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Jana Barba, PMP 

Uvodnik 
Jana Barba, PMP 
Urednica 
 
Združenje PMI Slovenija, ki je bilo ustanovljeno pred 
osmimi leti, s pričujočo publikacijo letos dobiva tudi svoje 
glasilo. Kot ima združenje svoje poslanstvo pri 
uveljavljanju principov projektnega vodenja in širjenju 
vrednot, ki jih delijo člani, tako glasilo zasleduje cilj 
poročanja o njegovem delovanju in odpiranja dialoga o 
problematiki, ki jo obravnava. 
 
Pred nami je torej prva številka, ki je bila pripravljena z 
naslednjim namenom: 
 
• da bi glasilo povezovalo člane združenja, 
• da se bodo člani lahko prek glasila seznanjali z novicami 

in pobudami združenja, 
• da bo glasilo prostor za izmenjavo strokovnih pogledov s 

področja projektnega vodenja, 
• da bo glasilo prostor za spodbujanje izobraževanja, 
• da bo glasilo dodaten medij, s katerim se bo združenje z 

izmenjavo informacij o delovanju predstavilo v slovenski 
javnosti, pa tudi med združenji PMI v drugih državah. 

 
Prvo številko spremlja tudi želja, da bi bilo za bralce 
zanimivo in privlačno in da bi k sodelovanju pritegnilo nove 
sodelavce. Da bo glasilo zaživelo, potrebuje sodelavce in 
uredniški odbor, ki se mora še oblikovati. Pri tej številki je 
sodelovalo deset piscev, a je že sedaj toplo dobrodošel 
vsak, ki ima ideje in bi jih lahko prispeval k nastajanju 
glasila. Z upoštevanjem svojih zmožnosti smo si zastavili 
cilj, da bi glasilo letos izšlo še trikrat, to je pred poletjem, 
jeseni in pred novim letom. 
 
Verjamem, da je glasilo potrebno in da boste v njem našli 
vsakega nekaj, tako poročila o strokovnih srečanjih in 
aktualne informacije kot tudi več zanimivih strokovnih 
člankov, ki vam bodo lahko koristili pri delu. Verjamem 
tudi, da ima vsak od nas svojo zgodbo in izkušnje ter da si 
tudi želi in stremi k temu, da bi se vrednote projektnega 
vodenja vedno bolj uveljavljale in da bi bila s tem 
organizacija, v katerem deluje, uspešnejša. Naj bo glasilo 
prostor za izmenjavo takih zgodb in naj bo takih zgodb čim 
več, da bodo prekvasile slovenski prostor in prispevale k 
uspešnejši družbi – to si želim ob izdaji prve številke. 
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Glasilo Združenja PMI 
Slovenija 
 
Glasilo izhaja četrtletno in 
je na voljo brezplačno v 
elektronski obliki. 
 
Za naročila pošljite 
elektronsko pošto na naslov 
info@pmi-slo.org. 
 
Urednica prve številke: 
Jana Barba, PMP 
 
Lektoriranje: HIERONYMUS 
prevajanje in lektoriranje, 
Nives Mahne Čehovin s.p. 
 
Oblikovna postavitev strani: 
Maja Ferle, PMP 
 

Oglaševanje 

 
Bi želeli oglaševati v našem 
glasilu? Oglasite se v 
uredništvu. 
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Nagovor 
predsednika 
 
 

Nagovor predsednika 
Tomaž Kern 
predsednik Združenja PMI Slovenija 
 
Idejo imamo, tim je sestavljen, urednica prve številke je sprejela 
mesto vodje projekta, se pravi »odgovorne urednice«, plan je 
trden, članki prihajajo! Vse je pripravljeno za uresničitev cilja. 
Naše združenje bo imelo svoj strokovni časopis! Pred nami je 
prva številka. Hura! Ampak manjka nam nagovor predsednika, ki 
je nekoč, v navalu evforije pristal na to, da ga bo napisal. Hm?  
 
V resnici nimam pojma, kakšen mora biti »nagovor predsednika« 
v strokovnem časopisu. V zadnjih dveh letih ležernega 
predsednikovanja slovenskemu PMI-ju je tole verjetno moj 
največji napor. Veste, tisto prej je bilo lahko. Enkrat na mesec, 
včasih tudi malo redkeje ali pogosteje, smo se člani izvršilnega 
odbora sestali. Medse smo povabili še koga, se dogovorili o 
pomembnih stvareh in jih potem tudi opravili. Takole, eno za 
drugo! To je bilo v resnici prijetno. Organizacija srečanj, ki ste se 
jih člani PMI in tisti, ki se nam še pridružite, pridno udeleževali, 
je veseloigra. Dogovoriti se je potrebno za vsebino, se uskladiti s 
predavatelji, povprašati kakšnega bodočega podpornika za 
prostor, poslati vabila in se nato prepustiti sreči. No, seveda je 
vmes veliko e-mailov in telefonskih klicev, pa SMS-jev, kup idej 
in kakšna omejitev, a na koncu se vselej izide. Usposabljanje ali 
bolje priprava na PMP certificiranje, ki smo jo lani izvedli, je bila 
sicer naporna, a glede na odzive udeležencev so predavatelji 
opravili odlično delo. Enako lahko trdim za ostale akcije, ki smo 
jih v preteklih dveh letih izvedli z namenom razvoja naše stroke, 
širjenja idej, pridobivanja novih članov in predvsem strokovnega 
druženja. Očitno je bilo vse skupaj uspešno, na našem pikniku 
pa tudi zabavno, saj nas je v združenju sedaj skoraj še enkrat 
toliko, kot nas je bilo prej, in smo menda »eno najhitreje 
rastočih PMI chapterjev«.  
 
Lahko se vprašamo, kako nam to ob vsesplošni recesiji in 
(zanimivo!) ob hkratni kronični prezaposlenosti uspeva. Zakaj 
pravzaprav člani svojo energijo vlagamo v združenje in v 
druženje? Moje mnenje je, da zato ker vsakdo od nas z 
volonterskim delom pridobi veliko več, kot je vanj vložil.  
 
In idej je še obilo! Ena izmed njih se pravkar udejanja, imenuje 
se »glasilo združenja« in prav je, da ga skupaj pospremimo na 
pot. Želim si, da bi bilo glasilo mesto, kjer bomo lahko izrazili 
strokovne in morda tudi poslovne zamisli, jih izmenjali s kolegi, 
jih branili in kritizirali ter jih predstavili javnosti. Želim si, da bi 
avtorji in bralci glasilo vzeli za svoje, ga z veseljem prebrali, se 
na vsebine odzivali in jih sooblikovali.  
 
Pravzaprav še vedno ne vem, kako napisati »nagovor 
predsednika«. Spoštovane kolegice in kolegi, upam, da mi ne 
boste zamerili, ampak prvo številko našega glasila bomo izdali 
kar brez njega! 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tomaž Kern 
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Dogajanja v 
združenju 
 

 
Špela Urh Popovič, PMP 

Priprave na izpit PMP 
Špela Urh Popovič, PMP 
 
V drugem kvartalu 2009 so bile v okviru Združenja PMI Slovenija, v sodelovanju s Fakulteto 
za organizacijske vede v Kranju, izvedene delavnice priprav na izpit za pridobitev strokovne 
certifikacije PMP. Štiri triurne delavnice so potekale v popoldanskem času, pripravili in izvedli 
pa so jih nekateri PMP člani našega združenja na pobudo IO. Vse aktivnosti v zvezi s 
programom usposabljanja so potekale na osnovi prostovoljnega dela posameznikov in 
študija v prostem času. Program so izvedli naslednji člani našega združenja s podporo 
članov IO: 
 

Prvo srečanje:  

• Okvir projektnega vodenja 
• Standard projektnega vodenja 
• Strokovna in socialna odgovornost 

1.4.2009  Špela Urh Popovič, PMP 

Drugo srečanje: Obvladovanje  

• Integracije,  
• Obsega in  
• Časa projekta. 

22.4.2009  Maja Ferle, PMP 

Tretje srečanje: Obvladovanje 

• Stroškov,  
• Tveganj in  

Oskrbovanja projektov. 

13.5.2009  Andrej Česen, PMP 

Četrto srečanje: Obvladovanje 

• Kakovosti, 
• Človeških virov in 
• Komuniciranja v projektu. 

27.5.2009  Polona Knific, PMP 

 
Za delavnice je bilo veliko zanimanja, saj se je prijavilo 33 udeležencev, ki so prisostvovali 
večini delavnic. Namen programa je bil spodbuditi kandidate k pridobitvi certifikata PMP v 
obliki vnaprej predpisanega izobraževalnega programa. Sam študij, potreben za uspešno 
opravljanje izpita, je moral vsekakor potekati na individualni ravni in na podlagi individualne 
odločitve vsakega posameznika, da pridobi certifikat. Pridobitev strokovne certifikacije 
pripomore k uspešnejšemu in učinkovitejšemu vodenju projektov, kar potrjujejo tudi 
številne raziskave v svetu. Certifikat PMP se vedno bolj uveljavlja kot mednarodni standard 
na področju projektnega vodenja in ga je v svetu pridobilo že prek 75.000 posameznikov v 
120 državah. Med drugim je Microsoft Services certifikat PMP izbral kot glavno potrdilo 
usposobljenosti za vodenje projektov, prav tako v podjetju IBM že več let potekajo interni 
programi usposabljanja projektnih vodij za pridobitev certifikata PMP. 
 
Z veseljem ugotavljamo, da se je po zaključku priprav kar nekaj udeležencev odločilo za 
opravljanje PMP certifikacije in jo tudi uspešno opravilo. Ker je program pritegnil veliko 
zanimanja, se bo na željo članov našega združenja lahko tudi ponovil. Za vso organizacijo 
usposabljanja je poskrbela FOV v Kranju, in sicer za minimalno nadomestilo stroškov, ki so 
ga prispevali udeleženci. 
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Dogajanja  
v združenju 
 
 
 
 

Strokovno srečanje projektnih vodij na S&T 
Jana Barba, PMP 
 

Naše združenje je v sodelovanju s podjetjem S&T v sredo, 2. decembra 2009, organiziralo 
že šesto strokovno srečanje, ki se ga je udeležilo več kot 50 slušateljev iz vse Slovenije. 
Tokrat je bilo namenjeno predstavitvi različnih pristopov upravljanja in vodenja projektov v 
multiprojektnem okolju.  
 
Udeležence je uvodoma pozdravila izvršna direktorica S&T Tina Škerlj in poudarila, da imajo 
po njenem mnenju projektni vodje ključno vlogo pri projektih od začetka, to je že v 
prodajnem procesu pred podpisom pogodbe, do konca, to je do zaprtja vseh terjatev. 
Pomembno je tudi, da so projektni vodje pri poslih intenzivno angažirani in prepoznavajo 
nove priložnosti. 
 
Sledile so tri predstavitve praktičnih izkušenj poteka uvedbe sistema projektnega vodenja, 
nazadnje pa je bil predstavljen standard PMI Portfolio Management. 
Milan Ojstršek, PMP, ki v S&T vodi projektno pisarno, intenzivno sodeluje v razvoju 
metodologije PROMET, za katero so se v skupini S&T odločili, da bo skupna za vsa podjetja. 
Zgrajena je modularno in opredeljuje posebnosti za vodenje projektov glede na njegov 
življenjski cikel. Kot certificiran PMP je imel določene pomisleke glede metodologije PROMET, 
ki ima izhodišče v PRINCE 2, zato jo je primerjal s PMBOK in ugotovil, da sta metodologiji v 
dokajšnji meri sorodni. Dalje je predstavil projektno organizacijo. V organizacijskem smislu 
metodologija PROMET predvideva vodjo projekta naročnika in vodjo projekta S&T, v 
projektnem svetu pa je poleg naročnikovega sponzorja projekta in poslovnega lastnika še 
poslovni nosilec S&T (direktor sektorja), ki je odgovoren za realizacijo poslovnega plana. 
Orisana so bila različna namenska orodja, ki podpirajo projektno okolje: za obvladovanje 
dokumentacije za stroškovno spremljanje projektov, za poročanje o opravljenem delu in za 
vzdrževanje terminskih planov, ki pa med seboj zaradi različnih tehničnih omejitev 
neposredno niso integrirana. Vodenja portfelja (angl. Portfolio Management) v podjetju še 
niso uvedli. Danes o prioritetah projektov odločajo po vertikali glede na vrednost posla. 
Predstavitev je Ojstršek sklenil s stališčem, da je za dvig projektne kulture v podjetju 
potrebno nenehno vlaganje v izobraževanje in izboljšave, kar je tudi glavno poslanstvo 
projektne pisarne, ki jo vodi.  
 

 
 
 



  Glasilo Združenja za projektni management PMI Slovenija, Ljubljana Chapter 
  http://www.pmi-slo.org 
  Leto 1 Števillka 1, 19. marec 2010 
  
 

Stran 5 

 

Dogajanja  
v združenju 
 

Strokovno srečanje 
projektnih vodij na 
S&T 
Jana Barba, PMP 
 
 
 
 

 
Sledila je predstavitev Vesne Tomažin, skrbnice projektov v Tosami, ki je opisala aktivnosti 
uvedbe sistema projektnega vodenja v njihovo podjetje kot posledice reorganizacije podjetja 
in potrebe po zagotovitvi ustrezne podpore večjemu številu razvojno-investicijskih 
projektov. V pristopu, ki je bil med poslušalci kot učinkovit prepoznan tudi v drugih 
podjetjih, je kot posebnost metodologije predstavila dokument »Projektna definicija«, ki se 
skozi izvajanje posameznih procesov projektnega vodenja ustrezno dopolnjuje. Za uspeh pa 
je ključna aktivna in vidna podpora najvišjega vodstva. Zanimivo zgodbo o uspešni uvedbi 
projektnega vodenja je podkrepil še Jože Ban, nekdanji član uprave v Tosami. Dejansko je 
uprava v upoštevanju principov projektnega vodenja videla ključ za uspešno izvedbo 
projektov in je poslovni načrt prevedla v portfelj projektov in drugih nalog ter jih ustrezno 
obvladovala. 
 
Povsem druge dimenzije pa ima projektno vodenje v skupini Sandoz, ki ga je predstavil 
Marjan Krajnik. Stroge regulatorne zahteve v farmacevtski industriji narekujejo projektno 
organizacijo, v kateri so temeljito pokriti procesi obvladovanja kakovosti. Dalje je še 
poudaril, da so pri njihovih globalnih projektih, kjer projektno skupino sestavljajo ljudje iz 
različnih držav, za zagotovitev uspeha poleg upoštevanja zakonitosti metodologije ključne 
tudi mehke veščine vodenja in komuniciranja z udeleženci. 
 
Nazadnje je Mitja Kožman, PMP iz podjetja IPMIT predstavil standard PMI za vodenje 
portfelja projektov, programov in drugih nalog v podjetju (angl. Portfolio Management). 
Motiv za razvoj standarda, ki je bil prvič objavljen 2006, je PMI odkril pri spremljanju 
zrelosti PMBOK, ki ga zasleduje preko modela OPM3, ko je postalo očitno, da manjka 
standard na ravni celega podjetja. Standard definira pojme in povezave s strateškim 
managementom (angl. Organisational Strategy) in upravljanjem podjetja (angl. 
Organisational Governance). Dalje analogno s PMBOK opisuje dve skupini procesov: procesi 
za oblikovanje portfelja (angl. Aligning Process Group) in procesi za spremljanje in 
kontroliranje portfelja (angl. Monitoring and Controling Group) ter dve področji znanj: 
znanja za vodenje portfelja (angl. Portfolio Governance) in znanja za obvladovanje 
portfeljskih tveganj (angl. Portfolio Risk Management). Kožman je še izpostavil, da je po 
njegovem mnenju v slovenskih podjetjih velik izziv, kako sicer dobro strategijo učinkovito 
izpeljati v praksi. Uvajanje pristopov vodenja portfelja projektov podjetjem gotovo daje 
priložnost, da svoje poslovne strategije v prihodnje uspešno realizirajo. 
 
V prijetni razpravi, ki je dopolnjevala posamezne predstavitve, je bilo med drugim zavrnjeno 
stališče, da je projektna pisarna zgolj administrativna pomoč vodjem projektov. Projektna 
pisarna lahko svoje poslanstvo opravlja v polnosti, če je center znanja projektnega vodenja 
v podjetju in nudi podporo vodenju portfelja projektov. 
 
Dobra udeležba in kakovostna predstavitev praktičnih izkušenj je potrdila potrebo po 
organizaciji tovrstnih strokovnih srečanj in organizatorje opogumila v prizadevanjih po 
nadaljnjem uresničevanju poslanstva našega združenja. 
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Jure Lozinšek 

Družabno srečanje na kmetiji Koren v Žužemberku 
Jure Lozinšek 
 
17. septembra 2009 smo v Žužemberku, na kmetiji Koren pripravili družabno srečanje s 
piknikom za člane Združenja PMI Slovenija. Organizacijo dogodka je na svoja pleča prevzel 
naš član Rok Rupnik, PMP, ki je poskrbel za vse in še več, tako da ničesar ni manjkalo in 
smo se vsi ves čas izvrstno zabavali. Za to se mu lepo zahvaljujemo. Sicer smo morali 
zaradi nekaj kapelj dežja druženje kmalu prestaviti v notranje prostore, vendar pa nam to ni 
pokvarilo dobrega vzdušja. Po letnih dopustih je bila to lepa priložnost, da so se zopet 
srečali člani, ki se med seboj poznajo že dalj časa in so se udeleževali že preteklih srečanj, 
ter tudi možnost, da smo spoznali nekatere nove člane in tiste, ki bodo to kmalu postali. Na 
pretek je bilo tudi dobre domače hrane, ki so nam jo pripravili na kmetiji Koren. Še posebej 
je bil dober kruh, ki so ga spekli sami. 
 
Družabno srečanje je prispevalo k utrjevanju vezi, kar je za razvoj društva še kako 
pomembno. Za vsakim članom se skriva zanimiva zgodba in izkušnje, družijo pa nas skupne 
vrednote, ki ji prepoznavamo v združenju PMI®. Ker se je družabno srečanje izkazalo kot 
zelo dobrodošla in lepo sprejeta pobuda, ostaja želja po razvijanju te tradicije za naprej zelo 
aktualna. 
 

 
 

 

Članstvo 
 
 
 

Članstvo 
Jure Lozinšek 
 
Od ustanovitve združenja do sredine leta 2008 se je število članov gibalo okrog 30 (skladno 
s pogoji PMI število članov ne sme biti manjše od 25). Na dan 31. 12. 2007 je bilo število 
članov 31. Od izvolitve sedanjega vodstva konec maja 2008 se je število članov ves čas 
povečevalo. Konec leta 2008 (31. 12. 2008) je bilo članov 41, do sredine leta 2009 (konec 
junija) že 58, konec leta 2009 (31. 12. 2009) pa je bilo članov kar 65 (kar je do sedaj 
največje število). V tem trenutku (5. 3. 2010) ima Združenje PMI Slovenija 61 članov. 
 
V tem času smo torej pridobili kar veliko novih članov, zelo malo pa jih svojega članstva ni 
podaljšalo. Grafični prikaz rasti števila članov: 
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Na obisku 
pri… 
 

 

PMI Zagreb Croatia Chapter – Vtis iz letne konference 
Maja Ferle, PMP 
 
Združenje PMI Zagreb (www.pmi-croatia.hr)iz sosednje Hrvaške je novembra 2009 že tretjič 
zapored priredilo letno konferenco projektnega vodenja. Konferenca je bila podrejena 
aktualni temi »Vodenje projektov v krizi«. Za razliko od prejšnjega leta, ko je konferenca 
trajala dva dni, so se tokrat odločili za enodnevni dogodek, saj so pričakovali zmanjšano 
udeležbo predvsem zaradi finančne krize. Izkazalo pa se je, da je udeležba prek 230 ljudi 
presegla tudi najbolj optimistična pričakovanja, kar samo potrjuje, da je projektno vodenje 
vedno aktualna tema in morda v časih krize še toliko odmevnejša. 
 
Ker Zagreb ni daleč, smo se konference udeležili tudi nekateri Slovenci. V spomin so se nam 
vtisnila zanimiva uvodna predavanja, za katere so organizatorji uspeli privabiti strokovnjake 
z različnih področij. V program konference se je prek video povezave iz ZDA vključil Mike 
Vucelić, inženir hrvaškega rodu, ki je med drugim sodeloval pri programu Apollo XIII. Boris 
Sakač, član mednarodnega olimpijskega komiteja, je sodeloval pri informatizaciji vseh 
olimpijskih iger od leta 1980 dalje in je v svojem predavanju opisal svoje izkušnje pri tem 
delu, kjer se ne sme tolerirati prav nikakršna zamuda. Za popestritev je poskrbel še avtor 
animiranih filmov Joško Marušić, tema njegovega predavanja pa je bila prav tako relevantna 
za konferenco, saj je izdelava animiranega filma lahko kar zahteven in obsežen projekt.  
 
Sledila so predavanja na teme, povezane s projekti v krizi, s projekti v času finančne krize in 
reševanjem projektov iz krize. Kot predavatelji smo sodelovali tudi Slovenci s predstavitvijo 
strukturiranega programa reševanja informacijskih projektov iz krize. Polni vtisov in novih 
poznanstev smo se ob zaključku konference pogovarjali s prireditelji, člani izvršnega odbora 
PMI Zagreb, in med drugim tudi načeli temo o morebitnem sodelovanju sosednjih združenj 
PMI pri organizaciji naslednje konference, ki bi bila lahko spet obsežnejša in bi imela bolj 
regijski značaj. 
 

 

Na obisku 
pri… 
 

 
 
 

PMI NIC – Northern Italy Chapter 
Jana Barba, PMP 
 
Lansko jesen smo navezali prve stike z zahodnimi sosedi iz združenja PMI-NIC Northern 
Italy Chapter (www.pmi-nic.org). To združenje pokriva območje osrednje severne Italije, 
ustanovljeno je bilo leta 1996, danes pa ima 1100 članov, ki delujejo v več področnih 
enotah. Združenje ima sicer sedež v Milanu, eden od članov pa je doma v Miljah pri Trstu, 
kar je olajšalo navezovanje stikov in izmenjavo informacij. Med njihovimi zadnjimi 
zanimivimi pobudami je izvedba nacionalne raziskave o stanju razvoja projektnih pisarn v 
italijanskih podjetjih (za člane je nekaj gradiva o rezultatih na voljo na sedežu uredništva). 
Novembra lani so v Milanu organizirali konferenco Projects & Complexity 2009, v letošnjem 
maju pa jih čaka organizacija evropskega PMI kongresa EMEA 2010. Član njihovega odbora 
Stefano Setti bo s predavanjem v Sekciji za projektni management gostoval na letošnji 
konferenci o razvoju organizacijskih znanosti v Portorožu. 

 



  Glasilo Združenja za projektni management PMI Slovenija, Ljubljana Chapter 
  http://www.pmi-slo.org 
  Leto 1 Števillka 1, 19. marec 2010 
  
 

Stran 8 

 

Članki 
 
 

Projekt »Ustanovitev Chapterja« in ključni dejavniki uspeha 
Andrej Česen, PMP 
 
Jana Barba, PMP, je kot novopečena urednica našega glasila predlagala, naj napišem nekaj 
malega o nastajanju in ustanavljanju našega združenja »PMI Chapter Slovenija, Ljubljana«. 
 
Da ne bi izpadel zgolj kot nekakšen kronist in bi bilo zavoljo tega pisanje preveč suhoparno, 
sem ji predlagal še dodatek. Vprašati se namreč moramo, kateri so bili ključni dejavniki 
uspeha v tem projektu. Najbrž so stališča drugih udeležencev projekta različna oziroma 
drugačna od mojega. V nadaljevanju bo zato govor o mojih lastnih pogledih na to vprašanje, 
z željo, da se na primeru dobre prakse naučimo kaj koristnega za prihodnje delovanje.  
 
Čemu smo začeli? 
 
Po spominu bi dejal, da je pobudo za ustanovitev Chapterja dal Sašo (mag. Aleksander 
Novaković, IPMIT) nekje spomladi leta 2001, ko so ga v slovenskem Združenju za projektni 
management (ZPM) nekam hudo ujezili. V tistem času sem bil tudi sam, kot ustanovitelj in 
član ZPM, nezadovoljen z delovanjem združenja. Razlogi za nezadovoljstvo presegajo obseg 
tega pisanja, zato naj zadostuje, da sva bila že dva, recimo temu, potencialna »zarotnika«. 
Še posebej, ker sva oba dobro vedela, da so se v ZPM že pred tem pojavile ideje o 
ustanovitvi PMI Chapterja, opravili pa so celo nekaj aktivnosti. 
 
Kako smo delali? 
 
Centrala PMI (angl. Headquarters, po domače »glavni štab«) v ZDA je seveda predpisovala 
postopek za ustanavljanje komponent (podružnic). Po eni strani smo bili lahko zadovoljni, 
ker smo imeli temelje za »kako-se-to-naredi« (npr. vzorec projektnega plana), po drugi 
strani pa so bili pogoji (izdelki oz. angl. deliverables) precej zahtevni. Zelo resno nas je 
skrbelo, če jim bomo lahko kos. 
 
Za začetek smo morali najti sponzorja projekta, formirati iniciativni odbor (PM team), 
centralo PMI o tem pisno obvestiti in popolnoma formalno zaprositi za dovoljenje, da lahko 
začnemo s postopkom ustanavljanja (pismo o nameri, angl. letter of intent). 
 
Iniciativni odbor smo razširili še za dva člana: Mitja Kožman, PMP in Gregor Medvešek sta 
bila takrat sodelavca v IPMIT, prvi navedeni je tam še danes. Za sponzorja so predlagali 
mene, Sašo pa je (kot večinski lastnik in direktor podjetja) obljubil minimalne potrebne vire 
za izvedbo projekta. 
 
Iz ZDA je v začetku julija 2001 prispelo podpisano pismo o nameri s soglasjem za sponzorja 
(angl. person in good standing) in z dovoljenjem za začetek projekta, z zahtevanim 
trajanjem 12 mesecev. V tem obdobju smo bili pri PMI evidentirani kot potencialni Chapter 
in smo morali za dokončanje projekta – registracijo Chapterja – izpolniti naslednje merljive 
pogoje (nisem prepričan, da bom naštel prav vse): 
 
• animirati in pridobiti vsaj 25 članov PMI (in obenem članov Chapterja) s plačano 

članarino; 
• registrirati združenje po lokalni zakonodaji – v Republiki Sloveniji po določilih Zakona o 

društvih; 
• poslati PMI v odobritev statut združenja po pravilih PMI (angl. by-laws); 
• določiti letno članarino za članstvo v Chapterju; 
• oblikovati logotip Chapterja, ki ne bo v nasprotju z intelektualno lastnino lastnikov že 

obstoječih blagovnih znamk in bo skladen z grafičnimi standardi PMI; 
• imenovati vsaj tri začasne člane vodstva Chapterja, ki so člani PMI in Chapterja; 
• podpisati sporazum o ustanovitvi Chapterja s PMI (angl. Charter Agreement). 
 
Poleg navedenega smo opravili še celo vrsto drugih aktivnosti. Strukturirana členitev dela 
(WBS) projekta je imela sedem faz in približno 60 aktivnosti. 
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Projekt »Ustanovitev 
Chapterja« in ključni 
dejavniki uspeha 
Andrej Česen, PMP 

Katera so bila glavna tveganja projekta? 
 
Izpostavil bi le tri najpomembnejša. Brez dvoma je na prvem mestu članstvo. Danes, ko 
razmišljamo že o ciljnih 100 članih, je situacija lepša. Ob rojstvu tako specifično strokovnega 
društva je bilo težko zbrati tolikšno število zanesenjakov. Še posebej v konkurenci z že 
uveljavljenim ZPM. Z različnimi prijemi nam je vendarle uspelo doseči zahtevano število. Z 
včlanitvijo v Chapter so nam formalno pomagali tudi prijatelji iz tujine.  
 
Na drugo mesto uvrščam prislovično zagrizenega slovenskega »birokrata«: registracija 
društva v Sloveniji še danes ni enostavna. V našem konkretnem postopku sicer nismo 
občutili kakega posebnega metanja polen pod noge, prav posebej naklonjene pomoči pa tudi 
ne. V tej bitki je, kot se spominjam, nosil največje breme Gregor Medvešek. 
 
Tretje tveganje je bilo povezano z nerazumno zahtevo PMI, da mora Chapter sprejeti statut 
po zahtevah PMI (»by-laws« po ameriški zakonodaji), v isti sapi pa še statut po lokalni 
(slovenski) zakonodaji (po Zakonu o društvih). K sreči so centralo PMI v tem času že 
»bombardirali« ljudje z različnih koncev sveta in opozarjali na morebitne konflikte med 
dvema zakonodajama. Z njihovim »mehkejšim« načinom in z uspešnimi strokovnimi 
rešitvami pravnika Rastislava Vintarja, sodelavca IPMIT, nam je uspelo zmagati tudi v tem 
primeru. 
 
Kakšni so bili ključni dosežki projekta? 
 
Na prvem mestu: do postavljenega roka smo uspeli izpolniti vse zahtevane pogoje. PMI je v 
tem pogledu vedno bil (in je še danes) zelo dosleden in ne dovoljuje nikakršnih bližnjic. 
 
Naj navedem nekaj ključnih datumov (mejnikov): 
 
• 4. decembra 2001: ustanovni občni zbor združenja, 
• 8. marca 2002: registracija društva pri upravni enoti, 
• 17. julija 2002: prejem listine o ustanovitvi iz centrale PMI. 
 
Uspešno smo obvladovali (in tudi obvladali) tveganja, kot je razvidno iz zgoraj navedenih 
primerov. Kot drobno zadovoljstvo naj navedem, da je imel Sašo srečno roko pri izbiri 
oblikovalca našega logotipa. PMI je namreč na svoji spletni strani med petimi najboljšimi 
rešitvami v tistem obdobju naš logotip uvrstil na prvo mesto. 
 
In ključni dejavniki za uspeh projekta? 
 
Upravičeno lahko domnevamo, da so mnenja o tem deljena. Po mojem skromnem 
prepričanju so vendarle odločilno prispevali k uspehu projekta naslednji dejavniki: 
 
• izjemna motiviranost in odločenost za spremembo; 
• timsko delo v najboljšem pomenu besede; 
• zagotovljeni potrebni viri. 
 
Že uvodoma sem omenil določeno nezadovoljstvo z delom takrat aktualnega in edinega 
slovenskega združenja za projektni management (ZPM). Kljub vztrajnim poskusom 
nekaterih članov se stanje ni izboljšalo. Nasprotne sile so bile premočne. Nezadovoljstvo je 
doseglo vrhunec v odločitvi, da ustanovimo novo združenje, ki naj bi delovalo na drugačnih 
temeljih. Imeli smo torej motiv za spremembo. (Mimogrede, izvršilni odbor, ki mu bo v 
kratkem potekel mandat, s svojim delom dokazuje, da smo imeli prav. Kar me seveda 
navdaja z resničnim zadovoljstvom.) 
 
Med projektom se je dogajalo marsikaj. Na primer, ZPM je pri centrali PMI vodil kampanjo 
proti našemu projektu. Ker smo očitno delali po »pravilih igre«, nam je centrala s svojimi 
uslužbenci ves čas stala ob strani. Čeprav je tudi res, da »božji mlini meljejo počasi«. PMI je 
bil že takrat ogromen kolos, v katerem so bili realno možni zastoji v komunikaciji. Zato smo 
morali pogosto za isto stvar tudi večkrat intervenirati. Kljub vsem takšnim in drugačnim 
zatikljajem pa naša motiviranost, zagnanost in odločenost niso popustile. Celo nasprotno: 
izzivi so nas krepili in morala je rasla. Vedeli smo, da smo na pravi poti. 
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dejavniki uspeha 
Andrej Česen, PMP 

Ko govorim o timskem delu, imam v mislih delo iniciativnega odbora, ki je bil hkrati začasno 
vodstvo potencialnega Chapterja in vodstveni tim projekta. Kot formalni sponzor projekta bi 
se najbrž moral počutiti kot pravi projektni manager, vendar tega občutka takrat nisem 
imel, ker za to nisem čutil potrebe. Tako mislim tudi še danes. Morda je temu botroval 
majhen, še obvladljiv tim štirih članov. Morda je razlog v profesionalni izkušenosti, zrelosti 
in »PM kilometrini« vseh članov tima. O motivaciji in visoki morali smo že govorili. Ne 
spomnim se, da bi kadarkoli opredeljevali vloge v timu. Delo smo prevzemali popolnoma 
spontano, glede na naše afinitete in razpoložljivi čas. Vedeti je namreč treba, da smo bili vsi 
člani tima zaposleni, z delovnimi obveznostmi, in da je bil projekt izključno volonterski, v 
pravem duhu PMI. Kot projektni manager sem poskušal narekovati tempo in spodbujati 
iniciativo. Pripravil sem predlog PM plana in prevzel sem glavno komunikacijo s centralo PMI. 
Skliceval sem obdobna srečanja, na katerih smo s konsenzom uspešno reševali (in rešili) 
probleme. Gregor je sestavljal zelo kakovostne zapisnike, za kar sem mu še danes hvaležen. 
 
Še nekaj misli o zagotavljanju potrebnih virov (resursov, zmogljivosti, kapacitet). Že ob 
pobudi za začetek projekta sem izrazil svojo pripravljenost za sodelovanje. Zavedali smo se, 
da takšnega projekta ne moremo »obesiti« enemu samemu človeku; da torej potrebujemo 
tim. V PMI je volontersko delo zelo cenjena vrednota in dolgoletna stalnica. V tem pogledu 
sem se zavedal, da bomo za projekt prisiljeni žrtvovati kar precej prostega časa. Kaj pa 
drugi člani tima? Bodo pripravljeni delati na prostovoljni osnovi? To je bila zelo pomembna 
postavka za nadaljnje delo v projektu in k sreči je bilo doseženo soglasje vseh članov tima. 
 
S tem pa vprašanje virov še ni bilo rešeno. Neizogibno se pri projektu pojavijo vsaj 
minimalni stroški (gotovinska plačila), za delo tima je občasno potreben prostor, za določena 
strokovna dela je treba plačati ustrezne strokovnjake. Tu je izjemno in neprecenljivo vlogo 
odigral Sašo, ki je že uvodoma soglašal, da bo skrbel za ta vprašanja. Tako se je tim 
obdobno in redno srečeval v prostorih IPMIT na  Kotnikovi 30; z izjemo zadnjega srečanja, 
ko smo opravili poprojektno evalvacijo v gostilni Čubr na Križu (kako simbolično!) pri 
Komendi. 
 
Sestavni del projekta je bil logotip Chapterja, ki ga je uspešno pripravil profesionalni 
oblikovalec. Podrobnosti o tem strošku mi niso znane. Kar nekaj dela v projektu je bilo s 
področja prava, npr. sporazum s PMI o ustanovitvi Chapterja (pogodbeno pravo v 
angleščini) in podobno statut po PMI vzorcu (»by-laws«). Potem so tu še Zakon o društvih, 
tolmačenje tega zakona, priprava statuta združenja in interpretacije postopkov za izvedbo 
ustanovne skupščine idr. Pri tem je bil suvereno nepogrešljiv Rastislav Vintar, pravnik 
IPMIT. 
 
Če povzamem: brez zagnanega prostovoljnega dela celotnega tima in pomoči podjetja IPMIT 
ter njegovega direktorja projekt zanesljivo ne bi bil izvedljiv. 
 

 

Andrej Česen, PMP, Tomaž Kern, Marko Čibej, PMP 
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Podpora projektnemu vodenju s sistemom Microsoft Enterprise Project 
Management  
Milan Ojsteršek, PMP in Denis Premec 
 
Članek bo zaradi omejitve prostora objavljen v dveh delih. Prvi del v uvodu navaja ključne 
izzive, s katerimi se je potrebno soočiti za uspešno uvedbo podpore projektnemu delu. V 
nadaljevanju pa predstavi, kako informacijski sistem Microsoft Enterprise Project 
Management (EPM) podpira procese projektnega vodenja po standardu PMI PMBOK. V 
drugem delu bo predstavljeno, kako EPM podpira procese spremljanja in nadzora ter 
končanja projekta, za zaključek pa so podani napotki za uvedbo EPM v organizacijo. 
 
Največji izziv, s katerim se v organizaciji sreča pobudnik uvedbe informacijskega sistema za 
podporo projektnemu vodenju (v nadaljevanju sistem EPM), je, kako dokazati poslovno 
upravičenost uporabe funkcionalnosti takšnega orodja. Pri tem vidimo dva pomembna 
mejnika, ki ju je treba doseči, da se lahko ustvarijo pogoji za uspešno implementacijo 
sistema EPM, ki se integrira s procesi projektnega vodenja v organizaciji. 
 
Prvi pomemben mejnik predstavlja zagotovitev podpore vodstva pri uvedbi in vzdrževanju 
informacijskega sistema za podporo projektnemu vodenju, kjer je potrebno vodstvu 
prikazati poslovno upravičenost investicije v takšen sistem. Z uvedbo sistema v organizacijo 
vplivamo na procese projektnega vodenja in kulturo projektnega načina dela udeležencev v 
projektih. Takšne pozitivne učinke pa je možno doseči le s trdno podporo vodstva. 
 
Drugi pomemben mejnik predstavlja vključitev ključnih udeležencev (vodje projektov, vodje 
skupin in sektorjev, člani projektnih skupin, člani nadzornih organov itd.) v uporabo 
informacijskega sistema za podporo projektnemu vodenju na tak način, da ključni 
udeleženci odkrijejo smisel uporabe sistema v svojem projektnem in vsakodnevnem delu. 
Sistem jim mora omogočiti večjo učinkovitost na delovnem mestu in vpogled v smisel in 
umeščenost svojega dela v projektu, s tem pa postanejo tudi motivirani za uporabo sistema. 
 
Tukaj velja omeniti, da je vpeljava sistema EPM najbolj smiselna ob sočasni uvedbi ali 
standardizaciji metodologije projektnega vodenja v organizaciji. Najprej je potrebno 
opredeliti ponovljive procese projektnega vodenja, ki so vključeni v poslovne procese in 
projektni način dela v organizaciji. Tako opredeljeni procesi projektnega vodenja se uvedejo 
v obliki standardne metodologije projektnega vodenja, ki vključuje procese vzpostavitve, 
planiranja, izvajanja, spremljanja in nadzora ter končanja projektov. Pri tem metodologija 
vpliva na naslednja pomembna področja v organizaciji: uvedbo matrične organiziranosti za 
podporo projektom, spremembe v sistemu ustaljenih pristojnosti in odgovornosti, ureditev 
medsebojnega sodelovanja vodij projektov in linijskih vodij (vodij skupin in sektorjev), 
načine merjenja uspešnosti projektov, podporo in uporabo osnovnih informacijskih orodij za 
planiranje projektov itd. Lastna standardna metodologija projektnega vodenja predstavlja 
zelo dobro izhodišče za hitrejše doseganje ciljev uvedbe sistema EPM v organizacijo ter 
pridobivanje in vzdrževanje podpore vodstva pri uvedbi. 

 
Slika 1: Obvladovanje procesov s sistemom EPM 
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Podpora procesom projektnega vodenja, opredeljenim v standardu PMI PMBOK 
 
Uporabnost in funkcionalnost informacijskega sistema za podporo projektnemu vodenju v 
organizaciji bomo v nadaljevanju prikazali na primeru sistema Microsoft Enterprise Project 
Management (EPM) in v povezavi s procesnimi skupinami in nekaterimi drugimi področji v 
standardu projektnega vodenja PMI PMBOK. 
 
EPM omogoča obvladovanje projektov v procesih vzpostavljanja, planiranja, izvedbe, 
spremljanja in nadzora, končanja projektov ter obvladovanja projektnih virov. Predstavlja 
orodje za vodenje, delegiranje in skupno sodelovanje projektne skupine, učinkovito 
posredovanje informacij, poročanje ključnim udeležencem v projektih, obvladovanje 
projektne dokumentacije ter obvladovanje problemov in tveganj. 
 
V procesih vzpostavitve projektov lahko uporabimo funkcionalnost analiziranja pobud 
projektov (angl. Project Proposals) za namen nadzorovanega procesa odobritve ali zavrnitve 
novih projektov ali investicij. V projektni pobudi lahko zraven pripnemo npr. projektno 
listino, na enostaven način ustvarimo strukturo in osnutek terminskega plana projekta in 
potrebnega obsega dela (vse v spletnem načinu dela, brez uporabe odjemalca). Na ta način 
imamo zbrane vse pobude projektov na enem mestu, kar omogoča preglednejše odločanje. 
 
V procesih planiranja projektov je omogočena uporaba strukturirane WBS členitve plana 
projekta. Omogoča tudi planiranje izdelkov projekta in podatkov o njihovem nastajanju. 
Časovno planiranje v vseh svojih oblikah je izjemno dobro podprto, kar je tudi splošno 
znano. Vodje projektov lahko v sistemu EPM uporabijo centralno vzdrževane predloge 
projektov na ravni organizacije, kjer se pokažejo neposredne koristi, kot so: povečanje 
kakovosti in učinkovitosti planiranja na osnovi standardnih projektnih planov in pridobljenih 
izkušenj iz minulih projektov ter možnost oblikovanja končnega nabora predlog projektnih 
planov. Pri planiranju projektov imamo možnost, da ugotovimo različna časovna 
medprojektna prepletanja in odvisnosti in na ta način poskusimo znižati tudi različne 
stroške, npr. stroške dobave, potne ali materialne stroške. 
 
Podprto je tudi skupno planiranje projektnih virov, kjer imamo naslednje možnosti: 
 
• centralni pregled nad izkoriščenostjo in razpoložljivostjo projektnih virov v organizaciji, 
• napoved zasedenosti virov in možnost njihovega optimalnega izkoristka,  
• možnost dodeljevanja generičnih projektnih virov brez poznavanja dejanskih virov (oseb 

ali delovnih sredstev) na osnovi potreb po določenih znanjih, kompetencah ali lastnostih, 
• možnost dodeljevanja različnih tipov projektnih virov, kot so delovni viri (npr. človeški viri 

in delovna sredstva), materialni viri (npr. porabljen material) in stroškovni viri, ki 
ponazarjajo različne tipe stroškov v projektih. 

 

 
Slika 2: Planiranje projektnega plana 
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Članki 
 
Podpora projektnemu 
vodenju s sistemom 
Microsoft Enterprise 
Project Management  
Milan Ojsteršek, PMP in 
Denis Premec 
 
 

 
Denis Premec 

Ker sistem EPM ponuja možnost definiranja različnih uporabnih podatkov o virih, kot so 
njihove interne stroškovne postavke, znanja, lokacije ali razni drugi kriteriji (npr. 
učinkovitost, pri čemer si šifrant sami določimo), imamo možnost najustreznejše izrabe 
virov in s tem vplivamo na boljše poslovne rezultate projektov. Linijski vodje sektorjev in 
oddelkov, upravljavci delovnih sredstev in kadrovske službe imajo možnost učinkovitega 
obvladovanja projektnih virov, ki so jim v organizaciji podrejeni ali za katere so odgovorni. 
Sistem EPM jim omogoča, da na najboljši možni način razporedijo in uskladijo obremenitve 
projektnih in neprojektnih nalog. 
 
Glede na to, da pri časovno daljših projektih najpogosteje uporabljamo tehniko postopne 
podrobne obdelave projektnega plana (angl. rolling wave), velja povedati, da sistem EPM ne 
omogoča neposredne podpore za takšen tip planiranja, ampak si moramo pri tem narediti 
določen model in pravila postopne podrobne obdelave projektnega plana. 
 
Ob zaključku procesa planiranja ali po odobreni spremembi v projektu se izdela osnova 
projektnega plana (angl. baseline), ki formalno predstavlja odobren projektni plan. V 
procesih spremljanja in nadzora projekta nam to predstavlja osnovo projekta, na podlagi 
katere se izvajajo meritve dejanskega izvajanja projekta.  
 
V procesih izvedbe projektov pridejo pogosto do izraza možnosti sistema EPM, ki 
omogočajo samodejno delegiranje projektne aktivnosti do posamezne projektne skupine in 
do posameznega izvajalca te projektne aktivnosti. Projektni portal (angl. Project Web 
Access, Project Workspace) projektni skupini in ostalim udeležencem v projektu omogoča 
uporabo spletnega mesta za skupinsko sodelovanje v projektu, ki predstavlja svojevrstno 
komunikacijsko vozlišče. Prednost takšnega načina dela je, da je vsebina projektnega 
portala vsakega udeleženca v projektu prilagojena njegovim kompetencam in pravicam. 
Član projekta si lahko ogleda vse svoje projektne aktivnosti v vseh projektih in podatke, za 
katere je kompetenten in odgovoren. Vpliva lahko na vsebino plana projekta, dejavno 
sodeluje pri izvedbi projekta, sodeluje pri popisu tveganj, vnaša podatke o tekočih 
problemih v projektu, kreira mnenja na projektu in shranjuje projektno dokumentacijo. S 
tem si ustvari občutek o pomembnosti svojega dela v projektu in o neposrednem vplivu 
svojega dela na potek projekta. Takšna uporaba projektnega portala prispeva k boljši 
motiviranosti članov projektnih skupin in povečanju njihove učinkovitosti, saj jih spodbuja k 
vnosu informacij in sodelovanju z ostalimi člani projektnih skupin.  
 

 
Slika 3: Projektni spletni portal 
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Članki 
 
Podpora projektnemu 
vodenju s sistemom 
Microsoft Enterprise 
Project Management  
Milan Ojsteršek, PMP in 
Denis Premec 
 

 
Slika 4: Spletni projektni delovni prostor 

 
Ključni faktor za povečanje uspešnosti projekta leži tudi v informacijsko podprti izmenjavi 
informacij med člani in vodji projektov, podprtem poročanju o napredku posameznih 
projektnih aktivnostih, izmenjavi informacij o tekočih problemih in identifikaciji novih 
tveganj v projektu. S tem se poveča učinkovitost vodje projekta in samega procesa vodenja 
in obvladovanja projekta. 
 
Pri vsem tem se je seveda treba zavedati, da takšen način komuniciranja in izmenjave 
informacij ne sme in ne more povsem nadomestiti običajnega načina komuniciranja v 
projektu. Vodja projekta mora še naprej vzdrževati zadostno intenziteto osebnega stika s 
svojo projektno skupino prek statusnih, delovnih ali motivacijskih sestankov, pri čemer mu 
predhodno izmenjani podatki prek sistema EPM služijo kot dobra priprava za izvedbo teh 
neposrednih metod komuniciranja in nadzora. 
 
(V naslednji številki glasila sledi nadaljevanje: kako sistem EPM podpira procese spremljanja 
in nadzora ter končanja projekta in kako sistem EPM uvesti v organizacijo.) 
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Članki 
 
 

 

Pomen odločanja sponzorjev na projektih 
Prispevek »The Quest for Good Governance: Building Better Sponsors« avtorja Marka 
Mullalya povzel Mitja Kožman, PMP. 
 
Pri analizi projektnega vodenja v različnih organizacijah se skoraj vedno srečamo z znanimi 
simptomi: projekti zamujajo, prekoračijo proračun, so podvrženi stalnim in obsežnim 
spremembam ter pogosto ne uresničijo pričakovanj. Podrobna analiza organizacije, vključno 
z intervjuji vodij projektov, članov projektnih timov in vodstva, pokaže na prave vzroke 
problematike na projektih. In včasih vzroki niso v projektnem vodenju, temveč v načinu 
odločanja sponzorjev na projektih. 
 
Za situacijo, kjer je odločanje sponzorjev na projektih problematično, je značilno, da ne 
glede na trud, ki ga vlagajo vodje projektov in njihovi timi, način odločanja v organizaciji 
popolnoma onemogoči uspeh projekta. Vodstvo organizacije in sponzorji projektov si 
jemljejo pravico pogosto spreminjati prioritete, zatiskajo oči pred pomanjkljivim 
zagotavljanjem potrebnih virov in zanemarjajo določene vplivne udeležence pri izvedbi 
projekta. Prioritete projektov se v takšnih organizacijah spreminjajo v skladu s potrebami 
dnevne politike in pričakuje se, da se bo projekt primerno odzival. Hkrati pa ostajajo merila 
uspešnosti, roki in proračun projekta nespremenjeni.  
 
Osredotočenje zgolj na vodenje projektov v takšnih organizacijah ne prinaša želenega 
učinka. Lahko se uvede bolj formalno planiranje, poudari obvladovanje tveganj in 
implementira formalni postopek obvladovanja sprememb. Brez spremembe načina odločanja 
sponzorjev se uspešnost projektov ne bo povečala. In kaj je mogoče narediti v smeri 
izboljšanja odločanja sponzorjev?  
 
Izboljšave pri odločanju lahko pričakujemo šele z vzpostavljenim zavedanjem sponzorjev, da 
imajo na projektu izjemno pomembne naloge, ki jih morajo aktivno izvajati. Prepogosto 
sponzorji sprejemajo odločitve brez zavedanja učinkov, ki jih imajo odločitve na roke, 
proračun in zmožnost uresničitve ciljev projekta. Pot k izboljšanju procesa odločanja zahteva 
usmerjanje nadrejenih v hierarhiji organizacije. Pogosto vodje projektov zaradi svojega 
položaja v hierarhiji organizacije nimajo občutka, da lahko nadrejenim izpostavijo učinke 
njihovih zahtev. Rezultat tega je, da sponzorji ne razumejo vpliva svojih zahtev. Dodaten 
problem je lahko nezaupanje sponzorjev v kredibilnost ocene učinkov postavljenih zahtev.  
 
Na poti do izboljšanega odločanja je nekaj ključnih področij vodenja projektov, kjer je še 
posebej potrebno osveščanje sponzorjev: 
1. Zahteve za spremembe. Spremembe prinašajo učinke. Največji izziv je proaktivno 
komuniciranje teh učinkov sponzorjem. Na podlagi jasno predstavljenih učinkov se lahko 
sponzorji odločajo o spremembah. Sponzorjem je treba pojasniti, da spremembe običajno 
prinašajo zamike in dodatne stroške.  
2. Problemi. So sestavni del vsakega projekta. Ključna pri obvladovanju problemov je jasna 
opredelitev, kaj je problem, kdo je zadolžen za reševanje in kakšna je predvidena rešitev. 
Nekateri sponzorji sploh ne želijo slišati o problemih. Drugi se spustijo v drobovje problema 
in ga želijo sami rešiti. Za ustrezno obvladovanje problemov je pomemben v praksi 
uveljavljen proces eskalacije. Če je problem eskaliran sponzorju, pomeni, da je ustrezna in 
potrebna njegova akcija. Sestavni del eskalacije je tudi predlog rešitve in pričakovanja glede 
rešitve.  
3. Kontrolna poročila. Neustrezna kontrolna poročila in njihovo nerazumevanje s strani 
sponzorjev so pogost vir slabih odločitev. Sponzorji morajo razumeti, kakšne so pričakovane 
akcije glede na poročan status. Zelena luč pomeni, da lahko sproščeno pričakujejo rezultate 
projekta. Rumena luč pomeni opozorilo, sponzorji morajo biti pripravljeni na akcijo, če bo 
potrebna. Rdeča luč pomeni problem, ki zahteva takojšnjo sponzorjevo akcijo.  
4. Tveganja. Pogosto imajo sponzorji odklonilen odnos do tveganj in o njih ne želijo ničesar 
slišati. Lastniki določenih tveganj morajo postati prav sponzorji. Plan odziva na tveganje je 
podlaga za ustrezno ukrepanje sponzorja. Sponzorji se morajo jasno zavedati potencialnih 
stroškov sprejetih tveganj. Prav tako morajo biti pripravljeni pokriti stroške ukrepov 
izogibanja tveganjem.  
 
Pristopi projektnega vodenja so bili razviti z razlogom. Kot smo vodje projektov odgovorni 
za akcije in odločitve na svoji ravni, so tudi sponzorji projektov odgovorni za akcije in 
odločitve na njihovi ravni. Mogoče za izboljšanje odločanja ni potrebno več kot osveščanje 
sponzorjev glede odprtih problemov, možnih odločitev in učinkov zahtev, ki jih postavljajo. 
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Članki 
 

 

Projektno vodenje in agilne metodologije 
Maja Ferle, PMP 
 
V okviru projektnega foruma (http://sl.zpm-si.com/forum-2009/), ki ga je junija 2009 
organiziralo Slovensko združenje za projektni menedžment, smo sodelovali s prispevkom 
»Projektno vodenje in agilne metodologije«. Tema prispevka je bila primerjava med 
tradicionalnim projektnim vodenjem, za katerega je značilno, da so vsebina, stroški in 
časovni roki izvedbe projekta vnaprej znani, in agilnimi pristopi, kjer se projekt izvaja v 
krajših ciklih, od katerih je natančno definiran le naslednji kratek cikel, vse ostalo pa je plod 
sprotnega medsebojnega dogovora naročnika in izvajalca. 
 
V preteklosti se je že mnogokrat izkazalo, da zlasti pri projektih na področju informacijskih 
tehnologij vsebine projekta ni mogoče natančno vnaprej definirati, ker niso znane vse 
podrobnosti oziroma ni mogoče vnaprej predvideti vseh potrebnih aktivnosti za izvedbo. 
Zaradi tega so se začele uveljavljati agilne metodologije razvoja programske opreme in 
projektnega vodenja, ki naj bi omogočile, da bi bila izvedba projektov na področju 
informacijskih tehnologij bolj dinamična, se bolj približala zahtevam uporabnikov in dala 
hitre rezultate, vse to pa je uresničljivo z agilnimi pristopi v smislu sprotnega prilagajanja 
naročnikovim zahtevam. 
 
Čeprav tradicionalno projektno vodenje, kakor ga opisuje PMBOK, na prvi pogled nima nič 
skupnega z agilnim pristopom, pa podrobnejši pregled razkrije, da vendarle ni tako. Tudi v 
PMBOK najdemo med drugim načrtovanje v valovih (angl. rolling-wave), kar je analogno z 
agilnim načrtovanjem v krajših ciklih, podrobnejšo členitev v kasnejših fazah projekta (angl. 
progressive elaboration), kar ustreza agilnim pristopom, kjer na začetku niso znane vse 
podrobnosti projekta, nenazadnje pa najdemo v PMBOK celo področje znanja Upravljanje 
sprememb, kar seveda nakazuje, da ni vedno vse natančno znano vnaprej in da so torej 
spremembe dovoljene.  
 
Seveda ne gre posploševati in torej sklepati, da ker tradicionalni projektni menedžment 
dopušča spremembe, je že sam po sebi agilen. Prav tako pa ne gre posploševati tudi vidika 
agilnih metodologij. Na prvi pogled se zdi, da se agilno uporablja ravno zato, ker ni nič 
predpisano, ker se lahko vsebina, cilji, obseg projekta sproti prilagajajo in jih torej ni treba 
poznati vnaprej na začetku projekta. V resničnem življenju seveda ni tako, saj verjetno ni 
naročnika, ki bi naročil projekt, pri katerem ne bi vedel, kaj je njegov cilj. Čeprav morda 
niso znane vse podrobnosti na začetku in je zato težko vnaprej predvideti vse podrobnosti, 
je vendarle znano, kaj je treba na koncu narediti, pa čeprav se projekt razvija v krajših 
iterativnih ciklih. Tako lahko ugotovimo, da tudi agilne metodologije vsebujejo elemente 
tradicionalnih veščin 
 
Ker postaja agilno projektno vodenje vedno bolj aktualno, so v okviru organizacije PMI 
ustanovili posebno interesno področje Agile Community of Practice 
(www.pmi.org/GetInvolved/Pages/Communities-of-Practice.aspx), zato lahko upravičeno 
pričakujemo vedno več podpore agilnim pristopom tudi s strani organizacije PMI. 
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Intervju 
 
 
 

Pomen in dodana vrednost projektnega vodenja v  
S&T Group 
Maja Kovač in Milan Ojsteršek, PMP 
 
Projektno vodenje postaja vse pomembnejši del poslovanja in 
vodenja slovenskih podjetij. V organizacije prinaša marsikatere 
prednosti: od nižanja stroškov do optimiziranja delovnih 
procesov. O stanju na področju projektnega vodenja in 
njegovem pomenu v podjetju smo se pogovarjali s Tino Škerlj, 
članico uprave in izvršno direktorico področja poslovnih rešitev v 
podjetju S&T Slovenija d.d. 
 
Kakšno je stanje na področju projektnega vodenja v 
Sloveniji – ali slovenska podjetja uporabljajo tako obliko 
vodenja svojih projektov? 
 
Težko bi posploševali slovenska podjetja glede na to, v kateri 
fazi razvoja, implementacije in uporabe projektnega vodenja so. 
Če sodim po lastnih izkušnjah, bi bila generalna ocena, da se 
večina podjetij še ne zaveda pomembnosti projektnega vodenja, 
vpeljevanje takega načina dela pa ni dovolj profesionalno in 
zahteva še mnogo izboljšav. Zagotovo je v Sloveniji nekaj 
podjetij, ki so globalno vpeta v profesionalne poslovne modele in 
tokove – v njih je projektno vodenje prepoznano in 
vzpostavljeno na strokoven način. Vseeno pa je se projektno 
vodenje v veliko slovenskih podjetjih izvaja preveč »po 
domače«, brez jasno začrtanih strokovnih okvirov. 
 
Katera je najpogostejša napaka pri vpeljevanju 
projektnega vodenja v slovenska podjetja? 
 
V Sloveniji je na področju uvajanja projektnega vodenja problem 
predvsem v tem, da ne obstaja veliko podjetij, ki bi projektno 
vodenje sistematično in strateško vpeljevala v svoje poslovanje. 
Prav tako podjetja še ne znajo prepoznati in ovrednotiti dodane 
vrednosti projektnega vodenja, zato je vpeljava takšnega načina 
dela v podjetje dosti slabša, kot bi lahko bila. 
 
Kaj so prednosti projektnega vodenja – kako projektno 
vodenje npr. pomaga pri uresničevanju poslovne 
strategije podjetja? 
 
Naj odgovorim kar konkretno na primeru našega podjetja. S&T 
Slovenija je IT svetovalno podjetje in celotno naše delovanje 
sestavlja več različnih projektov, ki jih vodimo in izvajamo za 
posamezne stranke. Drugega načina dela skorajda ne poznamo 
in zato je profesionalno projektno vodenje za doseganje naših 
strateških ciljev ključno oz. predstavlja eno temeljnih dejavnosti.  
 
Kako in v kakšni meri projektno vodenje prispeva k večjim 
prihodkom in manjšim stroškom v projektih ter 
posledično k večjemu zadovoljstvu strank? 
 
Ključno pri našem delu in naših projektih je, da po podpisu 
pogodbe najprej skupaj s stranko opredelimo obseg zahtevanega 
dela, časovne gabarite in finančni okvir projekta. Potem pa je 
projektni vodja tisti, ki je odgovoren za usmerjanje oz. vodenje 
projekta v skladu s časovnimi, finančnimi in kakovostnimi 
kriteriji, ki smo jih določili na začetku. Pomembna naloga 
projektnega vodje je, da opozarja na morebitna odstopanja od 
zastavljenih smernic ter jih v času trajanja projekta s stranko 
usklajuje in tudi formalizira. Vse to je ključno pri doseganju 
zastavljenih ciljev – ustvarjanju prihodkov, optimiziranju 
stroškov in doseganju dobičkonosnosti.  
 

 
 
 
 
 

Tina Škerlj 
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Intervju 
 
Intervju z go. Tino 
Škerlj, članico uprave 
in izvršno direktorico 
področja poslovnih 
rešitev v podjetju S&T 
Slovenija d.d. 
 

 
Pozitivna posledica dobro vodenega projekta pa je zadovoljstvo 
strank, k čemur neprestano stremimo. 
 
Kakšno vlogo imajo vodje projektov v družbi S&T 
Slovenija in kako vodje projektov prispevajo k uspešnosti 
družbe? 
 
Projektni vodje imajo dvojno vlogo: najprej morajo biti vključeni 
v sam prodajni proces, saj so oni tisti, ki dobro poznajo stranko 
in njeno poslovanje. Tako sodelujejo pri definiranju vsebine 
projekta, pri pripravi projektnega načrta, opredelitvi potrebnih 
resursov in definiranju ključnih mejnikov v projektu. Temu pa 
sledi profesionalna izvedba v prodajnem delu definiranih ciljev, 
kjer projektno vodenje predstavlja ključni element. Vloga 
projektnega vodje je, da skozi celoten projekt vodi izvedbeno 
ekipo na strani S&T Slovenija in komunicira s stranko ter 
usklajuje želje in potrebe stranke z našo izvedbeno ekipo. Na 
koncu je projektni vodja odgovoren, da se ob dogovorjenem 
roku naredi prevzem projekta in da se do konca izvede tudi 
plačilni tok. 
 
Pomembno delo projektnega vodje je tudi eksterno in interno 
svetovanje. Zaradi bogatih izkušenj projektni vodje S&T 
Slovenija svetujejo našim strankam, kako v njihovem podjetju 
vzpostaviti projektno vodenje s pomočjo dokumentiranih 
postopkov, procesov in vlog, definiranih v okviru projektnega 
vodenja ter tudi s pomočjo IT-podpore. Strankam torej 
svetujemo, kako strokovno vzpostaviti lastno projektno vodenje 
in lastno projektno pisarno. Hkrati naši projektni vodje izvajajo 
izobraževalne programe za širšo javnost. 
Izobraževalno-svetovalno vlogo pa projektni vodje izvajajo tudi 
interno v našem podjetju, kjer pomagajo izobraziti nove kadre s 
pomočjo zelo jasne metodologije za projektno vodenje. 
 
Kako skrbite za izobraževanje projektnih vodij? 
 
S&T Slovenija je storitveno podjetje in vse, kar imamo, so naši 
zaposleni in njihovo znanje. Zato je razvoj naših zaposlenih za 
nas ključen. Pomembni so nenehna rast, razvoj in pridobivanje 
novega znanja, k temu pa sodi tudi izobraževanje in seznanjanje 
z vsemi novostmi na področju projektnega vodenja ter 
posledično tudi pridobivanje certifikatov za projektne vodje. 
Projektni vodje se torej izobražujejo interno prek t. i. coachinga, 
mentorstva oz. shadowinga, imamo pa tudi certificirane 
projektne vodje s svetovno priznanimi certifikati.  
 
Kako se znanje projektnega vodenja vključuje v ostale 
storitve in rešitve, ki jih družba ponuja na trgu? 
 
Eno je, da podjetjem pomagamo vzpostaviti projektno vodenje 
in projektno pisarno z vsemi elementi, izobrazimo njihove 
projektne vodje, vzpostavimo formalni pravilnik projektnega 
vodenja, hkrati pa omogočamo in pomagamo vzpostaviti 
informacijsko podporo projektnemu vodenju. 
Drugi del storitev pa predstavlja t. i. outsourcing projektno 
vodenje. To pomeni, da naši projektni vodje za stranke vodijo 
projekte, ki v osnovi niso naši. Slovenska podjetja vedno bolj 
povprašujejo po nevtralnih projektnih vodjih za lastne projekte 
ali za projekte, ki jih izvajajo z drugimi zunanjimi partnerji. Za 
tako obliko sodelovanja se odločajo bodisi zato, ker nimajo 
zaposlenih, ki bi se temu lahko strokovno posvetili, ali pa za 
vodenje projekta nimajo potrebnega znanja in zato najamejo 
naše svetovalce. Pri tem ni nujno, da gre strogo za projekt IT, 
lahko se dotika tudi drugih, sorodnih področij. 
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Intervju 
 
Intervju z go. Tino 
Škerlj, članico uprave 
in izvršno direktorico 
področja poslovnih 
rešitev v podjetju S&T 
Slovenija d.d. 
 

 
Kako v družbi S&T Slovenija vlagate v razvoj projektnega 
vodenja? 
 
Kot sem že omenila, sem velik zagovornik stalne rasti, razvoja in 
pridobivanja novih znanj. Sem tudi izreden zagovornik samo 
učenja – menim, da je ključno, da naši zaposleni v sebi čutijo 
željo po rasti in potrebo po pridobivanju novih znanj. Seveda pa 
našim zaposlenim nudimo tudi formalna izobraževanja in druge 
oblike prenosa znanja, kot so coaching, mentorstvo (bolj 
izkušeni projektni vodje so mentorji mlajšim, novim kadrom) in 
shadowing (izkušen in neizkušen projektni vodja sodelujeta na 
skupnem projektu, na ta način pa se prenaša znanje o elementih 
projektnega vodenja). 
 
Katera področja projektnega vodenja bodo v prihodnje v 
družbi najbolj potrebna in katera znanja bodo morali imeti 
vodje projektov?  
 
Projekti zagotovo postajajo zahtevnejši, vedno bolj integrirani in 
kompleksni. Taka je tudi trenutna situacija na trgu, zato je naša 
naloga, da pri svojem delu postajamo vedno boljši. Projekti so 
vedno bolj usmerjeni v višanje dodane vrednosti za naročnika. 
Smer razvoja projektnega vodenja zato vidim predvsem v smeri 
kompleksnejših projektov z jasno dodano vrednostjo za stranko. 
Ta mora biti jasno definirana že na začetku, v fazi ponudbe, na 
koncu pa tudi ustrezno realizirana. 
 
Projektni vodje morajo imeti tudi raznovrstna znanja. Obvladati 
morajo mehke veščine, kot so npr. empatičnost, navezovanje 
dobrih odnosov s stranko in sodelavci ter izrazito dobre 
komunikacijske veščine za dobro interno in eksterno 
komunikacijo. Dobrodošla je ekstravertiranost, zagotovo pa so 
pomembne tudi motivacijske sposobnosti. V vsakem projektu se 
namreč zgodijo zahtevne situacije, ki jih je treba smelo reševati. 
Zato mora imeti projektni vodja veliko mero modrosti in 
mirnosti, da se te težave prebrodijo, hkrati pa mora biti 
optimistično oz. pozitivno naravnan. Po drugi strani morajo 
projektni vodje obvladovati tudi t. i. trde veščine, ki v veliki meri 
izhajajo iz metodoloških pristopov. Potrebna so dobra finančna in 
ekonomska znanja ter razumevanje finančnega toka projekta. 
Vedeti morajo, kako projekt vpliva na različna področja 
poslovanja v podjetju (na prihodke, na stroške, na katere 
stroške vpliva, na bilanco stanja). Dobro pa morajo poznati tudi 
vsebino, ki jo vodijo. Pomemben je torej celovit razvoj znanj 
projektnih vodij. 
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Izobraževanja 
 
 

Ponudnik 

 
HP Education Services, HEWLETT-
PACKARD d.o.o., Tivolska 48, 1000 
Ljubljana 

 
 
IBM Slovenija, d.o.o., Trg republike 3, 
1000 Ljubljana 

Vrsta 
izobraževanja 

Priprava na opravljanje izpita PMP®, ki se izvaja v okviru Project Management 
Institute (PMI®) certificiranja.  

Komu je 
namenjen 

Tečaj je namenjen vsem, ki se ukvarjajo s projektnim managementom in se želijo 
uspešno pripraviti na izpit PMP®. 

Kratek opis Ta petdnevni pospešeni tečaj je 
namenjen udeležencem, ki želijo začeti 
svoje priprave na izpit PMP®. Poudarek 
je na petih procesih PMBOK® Guide in 
devetih vsebinskih področjih, kakor tudi 
na kritičnih temah o strokovni 
odgovornosti. Odkrijte ključne 
koncepte, ki jih boste uporabljali pri 
vodenju projektov. Hkrati z udeležbo na 
tečaju pridobite tudi vse potrebne točke 
PDU, ki jih potrebujete za prijavo na 
izpit. Pridobite še dodatno samozavest z 
odgovarjanjem na vzorčna izpitna 
vprašanja. 

To je intenzivni tečaj z inštruktorjem, ki 
pomaga pri pripravi za opravljanje 
izpita PMP®. Vsebina izpita je osnovana 
na podlagi PMI-jevega Vodnika po 
znanju projektnega vodenja »PMBOK® 
Guide«. 
Glavni cilj tečaja je priprava slušateljev 
na uspešno opravljanje izpita PMP® v 
prvem poskusu. Uporabljen bo 
interaktiven, intenziven in poglobljen 
pristop, ki bo slušateljem pomagal 
osredotočiti se na vse, kar morajo 
vedeti, da bodo uspešno opravili izpit. 

Pogoji in 
potrebna 
predznanja 

Slušatelji morajo pred udeležbo na 
tečaju dobro poznati vsa področja 
projektnega managementa. 

• Slušatelji morajo pred prijavo na tečaj 
s strani PMI® pridobiti potrditev o 
izpolnjevanju pogojev za opravljanje 
izpita PMP® ter imeti v obdobju šestih 
delovnih dni po zaključku izobraževanja 
določen datum za opravljanje izpita. 
• Slušatelji morajo pred udeležbo na 
tečaju posedovati Vodnik po znanju 
projektnega vodenja »PMBOK® Guide« 
in ga v celoti prebrati vsaj enkrat. 
• Vsak slušatelj mora memorizirati t. i. 
Memory Aid, ki mu bo na voljo po 
potrditvi prijave na delavnico. 

Predavatelj Nikola Cikač (Hrvaška) Jeremy J. Rivers (Velika Britanija) 
Jezik angleščina angleščina 
Trajanje 5 dni 4 dni 
Termin 7.–11. 6. 2010 14.–17. 6. 2010 
Cena 
izobraževanja 

2.100 EUR/osebo + DDV 1.127 EUR/osebo + DDV 

Popusti HP vsem članom združenja PMI 
Slovenija prizna 10-odstotni popust. 

Za prijave do 14. maja 2010 IBM 
ponuja 10-odstotni popust. 

Dodatne 
informacije 

valentina.erculj@hp.com 
 
http://h41156.www4.hp.com/education
/details.aspx?cc=eem&ll=en&id=17497 

polona.plesec@si.ibm.com 
 
http://www-
304.ibm.com/jct03001c/services/learni
ng/ites.wss/si/sl?pageType=course_des
cription&courseCode=EP73SI  
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Knjige 
 

 

Reinventing Project Management: The Diamond Approach to Successful Growth 
and Innovation 
avtorja: Aaron J. Shenhar in Dov Dvir; založba Harvard Business School Press, 2007 
(http://www.pmi.org/Marketplace/Pages/ProductDetail.aspx?GMProduct=00101024501) 
doc. dr. Rok Rupnik, PMP 
 
Knjiga je v ponudbi v spletni prodajalni PMI in opis knjige je bil vsekakor dovolj prepričljiv za 
nakup. Projektno vodenje je kot vsaka druga stroka podvrženo evolutivnim spremembam, ki 
se dogajajo spontano s časom na podlagi sprememb in zahtev drugih strok ter ostalih 
sprememb v naših okoljih. Iz lastnih izkušenj vem, da je včasih nekoliko tvegano napovedati 
spremembe, ki bodisi že potekajo na nekem strokovnem področju, bodisi jih zaznaš kot 
potrebne. Takoj lahko naletiš na kritike, vsekakor pa je v teh primerih efekt »gospoda z 
brado« precej pomemben. Če si zelo mlad in nimaš »kilometrine«, je izražanje takšnih 
pogledov precej tvegano.  
 
Avtorja po mojem mnenju podajata več pomembnih ugotovitev. Kot dolgoletni projektni 
vodja lahko rečem, da se z njima strinjam v vseh pogledih in imam posledično dober 
občutek, da sem pri nekaterih njunih razmišljanjih tudi sam že pred časom branja knjige 
razmišljal enako.  
 
Sedaj pa k vsebini. Podal bi le nekaj ključnih zadev. Avtorja ugotavljata, da podjetja dajejo 
več pozornosti rednim operativnim poslovnim procesom in njihovim izboljšavam kot pa 
izboljšavam na področju projektov. Kot neupravičenost takšnega odnosa navajata dejstva, 
da so projekti tisti, ki s svojimi rezultati omogočajo prehod na višjo kakovostno raven in 
izboljšave na nekem področju.  
 
Zanimivo je tudi, kako avtorja pojasnjujeta razliko med tradicionalnim in adaptivnim 
projektnim vodenjem. Avtorja menita, da temeljna usmeritev ne sme biti več zaključiti 
projekt v roku, v mejah v začetku projekta opredeljenih sredstev ter upoštevaje na začetku 
projekta opredeljene cilje in omejitve. Po mnenju avtorjev mora biti temeljna usmeritev 
doseči poslovne cilje projekta, upoštevaje različne kriterije.  
 
Diamantni pristop, kot ga avtorja imenujeta, pomeni opazovanje štirih dimenzij projekta: 
Novelty (negotovost, vezana na cilje projekta), Technology (negotovost glede uporabe ali 
uvajanja novih tehnologij), Complexity (kompleksnost projektne organizacije, končnih 
izdelkov in procesa dela) ter Pace (časovne zahteve za dokončanje projekta). Avtorja 
ugotavljata, da je potrebno celoten projekt obravnavati enako kot najzahtevnejšo 
komponento, ki jo uvaja projekt.  
 
Zanimivo je tudi to, kako avtorja opredeljujeta uspešnost projekta. Uspešnost ima po 
mnenju avtorjev naslednjih pet komponent: učinkovitost, vpliv na stranko, vpliv na projektni 
tim, poslovni uspeh in vpliv na prihodnost. Omenjen je, na primer, projekt podjetja Apple, 
katerega rezultat je bil razvoj produkta, ki je bil čista polomija. Vendar pa so se na tem 
projektu ogromno naučili in sad razvoja naslednjega produkta (naslednjega projekta) je bil 
produkt, ki se je zelo dobro prodajal dolga leta. Knjigo vsekakor zelo priporočam. 
 

 

Knjige 
 

 

Vodnik po znanju projektnega vodenja, tretja izdaja PMBOK 
(http://www1.fov.uni-
mb.si/mzalozba/Opisi_knjig/Vodnik_po_znanju_projektnega_vodenja.htm) 
 
Slovenski prevod »biblije« stroke projektnega vodenja PMBOK®, tretja izdaja, je leta 2008 v 
nakladi 500 izvodov izdala založba Moderna organizacija pri FOV v Kranju. V teh dneh je na 
voljo le še nekaj izvodov, kar še posebej veseli skupino zanesenjakov, članov združenja PMI 
Slovenija, ki so prevod več let prostovoljno pripravljali. Slovenci smo lahko veseli in ponosni, 
da je svetovni standard PMBOK® bralcem in svetovni javnosti na voljo tudi v slovenskem 
jeziku in nas tako uvršča v družbo drugih 10 svetovnih jezikov. Prevajalci in lektorji 
slovenskega prevoda so imeli vizijo približati projektno vodenje vsem obstoječim in novim 
uporabnikom. S prevodom obsežnega slovarja je ustvarjena podlaga za uveljavitev večjega 
števila izrazov v vsakodnevno praktično uporabo. 
 
Obseg: 393 strani; cena 33 EUR. 
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Napoved 
dogodkov 
 
 

24.–26. marec 
2010 

Človek in organizacija, 29. mednarodna konferenca o razvoju 
organizacijskih znanosti, Sekcija za projektni management 
Portorož, Hotel Bernardin 
http://www.fov.uni-mb.si/konferenca/ 

31. marec 2010  Strokovno srečanje in letna skupščina združenja PMI Slovenija 
- ob 17 v prostorih podjetja Lek d.d., Verovškova 57, Ljubljana, v 
predavalnici PIC 125 

14.–16. april 
2010 

Kako uravnotežiti tveganja, naložbe in uspeh, 17. konferenca Dnevi 
slovenske informatike, Sekcija vodenje projektov in upravljanje 
odnosov z zunanjimi izvajalci 
Portorož, Hotel Bernardin 
http://www.dsi2010.si/ 

10.–12. maj 
2010 

PMI Global congress EMEA, Milano Convention centre 
http://congresses.pmi.org/EMEA2010/  

 

Napoved 
dogodkov 
 
 

Človek in organizacija, 29. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih 
znanosti 
Sekcija za projektni management 
prof. dr. Tomaž Kern (tokrat v vlogi predsednika programskega odbora konference) 
 
Vsako leto, letos že devetindvajseto leto zapored, Fakulteta za organizacijske vede Univerze 
v Mariboru vabi na mednarodno konferenco s področja organizacije. Konferenca o razvoju 
organizacijskih znanosti je prav posebna konferenca, saj prepriča več sto ljudi, ki se 
ukvarjamo z organizacijo in organiziranjem, da za nekaj dni zapustimo svoja delovna okolja 
in projekte in pridemo v Portorož. Nekaj delovnih dni pa je v času, ki ga živimo, veliko 
bogastvo.  
 
Zakaj bi torej trošili to bogastvo? V vseh teh letih se je izkazalo, da zato ker je ta 
konferenca predvsem srečanje in druženje ljudi, ki se ukvarjamo s podobnimi problemi in si 
upamo izkoristiti podobne priložnosti. In prav ljudje si lahko veliko povemo in si v marsičem 
pomagamo. Prenos izkušenj med poslovnim in akademskim okoljem, prenos idej med 
raznolikimi poslovnimi okolji in lažje reševanje situacij, ki jih je morda nekdo že rešil in je 
rešitev pripravljen tudi predstaviti. Vse to je odgovor, zakaj je vredno investirati dragoceni 
čas!  
 
Konferenca bo letos potekala od 24. do 26. marca v Kongresnem centru Bernardin v 
Portorožu. Na plenarnih predavanjih in v okviru sekcij se bodo, tako kot vsako leto, srečali 
številni predstavniki iz gospodarstva, raziskovalnih in izobraževalnih ustanov, zdravstva, 
javne uprave, turizma, vojske, policije, strokovnjaki s finančnega in zavarovalniškega 
področja ter mnogi drugi.  
 
Letos smo še posebno pozornost posvetili področju projektov! Ena od pomembnih sekcij je 
tako sekcija Management projektov. K sodelovanju smo povabili več uglednih slovenskih in 
tujih strokovnjakov s tega področja. Po skrbni recenziji smo izbrali deset prispevkov. 
Obravnavajo vlogo najvišjega vodstva pri uvajanju projektnega sistema v podjetje, pomen 
ljudi in pomen komunikacije v projektih ter vzroke neuspehov projektov. Več prispevkov je s 
področja projektov v informatiki. Imamo tudi primere uspešnih projektov, ki nam jih bo 
predstavil kolega iz sosednje Italije. Med avtorji je kar nekaj članov združenja PMI. Vodenje 
sekcije je sprejela kolegica Špela Urh Popovič.  
 
Prepričan sem, da se bo srečanja udeležilo kar nekaj članov PMI pa tudi drugih 
strokovnjakov, ki jih področje zanima. Načrtujemo tudi manjšo okroglo mizo s področja 
projektov. 
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Napoved 
dogodkov 
 
 

 
 

 
 
 

Letna skupščina in strokovno srečanje 
 
Letno skupščino in strokovno srečanje strokovnjakov projektnega vodenja letos 
soorganizirata Project Management Institute, Chapter Slovenija, Ljubljana in podjetje LEK 
d.d. Dogodek bo v sredo, 31. marca 2010, v prostorih podjetja LEK d.d., Verovškova 57, 
Ljubljana, v predavalnici PIC 125 ob 17.00. Srečanje je tokrat namenjeno pregledu 
dosedanjega dela in pogledu v prihodnost. Izvedli bomo skupščino, predlagali majhno 
korekcijo statuta in izvedli volitve v organe združenja. Seveda pa tudi tokrat ne bo šlo brez 
strokovnega predavanja, ki ga bo izvedla kolegica Maja Ferle, PMP. Ob koncu nam bodo 
pokrovitelji iz podjetja LEK d.d. in njihov kustos pokazali zanimivo Levičnikovo zbirko, ki je 
razstavljena v njihovih prostorih. Pričakujemo, da se bo, kot vedno, že med skupščino in 
med predavanji, pa tudi kasneje ob sproščenem druženju, razvila živahna debata. 
 
Strokovni del (17.00 do 18.00) 
 
1. Uvodni nagovor, Tomaž Kern 
2. Pozdravni nagovor, Barbara Kozina, izvršna direktorica IT, Lek d.d 
3. Strokovno predavanje: Reševanje projektov iz krize, Maja Ferle, PMP 
 
Skupščina združenja (18.15 do 20.15)  
 
1. Uvod (dr. Tomaž Kern) 
• predlog dnevnega reda  
• predstavitev dela IO v zadnjem mandatnem obdobju 
2. Izvolitev delovnega predsedstva volitev (predsednik, zapisnikar in 2 overovatelja)  
3. Predstavitev poročil o delovanju in poslovanju Chapterja, obravnava in sprejem 
• poročilo o delovanju in poslovanju v letu 2009 (dr. Tomaž Kern) 
• poročilo/mnenje nadzornega odbora (mag. Sašo Novakovič) 
• obravnava in sprejem poročil (občni zbor)  
4. Obravnava in sprejem spremenjenega statuta 
• predstavitev sprememb statuta 
• obravnava sprememb statuta in predlogi dopolnitev 
• glasovanje o sprejemu spremenjenega statuta  
5. Predlog zamenjave članov in potrditev Komisije za imenovanja in volitve (član komisije)  
6. Izvedba volitev v izvršni odbor in nadzorni odbor  
7. Nagovor novoizvoljenega predsednika PMI Slovenia, Ljubljana Chapter  
8. Pobude članov Chaptra (projekti, vsebine, predlogi za dogodke Chaptra ...)  
 
9. Razno: Ogled Lavičkove zbirke in druženje (20.30) 
Lavičkova zbirka (www.lek.si/slo/predstavitev/lavickova-zbirka)kot edina farmacevtsko-
medicinska zbirka v Sloveniji z izjemnim kulturnim, izobraževalnim in znanstvenim 
pomenom, katere lastnica je delniška družba Lek, obsega 402 knjigi in 500 predmetov, 
nastalih od antike do 20. stoletja. 
 
Knjižnica s svojimi več kot štiristo zvezki zaokroženo predstavlja vse temeljne publikacije, 
ne le iz naravoslovnih in medicinskih ved, ampak tudi s širšega humanistično-filozofskega 
področja. Poleg večjega števila inkunabul je treba posebej poudariti poseben uspeh 
Lavičkovega zbirateljskega dela – dva lista iz Gutenbergove Biblije. 
 
Zbirka predmetov vključuje arheološki del s predzgodovinskimi in antičnimi kirurškimi orodji 
ter keramično in drugo posodje iz obdobja med 15. in 19. stoletjem. Posodje je postavljeno 
v pohištvo iz dveh starih lekarn (oficin). Zbirka vsebuje nekaj zelo dragocenih primerkov 
posod, še posebej zanimiva pa je tudi zaradi lekarniške omarice, ki po izročilu izhaja iz neke 
tirolske samostanske lekarne in vsebuje ohranjene »zdravilne snovi« iz 16. stoletja. 
 
Sodelovanje na strokovnem srečanju je za člane brezplačno, a se je potrebno prijaviti Juretu 
Lozinšku (info@pmi-slo.org). Na skupščino so vabljeni člani PMI Slovenija Ljubljana. Z 
udeležbo na srečanju imetniki naziva PMP pridobijo 2 točki PDU.  
 
Veselimo se vašega sodelovanja na srečanju. 
 
prof. dr. Tomaž Kern  
predsednik 
PMI Chapter Slovenija, Ljubljana 
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DSI – 17. DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE 
doc. dr. Rok Rupnik, PMP 
 
Posvetovanje »Dnevi slovenske informatike« (DSI) (www.dsi2010.si) je postalo že 
tradicionalno in brez večjega obotavljanja lahko rečemo, da gre za osrednji neodvisni 
vsakoletni dogodek na področju informatike v Sloveniji. DSI organizira Slovensko društvo 
Informatika, ki svojega vodjo programskega odbora menjuje na tri leta. Vodja 
programskega odbora izbere člane programskega odbora in skupaj zasnujejo program 
posvetovanja. Na ta način je poskrbljeno za prijetne osvežitve. Za DSI 2010 je bil kot vodja 
programskega odbora izbran prof. dr. Matjaž Jurič iz Fakultete za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.  
 
Določitev sekcij je ena od pomembnejših nalog programskega odbora. Za DSI smo 
dosedanje sekcije nekoliko prevetrili in ena od »novih« je postala sekcija Vodenje projektov 
in upravljanje odnosov z zunanjimi izvajalci.  
 
Čast za vodenje te sekcije je pripadla meni. Na programskem odboru smo se dogovorili, da 
vsak vodja sekcije na podlagi osebnega povabila zagotovi tri do štiri dobre prispevke 
uglednih posameznikov področja, ki ga pokriva sekcija. Povabil sem naslednje avtorje: 
• Za predstavitev najsodobnejših trendov na področju projektnega vodenja sem k 

sodelovanju pritegnil Mitjo Kožmana (IPMIT) in prof. dr. Tomaža Kerna (FOV). Tomaž je 
potem zaradi udeležbe na mednarodni konferenci v istem terminu kot bo DSI 2010 
sodelovanje »umaknil«. Zato smo se odločili, da bomo prispevek pripravili Mitja Kožman, 
Jana Barba (Intereuropa-IT) in jaz. 

• Za predstavite ogrodja projektnega vodenja skupine S&T sem povabil Milana Ojsterška 
(S&T). 

• Za predstavitev problematike upravljanja z zunanjimi izvajalci sem povabil dr. Alenko 
Kolar (Lek). 

• Za predstavitev uvajanja projektnega načina dela v podjetje in uvedbo informacijske 
podpore projektov sem povabil Miša Brusa (Agito). 

 
Verjamem, da je ta sekcija lep dokaz o pomenu projektnega vodenja na področju 
informatike. Verjamem, da sem uspel zagotoviti kvalitetne prispevke na podlagi osebnega 
povabila. Poleg prispevkov na podlagi osebnega povabila pa so avtorji prijavili še tri 
zanimive prispevke s tega področja.  
 
In še nekaj. Med kandidatkami za delavnico je tudi delavnica, v kateri bom predstavil 
certifikat PMP in postopek za njegovo pridobitev. Upam, da bo delavnica izbrana za uvrstitev 
v program posvetovanja. Prijavljenih je namreč več delavnic, kot jih urnik omogoča. 
 
Uradni opis sekcije je naslednji:  
Projekti in vodenje projektov sicer niso le domena informatike, vsekakor pa imajo na 
področju informatike določene specifike in zahteve. Kljub temu, da je na prvi pogled na 
področju vodenja IT projektov med nosilci tega dela dovolj znanj in izkušenj, pa različne 
svetovalne hiše poročajo o relativno visokem odstotku neuspešnih IT projektov. Kaj so 
razlogi za to? Ali je v Sloveniji pri vodenju projektov IT zavedanje o pomenu strokovnega 
področja projektnega vodenja dovolj visoko? Ali imajo projektni vodje dovolj znanj s 
področja projektnega vodenja? Ali suvereno poznajo razliko med procesi projektnega 
vodenja in procesi razvoja IS? 
 
V okviru IT projektov praviloma sodeluje eden ali več zunanjih izvajalcev. Ali jih projektni 
vodje dobro usmerjajo in obvladujejo? Kako pomembno je upravljanje zunanjih izvajalcev za 
uspeh IT projekta?  
 
Namen sekcije je s kvalitetnimi prispevki dvigniti nivo zavedanja o pomenu projektnega 
vodenja na IT področju ter med udeležence razširiti nova znanja in izkušnje. V okviru sekcije 
se pričakujejo prispevki s spodaj navedenih področij: 
• Standardizacija procesov projektnega vodenja v IT podjetjih; 
• Napoved trendov na področju projektnega vodenja; 
• Projektna pisarna in informacijska podpora projektni pisarni; 
• Obvladovanje zunanjih izvajalcev v okviru IT projektov; 
• Predstavitve uspešnih projektov in analiza razlogov za njihov uspeh; 
• Multisourcing. 
 

 


