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Standardi in metodologije projektnega vodenja
• The Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)
•
•
•
•
•
•

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments)
MVPDU (Metodologija Vodenja Projektov v Državni Upravi)
IPMA ((International Project
j
Management
g
Assotiation))
V-Modell (German project management method)
Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)
International Organisation for Standardisation
• ISO 9000: family of standards for quality management systems.
• ISO 10006: 2003
2003, Quality management systems — Guidelines for quality management in
projects
j
Management
g
• ISO 21500:2012 Guide to Project

• Open Project Management Methodology – GEDPRO; TENSTEP,…
• Agilne metodologije (SCRUM,…)
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Široka paleta publikacij PMI
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Predstavitev PMI

PMI Global







Ustanovljen leta 1969 v ZDA
Združuje okrog 600.000
članov v več kot 185 državah
po svetu, 258 lokalnih
združenj
Deluje na osnovi
prostovoljnega
t
lj
d
dela
l
Cilj - spodbuditi organizacije
k sprejemanju, uporabi in
vrednotenju projektnega
vodenja

PMI Slovenija






Neprofitno združenje, referenčna
točka za projektno vodenje
V Sloveniji delujemo od leta 2002,
80 članov
Prizadevamo si za dvig
prepoznavnosti projektnega
vodenja v Sloveniji
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PMBOK – Project Management Body Of Knowledge











Vsebuje zbirko splošno priznanih
dobrih praks iz področja
projektnega vodenja
Pripravila jo je komisija za
standarde p
pri PMI
Temeljni učbenik za vse PMI
certifikacije
j
Uporaben pri različnih projektih v
različnih industrijskih panogah

Ni metodologija, predstavlja osnovo za metodologije
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Skupine procesov projektnega vodenja
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Področja znanj projektnega vodenja
1. Integracija
2. Obseg

10. Udeleženci

3. Čas

9. Oskrbovanje

Projektno vodenje je
obvladovanje:
4. Stroški

8. Tveganja

7. Komunikacija

6. Človeški viri

5. Kakovost
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Zgodovina PMBOK Vodnika
•
•
•
•

•
•

1983: Informativni dokument o dobrih praksah projektnega vodenja
(posodobitev leta 1987))
(p
1996: 1.izdaja, 133 strani:
•
PMBOK - Project Management Body Of Knowledge
2000: 2.izdaja, 150 strani
2004: 3.izdaja, 297 strani
• Prevod v sloveščino:
• PMBOK – Vodnik po znanju projektnega vodenja
2008: 4.izdaja,
j , 344 strani
2012: 5.izdaja, 415 strani
• Usklajen z ISO 21500:2012 – Guide To Project Management
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PMBOK Vodnik, 5. izdaja
•Izšel leta 2013
•Za osnovo je služil PMBOK Vodnik 4. izdaja
•Dopolnjen z novimi spoznanji in najboljšimi praksami
•Dodano
D d
novo področje
d čj znanja
j “Obvladovanje
“Ob l d
j udeležencev”
d l ž
”
• poudarjena pomembnost upoštevanja vseh udeležencev na
p j
projektu
•Vsako področje znanja se prične s pripravo plana obvladovanja tega
področja
• poudarjen sistematičen pristop k planiranju
•Razložen tudi agilni pristop k vodenju projekta
•Dodanih jje 5 novih procesov ((prejj 42, sedajj 47))
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ISO 21500:2012 - Guide To Project Management
Predhodniki
•ISO
ISO 9000 – Sistemi
Si t i vodenja
d j kakovosti
k k
ti
•ISO 10006 - Sistemi vodenja kakovosti – Smernice za vodenje kakovosti projektov
Priprava standarda ISO 21500:2012
•Potrjen predlog za pripravo poenotenega globalnega ISO standarda za projektno
vodenje
d j
•ANSI (American National Standard Institute), že pred leti sprejel PMBOK kot nacionalni
standard
•Pri
P i ISO vzpostavljen
t lj odbor,
db ki mu je
j predsedoval
d d
l BSI (British
(B iti h Standard
St d d Institute)
I tit t )
•Kot vodilo je služil PMBOK Vodnik, 4. izdaja
•Sredi leta 2012 izdan standard ISO 21500:2012 Guide to Project Management
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Pomen usklajenih standardov za stroko
•

•
•
•
•
•
•

•

Najboljše prakse in izkušnje ki so v pomoč pri izboljšanju delovnih
procesov in s tem rezultatov projektov
Povečanje (samo)discipline
Zmanjšanje
j
j nerazumevanja
j med sodelujočimi
j
na projektih
p j
Osnova za prenos znanja in napredek stroke
Olajšani postopki na javnih razpisih
Usklajevanje poslovnih procesov (mednarodna podjetja)
Lažja mobilnost kadrov zaradi usklajenih zahtev glede
usposobljenosti
blj
ti
Ogrodje za certificiranje
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Certificiranje
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Certificiranje PMP
Izobrazba

Izkušnje z vodenjem projektov

Izobraževanje

Srednja šola

Najmanj 5 let izkušenj z vodenjem projektov,
v tem času najmanj 7
7.500
500 ur vodenja
projektnih nalog

35 ur formalnega
izobraževanja

Fakulteta

Najmanj 3 leta izkušenj z vodenjem projektov,
v tem času najmanj 4
4.500
500 ur vodenja
projektnih nalog

35 ur formalnega
izobraževanja

Priznana izobraževanja
A.

Pooblaščeni ponudniki izobraževanj (R.E.P.)

B
B.

Podružnice PMI

C.

Izobraževanje v okviru zaposlitve

D.

Izobraževalne ustanove in samostojni izvajalci

E.

Izobraževanje na daljavo, čeje ob koncu izpit

F.

Akademski programi in vseživljenjsko učenje
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Hvala za vašo pozornost !
V š j ?
Vprašanja?
Pripombe?
Predlogi?
g

14

