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BESEDA UREDNICE

		

Spoštovane bralke in spoštovani bralci ZPM mrežnika.

J

esen prehaja v zimske prednovoletne dni. Pred vami je nova številka
ZPM mrežnika z novicami iz projektnega vodenja. V tej številki je uvodno
razmišljanje podal mag. Matjaž Madžarac, podpredsednik ZPM.
Želite postati Projektni manager leta 2019 ali Mladi projektni manager leta
2019? Lovro Krajnc vas nagovarja, da se po uspešno zaključenih projektih
prijavite na javni razpis. Rok za prijavo je 1. marec 2020.
Pomembno je neprestano usposabljanje za projektno delo, že vse od
malih nog, pa daleč v odraslost. Tako lahko v nadaljevanju preberete, kako
v projektih uživajo otroci v vrtcu Mavrica v Vojniku in odrasli na Ljudski
univerzi v Lendavi.
Med prednostne projekte nove finančne perspektive uvrščamo projekte
na področju energetike in ekologije, ki obenem pomenijo boljši jutri.
Razgovor s predsednikom Uprave ESOTECH iz Velenja, gospodom Markom
Škobernetom in z njegovimi sodelavci, vam bo odprl nova obzorja v svet
projektov.
Vas zanima, kateri slovenski projekt je prejel evropsko nagrado za najbolj
inovativne regionalne projekte REGIOSTARS 2019? To je projekt CityWalk,
z vodilnim partnerjem Znanstveno raziskovalnim središčem Bistra Ptuj.
Iskrene čestitke!
12. novembra smo uspešno izvedli Projektni forum s poudarkom na
kompetencah projektnega vodje, ki so bistvene za uspeh projekta, z
vidika doseganja tako časovnega kot tudi finančnega načrta. Projekte
smo predstavili z vidika kompetenc ICB. IPMA, kot mednarodno
združenje za projektni management, je namreč razvila model kompetenc
projektnega managementa, s katerim lahko presojamo usposobljenost
projektnih managerjev. V okviru IPMA® poteka mednarodno certificiranje
strokovnjakov s področja projektnega managementa, kar v Sloveniji izvaja
ZPM s programom “IPMA® SloCert”.
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Doris Radovan, predsednica Mladih projektnih managerjev iz Maribora, se
lahko pohvali z aktivnim in bogatim projektnim delom svoje 25-članske
ekipe.
Poročilo z zasedanja IPMA COD (International Project Management
Association – Council of Delegates), ki je potekalo v septembru v mehiški
Meridi, pravi, da je zasedanje bilo usmerjeno v razpravo o pomembnosti in
učinkovitem uresničevanju trajnostnega razvoja s projektnim vodenjem.
Odgovorna urednica Projektne mreže nas vabi, da v Projektni mreži
preberemo dva znanstvena prispevka, prvega na temo kompetenc v
mednarodnih projektih, drugega pa o pospeševalnem vplivu sposobnosti
dobre presoje in hitrega odločanja na področju projektnega managementa
in managementa portfelja projektov na uspešnost usvajanja Industrije
4.0.
ZPM mrežnik pred vami je resnično mreža različnih projektnih informacij,
ki vam lahko pomagajo v poslovnem svetu, verjetno pa tudi v zasebnem
življenju. Približujejo se dnevi, ko preživimo več časa s svojimi družinami,
sorodniki, prijatelji in sosedi. Želim vam mirne in vesele praznike, v novem
letu pa obilo zdravja, sreče in uspešnih projektov.
mag. Mojca Skale,
odgovorna urednica ZPM mrežnika
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UVODNA RAZMIŠLJANJA
PODPREDSEDNIKA ZPM
M A G . M ATJ A Ž A M A D Ž A R A C A

mag. Matjaž Madžarac

P

rojekt, projektni management in ostale izpeljanke so besede, ki jih
dnevno uporabljamo in so postale del našega vsakdana, ne glede na
doseženo izobrazbo in profesionalno področje delovanja. Pa vendar je v
praksi opaziti, da kljub široki uporabi termina projekt ali projektno vodenje
večkrat prihaja do posplošene rabe, predvsem pa do pomanjkanja veščin in
kompetenc, potrebnih za projektnega vodjo. Poznavanje teorije je seveda
pomembno, vendar nekoristno brez uporabe veščin, ki so potrebne za
učinkovito projektno vodenje.
Projektni vodja je nosilec uspešnosti projekta, vendar mora imeti potrebna
znanja, ne le za vodenje projekta, temveč tudi za vodenje celotne ekipe,
sodelovanje z drugimi akterji ipd. V današnjem svetu bliskovitih sprememb in
negotovosti poslovnega okolja, tako na procesnem kot tehničnem področju,
sta za učinkovito vodenje projektov nujna obvladovanje in uporaba široke
kombinacije spretnosti in kompetenc. Za uspeh projekta postajajo vse
pomembnejše socialne in komunikacijske veščine, načrtovanje, pogajalske
spretnosti ipd., v nasprotju s tistimi, ki se osredotočajo le na tehnične
elemente. IPMA je tako izdala nov standard ICB4, ki je razdelil kompetence
na prikazane skupine ( slika 1 ) . Nekatere organizacije in posamezniki, ki
se zavedajo pomena uporabe ključnih kompetenc za uspešno projektno
vodenje, te nenehno razvijajo. Ker pa se dandanes že otroci srečujejo z
osnovami projektov, bi bilo več kot smiselno razvijati ključne kompetence

Zavedati se
moramo, da je
razvoj kompetenc
ključ do uspešnih
projektov na
vseh nivojih in v
vseh življenskih
obdobjih. Zato
je nujno, da se
tega zavedamo
in jih neprestano
krepimo. S tem
bomo pomagali
sebi in okolici, v
kateri delujemo.
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slika 1

že v zgodnjem šolanju. Slednje jim ne le koristijo pri trenutnem delu v
okviru šolskih in obšolskih dejavnosti, organizaciji, načrtovanju, timskem
delu ter še posebej pri uporabi socialnih veščin in nadvse pomembni
osebni komunikaciji, ampak tudi predstavljajo temelj za uspešno delo v
prihodnosti. Znanje in osnovne spretnosti so sicer potrebni, vendar več ne
zadoščajo za izpolnjevanje kompleksnih zahtev današnje družbe v vse bolj
konkurenčnem svetovnem gospodarstvu, kjer pomen poklicev na osnovi
funkcionalnih znanj upadajo, posebno težo pa pridobiva kompetenčno
usmerjeno izobraževanje. Poleg razvoja ključnih kompetenc bi bilo
smotrno posameznikom približati tudi spoznavanje osnovnih principov
vodenja projektov na primernem nivoju, tako učencem kot tudi učiteljem,
ki predstavljajo najpomembnejši element procesa pravilnega usvajanja
in rabe projektnega vodenja v šolskem kontekstu.
Ker želimo širšo javnost opozoriti na pomen razvoja in uporabe ključnih
kompetenc pri projektnem vodenju, smo se v ZPM odločili, da kompetence
postavimo za ključno temo letošnjega Projektnega foruma. Strokovnjaki
s področja projektnega vodenja so izmenjali izkušnje in jih predstavili
javnosti. Verjamem, da smo na tak način v združenju pripomogli k dvigu
projektne kulture in kakovosti projektov.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV IN AKTIVNOSTI ZPM

IZBOR PROJEKTNI MANAGER
L E TA 2 0 1 9 I N M L A D I
P R O J E K T N I M A N A G E R L E TA
2019
Av to r : Lov ro K ra j n c, član IO ZPM

V

našem vsakdanu smo obdani s številnimi projekti. Nekateri se
odvijejo v krajšem časovnem obdobju, drugi pa lahko trajajo več let.
Če pogledamo s finančnega vidika, imamo na eni strani projekte, kjer
za njihovo izvedbo potrebujemo nekaj tisoč evrov, na drugi strani pa je
lahko za izvedbo potrebnih več milijonov evrov. Cela paleta najrazličnejših
projektov dela naš vsakdan še bolj zanimiv; spoznamo nove ljudi, projekt
nam daje nadgradnjo nečesa, pokaže nekaj novega. Kakorkoli, vsak projekt
zahteva za svojo izvedbo ustrezen pristop, da ga lahko izpeljemo skladno
z zastavljenimi cilji. Pomembno je tudi zavedanje, da s posameznim
projektom bolj ali manj vplivamo na našo prihodnost. In prav je, da ne
glede na velikost in področje, projekte izpostavimo. Še več - pomembno
je, da izpostavimo dobro projektno vodenje, ki pripelje do uspešnega
zaključka projekta. V ta namen smo v Slovenskem združenju za projektni
management (v nadaljevanju ZPM) na nacionalni ravni vzpostavili program
Projektni manager leta.
Program obsega izbora za Projektni manager leta in Mladi projektni
manager leta, ki smo ju v ZPM začeli izvajati leta 2017 (izbor za leto 2016).
ZPM se zavzema za širjenje projektne kulture v slovenskem prostoru in širše.
Skozi leta je združenje vpeljevalo številne nove produkte in med te spada
tudi omenjeni program. Izbora se izvajata tudi na mednarodnem nivoju, in
sicer v okviru mednarodnega projektnega združenja International Project
Management Association (IPMA).
Z izborom Projektni manager leta in Mladi projektni manager leta želimo
spodbuditi projektne managerje najrazličnejših projektov, da izpostavijo
dobro delo v projektnem vodenju ter se s tem predstavijo širši javnosti.
Na tem mestu bi izpostavili, da se ob prijavi ne omejujte na to, kakšnega
tipa ali velikosti je vaš projekt, kajti ocenjuje se vaše projektno vodenje.
Nenazadnje pa so skozi takšno prijavo izpostavljena tudi podjetja kandidata.
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Verjamemo, da ste
nekateri že uspešno
zaključili projekte,
in tako smo z 12.
novembrom 2019 v
okviru Projektnega
foruma 2019 odprli
prijave za nagrado
Projektni manager leta
2019 in Mladi projektni
manager leta 2019.

Ključna razlika med izboroma je v starosti kandidatov. V izbor Projektni
manager leta so vključeni kandidati, stari 35 let ali več, v izbor Mladi
projektni manager leta pa kandidati, mlajši od 35 let. Zmagovalca
posameznih kategorij imata možnost sodelovanja na mednarodnem
izboru pod okriljem IPMA.
Izbor za Projektni manager leta 2019 in Mladi projektni manager leta
2019 bo tako že četrti po vrsti, in verjamemo, da bomo prejeli številne
kakovostne prijave. Z vašo prijavo bomo skupaj gradili še večjo
prepoznavnost in pomembnost omenjenega programa. Uvodoma smo
omenili, da se trajanje projektov zelo razlikuje. Verjamemo, da ste nekateri
že uspešno zaključili projekte, in tako smo z 12. novembrom 2019
v okviru Projektnega foruma 2019 odprli prijave za nagrado Projektni
manager leta 2019 in Mladi projektni manager leta 2019. Rok za prijavo
je 1. marec 2020. Vse informacije glede izbora so objavljene na našem
spletnem mestu www.zpm.si, za vsa dodatna vprašanja pa se lahko
obrnete na nas na zpm@zpm.si. Vabljeni k sodelovanju!
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www.ipma2020.world
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USPOSABLJANJE ZA
PROJEKTNO DELO

O

pomembnosti projektov, predvsem pa ustrezni kompetentnosti
na področju projektnega managementa in temu področju
komplementarnih področjih vseh tistih, ki neposredno ali posredno
sodelujejo pri snovanju in izvajanju projektov, je bilo v ZPM mrežniku
že dosti napisanega. Na konkretne zapise in predloge o tem, kako,
predvsem pa kdaj in na kakšen način začeti razvijati kompetentnost
na področju projektnega managementa, pa naletimo le redkokdaj. S
temi vprašanji se vse pogosteje srečujejo kadrovski oddelki podjetij in
drugih organizacij, saj so vse bolj jasna spoznanja, da gre po eni strani
za strateško pomembne kompetence, po drugi strani pa za kompetence,
ki pri zaposlenih pogosto niso zadostno razvite. Zato jih je danes pri
zaposlenih nujno razvijati v njihovi odrasli dobi. Smiselno ter bistveno
bolj učinkovito in neprisiljeno pa jih je mogoče razvijati že v otroški dobi.
Tega se zavedajo tudi v nekaterih vrtcih, kjer projektno delo in projektne
pristope vse pogosteje uporabljajo za sistematično izvajanje programov
dela in obenem za razvijanje sposobnosti otrok za učinkovito projektno
delovanje. V nadaljevanju predstavljamo primere tovrstnih dobrih praks
v vrtcu Mavrica Vojnik in na Ljudski univerzi Lendava.
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USPOSABL JANJE ZA PROJEKTNO DELO

PROJEKT
» H R A N A N I Z A TJ AV E N DA N «
V V R TC U M AV R I C A V O J N I K
Av to r i ca : S a bi n a Tav ze s, d ip l. vzg.

V

okviru Ekošole smo se s skupino otrok, starih 3–4
leta, vključili v projekt »Hrana ni za tjavendan«,
saj je skrb za prehrano v najzgodnejšem obdobju ena
najpomembnejših investicij v življenju.
In zakaj smo se odločili za projektno delo?

Projektno delo nam omogoča dve možnosti: prisluhniti že razvitemu
interesu otrok in ga upoštevati ter otrokom prek njihovega aktivnega
vključevanja v različne dejavnosti omogočati tudi odkrivanje in razvijanje
novih interesov. Prav pri tem pa nam lahko veliko pomagajo ravno teme,
ki izhajajo iz vsakodnevnih življenjskih situacij. Te namreč otrokom
omogočajo, da pokažejo že pridobljene izkušnje ter prek tega prihajajo do
novih spoznanj in znanj.
Za otroke pa je pri doseganju načrtovanih ciljev zelo pomembno, da jih
dosegajo z uporabo čim večjega števila svojih čutil: oči, ušes, rok, nosu,
jezika itd. S tem se poveča učinkovitost učenja. Hkrati pa moramo v vzgojnoizobraževalnem procesu otrokove interese spodbujati z neposrednim
aktiviranjem otroka v učni proces. Prav projektno delo pa otroku ponuja
veliko možnosti za neposredno odkrivanje, spoznavanje, raziskovanje …
Seveda pa je treba projektne dejavnosti organizirati tako, da upoštevamo
interese in predznanja otrok.
Naša pot izvajanja projekta »Hrana ni za tjavendan« v skupini
Celo šolsko leto smo v mesečno načrtovanje vključevali vsebine s projekta,
v aprilu pa je bila hrana naša osrednja tema, ki smo jo razširili na več podtem.
Z otroki smo spoznavali, kaj je zdrava hrana, katere sestavine uporabljamo
pri kuhanju, raziskovali smo, kaj se zgodi z ostanki hrane, od kod prihajajo
posamezne sestavine, sadje, zelenjava, merili smo količino zavržene hrane,
oblikovali svoj jedilnik ... V dejavnosti smo vključili tudi babice, dedke in
starše, ki so skupaj z otroki doma pripravili kakšno jed iz ostankov hrane in
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in upoštevati že
razviti interes
otrok in jim prek
njihovega aktivnega
vključevanja v
različne dejavnosti
omogočati tudi
odkrivanje in
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Hkrati jim projektno
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raziskovanje,…
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Otroci imajo med
projektom veliko
možnost medsebojnega
sodelovanja, razmišljanja,
podoživljanja,
samostojnega
reševanja problemov,
medvrstniškega
učenja in pridobivanja
odgovornosti, da je vsak
od nas odgovoren za
ohranjanje okolja.

nam jo prek fotografij tudi predstavili. Otroci so skupaj s starši raziskovali
tudi, kaj so nekoč jedli njihovi dedki in babice za zajtrk, kosilo in večerjo.
Zelo pomembno pa je, da otroku hrano predstavimo s pozitivnega stališča.
Tako sva strokovni delavki poskušali otrokom prek različnih dejavnosti
približati pomen zdrave prehrane, različne načine shranjevanja in uporabe
živil, pripravo jedi iz zavržene hrane ...
Zaradi želje, da bi otrok jedel bolj zdravo, ne smemo jedi prepovedovati.
Ko otroci vedo, da nobena stvar ni prepovedana, jim je veliko stvari
manj privlačnih. Dolžnost vsakogar izmed nas pa je, da sami skrbimo za
svoje zdravje in ga skušamo ohranjati. Otrokom moramo to odgovornost
privzgojiti že v zgodnjem otroštvu. Seveda ne zadostuje, da smo otrokom
pri zdravem prehranjevanju samo učitelji, moramo jim biti tudi dober
zgled. Pomembno je, da otroke v tem smislu začnemo vzgajati že tedaj,
ko začnejo zaznavati okolje in se začenjajo učiti. Tako smo se na samem
začetku z otroki pogovarjali, kaj radi jedo za zajtrk, kosilo in malico. Na
podlagi tega smo sestavili naš »JEDILNIK NAJLJUBŠIH JEDI«. V tem času
nas je obiskala tudi naša organizatorka prehrane Mojca in nam obljubila,
da bo tudi ona vključila kakšno našo izbrano jed v jedilnik za celoten
vrtec. V nadaljevanju je sledilo raziskovanje, iz česa je pripravljena
posamezna jed in od kod vse te sestavine prihajajo. Otrokom sva za lažjo
predstavo, iz katerega dela sveta prihaja posamezno živilo, prinesli globus
in atlas sveta. Pri spremljanju komunikacije med otroki sva zaznali, da
nekateri otroci vedo veliko različnih stvari na to temo, zato smo lahko
na podlagi njihovih izjav nadgrajevali začrtane dejavnosti oz. razširili
njihove »debate«. Ob koncu pa smo nekaj časa namenili tudi pogovoru,
kaj se zgodi s hrano, ki nam ostane pri kosilu. V ta namen smo oblikovali
preglednico, v katero smo dnevno beležili količino in vrsto zavržene
hrane. Zelo nas je presenetil pozitiven odziv otrok na te dejavnosti. Otroci
so se namreč res trudili in tudi drug drugega spodbujali, da so pojedli čim
več hrane, ki so jo dobili pri posameznem obroku. Ta dejavnost jim je bila
res spodbuda, da poskusijo tudi hrano, ki jim ni bila preveč všeč. Tudi v
prihodnosti se bom posluževala kakšne podobne dejavnosti, saj takšen
način »dela« na otroke zelo pozitivno vpliva. Tudi ta projekt je dobra
osnova za načrtovanje dejavnosti, saj je poln dejavnosti, prek katerih
lahko otrokom privzgajamo pomen zdrave prehrane in seveda v prvi vrsti
odnos do hrane.
V procesu izvajanja dejavnosti sva uporabljali različne oblike in metode
dela. Dejavnosti sva organizirali kompleksno, pri čemer so se prepletali
cilji, vsebine in metode, etape učnega procesa, mišljenje, poučevanje
in doživljanje. Vse to je otrokom omogočalo, da so bili dovolj aktivni. V
Kurikulumu za vrtce je načelo aktivnega učenja opredeljeno kot nenehna
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skrb za sprotno zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki
omogoča izhajanje tako iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega
usmerjanja kakor tudi iz otrokovih samoiniciativnih pobud (1999, str. 16–
17).
Pri dejavnostih sva uporabili naslednje metode: metodo pogovora, metodo
razgovora, metodo pripovedovanja, metodo razlage, metodo demonstracije
ali kazanja, metodo opazovanja, metodo igre in metodo spodbujanja.
REZULTATI v sliki in besedi
Vsebine projekta smo izvajali celo šolsko leto ter jih vključevali v aktualne
teme in dogodke.
In kaj vse smo počeli?
•
•

Otroci in starši so raziskovali, kaj vse so jedli naši dedki in babice.
Ugotovili smo, da so jedli zelo preproste, vendar raznolike jedi.
Pripravili smo si povsem našo kuharsko obleko.

Naša kuharska obleka

•

To smo mi kuharji

Ob praznovanju pusta smo si po starem receptu spekli skutne miške.
Bile so zelo okusne in so se nam kar stopile v ustih.

14

•

Kuharice so nam omogočile, da smo si ogledali, kje vse imajo shranjena
živila – ogledali smo si hladilnico, shrambo in kuhinjo, kjer nam vsak
dan pripravljajo zelo okusno hrano.

•

Raziskovali smo, od kod vse dobivamo hrano.

S pomočjo globusa in atlasa smo si pogledali, kje leži država,
iz katere prihaja k nam posamezno živilo.

•

V našem vrtcu imamo kar nekaj vrtov, na katerih rastejo različna zelišča
in zelenjava in za katere pomagamo skrbeti tudi mi najmlajši
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•

Mini vrtiček smo si naredili kar v igralnici. Posadili smo sončnice in
posejali paradižnik.

NAŠA NALOGA JE BILA, DA SMO ZA RASTLINE TUDI SKRBELI - preverjali,
kdaj jih je treba zaliti, in jih tudi sami zalivali, spremljali smo njihovo rast ...
•

Raziskovali smo, iz katerih živil je sestavljeno »današnje kosilo«. Prek
plakatov smo drug drugemu predstavili, kaj vse bomo zavrgli, če ne
bomo pojedli kosila:

•

Spremljali smo količine zavržene hrane pri posameznem obroku.

16

Beleženje ugotovitev na plakat

Naš plakat

•

Kuharice so nam predstavile, kam gredo ostanki hrane, ki je nismo
pojedli.

•

Oblikovali smo jedilnik naših najljubših jedi, ki smo ga obogatili s
sličicami.

Nekaj jedi z našega jedilnika se je uvrstilo
tudi na jedilnik celotnega vrtca.
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•

Zbirali smo recepte, ki so bili reciklirani – to so recepti, po katerih lahko
skuhamo jedi iz sestavin, ki so nam ostale po obroku.

•

V času izvajanja projekta nas je obiskala naša organizatorka prehrane
Mojca, ki se je tudi aktivno vključila v dejavnosti. Spremljala je količino in
vrsto zavržene hrane pri posameznih obrokih. Pri oblikovanju jedilnika
najljubših jedi pa je skupaj z otroki izbrala tiste, ki jih je kasneje uvrstila
na jedilnik za celoten vrtec.
S posameznimi dejavnostmi smo se predstavili tudi na sejmu Altermed.

•

ZAKLJUČEK
Skozi različne aktivnosti sva krepili znanja otrok z vseh področij kurikuluma
in jim privzgajali pomen zdrave hrane in seveda odnos do hrane nasploh.
Otroci so med projektom imeli možnost medsebojnega sodelovanja,
razmišljanja,
podoživljanja,
samostojnega
reševanja
problemov,
medvrstniškega učenja in pridobivanja odgovornosti, da je vsak od nas
odgovoren za ohranjanje okolja.
“Dragoceno je, da lahko sedimo z družino in prijatelji
ter uživamo v okusni hrani.
Je nekaj, česar nimajo vsi.
Veliko ljudi na svetu je lačnih.”
(Kahlil Gibran)

Literatura:
1. Kurikulum za vrtce (1999), Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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USPOSABL JANJE ZA PROJEKTNO DELO

PROJEKTI KOT ENA IZMED
T E M E L J N I H D E J AV N O S T I
ORGANIZACIJ ZA
I ZO B R A Ž E VA N J E O D R A S L I H:
PRIMER LJUDSKE UNIVERZE
L E N DAVA
Av to r i ca : R a h ela Hojnik Kelenc, d irektor ic a Ljud ske univer ze Le n dava

O

rganizacije za izobraževanje odraslih smo se v Sloveniji že na prehodu
v novo tisočletje začele srečevati s prvimi poskusi projektnega dela,
saj do leta 2018 izobraževanje odraslih v Sloveniji ni tvorilo javne mreže,
ustanoviteljice slednjih pa so občine, ki lahko za javne zavode skrbijo
bolje ali pa tudi slabše. Prav zaradi slednjega se je predvsem vodstveni
kader zavedal, da bo zaposlene lahko obdržal le, če bo se »spopadel« s
projektnim managementom, ki nam je v tistih časih bil še popolnoma
tuj. Prav v tistem času pa so gospodarske in ekonomske razmere privedle
do prve večje krize na področju izobraževanja odraslih (zaradi stečajev
je propadlo več podjetij, naši uporabniki si več niso bili sposobni sami
plačevati šolnin …), zato se je bilo treba hitro in smotrno prilagoditi
novonastalim razmeram.
Danes je projektno delo naš vsakdanjik, čeprav smo leta 2005, ko smo
morali zagristi v takrat za nas kar kislo jabolko (zavedati se je treba, da je
večina zaposlenih na ljudskih univerzah po osnovnem poklicu učiteljev),
bili polni strahov in dvomov. Zavedamo se, da so projekti tisti, ki nas
povezujejo na lokalni, regionalni, nacionalni, v zadnjem času pa tudi na
mednarodni ravni. Z njimi zagotavljamo razvoj človeških virov na lokalni
ravni, obenem pa skrbimo za tiste najranljivejše ciljne skupine, ki lahko
pri nas, v okviru različnih programov in podpornih dejavnosti, najdejo
varno zatočišče.
V letu 2019 na Ljudski univerzi Lendava izvajamo 16 projektov, od tega
10 nacionalnih in 6 mednarodnih. V dveh nacionalnih projektih, ki sta
razvojna, sodelujemo že vrsto let, oba pa se nanašata na presojanje
kakovosti izobraževanja v naši izobraževalni organizaciji. Vsi nacionalni
projekti so financirani iz ESS in integralnega proračuna v razmerju 80 : 20,
v njihovem okviru pa ponujamo brezplačne programe izobraževanja
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našim uporabnikom ter vrsto podpornih dejavnosti, med drugimi tudi
karierno svetovanje, možnost samostojnega učenja v našem središču
ob podpori mentorja in informiranje o možnostih izobraževanja v regiji.
Večina mednarodnih projektov je financiranih iz programa Erasmus+. Ti
projekti pa ne pomenijo samo možnosti za razvoj inovativnih pristopov
v izobraževanju odraslih, ampak imajo še veliko pomembnejšo dodatno
vrednost na področju osebnega razvoja. Omogočajo namreč, da osebno
spoznavamo evropske modele izobraževanja odraslih ter z mednarodnega
obiska poleg novih izkušenj in spoznanj pogosto »prinesemo« tudi kak
primer dobre prakse, ki ga potem prilagodimo slovenskemu okolju. V
zadnjem času v prav te projektne dejavnosti vključujemo mlade ter jih na tak
način povezujemo z lokalnim okoljem ter jim dajemo možnost spoznavanja
projektnega dela in izobraževanja odraslih, obenem pa jih spodbujamo, da
oblikujejo svoje mnenje o določeni temi, ki se v okviru projekta obravnava.
Posebno pozornost v okviru projektnih aktivnosti pa posvečamo romski
skupnosti, saj si želimo, da bi jo večinsko prebivalstvo sprejemalo brez
stereotipov in predsodkov. Trenutno izvajamo dva večja nacionalna
projekta, ki se neposredno dotikata opolnomočenja pripadnikov romske
skupnosti, in sicer projekt Večnamenski romski center Dolinsko, projekt
Socialna aktivacija za Rominje in dva mednarodna projekta, Give them a
chance ter New chance for us, v okviru katerih razvijamo nove programe
strokovnih usposabljanj za izobraževalce odraslih, ki poučujejo odrasle
Rome, ter gradiva, ki naj bi izobraževalcem pomagala pri razvijanju
temeljnih kompetenc pri odraslih Romih. Kljub temu, da mnogi menijo, da
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s projektno dejavnostjo ne moreš vplivati na spremembo razmišljanja pri
osebah, ki jih uvrščamo v eno od ranljivih ciljnih skupin, pa mi lahko z
gotovostjo trdimo, da so že po dveh letih izvajanja omenjenih projektov
vidni prvi rezultati, in sicer so trenutno vsi otroci iz romskega naselja
vključeni v program predšolske vzgoje, vsi osnovnošolci pa so uspešno
zaključili osnovno šolo ter se vpisali v različne srednješolske programe.
Vsi iz prve generacije so uspešno napredovali v višji letnik.
Vsebina izobraževanja, ki ga izvajamo, se skozi čas nenehno spreminja, toda
naše poslanstvo in vizija v ospredje postavljata družbeno odgovornost,
enake možnost za vse in prizadevanja, da vsem generacijam ponudimo
aktualna in potrebna znanja. Zaposlenim na Ljudski univerzi Lendava pa
prav projektna dejavnost omogoča strokovno in osebno rast, obenem
pa možnosti nenehnega učenja. Pa saj je prav to bistvo izobraževanja
odraslih, mar ne?
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PROJEKTNA SLOVENIJA

O B V L A D O VAT I P R O J E K T N O
P O S LOVA N J E I N R A Z VO J J E
POGOJ ZA DOSEGANJE VEČJE
KONKURENČNOSTI, JE POGOJ
Z A U S T VA R J A N J E B O L J Š E G A
S V E TA
Av to r : d r. Anto n Ha u c, u n i v. di pl. i nž. st r. , č ast ni č lan ZPM

P

rispevek o podjetju ESOTECH
www.esotech.si/o-podjetju in o
predstavitvi njegovega projektnega
poslovanja smo podnaslovili s
trditvijo, da se z obvladovanjem
projektnega poslovanja dosega
večja konkurenčnost. Dodali smo
tudi zapis poslanstva podjetja,
ki se glasi »Ustvarjamo boljši
svet.« To poslanstvo je možno
obravnavati kot interno usmeritev
projektnega in ostalega poslovanja
ESOTECH v okviru dveh divizij ekologija in energetika. Pri tem
se nam nehote postavi vprašanje,
kaj pa je boljši svet, kako ga
ustvariti, kako si ga zagotoviti? O
tem se veliko razpravlja, imamo
svetovne podnebne konference,
o tem razpravljajo na letošnji
konferenci
Združenih
narodov;
odvijajo se mednarodna strokovna
posvetovanja,
mednarodne

podnebne konference in še bi lahko
naštevali. A le redkokje in redkokdaj
se razpravlja projektih, s katerimi
si bi ustvarili boljši svet. Vsekakor
lahko postavimo trditev, da si je
ta svet možno ustvariti z vrsto
projektov, programov projektov ali
tudi portfeljev projektov. Projekti
bodo potrebni. Kakšni? Kdo mora biti
vključen v oblikovanje programov
vseh potrebnih projektov?
Projekti na področju energetike in
ekologije so izredno pomembni,
lahko jih uvrstimo med prioritetne
v naporih za boljši jutri. Seveda pa
niso edini, ki k temu pripomorejo.
ESOTECH je od svoje ustanovitve
leta 1952 prešel različne razvojne
faze. Po letu 1992 pa je njegova
usmeritev izoblikovati razvojno in
inženiring znanje ter usposobljenost
obvladovanja projektov za zunanje
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naročnike
–
investitorje
na
področju ekologije in energetike.
Pregled projektov, ki so jih izvedli,
to usmeritev samo potrjuje.

klimatske naprave nadomestimo
z
daljinskim
ogrevanjem
in
hlajenjem, nemudoma investiramo
v energijsko neodvisnost javnih
stavb, zapremo mestna središča za
Za pogovor o izpostavljeni uvodni promet in alternativno zgradimo
tematiki smo zaprosili predsednika kolesarske
poti,
dokončno
uprave g. Marka Škoberneta.
sprejmemo odločitev za izgradnjo
srednje savskih hidroelektrarn,
poskrbimo za sodobno železniško
omrežje in še bi lahko našteval.
Bistveno je, da je prišel čas za nove
tehnologije in skrbno, racionalno ter
premišljeno rabo obnovljivih virov.
Na prvem mestu pa je po mojem
mnenju vsekakor razogljičenje in
skrb za kakovostno pitno vodo.
Marko Škoberne, predsednik uprave

Pri tem ne morem mimo NEPN
Kako bi vi opredelili »boljši
(Nacionalni energetski podnebni
jutri« na področjih ekologije
načrt), ki je strateški dokument
i n e n e r g e t i k e ? K a j b i b i l o t r e b a države, ki mora za obdobje do leta
postoriti oz. kateri projekti bi
2030 (s pogledom do 2040) določiti
bili potrebni, so prioritetni?
cilje, politike in ukrepe na petih
Zavedam se, da so vaši
razsežnostih
energetske
unije:
odgovori lahko zelo obsežni,
1. razogljičenje in obnovljivi viri
vendar …?
energije, 2. energetska učinkovitost,
3. energetska varnost, 4. notranji trg
Glede na ugotovitve znanstvenikov energije ter 5. raziskave, inovacije
se naš planet segreva bistveno in konkurenčnost.
hitreje, kot smo pričakovali, države
pa z ukrepi boja proti podnebnim Velja opozoriti, da je 23. maja 2019
spremembam in prilagajanju na Vlada
Republike
Slovenije
globalno segrevanje ne sledijo obravnavala okvir o pripravi
dejanskemu stanju ogroženosti, dolgoročne podnebne politike
upam si reči, izrednim razmeram Slovenije do leta 2050 –»Slovenija
eksistenčne ekološke ogroženosti. in zdrav planet«, s katerim želi
Rešitve seveda so, vendar terjajo Slovenija spodbuditi podnebno
odločitev politike, skupnosti in vseh krepitev vseh relevantnih politik na
nas, da okolje postavimo na prvo sektorski in nadsektorski ravni.
mesto, bistveno znižamo porabo
naravnih virov ter uveljavimo t.i. Pri tem ne pozabimo Strategije
zero waste politiko upravljanja z Republike Slovenije, saj skladno
odpadki; individualna kurišča in z njo in upoštevajoč razsežnosti
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energetske
unije
Slovenija
predvideva do leta 2030 kot
prednostni
razvojni
usmeritvi
zasledovati prehod v nizkoogljično
krožno gospodarstvo in trajnostno
upravljanje naravnih virov. Slovenija
si je določila naslednje kazalnike
uspešnosti:
• snovno produktivnost,
• delež obnovljivih virov v končni
rabi energije,
• emisijsko produktivnost (BDP/
izpusti toplogrednih plinov),
• kmetijska zemljišča v uporabi,
delež v skupni površini,
• kakovost vodotokov,
• biokemijsko potrebo po kisiku v
rekah in
• ekološki odtis.
Ob snovanju novih nacionalnih
energetskih in podnebnih načrtov
pa bi se vsekakor veljalo nekoliko
pomuditi tudi pri razmisleku o treh
med sabo neločljivo povezanih
osnovnih
stebrih
energetske
politike; ti so podnebna trajnost,
konkurenčnost oskrbe z energijo ter
zanesljivost oskrbe. Ob tem želim
izpostaviti predvsem slednjega, t.j.
zanesljivost oskrbe, ki ji po mojem
mnenju načrtovalci posvečajo vse
premalo pozornosti. Naj ob tem
posebej izpostavim dejstvo, da je
bila Slovenija v letu 2018 na podlagi
ocene Svetovnega energetskega
sveta (angl. World Energy Council)
globalno uvrščena na drugo mesto,
in to ravno v kriteriju zanesljivosti
oskrbe, kar gre zagotovo pripisati
tehtnemu premisleku in vizionarstvu
generacij, ki so pred desetletji
pripravljale podlage za gradnjo

ter ne nazadnje tudi postavile naš
sedanji energetski sistem. Vsekakor
velik izziv za vse načrtovalce naše
energetske prihodnosti in ne
nazadnje vse nas …
V to reševanje se lahko vključi tudi
ESOTECH kot gospodarska družba
za razvoj in izvajanje ekoloških in
energetskih projektov, ki na trgu
opravlja
storitve
izvedbenega
in svetovalnega inženiringa. V
odvisnosti od razmer na trgu in
kompleksnosti
projekta
družba
prek naročila ali pogodbe prevzame
posamezno fazo, več faz ali pa
celotno izvajanje projekta – od
konzaltinga, osnovne ideje, preko
investicijskega programa, projektne
dokumentacije, upravnih postopkov,
do izvedbe, zagona in predaje
naročniku ter poprodajnega servisa.
Družba prek rezultatov lastnega
razvoja in sodelovanja s partnerji
razpolaga z naborom tehnologij, ki
jih trži in realizira v obliki storitev
izvedbenega
in
svetovalnega
inženiringa.
Država, omejimo se na
vlado, ima pri oblikovanju
in izvajanju razvoja na
razpolago pravzaprav
tri strategije. Strategijo
posega, strategijo vplivanja
in strategijo zagotavljanja
p o g o j e v. E k o l o g i j a i n
energetika je sicer lahko
domena privatnega lastniškega
s e k t o r j a ( n p r. p o d j e t j e , k i m o r a
zagotavljati čisto odpadno
vodo ali izvaja zbiranje in
p r e d e l a v o o d p a d k o v, m a l e

24

hidroelektrarne, vetrne
elektrarne ipd.), je pa tudi
domena države, posebno tam,
kjer so objekti, proizvodnja,
predelava odpadkov in
podobno v njeni lasti.
Ve n d a r m o ra p a l e o b s t a j at i
nacionalna strategija, ki je
vsaj na določenih področjih
del strategije EU in nasploh
človeštva. Katera strategija
bi bila najprimernejša ali
katere bi bile najprimernejše,
da se zagotovi usmerjanje
investitorjev in s tem
projektov v »ustvarjanje
boljšega sveta«, predvsem
na programskih področjih v
okviru vaših divizij?

So nacionalni razvojni
programi usmerjeni v to, da
bi prispevali k izboljšanju
podnebnih sprememb, k
z m a n j š e v a n j u o d p a d k o v,
ohranjanju narave in
biotskega sistema itd.? Je v
teh programih in zakonodaji
nakazana zahteva po izvajanju
projektov v zvezi s tem?
Papir prenese vse in marsikaj je na
papirju napisano odlično. Manjka
realizacije, dejanskih ukrepov in
odzivanja. Že skoraj desetletje
čakamo
na
novi
energetsko
podnebni koncept razvoja Slovenije,
o katerem sem prej govoril. O NEK,
TEŠ, HE - hidropotencialu in ostalih
obnovljivih virih se veliko govori,
vendar od medijskih izjav do
odločitev, kaj šele investicij, ki so
nujno potrebne, nikakor ne prihaja
z enako hitrostjo. Seveda imamo
veliko srečo, saj je v Sloveniji
ogromno znanja in potenciala,
vendar se moramo zavedati, da
bodo pametna mesta in vasi brez
bistvenih posodobitev električnega
omrežja in novih virov električne
energije ostala zgolj in samo dobra
ideja. In tu imamo kot skupnost
morda največji izziv, kako od ideje
k realizaciji. Pravočasno seveda.
Tudi v tem primeru ima podjetje
Esotech z različnimi do sedaj
izvedenimi projekti precej referenc
in znanja ter resursov, ki so lahko
del tovrstnih projektov v prihodnje.

Stanje
je
preveč
kritično,
naloge in izzivi pa preobsežni,
da bi se lahko zadovoljili le
s
strategijo
zagotavljanja
pogojev. Si predstavljate, kaj
pomeni razogljičenje energetike
in
zagotovitev
energetske
samozadostnosti bivalnih objektov?
Ne le Slovenija, ne samo EU, celotna
mednarodna skupnost bo morala
odločno in učinkovito poseči v
trenutno stanje z ambiciozno
okoljsko politiko. Slednjo smo
opredelili v strategiji Slovenije, EU
pa v skupni strategiji in strategiji EU.
Izvesti bo treba veliko investicijskih
projektov za razogljičenje, razvoj
in izgradnjo sodobne komunalne
infrastrukture in tako zagotoviti,
da bo na tem planetu čez 50 let
sploh še mogoče živeti. Potreben P o z n a n e s o u s m e r i t v e ,
je odločen poseg ter usklajeno in d i r e k t i v e E U , k i i m a j o z a
hitro odzivanje.
posledico tudi finančno in
drugo podporo projektom
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na področju ekologije in
energetike. Vsek akor ste lahko
v veliko pomoč tistim, ki s
svojimi projekti kandidirajo za
sredst va iz raznih sk ladov EU,
sredstev kohezijske politike
EU in ne nazadnje nacionalnih
programov finančne podpore za
i z v a j a n j e t o v r s t n i h p r o j e k t o v.

straneh. Sem optimist, a dela pred
nami vsemi je resnično veliko.

Programa – Divizija ekologija
in Divizija energetika
Naprosili smo direktorja divizije
Energetika, mag. Draga Pavliča,
in direktorja divizije Ekologije,
mag. Iztoka Hrastela, za nekoliko
podrobnejšo predstavitev divizije s
poudarkom na tem, kakšni projekti
so in bodo pomembni in kateri
naročniki oz. investitorji so in bodo
najpomembnejši na eni strani za
ESOTECH in na drugi za povečanje
vlaganj na področjih ekologije in
energetike.

Najprej
se
moramo
zavedati,
da sredstva EU niso sredstva, ki
pridejo od nekod drugod in od
nekoga drugega, so vplačila naših
davkoplačevalcev, ki se v državo
vračajo, če znamo pripraviti dobre
projekte. Žal trenutno z veliko
zaskrbljenostjo spremljamo stopnjo
počrpanosti teh sredstev. Strateški
interes Slovenije mora biti, da
sredstev koristimo več, kot smo jih
vplačali, ne pa da se sprijaznimo s
tem, da nam to ne gre. Ključno pa
je seveda, kako se bo naša država
dogovorila (izpogajala) za prihodnjo
finančno perspektivo. Smo država
“prijateljica kohezije” vendar bo v to
treba vložiti dodaten napor, saj brez
solidarnosti znotraj EU preprosto mag. Drago Pavlič, univ. dipl. inž. elek.
ne moremo računati na uresničitev direktor divizije Energetika
Pariških
ciljev.
www.consilium. Certified Projects Director, Level A, IPMA, ZPM
europa.eu/sl/policies/climatechange/
Koriščenje teh sredstev v
S l o v e n i j i j e s l a b o , n i p r o j e k t o v.
Pa je res tako …?
Realnost žal ni prijazna, lahko pa s
svojim delom in zavedanjem, da smo
vsi odgovorni za boljši jutri, stvari
premaknemo na bolje. Gospodarstvo
in javna uprava skupaj, z enako mero mag. Iztok Hrastel, univ. dipl. inž. str.
vložene energije in dela na obeh direktor divizije Ekologija
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Certified Projects Director, Level A, IPMA, ZPM

Diviziji Energetika in Ekologija
predstavljata
dva
portfelja
projektov v družbi ESOTECH, prek
katerih družba uresničuje svoje
poslanstvo in poslovne strategije/
načrte. V vsakem od obeh portfeljev
je več programov (ki jih v podjetju
imenujemo
programsko
tržna
področja), znotraj teh programsko
tržnih področij (PTP) pa se običajno
izvaja več projektov hkrati.
D. Pavlič: Divizija Energetika,
to je portfelj www.esotech.si/
energetika, za katerega sem
odgovoren, ima po letnem načrtu
predviden pomemben delež v
strukturi prihodkov podjetja. V
okviru te divizije ESOTECH izvaja
inženirske projekte, hkrati pa
izvaja servisiranje in zagotavlja
tudi proizvodnjo NN naprav.
Programsko tržna področja divizije
in kupci so razvidni iz referenc na
spletnem naslovu www.esotech.si/
e n e rg e t i k a / e n e rg e t i k a - re fe re n ce.
Kratka predstavitev področij:
•
•
•

•

Obnova in novogradnja
hidroenergetskih objektov
Obnova in novogradnja
termoenergetskih objektov
Prenos in distribucija
električne energije: razdelilne
transformatorske postaje,
transformatorske postaje,
kablovodne povezave, pametna
omrežja
Proizvodnja in distribucija
toplotne energije, hladu:
področje daljinske energetike,
kotlovnice (različni energenti,

•

•

biomasa, plin, kogeneracije,
trigeneracije, daljinsko
hlajenje, izgradnja sistemov,
itd.
Energetika v industriji:
energetske naprave, racionalna
raba energije
OVE, URE, tehnološke
instalacije, gradbene
instalacije: energetska oskrba
in tehnološke instalacije,
učinkovita razsvetljava, vetrne
elektrarne, sončne elektrarne,
male hidroelektrarne

RTP Podlog

Daljnovod Železniki Bohinj
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•

HE Brežice

I.
Hrastel:
Divizija
Ekologija
predstavlja
portfelj
projektov
znotraj
Inženiringa
družbe
Esotech. Projekte znotraj divizije
združujemo v programe in portfelj
projektov. V letnih poslovnih
načrtih
predvidevamo
stalno
večanje
prihodka,
predvsem
na področju projektov, ki so
financirani iz evropskih sredstev.
Poslovna usmeritev divizije je poleg
osvajanja domačega tržišča tudi
intenzivno širjenje na tuje trge.
Divizija Ekologija zajema rešitve na
področju zraka, vode, odpadkov in
na področju namenskih tehnoloških
rešitev
www.esotech.si/ekologija
. Portfelj projektov posameznih
programsko tržnih področij in s tem
povezanih kupcev www.esotech.
si/energetik a/energetik a-reference
zajema
naslednja
ponudbena
področja:
•
•

Varovanje in priprava VODA:
• Priprava pitne vode: pitna
voda za potrebe oskrbe
prebivalstva in voda v
industrijskih procesih,
pripravljena s fizikalnimi
tehnološkimi postopki
(membrane)

•

Čiščenje komunalnih
odpadnih voda in čiščenje
industrijskih odpadnih
voda: fizikalni (mehanski),
fizikalno-kemijski postopki/
čistilne naprave ter
ponovna uporaba očiščenih
industrijskih voda (zapiranje
vodnih krogotokov)
• Priprava vode za procese
v energetiki in industriji:
fizikalno-kemijski postopki
za pripravo vode v
energetiki in procesni
industriji
• Varovanje zraka
• Čiščenje dimnih plinov iz
zgorevalnih procesov v
energetiki in industriji:
čistilne naprave za
znižanje SO x , NO x , CO 2 , CO,
HCl, HF, HBr, organskih
spojin, trdnih delcev in
snovi (strupene kovine in
polkovine, kot so Pb, Hg,
Cd, As, Se, Zn …), trdoživih
organskih onesnaževal, kot
so PCDD/F (poliklorirani
dibenzodioksini/furani)
• Čiščenje izpuhov v ozračje
- trdni delci, odpraševanje:
filtracija plinov, odsesovalni
sistemi
Celovita obdelava ODPADKOV
• Sortiranje komunalnih in
industrijskih odpadkov in
priprava za deponiranje,
kompostiranje, termično
obdelavo: tehnologije
za obdelavo sekundarnih
odpadkov iz čistilnih naprav
Namenske tehnološke rešitve
v industriji
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•

•

Transportni sistemi za
kosovne in praškaste
materiale: tračni transport,
pnevmatski transport, sejanje,
skladiščenje
Projekti v metalurgiji: sistemi
za luženje, pranje, sušenje;
rekonstrukcije in novogradnje
proizvodnih linij

TE Nikola Tesla A – objekt čiščenja zaoljenih
vod z naprave za razžveplanje dimnih plinov

TE Nikola Tesla A – objekt čiščenja vod

Komunalna čistilna naprava Jesenice

Koto – bioplinska naprava
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G. Pavlič in Hrastel sta si pridobila
certifikat
IPMA
po
programu
ZPM SloCert in sicer Certificirani
direktor projektov. Glede na visoko
raven obvladovanja projektov oz.
projektnega poslovanja nasploh smo
jima zastavili nekaj vprašanj.
Kako imate organiziran
projektni management
za eksterne komercialne
projekte in interne razvojne
projekte? Kaj vse zajema to
organiziranje?
D. Pavlič: ESOTECH je projektno
usmerjena družba z matrično
organizacijsko
strukturo
Funkcija Management projektov
predstavlja v ESOTECH uveljavljeno
tehnologijo dela, ki daje odgovor na
zastavljeno nalogo - izvesti projekt,
ki zahteva vključitev različnih strok,
znanj, izkušenj in kompetenc v
dogovorjenem času, z razpoložljivimi
proizvodnimi sredstvi in z želenimi
(planiranimi) učinki ter zahtevami
iz sklenjenih pogodb. Projektna
organiziranost in projektno vodenje
je v družbi ESOTECH že vrsto let
uveljavljen poslovni proces, ki
združuje pomembne aktivnosti,
prek katerih družba realizira tako
strateške in dolgoročne kakor tudi
posamezne cilje letnega poslovnega
načrta. Management tehnologij in
projektov je tako postal pomembno
orodje in s tem del celovitega
managementa družbe ESOTECH.
Poslovne funkcije trženje, projektiva
in razvoj, izvedba oz. montaža ter
ekonomika in finance podpirajo
osnovni projektni proces.

I. Hrastel: Dodajmo še naslednje:
izvajanje projektov v družbi ESOTECH
zajema
izvajanje
komercialnih
projektov za naročnike po sistemu
inženiring - nabava - izvedba
(EPC; engineering - procurement construction). To pomeni, da družba
skladno z zahtevami naročnika in
zakonodaje pripravlja investicijsko
dokumentacijo,
idejne
rešitve,
projektira, opravlja aktivnosti in
naloge izvedbenega inženiringa,
opravlja meritve ter hladne in
vroče zagone opreme, testira,
šola naročnikove strokovnjake za
pravilno rokovanje s tehnološko
opremo in napravami, opravlja
aktivnosti vzdrževanja in servisiranja
naprav
in
postrojenj,
izvaja
aktivnosti finančnega inženiringa
in za naročnika prevzame vodenje
projektov. Pri tem PF Inženiring,
glede na odločitev zunanjega
naročnika projekta, izvede vse faze
ali samo določene faze naročila/
projekta.
Poleg komercialnih projektov v
ESOTECH potekajo tudi razvojni
projekti. Ti spadajo na področje
razvoja organizacije ali razvoja
tehnoloških rešitev.
Notranji naročnik, t.j. direktor
divizije v sodelovanju s projektnim
timom in službami Managementa
projektov, poskrbi za inicializacijo
in zagon projekta v vseh pogledih
- od formalizacije naročila, prek
imenovanja
in
organizacije
projektnega tima, razpisa proračuna
projekta do priprave in podpisa
pogodb s sodelujočimi partnerji
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(konzorcijsko
sodelovanje,
podizvajalci …) itd. Posebna
pozornost ob zagonu projekta je,
poleg organizacije sodelujočih
partnerjev,
odgovornih
za
izvedbo
projekta
(notranja
struktura projekta), namenjena
prepoznavanju zunanjih deležnikov
oz. zainteresiranih strani ter
vrednotenju
njihove
pozicije,
interesov ter potencialnih vplivov
na izvajanje projekta.
D. Pavlič: Treba je povedati, da
je poslovanje našega podjetja
usmerjeno
v
multiprojektno
poslovno okolje. V tovrstnem okolju
poteka izvedba več projektov
hkrati. Projekti pa so običajno
v različni stopnji gotovosti. V
tovrstnem okolju deluje nekaj
projektnih
managerjev
(vodij),
ki so med drugim zadolženi za
posamezno
programsko
tržno
področje (PTP), hkrati pa imajo
vpliv na projektne time preko
posameznih vodij projektov, ki so
za te projekte in time zadolženi. Da
pa je lahko vodenje in upravljanje
projektov v tovrstnem okolju
uspešno, je bistveno, kako ima
naše podjetje organizirane procese
izvajanja projektov. V ta namen
ima podjetje znotraj poslovne
funkcije Management projektov
vzpostavljen projektni oddelek
(PO), ki bi ga lahko imenovali tudi
projektna pisarna, vendar ima širše
naloge ter ustrezen projektnoinformacijski sistem, ki omogoča
ustrezno vodenje, nadzorovanje in
kontroling nad izvedbo projektov
znotraj
projekta,
programsko

tržnega področja
portfelja (divizije).

(PTP)

in

pa

Postavljate zahteve za zunanje
izvajalce, kako morajo pri
sebi organizirati vodenje
projektov? Je to zajeto v
pogodbah z njimi? Projekti, ki
jih prevzemate, so vse večji in
kompleksnejši.
I. Hrastel, D. Pavlič: Res je, kot
pravite;
današnji
projekti
so
po vsebini vse bolj zahtevni in
kompleksni, tako da skorajda po
pravilu
zahtevajo
sodelovanje
večjega števila podjetij. Za uspešno
realizacijo tovrstnih projektov pa
sta še kako pomembna ustrezna
organizacija in dobro sodelovanje
vseh udeležencev.
Direktnih zahtev našim partnerjem
in izvajalcem po tem, kako naj bi
imeli znotraj lastne organizacije
postavljeno
področje
vodenja
projektov, ne odrejamo, saj bi
to lahko pomenilo preveliko
vmešavanje v njihovo notranjo
organizacijo in interne postopke.
Morda bi to lahko delovalo celo
preveč pokroviteljsko in zato
odbijajoče,
kar
bi
zagotovo
povzročilo negativno klimo v
izvajalskem timu projekta.
Seveda pa pri projektih, kjer
ESOTECH vodi konzorcij partnerskih
podjetij, v katerega je velikokrat
vključen še niz izvajalskih podjetij
in dobaviteljev opreme, veliko
pozornosti posvečamo določanju
ciljev, dobri projektni organizaciji,
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načrtovanju, odločanju, izvajanju,
nadzorovanju
…
skratka,
projektnemu
managementu
v
splošnem in pa predvsem lastnim
izkušnjam ter znanjem s tega
področja. V teh primerih torej
vodenje projektov poteka tako, kot
imamo to področje sistematizirano
v ESOTECH.
Projekt lahko delimo na
faze ali procese pridobitve
tržne informacije, analizo
projektnega zahtevka,
ponudbeni postopek, zagon
izvajanja, izvajanje, predaj
objekta projekta naročniku in
še garancijo (k ar ni nujno, da
se obravnava kot del projekta).
Je vodja projekta imenovan
po odločitvi, da se gre v
ponudbeni postopek, in nato
vodi projekt do njegovega
zaključka ali organizirate
vodenje projekta drugače?
I. Hrastel: V družbi je za zbiranje
tržnih
informacij
in
izdelavo
ponudb zadolžen oddelek Trženja
oz. Ponudbeni oddelek, vendar
je pri večini ponudb, za katere se
odločimo, da jih bomo izdelali,
v inicialni fazi imenovan vodja
ponudbe, ki nato skupaj s sodelavci
ponudbenega
oddelka
pripravi
ponudbo in sodeluje v postopkih do
podpisa pogodbe ter nato projekt,
skupaj s projektnim timom, izvede
do začasne in končne predaje
naročniku.

ponudbe pripravljamo. To pomeni,
da ponudbe pripravljamo na osnovi
prejetih povpraševanj oz. prijav na
javne razpise, potem ko je v podjetju
sprejeta
odločitev
o
izdelavi
ponudbe. Skladno z Zakonom o
javnem naročanju (ZJN-3) naročniki,
po naših izkušnjah, najpogosteje
objavljajo
javna
naročila
po
odprtem postopku, nekoliko manj
uporabljajo konkurenčni postopek s
pogajanjem ter konkurenčni dialog.
V fazi ponujanja imamo izkušnje z
vsemi navedenimi postopki javnega
naročanja.
D. Pavlič: Kakor je že bilo
omenjeno, je vodja ponudbenega
procesa najpogosteje tudi vodja
projekta.
Tim,
ki
pripravlja
ponudbo, je praviloma sestavljen
iz strokovnjakov posameznih strok
(elektro, strojna, gradbena, kemijska
ipd.), kot so: razvojni in procesni
inženirji, strokovnjaki za tehnološko
in kalkulativno obdelavo projektov
ter strokovnjaki posameznih strok:
ekonomija, finance, pravo ipd.,
ki se vključijo po potrebi. Velja
poudariti, da podjetje ni tipični
inženiring
www.gzs.si/zdruzenje_
z a _ i n z e n i r i n g / v s e b i n a / I z ve d b e n i in%C5%BEeniring/Definicijaiz vedbenega-in%C5%BEeniringa,
saj ima poleg lastne registrirane
razvojne skupine, lastnega razvoja in
projektivnega biroja in organizirane
enote izvedbenega inženiringa še
lastno operativo - strojno in elektro
proizvodnjo in montažo.

Ponudbeni postopki v ESOTECH so K a j s o p r i t e m n a l o g e
prilagojeni naročnikom, za katere d i r e k t o r j e v d i v i z i j i n d i r e k t o r j a
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vodenja projektov in vodje
projekta? Pred pridobitvijo
projekta in tudi kasneje
je le treba sprejeti vrsto
pomembnih in za poslovni
u s p e h p o t r e b n i h o d l o č i t e v.
I. Hrastel: direktorji divizij smo
odgovorni, da skupaj z ostalimi
člani vodstva družbe sprejemamo
odločitve, za katere projekte
in katerim kupcem, v okviru
objavljenih razpisov, bomo dali
ponudbo. Vodjem ponudbenih
postopkov in vodjem projektov
ter projektnim izvajalnim timom
direktorji
divizij
predvsem
poskušamo zagotoviti podporno
okolje v vseh pogledih (različne
vrste virov, organizacijo …) za
izvajanje projektnih nalog v skladu
s sprejetimi plani. V zadnjem
času poslovno okolje, v katerem
delujemo,
in
način
izvajanja
projektov pri naših kupcih zahteva
tudi
vse
večje
vključevanja
pravniških znanj, ki so postala še
kako pomembna dodana vrednost
za doseganje poslovnega uspeha.
D. Pavlič: Želel bi izpostavil, da se
pri kandidiranju na javne razpise žal
srečujemo tudi s prakso preuranjenih
objav javnih razpisov za projekte,
za katere naročniki nimajo zaprte
finančne konstrukcije. To je po eni
strani neresno s strani naročnikov
projektov do nas ponudnikov
zahtevnih inženirskih projektov,
saj naročniki »tipajo«, kdo je
zainteresiran za projekt, kakšna
je ocena projekta, brezplačno
pridejo do variantnih rešitev itd.
Po drugi strani pa priprava ponudb,

ogledi, koncipiranje projektnih
rešitev, tehnološka obdelava in
ovrednotenje projektnih rešitev
predstavlja tudi velik finančni
vložek podjetja, ko se prijavlja na
razpis in pripravi ponudbe. V Srbiji
na primer je v njihovem zakonu o
javnem naročanju v posameznih
primerih predvideno povračilo
stroškov ponudnikom za pripravo
ponudbe. Le kdaj bomo to uspeli
uvesti v prakso tudi pri nas?
Pri nas v Sloveniji (in ta praksa se
prenaša tudi na trge bivše naše
skupne države) so včasih javna
naročila postala že prava farsa in
model za uničevanje inženiring
in projektnih podjetij. Kaj vse
smo že doživeli od konkurence, ki
ni sposobna pri istem naročniku
izvesti projekta do konca in stoji z
deli, hkrati pa na drugem razpisu
pri taistem naročniku v kombinaciji
z drugim poslovnim partnerjem
pridobi pod ceno nov projekt?
Ali pa do tega, da so si naročniki
privoščili na enem razpisu 16 krogov
pogajanj, projekt je pridobilo
podjetje z lastnikom, ki je spustil
že nekaj svojih podjetij v stečaj,
obveznosti pustil na teh podjetjih,
z novim podjetjem pa pridobil ta
projekt, kar pa je na koncu imelo za
posledico velike težave pri izvedbi
projekta, saj je naročnik imel težave
z zaključitvijo projekta. Da bi se
tega moral vnaprej zavedati, pa
očitno ni pomembno.
Stanje na tem področju pa
prizadene predvsem podjetja, kot
je naše, ki nima dolgov do države,
dobaviteljev in zaposlenih, ki je
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družbeno odgovorno in je prisiljeno
nastopati na trgu naproti podjetjem,
ki vsega tega nimajo in tudi ne
delujejo skladno z zakonodajo. Vse
to naših naročnikov ne prizadene.
Očitno jim v času pomanjkanja
projektov na našem trgu energetskih
in ekoloških projektov to ne zanima
in jim ustreza. S takim odnosom
dobijo poceni izvajalce, kakšen je pa
posledično zaključek projekta in pa
nadaljnji stroški med obratovanjem,
jih pa v večini ne zanima. V naši
soseščini, predvsem v EU obstajajo
uspešni
modeli
pridobivanja
ponudb, izbora ponudnika in nato
izvajanja projektov. Praviloma je
vse podprto z zakonodajo, predpisi,
standardi itd., saj se zavedajo, da bo
država uspešna, če bo imela uspešno
gospodarstvo in še posebej uspešne
domače inženiringe in projektna
podjetja,
ki
so
multiplikator
dejavnosti v državi.

pridobimo v postopkih javnega
naročanja, in naj mi bo dovoljeno,
da se v odgovoru na vaše vprašanje
dodatno dotaknemo še naših
izkušenj, ugotovitev in razmišljanj v
zvezi s tem.

Kot direktorja divizij sta
odgovorna za projektno
poslovanje v okviru divizij.
Lahko okvirno predstavite
svoje naloge in odgovornost
pri izvajanju projektnega
poslovanja in tudi razvoju
organiziranja projektnega
managementa v vašem
podjetju, čeprav sta nam nekaj
o tem že povedala v prejšnjih
odgovorih?

To, kar želim komentirati oz. me
moti, je predvsem način dela ali
z drugimi besedami subkultura,
ki se je pojavila v prostoru našega
delovanja, in sicer je to subkultura
pritožb
in
pritoževanja
na
odločitve o izboru najugodnejših
ponudnikov. Nekateri, v večini
primerov ponavljajoče se delujoči
ponudniki,
namreč
izkoriščajo
vsako priložnost, da se na odločitve
naročnikov v primerih, ko sami niso
izbrani, v neskončnost pritožujejo.
Da ne bo pomote – tu ne gre za
primere vsebinsko ali postopkovno
upravičenih
pritožb,
temveč
predvsem
za
namero
rušenja
izbranih ponudnikov in razpisov z

I. Hrastel: Ena od pomembnih nalog
na nivoju vodenja divizij je tudi skrb
za kontinuirano pridobivanje novih
naročil. V ESOTECH namreč velik
delež novih projektov in pogodb

Sistem javnega naročanja temelji
na določenih načelih, kot na
primer
načelu
gospodarnosti,
učinkovitosti in uspešnosti, načelu
zagotavljanja
konkurence
med
ponudniki, načelu transparentnosti,
načelu
enakopravne
obravnave
ponudnikov … kar vse so načela
oz. principi dela, ki jih velika večina
ponudnikov ne upošteva, ESOTECH
pa to dosledno spoštuje. Naj
samo izpostavim Zakon o javnem
naročanju, ki bi ga bilo treba
temeljito popraviti in dopolniti (!).
Na to smo že večkrat opozorili in
tudi dali predloge, opozorila so tudi
druga podjetja, pa nič ...
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vpogledi v ponudbe in iskanjem
tiskarskih lapsusov, oporekanjem
ustreznosti potrjenih referenčnih
dokazil,
skratka,
v
iskanju
vsemogočih pravniških artikulacij,
ki bi neizbranega ponudnika lahko
pripeljale na prvo mesto. Zakon o
javnem naročanju v takšnih primerih
zahteva izvedbo postopkov, ki
zavlečejo postopek oddaje del, še
večkrat pa to pripelje do prekinitve
izbora, priprave nove razpisne
dokumentacije ter novega razpisa.
Posledice kasneje izvedenih, včasih
pa tudi neizvedenih projektov
javnega pomena seveda najbolj
prizadenejo občane, ravno tako
tudi naročnike, ki planiranih
investicij tudi v več ponovitvah ne
uspejo realizirati, v veliko primerih
ostanejo neizkoriščeni tudi za to
namenjeni evropski finančni viri.
Primerov za to najdemo v Sloveniji
zelo veliko, ni jih niti treba posebej
poimenovati ...

iz ekonomsko samoohranitvene
logike preprosto ne morejo sprejeti,
in jih na ta način dobesedno silijo
v odstop od ponujanja, kar pa
je pravzaprav v nasprotju s prej
navedenimi
osnovnimi
načeli
javnega naročanja.
Ob vsem navedenem žal ne morem
tudi mimo ugotovitve, da pravniški
lobi, ki si mu je ob pomanjkanju
kadrov z ekonomskimi znanji
uspelo prisvojiti področje javnega
naročanja pri nas, le-tega razvija,
kot da gre za kazenski zakonik,
s katerim moraš dati vsakemu
potencialnemu
ponudniku
maksimalno možnost pritožbe.

Roko na srce, ob ponavljajočem se
doživljanju tovrstnih ekskurzov,
največkrat istih konkurentov, ki se
tudi ob zavedanju, da posla ne bodo
dobili, vseeno odločajo za pritožbe,
ne morem mimo ugotovitve, da je
delovanje po principu: »… pa naj
še sosedu koza crkne« v našem
prostoru
presenetljivo
močno
razširjeno.

Samo na osnovi zgoraj zapisanega
je jasno, da je sistem javnega
naročanja, tako v Sloveniji kot tudi
v regiji, kjer delujemo, zelo okoren
in ne zagotavlja hitrosti in kakovosti
izvajanja naročil. Nekje sem prebral,
da so v oddelku za naročanje pri
Združenih narodih pred časom, ko
so prišli do podobnih ugotovitev,
sprejeli radikalno potezo in so iz
postopkov izločili vse pravnike,
razen tistih, ki niso bili kontaminirani
s formalizmi dotedanjega sistema,
vodenje javnih naročil pa so zaupali
ekonomistom in inženirjem, ki so
pripravili veliko bolj življenjska
pravila.

Naslednja ugotovitev iz naše
prakse je tudi ta, da pravniki ob
pomanjkanju
vsebinskih
znanj
o predmetu in funkciji naročila
v razpise ter pogodbe namesto
določil »zdrave pameti« vnašajo
določila in zahteve, ki jih ponudniki

D. Pavlič: Pri razvoju projektnega
managementa v podjetju ne morem
mimo tega, da se vsi mi seveda
pripravljamo na nove tržne pogoje,
pri čemer bo v ospredju razvojna
naravnanost,
inovativnost
in
optimalna konkurenčnost podjetja
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ter posameznika, da bi lahko v
hitro spreminjajočih se razmerah
poslovanja ukrepali kar se da
uspešno in učinkovito. Pri tem bomo
morali spreminjati tudi poslovne
modele, pri čemer je dejstvo, da
je
obvladovanje
potencialnih
in variabilnih poslovnih rešitev
prihodnost hitro prilagajočih se
podjetij v sodobnih globalnih
pogojih poslovanja. Absolutno pri
tem ne moremo zanemariti znanja
slehernega zaposlenega. Pri tem se v
podjetju zavedamo, da se srečujemo s
panožno in parcialno konkurenco na
izredno turbulentnem slovenskem
in širšem evropskem trgu, kar pa
pomeni, da donedavni poslovni
modeli v podjetju ne ustrezajo več v
celoti, zato neprestano preverjamo
poslovne procese, s tem pa tudi
organizacijsko strukturo v podjetju
in v skupini. Pri razvoju celovitega
poslovnoorganizacijskega modela
vključujemo naslednja področja, na
katerem se odvijajo in se še bodo
odvijale spremembe:
• vzpostavljene in prilagodljive
organizacijske strukture,
• vzpostavitev in dosledna uporaba
managementskih orodij,
• posodabljanje
informacijsko
komunikacijskih tehnologij v
podjetju,
• kadri in njihov razvoj, povezan z
inovativnostjo in odgovornostjo,
• prepoznavanje in upravljanje
programskotržnih področij,
• prenova
in
vzpostavljanje
procesov v podjetju,
• pregled in modifikacija modelov
projektov,
• razvoj in povezava z obstoječimi

in novo nastajajočimi povezanimi
podjetji.
Da sva v to vključena kot direktorja
divizij, je razumljivo. Ni enostavno,
je pa potrebno.
Pridobila sta IPMA cer tifikat
ravni A - Certificirani direktor
p r o j e k t o v. K a j v a m a o s e b n o
pomeni ta certifikat in kaj
pomeni za podjetje? Upam,
da nismo bili s prvim delom
vprašanja preveč osebni.
I. Hrastel: Nikakor ne. V življenju,
kot ga sam dojemam, ne gre le za
certifikate in imenovanja, temveč
predvsem za pridobivanje znanj,
izkušenj,
partnerstev,
mest
v
multidisciplinarnih
ekspertnih
timih ter nenazadnje prijateljstev,
in to zame nikakor niso “preveč
osebne teme”. Področja projektnega
managementa so me, resnici na
ljubo, pritegnila že kot mladega
projektanta, in to predvsem z
naslova ‘kaj se zgodi potem, ko
izdelek narišem na papir’ (beri:
napravim projektno dokumentacijo).
Z lastno zvedavostjo sem kaj kmalu
dobil priložnost, da kombinacijo
projektantskih
in
projektnomanagerskih izkušenj preizkusim in
prenesem v lastno prakso. Zame je
bila to lepa, predvsem potrditvena
izkušnja, kako idejo in zamisel
v celoti osmisliti in prenesti v
“življenje in funkcijo” ter kako na to
komercialno naročilo gleda kupec.
Od takrat dalje so me vsebine
managementa projektov v povezavi
delovanjem inženirskega podjetja
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pričele zanimati do te mere, da sem del
projekta
po
gradbenem
jih začel raziskovati in uresničevati zakonu. S tem, sem prepričan, bi se
v lastni praksi.
zainteresiranost za usposabljanje in
posledično certificiranje projektnih
D. Pavlič: V osnovi so certifikati in managerjev povečala. Pa tudi
s tem tudi najin omenjeni certifikat podjetja, tako naročniki kot tudi
zgolj dokazilo, da si opravil neke izvajalci, bi s tem veliko pridobili.
predpisane postopke in pridobil
določena znanja. Če pridobljenega P r o j e k t e , k i j i h i z v a j a t e , l a h k o
ne udejanjaš in povezuješ s prakso, o z n a č i m o t u d i k o t p r o j e k t e
potem ti ta korak ne pomeni dosti. p r i d o b i t v e , u p o r a b e n o v i h
Osebno sem se zgodaj srečal s z n a n j , u v e d b e n o v i h t e h n i č n i h
projektnim managementom, saj r e š i t e v, n o v e u s p o s o b l j e n o s t i ,
sem pri uresničevanju projektov u v e d b e n o v i h n a č i n o v
pogrešal organizacijsko izvedbena i z v a j a n j a p r o j e k t o v a l i s p l o š n o
znanja, ki jih v času mojega študija u v e d b o n o v i h r a z v o j n i h
na tehniški fakulteti žal nismo dobili d o s e ž k o v. G o v o r i m o o t r e h
dovolj. To sem našel v Združenju m o ž n i h n a č i n i h v k l j u č e v a n j a
za projektni management in tako r a z v o j a v p r o j e k t e , i n s i c e r k o t
sem prvo certificiranje opravil že p o s l e d i č n i r a z v o j ( n a r o č i l o ,
v letu 2000 skupaj s sodelavcema k o n č n o i z r a ž e n o s t e n d e r j e m ,
Iztokom Hrastelom in Miranom z a h t e v a r a z v o j n e r e š i t v e , k i
Špesom. Pred tem smo pričeli j i h i z v a j a l e c ž e i m a d o r e č e n e ) ,
z aktivnim usposabljanjem in p r e d h o d n i r a z v o j ( i z v a j a l e c
sistemskim uvajanjem projektnega – i n ž e n i r i n g p r i p r a v l j a n o v e
managementa v podjetje. Danes r a z v o j n e r e š i t v e n e o d v i s n o o d
me žalosti, da v Sloveniji ne znamo t r e n u t n o n a r o č e n i h p r o j e k t o v,
prepoznati znanj, ki jih pridobijo j i h p a b o t a k o l a h k o p o n u d i l i n
certificirani projektni managerji, a p l i c i r a l n a n o v o p r i d o b l j e n i h
žal se velikokrat dogaja, da p r o j e k t i h ) , n e o d v i s n i r a z v o j
zahtevne velike projekte vodijo ( i z v a j a l e c s e z a v e d a , d a j e z a
neusposobljeni projektni vodje, n a d a l j n j i r a z v o j p o d j e t j a t r e b a
kar ima običajno za posledico p r i d o b i t i r a z v o j n e r e š i t v e ,
neuspešne projekte. Naj samo k i p o m e n i j o n o v o s t a l i p a
omenim, da imamo v Sloveniji v z a g o t o v i j o š i r i t e v o z . n o v o
Nacionalni poklicni klasifikaciji kot k o n k u r e n č n o p o n u d b o ) .
poklic naveden samo vodja projekta.
Ne razumem, zakaj se vsaj pri javnih D. Pavlič, I. Hrastel: Vse te oblike
naročilih ne uvede zahteva po razvoja so v ESOTECH prisotne
certificirani projektnih managerjih in zajete v strategiji razvoja ter
za vodenje projekta, podobno kot izvajane s projekti.
naročniki zahtevajo kvalificirane
pooblaščene inženirje za tehnični
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Projekt Izgradnja sistemov
obdelave odpadnih vod v
Termoelektrarni Nikola Tesla
A, Obrenovac, Srbija (WWTP
TENT A)

TE Nikola Tesla A – objekt čiščenja vod z
deponije premoga

Vodjo projekta, g. Slobodana
Mrkonjića,
smo
zaprosili
za
predstavitev
projekta,
njegove
izvedbe in načinov vodenja ter
njegovih nalog:

Slobodan Mrkonjić, dipl. inž. str., EWE
vodja projekta

Končni cilj projekta: Čiščenje
odpadnih vod, ki nastajajo pri
različnih procesih v termoelektrarni,
zmanjšanje vpliva težkih kovin,
sulfatov, olj, mazuta in lignita
neposredno na okolje, učinkovitejša
raba pitne in savske vode za
potrebe tehnoloških procesov v
termoelektrarni, zmanjšanje vpliva
onesnaženih vod na vodne vire in
okolico.
Cilji projekta ESOTECH:
zagotavljanje pogodbenih določil
in mejnih vrednosti glede kvalitete
prečiščenih vod na izhodu iz
postrojenj, pridobitev prednosti
pred konkurenco in na osnovi tega
povečanje možnosti za pridobitev
novih poslov, potrditev razvojnega
dela in pilotnih preizkušanj na
dejansko
izvedenih
napravah,
izvedba projekta znotraj planiranih
sredstev,
spoznavanje
novega
trga in možnosti ter povezovanje
z domačimi storitvenimi podjetji,
boljše spoznavanje s končnim
uporabnikom
ter
razširitev
poslovnega
sodelovanja
tudi
na kakšna druga področja v
termoenergetiki.
Roki izvedbe projekta: od oktobra
2014 do februarja 2017

Pogodben odnos in obveznosti so
Naročnik
projekta:
Delegacija
bile urejene skladno z normativi
Evropske skupnosti v Republiki
FIDIC - rumeno knjigo.
Srbiji
Tveganja med izvajanjem in načini
Končni uporabnik: Javno podjetje
obvladovanja tveganj
Elektroprivreda
Srbije
Ogranak
TENT, Beograd, Obrenovac
Projekt WW TP TENT A je bil prvi

38

projekt, ki ga je ESOTECH v taki
obsežnosti
in
kompleksnosti
izvedel izven Slovenije. Na projektu
je bilo poleg ekipe konzorcija
prisotnih še več deset dobaviteljev
opreme in podizvajalcev. Kot smo
že bili vajeni v preteklosti, smo
tudi na tem projektu evidentirali
potencialna tveganja, jim določili
raven ter pripravili plan njihovega
obvladovanja. Nekatera ključna
tveganja, ki so bila prisotna med
izvajanjem projekta, so se nanašala
na:
• izvedbo v tujini (poznavanje
zakonodaje, predpisov, regulativ
v državi izvajanja projekta),
• izbor tehnologij in doseganje
izhodnih
parametrov
glede
kakovosti vode,
• izbor in obvladovanje izvajalcev
ter dobaviteljev,
• rok izvedbe,
• zmožnosti naročnika ...
V podjetju smo za obvladovanje
zgoraj navedenih tveganj morali
nadgraditi organizacijske korake.
Za učinkovitejše spoznavanje s
predpisi in zakonodajo v državi
izvajanja projekta smo sprejeli
odločitev, da se povežemo in
naročimo določene storitve, ki so
bile povezane s projektiranjem in
izvajanjem storitev, pri podjetjih s
sedežem v Srbiji. V veliko pomoč
nam je bilo tudi to, da smo v Srbiji
že imeli hčerinsko podjetje, prek
katerega smo urejali velik del
obveznosti, ki so bile povezane z
finančnimi in davčnimi aktivnosti,
transportom opreme in njenim
carinjenjem.

Izbor tehnologije so narekovali
vhodni podatki, ki so bili tudi del
razpisa. Kljub znanim podatkom
smo se odločili, da izvedemo
ponovno analizo vseh odpadnih
vod, ki so bile pogodbeni predmet
obdelave. Na osnovi primerjave
rezultatov analiz odpadne vode, ki
so bili podani v razpisu, in stanja
obremenitev odpadnih vod, ki
smo ga ugotovili mi, ter izvedenih
laboratorijskih
in
pilotnih
preizkusov smo pripravili tehnološke
rešitve čiščenja odpadnih vod za
posamezne naprave. Izkazalo se je,
da vsi podatki iz razpisa niso bili
ekvivalentni vrednostim, ki smo
jih dobili po ponovno izvedenem
posnetku stanja.
Pred izborom dobaviteljev opreme
smo morali preveriti izvor opreme,
eden izmed pogojev za dobavo in
vgradnjo opreme je namreč bil, da
je morala oprema imeti poreklo iz
EU. Pri izboru storitvenih podjetij
je bila ključni dejavnik “kondicija”
podjetij z vidika finančnega stanja,
števila izvedbenih resursov in
sposobnosti doseganja zahtevane
kakovosti.
Rok izvedbe je bil povezan tudi
s
pridobivanjem
gradbenega
dovoljenja, kar ni bila naša
obveznost, je pa imelo velik vpliv
na pričetek izvedbe gradnje in
doseganje končnega roka. Aktivno
smo se vključili in pomagali
končnemu uporabniku pri pripravi
dokumentacije ter na takšen način
pomagali tudi sami sebi.
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Tehnični opis projekta
Projekt in tehnološka rešitev obsega
celovito
čiščenje
onesnaženih
industrijskih voda v Termoelektrarni
Nikola Tesla A. V sklopu celovitega
čiščenja odpadnih voda v TENT A
so se z lastnimi viri izdelali idejni
projekt, koncept čiščenja, pilotni
preizkusi,
projekt
za
izvedbo,
izvedba, testiranje in optimizacija
delovanja postrojenj za čiščenje
voda, onesnaženih z oljem (U1),
mazutom (UM1) in lignitom (G1)
ter odpadnih voda iz naprave za
razžveplanje dimnih plinov (ODG).
Odpadne
vode
nastajajo
v
posameznih tehnoloških procesih
znotraj termoelektrarne:
• v kotlovnici nastajajo odpadne
vode, onesnažene s težkimi olji in
mazutom,
• na področju pod turbino se
pojavljajo
odpadne
vode,
onesnažene z olji, lugi, kislinami,
nitrati,
• na
področju
transporta
in
deponiranja premoga nastajajo
odpadne vode, onesnažene z olji,
težkimi kovinami in premogom,
• v napravi za razžveplanje dimnih
plinov se pojavljajo odpadne
vode, ki so onesnažene s sulfati,
kloridi, težkimi kovinami …

dobavo opreme, izvedbo, zagon,
šolanje naročnika, predajo.
Morebiti navedeni podatki niso
zanimivi za bralce. Želimo samo
okvirno izpostaviti tehnične zahteve.
Maksimalna kapaciteta onesnažene
industrijske vode iz TENT A, ki se
s postrojenji prečisti, je 650 m 3 /h
(U1 + UM1 = 400 m 3 /h, G1 = 150 m 3 /h,
ODG = 100 m³/h), pri čemer so
na iztokih iz posameznih naprav
zagotovljeni vsi izhodni parametri
v skladu z direktivama RS 67/2011
in RS 48/2012. Prečiščena voda iz
omenjenih postrojenj se direktno
izliva v periferni kanal in nato v reko
Savo. Vsebnost težkih kovin (As, Pb,
Cr, Cd, Cu, Ni, Hg, Zn) na izlivu v Savo
je pod zakonsko predpisano mejo.

Vse naprave za čiščenje odpadnih
vod so izdelane po principu ‘’custom
made’’, kar pomeni, da so se za
čiščenje industrijske odpadne vode
uporabile inovativne rešitve s
poudarkom na:
• uporabi najboljših razpoložljivih
tehnologij - BAT (angl. Best
Available Technology),
• minimizaciji porabljene energije,
• ekonomski
učinkovitosti
postrojenj in učinkoviti rabi
energije,
• preprostosti
in
robustnosti
tehnoloških rešitev,
• preprostem
vzdrževanju
in
Poudariti velja, da gre za specifične
upravljanju.
sisteme v termoelektrarni ter za
zelo različne in specifične količinske Naprave so projektirane in zgrajene
in kemične sestave posameznih skladno s predpisi in smernicami, ki
odpadnih
vod.
Projekt
smo jih zahtevajo področna zakonodaja
pravzaprav izvedli po “modelu na Republike Srbije, EU ter standardi
ključ” in je zajemal projektiranje, ISO 9001, 14001, 18001.
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Izvajalci projekta
Projekt je izvedel ESOTECH s
partnerjem in več domačimi
podizvajalci . ESOTECH je bil vodilni
partner, glavni izvajalec projekta,
nosilec
tehnologije,
izvajalec
celotnega inženiringa projekta in
vodja projekta.
Inženir (skladno s pravili FIDIC):
COWI in AETS.
Končanje projekta in garancija
ESOTECH je z izvedenim projektom
uspešno izvedel celotni inženiring
z vidika tehnoloških rešitev ter
vodenja izvajanja projekta, s
povezovanjem in koordiniranjem
med vsemi pogodbenimi partnerji
in deležniki projekta.
Izvedba projekta je bila glede
na dogovorjeni pogodbeni rok
skrajšana za 3 mesece. Planirana
finančna sredstva projekta niso bila
prekoračena in izhodni parametri
odpadne vode iz posameznih
naprav dosegajo vrednosti, ki so s
pogodbo opredeljene. Izvedeno je
bilo šolanje in usposabljanje kadrov
končnega uporabnika.

(znani postopki) in zakonodaje
v Republiki Srbiji (povsem novi
pristopi, ker smo bili tujci).
Končni uporabnik je skupaj z
našo pomočjo uspešno pridobil
tudi uporabno dovoljenje za vse
zgrajene naprave.
Bili ste vodja projekta.
Prevzeti nalogo vodenja tako
zahtevnega projekta je sicer
l a h k o “d e l o v n a d o l ž n o s t ”,
je pa vsekakor vaša osebna
o d l o č i t e v. K a j j e b i l o p r i t e m
najpomembnejše, da ste
prevzeli vodenje projekta, saj
lahko venomer pričakujemo,
da ne bo šlo vse po načrtu oz.
predvidevanjih, da se bodo
lahko pojavile spremembe,
nova tveganja in podobno?
Najpomembnejši razlog, da sem
prevzel vodenje projekta WW TP
TENT A, je bila sama kompleksnost
projekta (vključevanje vseh faz od
projektiranja do izvedbe, zagona
in predaje objektov), da je projekt
vključeval veliko razvojnega dela,
spoznavanje zahtev, predpisov
in zakonodaje v državi izvajanja
projekta ter drugačen organizacijski
pristop izvedbe projekta. Eden
od razlogov je bila tudi želja po
pridobivanju
in
nadgrajevanju
lastnih izkušenj v samem vodenju
projektov zunaj meja Slovenije
in spoznavanje novega trga. Do
trenutka prevzema projekta WW TP
TENT A sem namreč vodil projekte
izključno v Sloveniji.

Uspešno smo zaključil tudi vse
obveznosti v garancijski dobi.
Garancijski rok je pretekel brez
posebnosti in naprave so predane v
končno uporabo Javnemu podjetju
Elektroprivreda Republike Srbije,
Ogranak TENT, Beograd, Obrenovac
( TENT A). Projekt smo predajali
po določilih FIDIC rumene knjige V k a t e r i f a z i p o s p r e j e t j u
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strateške odločitve, da se gre
v ponudbeni postopek, ste bili
imenovani za vodjo projekta?
Kakšno je vaše mnenje o tem,
kdaj je najprimerneje, da se
imenuje vodja projekta?

poleg tega, da spremlja dogajanje
na samem projektu, ima tudi
sposobnost presoje pri sprejemanju
določenih odločitev ali zaključkov
članov tima končnega uporabnika
ali inženirja.

Imenovanje za vodjo projekta na
projektu WW TP TENT A sem prejel po
podpisu pogodbe. Osebno menim,
da je najprimernejši trenutek za
imenovanja vodje projekta takoj
po sprejemu odločitve, da se gre
v pripravo ponudbe. V podjetju
je sedaj ta praksa tudi vpeljana.
Vodje projektov smo vključeni in
seznanjeni z vsemi aktivnostmi že
pri pripravi ponudbe. S takšnim
pristopom je veliko laže zastaviti
plan izvedbe projekta.

Predpostavljam lahko, da
ste si večkrat postavili
vprašanje, kaj bi bilo treba
izboljšati, postaviti drugače,
da bi bil projekt uspešno
izvajan, zaključen in voden in
seveda vključen oz. povezan
s celovitim poslovanjem
ESOTECH.

Naročnik oz. investitor ima
vsekakor organizirano lastno
vodenje projekta, ki pa lahko
zajema precej različne naloge
in različno odgovornost.
Kakšno obliko vodje projekta je
imel investitor pri projektu? Je
bila ustrezna z vašega vidika?
Projekt se je izvajal, kakor je bilo že
omenjeno, po določilih FIDIC, zato
je naročnik poleg svojega vodje
projekta imel imenovanega tudi
inženirja. V sam projekt je bil vključen
tudi končni uporabnik s svojo
organizacijo in svojimi strokovnimi
kadri. Projekt je krovno spremljal
naročnik, vse ostale aktivnosti,
povezane z vodenjem, je sprejemal
imenovani inženir s pomočjo kadrov
končnega uporabnika. Osebno se mi
takšen način vodenja zdi sprejemljiv,
če je na strani naročnika kader, ki

Vsak projekt je »unikat«. Ne glede na
to dejstvo je vendarle dobro in ob
zaključku projekta nujno pripraviti
analizo poteka projekta z zaključki
in evidentiranjem dobrih ter slabih
izkušenj. Rezultat takšne analize
so v nadaljevanju predlogi za
izboljšave ter smernice za vodenje
naslednjih projektov. Pri pripravi
vsebin zaključnega poročila vedno
vključim tudi videnja ter poglede
članov projektnega tima, ki so
sodelovali v sami izvedbi projekta.

“Novi” projekti
ESOTECH izvaja svoje projektno
poslovanje v okviru dveh divizij,
divizije
Ekologija
in
divizije
Energetika. V okviru projektnega
poslovanja pa med drugim izvaja
tudi projekte izgradnje otroških
vrtcev. Na prvi pogled kar nekoliko
nenavadno, če iščemo povezave
s projekti v okviru ekologije in
energetike. Gre za lateralni program,
ki ima svojo strateško osnovo, saj je

42

ESOTECH ustanovil tudi hčerinsko
gospodarsko družbo JPZ Vrtec
d.o.o. in v nadaljevanju še Mlinček
d.o.o.

strateško
poslovno
priložnost
zaznal že pred časom, z objavljenimi
javnimi pozivi promotorjem k
oddaji vlog o zainteresiranosti za
izvedbo projektov javnozasebnega
Za pogovor in predstavitev enega partnerstva. Javni subjekti na ta
izmed zadnjih izvedenih projektov način preverjajo interes zasebnega
smo zaprosili direktorico Mlinčka sektorja za izvedbo in financiranje
d.o.o, mag. Jožico Sofio Andrini.
investicijskih projektov. V večini
primerov
javnozasebnega
partnerstva v Sloveniji gre za
projekte izgradnje otroških vrtcev, s
katerimi občina zagotovi takojšnjo
izvedbo projekta z več desetletnim
učinkom, ob hkratnem zagotavljanju
proračunskih sredstev za izvedbo
drugih investicijskih projektov v
občini.
mag. Jožica Sofia Andrini, univ. dipl. ekon.
Vodja ponudbenega oddelka ESOTECH
direktorica JZP Mlinček d.o.o. v času gradnje
Vrtca Vinska Gora

Kako je do projekta izgradnje
otroškega vrtca pravzaprav
prišlo?
ESOTECH izvaja svoje projektno
poslovanje, kakor je že bilo
predstavljeno, v okviru dveh divizij,
divizije Ekologija in Energetika.
V okviru trženja projektnega
poslovanja pa ESOTECH išče nove
poslovne priložnosti v okviru
različnih programsko tržnih področij
in razvija nove poslovne modele,
kjer poleg celovitega razvoja,
projektnih rešitev ter izvedbe
projektov naročniku ponuja tudi
financiranje projektov, obratovanje,
upravljanje in vzdrževanje. Izvajanje
investicijskih projektov s tovrstnimi
poslovnimi modeli omogoča Zakon
o javnozasebnem partnerstvu (ZJZP
UL RS 127/2006). ESOTECH je takšno

ESOTECH iz vaja projekte
i z g r a d n j e o t r o š k i h v r t c e v.
Lahko te projekte povežemo
z vašim poslanstvom in jih
kot nepoznavalci označimo
kot projekte za boljši
jutrišnji svet? Je to nova
strategija ESOTECH, saj je
bila v ta namen ustanovljena
gospodarska družba? Ali
izvajanje projektov izgradnje
vrtcev pomeni zametek nove
divizije v ESOTECH?
ESOTECH
sinergijske
učinke
strateškega projektnega vodenja,
celovitega energetskega snovanja
in upravljanja projektov uresničuje z
integracijo novih poslovnih modelov
v obliki javnozasebnega partnerstva
(JZP). Prvi tovrstni referenčni projekt
ESOTECH je gradnja 16-oddelčnega
vrtca za Občino Šoštanj v obliki
javnozasebnega
partnerstva.
Izvedba postopka javnozasebnega

ZPM mrežnik | Letnik V | številka 3 | 22. november 2019

strategija ESOTECH, saj je bila v ta namen ustanovljena gospodarska družba? Ali izvajanje
projektov izgradnje vrtcev pomeni zametek nove divizije v ESOTECH?

43

ESOTECH sinergijske učinke strateškega projektnega vodenja, celovitega energetskega snovanja in
upravljanja projektov uresničuje z integracijo novih poslovnih modelov v obliki javno-zasebnega
partnerstva (JZP). Prvi tovrstni referenčni projekt ESOTECH je gradnja 16-oddelčnega vrtca za
Občino Šoštanj v obliki javno-zasebnega partnerstva. Izvedba postopka javno-zasebnega
partnerstva (skladno
(skladno z ZJZP)
ter izvedba
koncedenta
in koncesionarja
za izvedbo in
partnerstva
z ZJZP)
teraktivnosti
izvedba
aktivnosti
koncedenta
projekta JZP Vrtec
Šoštanj so prikazane
na sliki
koncesionarja
za izvedbo
projekta
JZP1. Vrtec Šoštanj so prikazane na sliki 1.

Slika 1: Izvedba postopka JZP po ZJZP in aktivnosti izvedbe projekta JZP Vrtec Šoštanj
Slika 1: Izvedba postopka JZP po ZJZP in aktivnosti izvedbe projekta JZP Vrtec Šoštanj

Projekt
JZP Vrtec Šoštanj je po d.o.o.) vključen kot koncesionar
Projekt JZP Vrtec Šoštanj je po vsebini in trajanju javno-zasebnega partnerstva razdeljen na pet
vsebini
in trajanju
javnozasebnega
podprojekta
3 ind.o.o.)
4. vključen
Razdelitev
podprojektov.
ESOTECH je
v izvedbo projekta JZPv Vrtec
Šoštanj (JZP vrtec
kot
partnerstva
razdeljen
na
pet
projekta
JZP na Vrtec
Šoštanj
koncesionar v podprojekta
3 in 4. Razdelitev
projekta
JZP Vrtec Šoštanj
podprojekte
je prikazanana
na sliki 2.
podprojektov.
ESOTECH je v izvedbo podprojekte je prikazana na sliki 2.
projekta JZP Vrtec Šoštanj (JZP vrtec

6

Slika 2: Razdelitev projekta JZP Vrtec Šoštanj na podprojekte

Občina ŠoštanjSlika
kot2: Razdelitev
koncedent
je s omogočena izvedba projekta, ki
projekta JZP Vrtec Šoštanj na podprojekte
koncesionarjem ESOTECH podpisala ga lahko razdelimo na dva ključna
Občina Šoštanj kot
koncedent jeo s koncesionarjem
ESOTECH podpisala
koncesijsko
pogodbo o
koncesijsko
pogodbo
izvedbi podprojekta
in sicer:
(1) projektiranje,
izvedbi
projekta
Vrtec
Šoštanj
na
način
javno-zasebnega
partnerstva.
S
tem
je
bila
zasebnemu
projekta Vrtec Šoštanj na način pridobitev vseh dovoljenj in
soglasij
partnerju omogočena izvedba projekta, ki ga lahko razdelimo na dva ključna podprojekta in sicer: (1)
javnozasebnega
partnerstva.
S ter pridobitev gradbenega dovoljenja,
projektiranje, pridobitev vseh dovoljenj in soglasij ter pridobitev gradbenega dovoljenja, rušitev
tem je bila zasebnemu partnerju rušitev starega objekta in izgradnja
starega objekta in izgradnja novega vrtca Šoštanj (2013-2014) ter (2) izvajanje storitev koncesije:
financiranje, upravljanje, obratovanje in vzdrževanje vrtca Šoštanj v času koncesije (15 let).
Za referenčni projekt javno-zasebnega partnerstva vrtec Šoštanj je bila izbrana oblika po modelu
DBFOT, t.i. Design/projektiraj – 
B
uild/zgradi - 
F
inance/financiraj - 
O
perate/upravljaj –
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novega vrtca Šoštanj (2013-2014)
ter (2) izvajanje storitev koncesije:
financiranje, upravljanje, obratovanje
in vzdrževanje vrtca Šoštanj v času
koncesije (15 let).
Za referenčni projekt javno-zasebnega
partnerstva vrtec Šoštanj je bila
izbrana oblika po modelu DBFOT, t.i.
Design/projektiraj – Build/zgradi Finance/financiraj - Operate/upravljaj
FAZA PROJEKTA

– Transfer/prenesi v last in posest. V
tem primeru zasebni partner pripravi
vso projektno dokumentacijo za
gradnjo, pridobi gradbeno dovoljenje
in zgradi objekt. Glede na to, da gre
v referenčnem primeru tudi za prenos
stavbne pravice, mora zasebni partner
zagotoviti tudi celotna finančna
sredstva (lastna in najeta) za projekt
Vrtec Šoštanj. Skladno s koncesijsko
pogodbo mora zasebni partner objekt

TVEGANJE

Koncesija gradnje (DB(F)OT)

Tveganje priprave investicijskih dokumentov
Javni partner
in projektne naloge
FAZA
NAČRTOVANJA

Tveganje pridobitev vseh soglasij in projektiranja

Zasebni partner

Tveganje pridobitve gradbenega dovoljenja

Zasebni partner

Tveganje zagotovitve zemljišča

Porazdeljeno skladno s pogodbenimi
določili

Tveganje priprave zemljišča

Porazdeljeno skladno s pogodbenimi
določili

Tveganje kakovosti izvedbe gradbenih in drugih del
Zasebni partner
na projektu

FAZA GRADNJE
VRTCA

FAZA UPORABE
OBJEKTA

V VSEH FAZAH
PROJEKTA

PO ZAKLJUČKU
PROJEKTA

Tveganje pravočasne izgradnje

Zasebni partner

Tveganje dodatnih del, več del

Zasebni partner

Tveganje nadzora nad gradnjo

Partnerja skupaj

Tveganje zagotovitve ustrezne opreme

Zasebni partner za objekt in infrastrukturo
Javni partner za notranjo opremo

Tveganje uspešnega prevzema

Partnerja skupaj

Tveganje pridobitve uporabnega dovoljenja

Zasebni partner

Tveganje, ki izhaja iz lastništva objekta

Zasebni partner ves čas trajanja razmerja

Tveganje dostopnosti oz. razpoložljivosti

Zasebni partner

Tveganje vzdrževanja

Zasebni partner

Tveganje upravljanja

Zasebni partner

Tveganje rentabilnosti

Vsak partner v svojem delu

Tveganje izrabe zmogljivosti objekta

Vsak partner v svojem delu

Tveganja, povezana z zagotovitvijo kadrov

Vsak partner v svojem delu

Tveganje finančne stabilnosti zasebnega partnerja

Javni partner

Tveganje pridobitve dodatnih sredstev za
sofinanciranje projekta

Zasebni partner

Tveganje financiranja projekta

Zasebni partner

Lastninska pravica na objektu

Lastninska pravica preide na javnega
partnerja ob zaključku koncesijskega
obdobja

Izvajanje javne dejavnosti

Javni partner

Preglednica
1: Analiza
tveganj
za izbrani
javno zasebnega
Preglednica 1: Analiza
tveganj
za izbrani
model
javno model
zasebnega
Iz projekta oz. tveganj lahko povzamemo, da koncesionar prevzema: tveganja projektiranja in
izgradnje, delno tveganje obsega storitev, tveganje sposobnosti zagotavljanja storitev, tveganja
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v koncesijskem obdobju tudi upravljati,
vzdrževati in delno tudi tržiti, delno
pa se s tem ukvarja tudi občina. Po
preteku koncesijskega obdobja (15 let)
se zgrajeni objekt prenese v last občine.

Iz
projekta
oz.
tveganj
lahko
povzamemo, da koncesionar prevzema:
tveganja projektiranja in izgradnje,
delno tveganje obsega storitev,
tveganje sposobnosti zagotavljanja
Na zahtevo sofinancerja projekta (banke) storitev, tveganja tekočega vzdrževanja,
je koncesionar ustanovil projektno tveganja racionalne rabe energije,
podjetje (t.i. SPV) JZP vrtec d.o.o. (v okoljska
tveganja
ter
tveganja
100odstotni lasti ESOTECH, d.d.), ki je donosa na vložena sredstva, inflacije
vstopilo v koncesijsko razmerje.
in tečajna tveganja. Koncedent pa
prevzema: politična tveganja, tveganje
Tveganja
spreminjanja euribora, infrastrukturna
tveganja
(možnost
priključitve
tekočega vzdrževanja, tveganja racionalne rabe energije,
okoljska tveganja
ter tveganja
donosa na na
vložena
sredstva,
inflacije in
tečajna
tveganja.
pa prevzema: politična
tveganja, tveganje Oba,
Projekt
bi lahko
označili
kot
»novost«
naKoncedent
komunalno
infrastrukturo).
spreminjanja
euribora,
infrastrukturna
tveganja (možnost
na komunalno
tržišču
projektov.
Tveganja
v postopku
tako priključitve
koncesionar
kot infrastrukturo).
koncedent, pa
Oba, tako koncesionar kot koncedent, pa prevzameta pravna tveganja in tveganja sodelovanja.
projekta JZP so eden izmed ključnih prevzameta pravna tveganja in tveganja
elementov projekta in usmeritev sodelovanja.
dela vodje projekta. Gre za tveganja
v celotnem ciklusu projekta, ki jih v Drugi referenčni projekt po principu
grobem lahko delimo v dve skupini, javnozasebnega partnerstva je gradnja
in sicer na: (1) splošna tveganja vrtca Vinska Gora.
(povezana s političnim, pravnim in
Vrtec Šoštanjvidikom) ter (2) posebna Primerjava med obema projektom je
ekonomskim
tveganja
z izvedbo
projekta,
podana
v preglednici
2. Vinska Gora.
Drugi (povezana
referenčni projekt
po principu
javnozasebnega
partnerstva
je gradnja vrtca
Primerjava med
projektom je 1).
podana v preglednici 2.
posebnostmi
itd.)obema
(preglednica
Koncedent

Občina Šoštanj

Mestna občina Velenje

Uporabnik

Vrtec Velenje

Vrtec Šoštanj

Koncesionar

Esotech, d.d. In (SPV)

Esotech, d.d.

JZP vrtec d.o.o.

In (SPV)
JZP Mlinček d.o.o

Uporabne
površine
novozgrajenega vrtca

3.500 m2

862 m2

Velikost

16 oddelkov

6 oddelkov

Kuhinja

Centralna za 500 obrokov

Razdelilna

Model JZP

DBFOT

BFOT

Trajanje gradnje

15 mesecev

11 mesecev

Trajanje koncesije

15 let

14 let

Storitev koncesije

Upravljanje, obratovanje, redno
vzdrževanje

Upravljanje, redno vzdrževanje

Oprema

Samo kuhinja

Da

Zunanja ureditev in igrišče

Da

Da

Preglednica
2: Primerjavamed
med projektoma
projektoma gradnje
vrtca
v Občini
Šoštanj
in vrtcain
Vinska
Preglednica
2: Primerjava
gradnje
vrtca
v Občini
Šoštanj
vrtcaGora
Vinska Gora
Oba referenčna projekta JZP se razlikujeta tako po obsegu kot po trajanju koncesijskega razmerja. V
nadaljevanju vam želimo nekoliko podrobneje predstaviti projekt izgradnje vrtca Vinska Gora.
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O projektu smo se pogovarjali z
vodjem projekta Petrom Pihlerjem.

Peter Pihler, dipl. inž. elek.
Certified Project Manager, Level C, IPMA, ZPM
vodja projekta

Koncedent in koncesionar: Mestna
Občina Velenje - ESOTECH
Vrtec Šoštanj

Oba referenčna projekta JZP se
razlikujeta tako po obsegu kot po
trajanju koncesijskega razmerja. V
nadaljevanju vam želimo nekoliko
podrobneje predstaviti projekt
izgradnje vrtca Vinska Gora.

Končni cilj projekta izgradnja
samostojnega vrtca Vinska Gora,
kjer se izvaja pedagoška dejavnost
v sklopu vrtcev Velenje. Z vidika
izvedbe so vsekakor ključni cilji
projekta izgradnja vrtca v roku,
s predvidenimi stroški in v
predvideni kakovosti, ki se odraža
na zadovoljstvu koncedenta in
uporabnika vrtca Vinska Gora.
Cilji ESOTECH

Vrtec Vinska Gora

Cilje projekta moramo povezati z
osnovnim ciljem investicije, ki je
zagotovitev pogojev vrtca v skladu
z veljavno zakonodajo, pravilnikom
o
normativih
in
minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca. Cilj novogradnje je
tudi ustvariti primerne pogoje za
izvajanje vzgojnoizobraževalnega
procesa v vrtcu in zagotovitev
večjih prostorskih zmogljivosti,
da je vsakemu zainteresiranemu
staršu s stalnim prebivališčem v
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Mestni Občini Velenje omogočeno
vključiti svojega otroka v javni
vrtec. Eden od ključnih ciljev je bila
izgradnja nove nizkoenergetske
stavbe vrtca, v skladu s Pravilnikom
o učinkoviti rabi energije v stavbah
(Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17 –
GZ). ESOTECH z uspešno izvedbo
projekta
izpolnjuje
zastavljene
cilje skladno z letnim načrtom in
postaja prepoznavno (brand name)
“inženiring podjetje” za celovito
izvajanje projektov v ekologiji in
energetiki ter lastnih investicijskih
projektov. Med slednje lahko
uvrstimo projekt vrtec Vinska gora.
Seveda ni treba posebej omenjati ,
da je en od ciljev tega projekta tudi
pridobitev ustreznih referenc.
Planski podatki: roki,
vrednost projekta

stroški,

Ključni rok projekta je bila pridobitev
uporabnega dovoljenja do pričetka
šolskega leta 2019. Izvedba projekta
je bila predvidena v obliki koncesije
gradnje po modelu BFOT, o katerem
je že bilo govora. Vrednost investicije
izgradnje vrtca je bila okoli 3 mio
EUR. V fazi planiranja projekta smo
določili ciljne stroške projekta in
jih prek izvajanja projekta uspešno
obvladovali. Vsi cilji projekta
(namenski in objektni) so bili
doseženi ob zaključku in predaji
projekta v uporabo koncedentu oz.
uporabniku.
Strnjen opis vrtca

ki zajema novogradnjo energetsko
varčnega objekta, skupaj z ureditvijo
okolice objekta, dostopnih poti in
parkirišč, upravljanje zgrajenega
objekta in vzdrževanje skozi celotno
koncesijsko obdobje. Investicija
zajema izgradnjo samostojnega
vrtca, arhitekturnokrajinskega tipa,
zgrajenega iz masivnega rezanega
lesa, tlorisne dimenzije objekta
35,88 m x 21,20 m. Izveden je vrtec
s šestimi oddelki, in sicer s tremi
oddelki za nižjo starostno skupino s
kapaciteto oddelka največ 14 otrok
in s tremi oddelki za višjo starostno
skupino s kapaciteto največ 24 otrok
na oddelek. Vrtec lahko obiskuje
42 otrok v nižji in 72 otrok v višji
starostni skupini, kar pomeni skupaj
114 otrok. V pritličju so trije oddelki
nižje starostne skupine s sanitarijami
in
garderobami,
večnamenski
prostor za otroke, prostor za
rekvizite,
razdelilno
kuhinjo,
pralnico, prostor za čistila, sanitarije
in garderobe za zaposlene, tehnični
prostor, osebno dvigalo in zunanje
sanitarije za otroke. V nadstropju so
trije oddelki višje starostne skupine
s sanitarijami in garderobami, manjši
skupni prostor za otroke, prostor
za strokovne delavce, kabinet za
vzgojna sredstva, prostor za vodjo
oz. individualno delo, sanitarije
in garderobe za zaposlene. S tem
opisom smo želeli prikazati, da
izgradnja vrtca ni “enostaven
gradbeni projekt”.

Pogodba je bila podpisana
z M e s t n o o b č i n o Ve l e n j e.
Predmet koncesijskega razmerja je N o v o z g r a j e n i v r t e c j e b i l
bil novozgrajen vrtec na lokaciji v p r e d a n v u p o r a b o k o n e c
Vinski Gori v Mestni občini Velenje, a v g u s t a l e t o s . P r o j e k t s t e
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iz vedli po modelu “na k ljuč ”
(objekti, oprema, dostopne
poti, parkirišče, ureditev
okolice itd.) in vsem, kar ste
navedli. Kaj vse so pravzaprav
b i l e p o d l a g e z a o d l o č i t e v, d a
ESOTECH začne iz vajati takšne
projekte?
Samo
pridružim
se
lahko
odgovorom prejšnjih sogovornikov.
Projekte izgradnje vrtcev lahko
označimo kot novo strategijo
ESOTECH. Vsekakor pa le moramo
upoštevati dejstvo, da ESOTECH
izvaja projekte javnozasebnega
partnerstva tudi z namenom,
da
pripomore
k
hitrejšemu
gospodarskemu razvoju občin,
ki jim prek koncesijske pogodbe
zagotavlja
poleg
investicije
projekta še večletno upravljanje in
vzdrževanje objekta. Zavedamo se,
da je pri tovrstnih projektih zaradi
dolgega obdobja upravljanja in
vzdrževanja objekta prisotno veliko
tveganje za koncesionarja. Iz tega
razloga je toliko bolj pomembno,
da pri načrtovanju in planiranju
projekta namenimo velik poudarek
kakovosti vgrajenega materiala
in opreme, ki bo zagotavljala čim
daljšo življenjsko dobo.
Kdo je bil investitor tega
projekta in kateri fazi procesa
izgradnje vrtca je bil vključen
ESOTECH oz. v k ateri fazi je
bila podpisana koncesijska
pogodba? Investitor oz. lastnik
vrtca je moral pred podpisom
pogodbe za izgradnjo vrtca
izvesti vrsto pripravljalnih
a k t i v n o s t i ( n p r. p r i d o b i t e v

prostorskega načrta, soglasja,
pridobitev ali vsaj rezervacija
f i n a n č n i h s r e d s t e v, i m e n o v a n j e
vodje/koordinatorja projekta,
dogovori s komunalnimi
podjetji itd.). Je ESOTECH
sodeloval pri teh aktivnostih?
Koncedent projekta je Mestna
občina Velenje in koncesionar
kot investitor projekta je družba
ESOTECH.
Izdelavo
projektne
dokumentacije
in
pridobitev
gradbenega
dovoljenja
je
koncedent uredil pred razpisom
javnega naročila ter posledično s
kasnejšim podpisom koncesijske
pogodbe. Kot investitorji projekta se
dobro zavedamo, kako pomembno
je dobro poznavanje vseh temeljnih
komponent izvedbe investicijskega
projekta z oblikovanjem ustreznega
predloga finančne konstrukcije,
ki naj bi vsebovala napoved
gibanja denarnih tokov v obdobju
financiranja investicije in v obdobju
njenega odplačevanja. Odločitev o
investiciji je ena najpomembnejših
poslovnih odločitev za vsakega
investitorja. Investitor se danes
odloča o višini vložka potrebnih
denarnih sredstev s ciljem dodane
vrednosti v prihodnosti, ki smo
ga upoštevali pred podpisom
koncesijske pogodbe tudi za
izgradnjo vrtca Vinska Gora.
Projekt ste podprli z lastnimi
sredstvi in tako ste prevzeli
tudi vlogo soinvestitorja. Kako
si boste zagotavljali povračilo
vloženih finančnih sredstev?
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V projekt javnozasebnega partnerstva
smo vložili lastna finančna sredstva
v obliki ustanovitvenega kapitala
projektnega podjetja, in sicer v
višini 20 % vrednosti projekta. Za
preostale finančne vire smo poiskali
sofinancerja
projekta
(banko).
Za povračila vloženih finančnih
sredstev (lastnih in tujih) so narejeni
izračuni donosnosti projekta za
celoten čas trajanja koncesije. V
času izvajanja storitev koncesije
daje koncesionar uporabniku ( Vrtec
Šoštanj, Vrtec Velenje) v uporabo
objekt/vrtec, in iz tega naslova
koncesionar zaračunava koncedentu
storitev uporabnine. Koncesionar
v času izvajanja storitev koncesije
iz uporabnine pokriva vse stroške
gradnje, financiranja, upravljanja,
obratovanja in vzdrževanja objekta.
Trenutne izkušnje, ki jih imamo z
izvedbo projektov javnozasebnega
partnerstva, so dobre, tako v fazi
gradnje kot tudi v fazi izvajanja
koncesije storitev. Pri tem pa lahko
z gotovostjo trdimo, da je zelo
pomemben prenos znanja, informacij
in izkušenj med projektnim timom,
ki je izvajal projekt gradnje vrtca, in
projektnim timom, ki objekt upravlja
in vzdržuje.
Kot smo že omenili, ste projekt
i z v e d l i p o m o d e l u “ n a k l j u č ”.
Kako ste organizirali projektni
management, saj se takšni
projekti vendarle razlikujejo
od projektov s področja divizij
Ekologija in Energetika? In
kako je imel organizirano
vodstvo projekta naročnik oz.
investitor?

Organizacija
projektnega
managementa
pri
tovrstnih
projektih je povsem enak a kot
na področjih divizij Ekologija
in Energetik a. Projekt izgradnje
vr tca vsebuje obe naši uveljavljeni
področji, le da je večji poudarek
na
gradbenem
področju
in
specifičnosti vgrajene opreme, k i
mora zagotavljati pogoje v sk ladu
z veljavno zakonodajo pravilnik a o
normativih in minimalnih tehničnih
pogojih za prostor in opremo vr tca.
Moram priznati, da je pri tovrstnih
projektih, pri sami organizaciji
projektnega managementa, laže
obvladovati projekt po zastavljenih
ciljih v času odločitve podjetja, saj
lahko projekt spremljaš že v fazah
načrtovanja in s svojimi izkušnjami
vplivaš na zastavljene cilje podjetja.
V našem podjetju je na področjih
ekologije in energetike model
“na ključ” uveljavljena praksa, saj
večino tehnoloških in razvojnih
projektov izvedemo po tem modelu.
Koncedent je v času izgradnje
projekta poleg svojega nadzora
zagotavljal še projektantski nadzor
in kot zunanji deležnik vplival na
uspešnost izvedbe projekta. S strani
koncesionarja pa je bil zagotovljen
nadzor v skladu z zakonodajo o
graditvi objektov.
Poznane so razmere v državi
na področju organizirane
skrbi za starejše, predvsem
pri zagotavljanju ustreznih
domov oz. na splošno bivalnih
p r o s t o r o v. S o l a h k o a l i b o d o
vaša strategija tudi projekti
izgradnje domov za ostarele?
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S staranjem prebivalstva se veča
potreba po dolgotrajni oskrbi
ljudi, ki potrebujejo eno od oblik
zdravstvene ali socialne pomoči,
in je iz dneva v dan večja. Domovi
za starejše opravljajo številne
dejavnosti,
ki
zagotavljajo
kakovostno, zdravo in družabno
življenje v domu. Glede na velike

potrebe po oskrbi prebivalstva
Slovenije v domovih za ostarele in
njene prostorske stiske, so lahko
v nadaljevanju cilj in strategija
izgradnje tovrstnih projektov tudi
cilji našega podjetja ESOTECH.
Je pa na tem področju še nekaj
vstopnih pregrad, ki jih bo treba še
premostiti.

Veliko razmišljanj se nam pojavlja ob zaključku tega prispevka. Ustvarjati
“boljši jutri” na področju ekologije in energetike, pa tudi na področju skrbi za
naše najmlajše, tukaj prikazane z izgradnjo vrtcev, zahteva veliko projektov,
združevanja znanja, usposobljenosti, finančnih sredstev ter vzpostavitev
celovite organizacije obvladovanja projektov. Da se pri tem srečujemo z
veliko težavami, ni treba posebej omenjati. Veliko jih je pričakovati s strani
raznih vplivnih deležnikov, predvsem tistih, ki upravičeno, pogosto pa žal
tudi subjektivno nasprotujejo tovrstnim projektom. O tem bi lahko veliko
govorili in razpravljali. Težko pa dojamemo, da predstavlja ovire in velike
težave zakonodaja, vezana na javna naročila in sploh vezana na gradnjo
objektov. Iz članka lahko razberemo nekaj teh težav. So skupne za veliko
slovenskih podjetij, ki delajo na tovrstnih projektih. Ni jih malo. Kdo bo te
težave reševal in kdo jih bi moral začeti reševati, je jasno. Zakaj se nič ne
dogodi, zakaj se to ne uredi, pa očitno ni jasno.
Ob zaključku tega prispevka smo lahko zasledili naslednji informaciji: EU in
države članice so lani državam v razvoju za boj proti podnebnim razmeram
namenile 21,7 milijarde evrov (dvakrat več kot leta 2013), namenile so
jih za projekte. Več kot 11.000 znanstvenikov iz 153 držav, med njimi 15
iz Slovenije, je poslalo svarilo pred podnebnimi izrednimi razmerami,
objavljeno v reviji Bioscience Magazin. Opozarjajo na nepredstavljive
posledice, ki nas bodo doletele, razen če ...
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INTERVJU

P R O J E K T C I T Y WA L K
Avto r : K r i sti ja n Pu kši č, č lan IO ZPM

P

ozdravljeni. gospod Danilo Čeh.
Veseli nas, da lahko bralcem v
tokratni številki predstavimo enega
najuspešnejših projektov, ki je bil
tudi nagrajen na evropski sceni.
Gre za projekt z naslovom Proti
energetsko odgovornim prostorom:
vzpostavitev mest za pešačenje v
Podonavski regiji. Projekt bomo
v nadaljevanju imenovali projekt
CityWalk.
Najprej nam povejte, od kdaj
do kdaj je trajal projekt in kako
je bil financiran.
Projekt CityWalk je trajal od
1. decembra 2016 do 31. maja 2019.
Torej dve leti in 6 mesecev. Projekt
je bil financiran prek Evropskega
teritorialnega
sodelovanja,
Program sodelovanja INTERREG V-B,
Podonavje 2014-20. Skupne naložbe
v projekt “CityWalk – Za energetsko
odgovorna okolja: urejanje pešaških
mest v podonavski regiji“ znašajo
2.229.590,50
EUR,
h
katerim
Evropski sklad za regionalni razvoj
in instrument predpristopne pomoči
prispevata 1.895.151,91 EUR v okviru
operativnega
“ Transnacionalnega
programa Podonavje“ za programsko
obdobje 2014–2020.
S koliko projektnimi partnerji
ste sodelovali pri samem
projektu?

Kot
vodilni
partner
projekta
je nastopala naša organizacija
Znanstveno-raziskovalno središče
Bistra Ptuj. Naša organizacija
v letošnjem letu praznuje 25
let delovanja in na to smo zelo
ponosni. Sam sem bil vodja
projekta CityWalk. V projektu je
sodelovalo 17 projektnih partnerjev
iz devetih različnih evropskih držav
- Madžarske, Slovaške, Hrvaške,
Romunije, Bolgarije, Češke, Avstrije,
Slovenije in Srbije. Med drugim so bili
partnerji občine, razvojne agencije,
raziskovalne
organizacije
in
gospodarske zbornice ter univerza.
Skratka, različni projektni partnerji
z različnih področij odločanja iz
podonavske
regije.
Poimenski
seznam partnerjev projekta:
• Z n a n s t ve n o - ra z i s k ova l n o
središče Bistra Ptuj (Slovenija) vodilni partner
• First Hungarian Responsible
Innovation
Association
(Madžarska)
• Razvojni center Srca Slovenije, d.
o. o. (Slovenija)
• Nyíregyháza Industrial park Ltd.
(Madžarska)
• Cassovia Life Sciences (Slovaška)
• Mestna občina Varaždin (Hrvaška)
• Občina Oradea (Romunija)
• Va r n a
Fre e
U n i ve r s i t y
“Chernorizets Hrabar” (Bolgarija)
• Regionalna razvojna agencija
regije Pilsen (Češka)
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ZRS Bistra Ptuj v
letošnjem letu praznuje
25 let delovanja in na to
smo zelo ponosni.
Cilj projekta CityWalk
je pomagati mestom
v podonavski regiji, da
bodo zmanjšala emisije
in hrup ter postala
varnejši prostori za
življenje.

•
•
•
•

Občina Weiz (Avstrija)
izboljšanje ključnih pogojev za
Občina Varna (Bolgarija)
pešačenje:
Mesto Valjevo (Srbija)
• izboljšanje urbane mobilnosti
Gospodarska in industrijska
prek učinkovitega kombiniranja
zbornica Srbije (Srbija)
različnih načinov transporta ob
zmanjšanih emisijah hrupa in
Poleg teh partnerjev projekta so
prometnih zastojih,
bili še pridruženi partnerji projekta. • povečanje varnosti,
Poimenski seznam pridruženih • p r i s p e v a n j e
k
zdravju
partnerjev:
prebivalcev ter
• Mestna občina Ptuj (Slovenija)
• dvig zadovoljstva prebivalcev
• Mesto Stříbro (Češka)
regije.
• Občina
Nyíregyháza
City
(Madžarska)
Cilj projekta CityWalk je pomagati
• Ministrstvo za gradbeništvo, mestom v podonavski regiji, da
transport
in
infrastrukturo bodo zmanjšala emisije in hrup
(Srbija)
ter postala varnejši prostori za
življenje, s pomočjo okrepljene
vloge trajnostnih oblik mobilnosti,
še posebej aktivnih oblik transporta
– pešačenje in kolesarjenje.

Slika 1: Vir Arhiv ZRS Bistra Ptuj

Kakšen je namen projekta in
kakšni so bili cilji projekta
Ci t y Wa l k ?
Namen
projekta
Citywalk
je
pomagati desetim mestom v
podonavski regiji, da z vrsto ukrepov,
ki spodbujajo bolj trajnostne oblike
mobilnosti, zmanjšajo emisije, hrup
in cestne zastoje. Poudarek je na
izboljšanju pogojev za pešce, da bi
mesta postala primernejše, varnejše
in bolj zdravo okolje za bivanje.

Slika 2: Vir Arhiv ZRS Bistra Ptuj

Kakšni so doseženi rezultati
projekta?

Med rezultati projekta bi izpostavili
izvedene tečaje in delavnice za
deležnike, razvito skupno orodje, ki
obsega smernice, indeks in spletno
orodje za pešačenje. Prav tako smo
izdelali 8 načrtov za pešačenje,
izvedli 8 pilotnih akcij. Med drugim
Glavni namen projekta je zato tudi v mestu Ptuj kot enem od
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testnih območij. Prav tako pa smo
razvili in predstavili politične
predloge za trajnostno mobilnost.
Z rezultati projekta smo zadovoljni,
saj smo cilje dosegli.
Kot smo lahko slišali iz
r a z l i č n i h m e d i j e v, j e p r o j e k t
Ci t y Wa l k p re j e l n a gra d o p o
izboru javnosti za nagrade
R E G I O S TA R S 2 0 1 9 . G r e z a
evropske nagrade za najbolj
inovativne regionalne projekte.
ZRS Bistra Ptuj je kot vodilni partner
projekta v okviru projekta Citywalk
prejela najvišje priznanje, ki ga
podeljuje Evropska komisija in ga do
danes ni prejela še nobena institucija
v naši državi. Na to nagrado smo
izjemno ponosni, saj predstavlja
nov mejnik v uspešnosti izvedbe
projekta in javnega spoznanja

uporabne vrednosti projekta. V
konkurenci je bilo 199 projektov in
o nagradi ni odločala zgolj komisija,
ampak tudi državljani in državljanke
z glasovanjem (235.000 glasov iz 28
držav EU).
Več informacij o projektu lahko
najdete na spletni strani: www.
bistra.si/projektna-pisarna/
projekti-v-izvajanju/citywalk in na
www.interreg-danube.eu/
approved-projects/citywalk
Gospod Danilo Čeh, zahvaljujemo se
vam za vaš čas. Hkrati vam v imenu
Slovenskega združenja za projektni
management iskreno čestitamo
ob osvojeni nagradi REGIOSTARS.
Bralce obveščamo, da je bil
projekt predstavljen tudi v okviru
Projektnega foruma 2019.

V konkurenci je
bilo 199 projektov
in o nagradi ni
odločala zgolj
komisija, ampak
tudi državljani
in državljanke
z glasovanjem
(235.000 glasov iz
28 držav EU).
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Z letošnjim dogodkom
smo izpostavili primere
dobrih praks in projektov,
ki so bili izvedeni v
Sloveniji, kjer lahko
najdemo številne odlične
projekte, ki so jih izvedle
organizacije, podjetja ali
javne institucije.

POROČILA

PROJEKTNI FORUM 2019
PROJEKTNA SLOVENIJA KOMPETENČNO DO USPEŠNIH
PROJEKTOV
Avtor : R ok Pet je, sek ret ar ZPM

P

rojektni forum 2019 je letos potekal 12. novembra 2019 v Ljubljani, in
sicer v Radisson Blu Plaza Hotelu. Naša strokovna konferenca je osrednji
dogodek Slovenskega združenja za projektni management. Ta dan zberejo
strokovnjaki s področja projektnega managementa tako na strokovni kot
tudi na akademski ravni. Tudi letos je bilo tako. Forum je potekal pod
naslovom Projektna Slovenija – Kompetenčno do uspešnih projektov.
Z letošnjim dogodkom smo izpostavili primere dobrih praks in projektov,
ki so bili izvedeni v Sloveniji, kjer lahko najdemo številne odlične projekte,
ki so jih izvedle organizacije, podjetja ali javne institucije. Tako smo na
dogodku predstavili številne projekte iz podjetij Litostroj Power, Gorenje,
Eles, Telekom, Optiweb, Deloitte, iz ZRS Bistra Ptuj ter Zavoda za turizem in
razvoj Lendava. S tem smo želeli izpostaviti vse tiste dobre strokovnjake,
ki odlično vodijo projekte z namenom kakovostne izvedbe leteh. Še pred
predstavitvijo projektov sta udeležence v tematiko uvedla Renato Golob
ter dr. Anton Hauc. Projekte smo predstavili z vidika ICB kompetenc.
IPMA, kot mednarodno združenje za projektni management, je namreč
razvila model kompetenc projektnega managementa, s katerim lahko
presojamo usposobljenost projektnih managerjev. V okviru IPMA® namreč
poteka mednarodno certificiranje strokovnjakov s področja projektnega
managementa, kar v Sloveniji izvaja ZPM s programom “IPMA® SloCert”.
V zadnjem delu je potekala okrogla miza z naslovom Razvoj, pridobivanje
in merjenje ustreznih kompetenc, ki jo je moderiral mag. Matjaž Madžarac,
spregovorili pa so dr. Iztok Palčič, Aleš Štempihar, Neda Bogdanović Golić
ter Lovro Krajnc.
Tudi letos nismo pozabili na kulinarična razvajanja ob odmorih, ki so
bila namenjena medsebojnemu povezovanju, mreženju ter dodatnemu
izmenjevanju izkušenj pri implementaciji projektov. Med odmori so
udeleženci lahko prejeli dodatne informacije o certificiranju, dogodkih in
izobraževanjih v Sloveniji.
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Organizacijski projekti
so poželi zelo velike
uspehe ter bili medijsko
izpostavljeni. Kar
zadeva tehnične
projekte, smo zaključili
dva projekta, ki sta
članom prinesla veliko
znanja za prihodnost.

POROČILA

PROJEKTI LO MPM MARIBOR
2018/2019
Avtor ic a: D or is R ad ovan, p red sed nic a

V

letu 2018/2019 je sekcija Mladi projektni managerji lokalnega odbora
Maribor sodelovala na mnogih projektih, ki so se vsi uspešno zaključili.
Organizacijski projekti so poželi zelo velike uspehe ter bili medijsko
izpostavljeni. Kar zadeva tehnične projekte, smo zaključili dva projekta,
ki sta članom prinesla veliko znanja za prihodnost.
Člane sem povprašala za pozitivne ter tudi negativne izkušnje pri
sodelovanju na projektih. Strnjena mnenja vseh članov bom tudi opisala.
Kot predsednici sekcije v tem letu mi je mnenje članov zelo pomembno, saj
verjamem, da lahko doprinese ogromno koristnih informacij za prihodnje
delovanje.
ORGANIZACIJSKI PROJEKTI MPM LO MARIBOR 2018/2019
PROJEKT ZGODBE USPEŠNIH ŽENSK 2019; projekt je bil izveden v
predavalnici Ekonomsko-poslovne fakultete, dne 26. marca 2019.
PROJEKT ZGODBE USPEŠNIH KICKSTARTERJEV 2019; projekt je bil izveden
v predavalnici Ekonomsko-poslovne fakultete, dne 27. februarja 2019.

ed nami bo na ravni organiziranja skupnih dogodkov in druženj.

FORMULA STUDENT 2019 (v sodelovanju z UNI Maribor Grand Prix
ogodku se nameravamo povezati na mednarodni ravni»IPMA«,
kar
Engineering);
projekt je bil izveden v prostorih Maribox, dne 4. junija 2019.

ko dogodek »Ski Weekend«, ki bo februarja 2019, predvidoma v Kranjski

do naši cenjeni gostje tudi Hrvati, Avstrijci, Italijani in drugi.

Člani so kot pozitivne izkušnje izpostavili to, da so bili projekti izrazito
dim sekcijo MPM kot skupek inteligentnih mladih ljudi, ki bodo
sledili
zanimivi
z organizacijske smeri, saj je bilo treba sistemsko pripraviti celoten
managementu, digitalizaciji ter svetovnim novostim. Po mojem mnenju ta
načrt izvedbe projektov. Prinesli so jim ogromno novih poznanstev; s
, ki ga pričakujemo, predstavlja priložnost, ki jo moramo izkoristiti zdaj in
pomočjo improvizacije so se naučili delovanja v delikatnih situacijah. Ko
nejše temelje, ki bodo zagotovo v veliko pomoč našim članom v prihodnje.
je treba reagirati takoj ter najti najboljšo možno rešitev v kratkem času.
Naučili so se iznajdljivosti, vztrajnosti ter poslovne komunikacije s sponzorji
POROČILA
in preostalimi udeleženci iz različnih smeri udeležbe pri projektih. Izgubili
DELAVNICA IPMA YOUNG CREW NA HRVAŠKEM
so strah pred javnim nastopanjem ter posledično pridobili pomembne
Rok Petje, član IO ZPM
retorične sposobnosti. Druženje z gosti projektov ter pri prevzemanju
»cateringa« jim je dalo novo energijo za delovanje naprej ter jih še bolj
povezalo. Tedenski timski sestanki so se jim zdeli zabavni, saj jim je njihova
vodja prikazala potek projektov sproščeno ter obenem tudi profesionalno.

e sekcijo MPM v prihodnje?

tembrom 2018 je v Belem Manastirju na Hrvaškem potekala mednarodna
projektnega managementa, ki jo je organiziralo Hrvaško združenje za projektni
ru svoje sekcije IPMA Young Crew. Več kot 40 udeležencev, med katerimi je bilo
ov iz Slovenije, je lahko sodelovalo na dveh različnih delavnicah. Prva delavnica je
naslovom » All you need to know about traditional project management «. Na
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Pri zbiranju sponzorjev so kreirali bogate »goodie bags« za povabljence na
dogodke, izpostavim lahko, da so si pridobili tudi nekatere stalne sponzorje
(npr. revija Cosmopolitan Slovenija). Naučili so se urediti ter sami kreirati
ves promocijski material, vezan na dogodke (letake, plakate, brošure itd.).
Zanimivo ter poučno je bilo komunicirati z uspešnimi gosti na projektih,
saj so iz njihovih poslovnih izkušenj povlekli ogromno znanja ter novih
poznanstev za operiranje pri svoji karieri. Program projektov je bil odličen
ter dobro izpeljan. Najbolj všeč pa jim je bilo druženje na projektih ter vse
malenkosti, ki so pripomogle k temu, kar je seveda udobnost in dobra hrana.
Kot negativne izkušnje so navedli, da je večkrat prišlo do nesporazuma v
komunikaciji med člani ter vodjo glede dodeljenih nalog, vendar so vsako
situacijo z nekoliko več porabljenega časa vseeno uspešno izpeljali. Poleg
študija jim je bilo sodelovanje na projektih naporno. Iz vsake storjene napake
so se nekaj naučili ter spet povzeli celotno zgodbo v svojo korist.
»SKI-WEEKEND 2019«, Kranjska Gora, 15. - 17. marec 2019.
V letošnjem letu je MPM LO Maribor organiziral navedeni SKI-Weekend, ki je
potekal v Kranjski Gori. Kot glavna organizatorka lahko izpostavim kvalitetno
predavanje ter celoten potek projekta, ki je potekal gladko po urniku. Povabljenci
so bili tudi člani Young Crew iz Hrvaške ter Avstrije, ki so bili zelo zadovoljni s
sodelovanjem ter so potrdili prihod tudi v naslednjih letih. V veliko pomoč pri
organizaciji samega dogodka mi je bil celoten lokalni odbor. Omeniti moram
tudi odlično pomoč velike kolegice Tene Obradović, hrvaške predsednice Young
Crew.

Dogodek »SKI-Weekend«, 15.- 17. marec 2019, Kranjska Gora

Povabljenci so bili tudi
člani Young Crew iz
Hrvaške ter Avstrije, ki
so bili zelo zadovoljni
s sodelovanjem ter so
potrdili prihod tudi v
naslednjih letih.
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Druženje so dojemali
kot zabavno, vseeno
pa so k delu pristopili
korektno ter po
postopkih projektnega
managementa.

TEHNIČNI PROJEKTI MPM LO MB 2018/2019
PROJEKT S PODJETJEM GORENJE, gospodinjski aparati d.o.o.
PROJEKT S PODJETJEM HANŽELIČ, kovinarstvo d.o.o.
Pri tehničnih projektih so člani kot pozitivno izpostavili znanje iz naslova
timskega dela, nova pridobljena znanja o vseh operacijah v podjetjih, nova
pridobljena poznanstva, priložnosti za nadaljnje sodelovanje ter prakso pri
podjetjih. Projektno iskanje idej v timu jim je bilo zelo zanimivo in zavedajo
se, da so zaradi sodelovanja na projektih pridobili ogromne izkušnje, ki jim
bodo pripomogle pri nadaljnjem iskanju želene zaposlitve. Zanimivo jim je
bilo povezovati študijsko teorijo in prakso z realnimi primeri. Druženje so
dojemali kot zabavno, vseeno pa so k delu pristopili korektno ter po postopkih
projektnega managementa. Dobili so nov tehnični ter ekonomski pogled na
projekte z druge perspektive. Nadgradnja študijskega znanja ter reševanje
problemov, s katerimi se ukvarjajo inženirji v realnem svetu, je bila ena izmed
največkrat omenjenih alinej, ki jim je pomembna. Kvalitetno sodelovanje jim
je prineslo veliko pridobljenega znanja pri sistemski delitvi nalog v timu.
Glede negativnih stvari so povedali, da so imeli na nekaterih področjih
premalo tehničnega znanja, da bi lahko profesionalno pristopili k reševanju
težav. Premajhna direktna komunikacija s podjetji je otežila njihovo delo.
Problem, za katerega je podjetje zahtevalo rešitev, je bil zelo kompleksen.
Menijo, da bi lahko bila podpora ter navodila s strani podjetja boljši ter bi
nato »flow« komunikacije bolje stekel. Okoli izpitnih obdobij je zaradi učenja
zmanjkalo časa za tedenske sestanke.
Zdelo se mi je korektno, da vsem članom pripravim zaključek ter kulturno
izobraževalni dogodek v oktobru 2019. Dogodek je potekal v kleteh Vinaga,
kjer sem vsem udeležencem podelila certifikate in skupaj smo uspešno
zabeležili delovanje sekcije v preteklem letu.

Slavnostna podelitev certifikatov MPM LO Maribor, 2. oktober 2019 (Vinag)
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Veliko zahvalo lahko napišem vsem članom lokalnega odbora. Tino Frangež
ter Saro Vaupotič sem vodila pri vodenju ter organizaciji organizacijskih
projektov, tehnične projekte je imel preko Urban Puhek, Branka Andreja
Ivanušič pa grafično-oblikovalski del.
Kot zaključek lahko napišem, da je bila zame izkušnja delovanja v vlogi
predsednice, kot “leader” sekcije MPM LO Maribor, zelo pomembna za moje
prihodnje delo in cilje. Celotno leto mojega delovanja je bilo zelo zahtevno,
ampak sem bila sposobna obvladovati vseh 25 članov, jih motivirati, naučiti
poslovne komunikacije, vodenja ter jih pozitivno navdušiti nad projektnim
managementom.

Dogodek Zgodbe uspešnih kickstarterjev 2019, 27. februar 2019 (EPF)

Dogodek Zgodbe uspešnih žensk, 26. marec 2019 (EPF)

Dogodek Student Formula, 4. junij 2019 (Maribox), predsednica sekcije MPM Doris Radovan v
sodelovanju s predsednikom UNI Maribor Grand Prix Engineering, Nikom Storžakom

Celotno leto mojega
delovanja je bilo
zelo zahtevno,
ampak sem
bila sposobna
obvladovati
vseh 25 članov,
jih motivirati,
naučiti poslovne
komunikacije,
vodenja ter jih
pozitivno navdušiti
nad projektnim
managementom.

60

Tematika tokratnega
zasedanja je bila
usmerjena v razpravo
pomembnosti
trajnostnega razvoja in
njegovem učinkovitemu
uresničevanju
skozi projekte in
stroko projektnega
managementa.

POROČILA

Z A S E D A N J E D E L E G AT O V
(COD) IPMA, 27. - 29. 9. 2019
Avtor : B ošt jan Pišotek

T

ematika tokratnega zasedanja IPMA COD (International Project
Management Association – Council of Delegates), ki je potekalo med
27. in 29. septembrom v mehiški Meridi, je bila usmerjena v razpravo
o pomembnosti trajnostnega razvoja in njegovem učinkovitemu
uresničevanju skozi projekte in stroko projektnega managementa.
Svet se sooča z vedno občutnejšimi vremenskimi pojavi in spremembami,
ki so povezane z globalnim segrevanjem ter kot take pomembno
vplivajo na vse države sveta. Pri tem smo v IPMA jasno zavzeli stališče,
da moramo vsi skupaj skozi projekte aktivno uresničevati načela in cilje
trajnostnega razvoja, ki so jih določili Združeni narodi (ZN), z namenom
odpravljanja revščine, omilitve podnebnih sprememb in preprečevanja
nepravičnosti. Predvsem se v IPMA zavzemamo za širjenje načina izvajanja
projektov in programov v skladu s trajnostnimi načeli, z uresničevanjem
katerih verjamemo, da lahko uspešno konvergiramo k uresničevanju
in uravnavanju temeljnih stebrov razvoja 3P, ki so Socialni (»People«),
Varstvo okolja (»Planet«) in Gospodarski (»Profit«).
Kot je ob koncu zasedanja poudaril predsednik IPMA dr. Jesus MartinezAlmela, se moramo jasno zavedati naše skupne odgovornosti pri
izpolnjevanju vseh 17 ciljev ZN, ki pomembno oblikujejo pot razvoja v
prihodnosti. Kot IPMA moramo in bomo prispevali znanje, ki ga imamo, ter
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s tem svetu zagotovili kompetentne strokovnjake s področja projektnega
managementa za trajnostni razvoj.
Ob robu zasedanja COD je ZPM, kot ena izmed prvih članic, z IPMA podpisala
tudi sporazum, ki omogoča mednarodno registracijo izobraževalnih
programov s področja projektnega managementa. S tem smo omogočili,
da bodo tudi slovenske izobraževalne ustanove in organizacije lahko
pristopile k procesu presoje svojih izobraževalnih programov z namenom
pridobitve mednarodno uveljavljene akreditacije za svoje programe, v
skladu s standardi IPMA ICB - Individual Competence Baseline. Presojo in
akreditacijo bo izvajal ZPM, zato ste vsi zainteresirani že sedaj vabljeni, da
za podrobnejše informacije stopite z nami v stik prek rok@zpm.si.

Ob robu zasedanja
COD je ZPM, kot ena
izmed prvih članic,
z IPMA podpisala
tudi sporazum,
ki omogoča
mednarodno
registracijo
izobraževalnih
programov
s področja
projektnega
managementa.
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PREBERITE V PROJEKTNI
MREŽI SLOVENIJE
B r i gi ta G ajšek , od govor na ured nic a Projekt ne mre že

O

ktobrska številka Projektne mreže Slovenije http://zpm.si/projektnamreza-slovenije/ ponuja v branje dva znanstvena prispevka,
prvega na temo kompetenc v mednarodnih projektih, drugega pa o
pospeševalnem vplivu sposobnosti dobre presoje in hitrega odločanja na
področju projektnega managementa in managementa portfelja projektov
na uspešnost osvajanja Industrije 4.0.
Urška Naveršnik in Mirko Markič sta proučila kompetence, ki so po mnenju
sodelujočih v projektih Leonardo da Vinci najbolj ključne za učinkovito
sodelovanje v mednarodnih timih, in analizirala ter primerjala vrednote
članov v mednarodnih timih po državah. V raziskavi je sodelovalo 328 oseb
iz 31 evropskih držav. Vsak sodelujoči je sodeloval vsaj v enem projektu
Leonardo da Vinci. Vprašani so med ponujenimi kompetencami najvišje
ocenili sposobnost koordinacije aktivnosti, sposobnost dela z ljudmi
iz drugih kulturnih okolij ter sposobnost produktivnega sodelovanja z
drugimi. Kot najmanj pomembne so anketiranci navedli znanje na drugih
področjih (npr. finance), sposobnost vzpostavljanja lastne avtoritete in
profesionalno znanje o drugih državah (ekonomsko, družbeno, pravno
ipd.). Avtorja sta potrdila hipotezo, da se vrednote med evropskimi
narodi statistično značilno razlikujejo. Obstajajo sicer podobnosti
znotraj posameznih regij, vendar pa ni dveh držav, ki bi imeli identično
razporeditev vrednot. Za severno in zahodno Evropo so najbolj značilne
vrednote storilnost, tradicija in varnost ter nadvrednoti konzervacija in
samopoudarjanje. Za južno in vzhodno Evropo pa so najbolj značilne
vrednote dobrohotnost, samousmerjanje in hedonizem pri vrednotah
ter odprtost za spremembe in samopreseganje pri nadvrednotah. Poleg
strnjenega in preglednega teoretičnega dela o mednarodnih timih,
kompetencah in vrednotah sta glavna prispevka avtorjev raziskave
predvsem mednarodna študija kompetenc članov projektnih skupin
na mednarodnih projektih in inovativni pristop k analizi vrednot po
evropskih državah.
Profesorja dr. Pieter Steyn in dr. Brane
Semolič ugotavljata, da so projekti
in portfelji projektov Industrije 4.0
kompleksni, večdimenzionalni in dinamični.
Njihovo kompleksnost je mogoče razčleniti
na poslovno kompleksnost, tehnološko
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kompleksnost, organizacijsko kompleksnost, kompleksnost kompetenc in
kulturno kompleksnost. Zgolj tehnološke spremembe v organizacijah niso
dovolj za doseganje pričakovanih rezultatov, kot je to veljalo v preteklosti.
Kritični integratorji novih verig vrednosti in poslovnih procesov so
kolaborativni projekti in programi, ki delujejo kot organizacijska vozila
in sploh omogočajo uvajanje novosti, preoblikovanje in spremembe,
tehnologije in sisteme. Najpomembnejša je sposobnost dobre presoje in
hitrega odločanja oziroma pronicljivost. Članek je osredinjen na razpravo
o izboljšanih praksah upravljanja projektov in portfeljev projektov z
namenom večjega uspeha podjetij na področju uvajanja industrije 4.0.
Članek je v angleškem jeziku.
Nova številka Projektne mreže Slovenije izide aprila 2020. Toplo vabimo
vso strokovno in znanstveno javnost, da v prihajajoči številki z nami delite
svoje izkušnje in raziskave. V njej objavljamo domače in tuje znanstvene
in strokovne članke s področja projektnega managementa. Revija ima
dvajsetletno tradicijo, je multidisciplinarna in predvsem priročen vir
informacij za vse vrste raziskovalcev, načrtovalcev, praktikov in oblikovalcev
politik na različnih lokalnih, nacionalnih in mednarodnih ravneh odločanja
ter v disciplinah, kot so proizvodnja, inženiring, trgovina in načrtovanje,
ter z družbenega, gospodarskega in okoljskega področja. Njen namen je
deliti znanje, izkušnje in primere dobrih praks med projektne managerje
in druge projektne deležnike, ki so tudi vabljeni, da sami oblikujejo svoje
prispevke.
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ZAKAJ
P O S TAT I Č L A N
ZPM?

Č

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

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

podatkov, ki so dostopni samo članom
ZPM – z osebnimi uporabniškimi imeni in
gesli – ne pa tudi širši javnosti.
Baze podatkov
prejemajo informacije o literaturi,
programskih paketih, kongresih, seminarjih
doma in v tujini, po želji pa prejmejo tudi
informacije o potencialnih partnerjih
pri izvajanju projektov ali pa predlog
perspektivnega mladega kadra z ustreznim
znanjem in osnovnimi izkušnjami na
področju projektnega menedžmenta.
Pro m o c i ja
imajo prednostno možnost promocije in
predstavitve lastnih spoznanj, izdelkov ali
projektov z objavo v reviji Projektna mreža
Slovenije, v glasilu ZPM mrežnik ali ob
različnih dogodkih združenja.
S ek c i ja M lad i p ro j ektn i men ed žer ji
imajo dostop do najmlajših članov
združenja – dijakov ter študentov
dodiplomskega in podiplomskega študija,
ki se v okviru združenja povezujejo v
sekciji Mladi projektni menedžerji – MPM.
MPM zagotavlja vzpostavljanje praviloma
prvih sodelovanj na področju projektov
med mladimi in podjetji. V ta namen MPM
koordinira strokovne prakse, prireja srečanja
in delavnice s projektnimi menedžerji,
oglede podjetij in rezultatov projektov in
podobno. MPM tako zagotavlja najmlajšim
članom možnost pridobivanja izkušenj in
poznanstev, ostalim članom pa priložnost
za prepoznavanje najprimernejšega in
najperspektivnejšega potencialnega kadra
za lastne potrebe.
M režen je
imajo preko številnih strokovnih in
predvsem družabnih dogodkov ZPM
vrsto priložnosti za srečevanje z drugimi
člani združenja in posamezniki, ki delujejo
v različnih projektnih okoljih, s tem pa
možnosti za utrjevanje ali vzpostavljanje
novih osebnih in poslovnih partnerstev.
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O B L I K E Č L A N S T VA V Z PM
Individualno članstvo
Individualni člani združenja uživajo vse koristi, predstavljene v rubriki Zakaj postati član
ZPM. Združenje se trudi permanentno širiti koristnost članstva, zato velja stalno spremljati
novosti o tem na spletni strani združenja.
Članstvo dijakov in študentov
Članstvo dijakov, študentov in rednih podiplomskih študentov zagotavlja ob bistveno
znižani članarini vse ugodnosti, kot jih imajo individualni člani. Ob včlanitvi v združenje
morajo dijaki in študenti rednega dodiplomskega ali magistrskega študijskega programa
svoj status izkazati z ustreznim potrdilom in ne smejo biti starejši od 26 let.
XL Korporacijsko članstvo
Organizacije, ki se odločijo za XL korporacijsko članstvo, pridobijo naslednje pravice:
• ugodnosti v obsegu 6-ih individualnih članarin v združenju,
• prejem 6-ih natisnjenih izvodov revije Projektna mreža Slovenije,
• dodatnih 10% popusta pri prireditvah in udeležbi na Projektnem forumu ter
konferencah in dogodkih v organizaciji ZPM,
• 15 % popusta pri objavi oglasov v publikacijah združenja,
• 3 brezplačne udeležbe na seminarju po lastni izbiri iz programa ZPM Educa,
• pravico do uporabe logotipa ZPM,
• objavo naziva in emblema organizacije v publikacijah ZPM in ZPM mrežniku,
• objavo naziva in emblema organizacije na spletnih straneh ZPM ter aktivna povezava
do njenih spletnih strani.
L Korporacijsko članstvo
Organizacije, ki se odločijo za L korporacijsko članstvo, pridobijo naslednje pravice:
• ugodnosti v obsegu 4-ih individualnih članarin v združenju,
• prejem 4-ih natisnjenih izvodov revije Projektna mreža Slovenije,
• dodatnih 8% popusta pri prireditvah in udeležbi na Projektnem forumu ter
konferencah in dogodkih v organizaciji ZPM,
• 10% popust pri objavi oglasov v publikacijah združenja,
• dve brezplačni udeležbi na seminarju po lastni izbiri iz programa ZPM Educa,
• pravico do uporabe logotipa ZPM,
• objavo naziva in emblema organizacije v publikacijah ZPM in ZPM mrežniku,
• objavo naziva in emblema organizacije na spletnih straneh ZPM ter aktivna povezava
do njenih spletnih strani.
M Korporacijsko članstvo
Organizacije, ki se odločijo za M korporacijsko članstvo, pridobijo naslednje pravice:
• ugodnosti v obsegu 3-ih individualnih članarin v združenju,
• prejem 3-ih natisnjenih izvodov revije Projektna mreža Slovenije,
• dodatnih 5% popusta pri prireditvah in udeležbi na Projektnem forumu ter
konferencah in dogodkih v organizaciji ZPM,
• 5% popust pri objavi oglasov v publikacijah združenja,
• ena brezplačna udeležba na seminarju po lastni izbiri iz programa ZPM Educa,
• pravico do uporabe logotipa ZPM,
• objavo naziva in emblema organizacije v publikacijah ZPM in ZPM mrežniku,
• objavo naziva in emblema organizacije na spletnih straneh ZPM ter aktivna povezava
do njenih spletnih strani.

ZPM mrežnik | Letnik V | številka 3 | 22. november 2019

67

36

K O R PkOo rRpAo C
ČlLa A
r aI cJ iS
j sKk Ii č
n iNzI p Z
mP M
u žJeAn j a
z a PpR
r oOj eJ kEtK
n iT N I
Z D R UZŽdEr N
ZA
n tT
M Am
N aAnGa gE eMmEeN
ESOTECH d.d.

ESOTECH d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje
Preloška cesta 1, 3320 Velenje E-pošta info@esotech.si
Spletna stran: www.esotech.si
Spletna stran: www.esotech.si
KRKA, tovarna zdravil, d.d.

KRKA, tovarna zdravil,
d.d.
Šmarješka
cesta 6, 8000 Novo mesto
Šmarješka cesta 6, 8000 Novo
mesto
E-pošta
cvetka.zerajic@krka.si
Spletna stran: www.krka.si Spletna stran: www.krka.si
Telekom Slovenije d. d.

Telekom Slovenije d. d.
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
Cigaletova 15, 1000E-pošta:
Ljubljana
matjaz.madžarac@telekom.si
Spletna stran: www.telekom.si
Spletna stran: www.telekom.si
NUMIP, Vzdrževanje, montaža in proizvodnja,d.o.o.

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

PROJEKT d.d. NOVA GORICAPROJEKT d.d. NOVA GORICA
Kidričeva ulica 9a,Kidričeva
5000 Nova
Gorica
ulica
9a, 5000 Nova Gorica
Spletna stran: www.projekt.si
Spletna stran: www.projekt.si

Agencijaza
POTI,
osabljanja
vse d.o.o.
Stegne
7,
1000
Ljubljana
OJEKTNE MANAGERJE
Spletna stran:
www.agencija-poti.si
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P O VA B I LO K O B J AV I Č L A N KO V
V REVIJI PROJEKTNA MREŽA
SLOVENIJE
d oc. d r. Br igit a G ajšek
gl avna ured nic a Projekt ne mreže Slovenije

P

rojektna mreža Slovenije dvakrat letno objavlja
mednarodne znanstvene in strokovne članke s področja
projektnega managementa. Revija ima dvajset letno tradicijo, je
multidisciplinarna in predvsem priročen vir informacij za vse vrste
raziskovalcev, načrtovalcev, praktikov in oblikovalcev, politikov na
različnih lokalnih, nacionalnih in mednarodnih ravneh odločanja
ter v disciplinah, kot so proizvodnja, inženiring, trgovina,
načrtovanje ter iz družbenega, gospodarskega in okoljskega
področja.
Revija vabi raziskovalce in praktike iz vsega sveta, da z njeno pomočjo izmenjajo izkušnje
v celotni paleti industrij in tehnologij, v katerih se uporablja projektni management.
Prispevki zajemajo vsa področja projektnega managementa, od sistemov do človeških
vidikov, in povezuje teorijo s prakso z objavo primerov študije in diskusij o aktualnih
vprašanjih.
V Projektni mreži Slovenije objavljamo:
• znanstvene prispevke – gre za izvirne ugotovitve, ki so plod znanstvenoraziskovalnega dela. Vsebina je novost, ugotovitve pa prispevajo k razvoju spoznanj
iz projektnega managementa,
• strokovne prispevke – vsebujejo predstavitve, ki so prikaz in ocene uporabnih
metod in tehnik projektnega managementa v praksi ali pri študiju primera,
• razmišljanja in odmeve – na objavljene prispevke ali primere, ki prispevajo k
razvoju projektnega managementa.
V reviji Projektna mreža Slovenije objavljamo še neobjavljena dela, torej tista, ki niso
poslana v objavo v kakšni drugi reviji ali zborniku. Avtorjem prispevkov ne plačujemo
honorarjev, niti jim ne zaračunavamo stroškov objave. Prispevki so pred objavo v celoti
pregledani od skrbno izbranih neodvisnih recenzentov.
Več informacij o reviji in postopku objave najdete na:
http://zpm.si/projektna-mreza-slovenije/.
Toplo vabljeni k objavi prispevkov.
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Razlogi za oglaševanje
Razlogi za oglaševanje
Glasilo ZPM mrežnik predstavlja odlično
priložnost
za mrežnik
predstavitev
organizacij
in
Glasilo ZPM
predstavlja
odlično
podjetij,
ki se
s projekti,
ki izvajajo
priložnost
zaukvarjajo
predstavitev
organizacij
in
projekte
insekiukvarjajo
nudijo sizdelke
podjetij, ki
projekti,aliki storitve,
izvajajo
namenjene
delu. Bralci
so vsi
projekte in projektnemu
ki nudijo izdelke
ali storitve,
člani
Slovenskega
združenja
projektni
namenjene
projektnemu
delu. za
Bralci
so vsi
management,
ob teh
pa še več
1.000
člani Slovenskega
združenja
za kot
projektni
naročnikov
na ob
e-informacije
združenja
ter
management,
teh pa še več
kot 1.000
obiskovalcev
spletne
strani združenja.
naročnikov na
e-informacije
združenjaZato
ter
vobiskovalcev
oglasnem delu
glasila
ponujamo
različne
spletne
strani
združenja.
Zato
možnosti
in oblike
oglaševanja,
podrobneje
v oglasnem
delu glasila
ponujamo
različne
predstavljene
v spodaj
navedenih
Splošnih
možnosti in oblike
oglaševanja,
podrobneje
pogojih
oglaševanja
v ZPM
mrežniku.Splošnih
predstavljene
v spodaj
navedenih
Vpogojih
primeru,
da se odločite
oglaševanje v
oglaševanja
v ZPM za
mrežniku.
našem
glasilu,da
Vasse
prosimo,
da nas
V primeru,
odločite
za kontaktirate
oglaševanje
na
pošto:Vas
info@zpm-si.com.
v elektronsko
našem glasilu,
prosimo, da nas
kontaktirate na elektronsko pošto: info@
Szpm-si.com.
plošni pogoji oglaševanja v
ZPM mrežniku
Splošni pogoji oglaševanja v
Z PCene
M mrežniku
1.
Cene v ceniku že vključujejo DDV in veljajo
za
objavo pravočasno oddanega oglasa.
1. Cene
Pripravo,
obdelavo
in popravljanje
Cene v ceniku
že vključujejo
DDV inoglasov
veljajo
zaračunavamo
posebej, glede
na obseg
dela.
za objavo pravočasno
oddanega
oglasa.
Pripravo, obdelavo in popravljanje oglasov
2.
Naročilo oglasnega
prostora
zaračunavamo
posebej,
glede na obseg
Osnova
za objavo oglasa je naročilo,
dela.
dostavljeno v pisni obliki po elektronski pošti
na
naslov info@zpm-si.com.
ZPM mrežnik
2. Naročilo
oglasnega prostora
izhaja
letno: v oglasa
februarju,
in
Osnovatrikrat
za objavo
je juniju
naročilo,
novembru.
dostavljeno v pisni obliki po elektronski
pošti na naslov info@zpm-si.com. ZPM
3.
Reklamacije
mrežnik
izhaja trikrat letno: v februarju,
Reklamacije
sprejemamo le po elektronski
juniju in novembru.
pošti na naslov info@zpm-si.com, v roku
83.dni
po objavi v glasilu. Za napake, ki so
Reklamacije
posledica
slabe
predloge, ne
Reklamacije
sprejemamo
le odgovarjamo.
po elektronski
pošti na naslov info@zpm-si.com, v roku
8 dni po objavi v glasilu. Za napake, ki so

Možne

4. Vsebina oglasov
Sporočila slabe
oglasov
morajo
biti v skladu
posledica
predloge,
ne odgovarjamo.
s kodeksom oglaševanja in veljavno
zakonodajo.
Za vsebino objave je odgovoren
4.
Vsebina oglasov
naročnik oglasa.
Sporočila
oglasov morajo biti v skladu
s kodeksom oglaševanja in veljavno
5. Način priprave
oglasov
zakonodajo.
Za vsebino
objave je odgovoren
Oglase sprejemamo
v TIFF formatu, EPS
naročnik
oglasa.
formatu ali JPEG formatu. Slikovni elementi
morajo
najmanj
300 dpi resolucije in
5.
Načinimeti
priprave
oglasov
morajo biti
v CMYK barvnem
Oglase
sprejemamo
v TIFF modelu.
formatu, EPS
formatu ali JPEG formatu. Slikovni elementi
6. Dostava
oglasov
morajo
imeti
najmanj 300 dpi resolucije in
Izdelanebiti
oglase
je treba
dostaviti
najkasneje:
morajo
v CMYK
barvnem
modelu.
do 31. 1. za februarsko številko,
doDostava
30. 4. zaoglasov
majsko številko,
6.
do 31. 10.oglase
za novembrsko
številko.
Izdelane
je treba dostaviti
najkasneje:
do 01. 03. za marčevsko številko
7. Druge
oglaševanja
do
31. 07.oblike
za avgustovsko
številko
Za 31.
oglaševanje
v obliki, kištevilko.
ni opredeljena s
do
10. za novembrsko
cenikom se sklenejo individualni dogovori
poDruge
posebej
dogovorjeni
ceni.
7.
oblike
oglaševanja
Za oglaševanje v obliki, ki ni opredeljena s
8. Ugodnosti
za oglaševalce
cenikom
se sklenejo
individualni dogovori
• posebej
oglas vdogovorjeni
dveh številkah,
po
ceni. dodatni 10 %
popust,
• Ugodnosti
oglas v treh
številkah, dodatni 15 %
8.
za oglaševalce
popust,v dveh številkah, dodatni 10 %
• oglas
• popust,
plačilo oglasa pred izidom številke,
dodatni
%, številkah, dodatni 15 %
• oglas
v 5treh
• popust,
dodatni 5 % popust imajo korporacijski
člani Združenja,
imajoizidom
status člana
tipa
• plačilo
oglasa kipred
številke,
C,
dodatni
5 %,
popustimajo
imajokorporacijski
korporacijski
• dodatni 10
5 %%popust
status
člana
tipa
člani Združenja,
Združenja,kikiimajo
imajo
status
člana
B, C,
tipa
15 % popust
popustimajo
imajokorporacijski
korporacijski
• dodatni 10
status
člana
tipa
člani Združenja,
Združenja,kikiimajo
imajo
status
člana
A. B,
tipa
• dodatni 15 % popust imajo korporacijski
člani Združenja, ki imajo status člana
tipa A.

oblike in cenik oglasnega prostora

Oblika
FOrMat

1/1

1/2
ležeča

1/2
pokončna

1/3
ležeča

1/3
pokončna

1/4

pasica

VelikOst[MM]

210 X 297

210 x 148,5

105 x 297

210 x 99

70 x 297

105 x 148,5

210 x 35

Cena [EUR]

490,00

250,00

250,00

200,00

200,00

150,00

150,00
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