects. From politics to individuals and 
all those who protect the natural environment, defend human rights and life in general. 
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I have come to realize that project management, as it is being used and developed, is much too 
focused on project management with all its very extensive instrumentation. Project management is 
organized in different ways and applied to organizational project management solutions. Solutions 
with project companies are becoming more and more common. 
 
Project management forms all management in the project system related to the implementation of 
the project process, from the definition of project input requirements to the start of exploitation, 
and it is linked to project management and project programme management to ensure successful 
execution of projects or project programmes. 
 
War has broken out in Ukraine, a war of demolition and killing. Many projects will be needed to 
rebuild and, above all, to tackle the mental suffering caused by this war. Projects and project 
programmes will also be needed to deal with the consequences that this war is causing elsewhere. 
The end of the war can be the real start of projects. When will there be an end to this war of 
murder? 
 
I have spoken in a limited way about the global strategic crises and the causes of their emergence, 
I very, very briefly mentioned the projects of human development, hinted at what lies ahead, if we 
do not proceed in time and start to implement everything, including the projects, that is necessary 
to… How should I proceed after “to…”? Should I say “to stop the global strategic crises from 
occurring, to make sure that there are no new consequences of these crises, that there are no more 
new crises, that…” Again, I do not know how to continue. I would just like to make one point – and 
make it sound more like a question. Can we or “someone” cool the Earth enough for the 
permafrost to stop melting, so the sea levels stop rising? What solution will or should be needed to 
stop the Earth's temperature rising? And what solutions should there be so that we no longer have 
fires, violent storms, floods, water shortages, avalanches because of the warming of the 
atmosphere, that have marked this year? This is something that the project company that will have 
to design and implement projects must be aware of. 
 

We are becoming POWERLESS, and we have a lifetime to reduce this POWERLESSNESS and live 
with it. We must do everything to prevent humanity's powerlessness from increasing so much. This 

is and will be the new constant of our lives. 
 

If I add the words “unfortunately”, “it is unfortunately so”, “something will have to be done” and so 
on to this realization, we have done nothing. 

 
WE SHOULD ALL BE AWARE THAT A PERIOD OF INCREASING HUMAN POWERLESSNESS IS 

COMING, THAT WE MUST IMPLEMENT EVERY CREATION AND PROJECT IN SUCH A WAY THAT WE 
DO NOT INCREASE OUR POWERLESSNESS AND THUS HELP TO PRESERVE THE EARTH FOR 

OURSELVES AND THE ENTIRE ECOSYSTEM, BECAUSE NOT ALL HAVE ANOTHER HOME. 
 
We need to set up a STRATEGY TO REDUCE OUR POWERLESSNESS and implement it through 
projects and other actions. This is a need and our duty. By implementing this strategy, we will be 
better able to address and resolve the impacts and consequences of global strategic crises in a 
more efficient and effective way. 
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A project is a journey from the known to the known, a journey from the known to the unknown 
that will be useful, a journey from the unknown to the unknown use. 
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DONATORSTVO 

 

Spoštovani, 

 

Vsa zbrana sredstva bomo uporabili za pripravo e-knjige in delovanje Slovenskega združenja za 

projektni management (spletne strani, izdajanje e-revije ZPM Mrežnik, predstavitve projektov in 

intervjujev s projektnimi managerji, organiziranje projektnih dogodkov in konferenc ter druge 

potrebne aktivnosti za razvoj in napredek združenja). 

 

 

Višina donacije je prepuščena vam in vašim možnostim. 

 

 

Podatki za nakazilo donacije: 

Slovensko združenje za projektni management, Stegne 7, 1000 Ljubljana 

Številka TRR: SI56 6100 0001 0192 622 

Odprt pri Delavska hranilnica d.d. 

 

Davčna številka: SI48549983 

Matična številka: 5830559000 

 

 

Hvala v naprej za vsako vašo donacijo..  

 

 

 

 
 


	NE VEM.
	PREDGOVOR
	1 PROJEKTI IN USTVARJANJE
	2 PROJEKTI IN NJIHOVI DOSEŽKI
	3 PROJEKT
	4 PROCES PROJEKTA
	5 PROJEKTI IN IZVAJANJE STRATEGIJ
	6 ZAGON STRATEGIJ IN PROJEKTI
	7 PROJEKTNO USMERJENO POSLOVANJE
	8 PROJEKTNI SISTEM
	»7P« PRAVIL
	ZEMLJA NAŠA BLEDA MODRA PIKA – NAŠ DOM
	PROJECTS AND US
	DONATORSTVO

