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VSEBINA

 Predstavitev primera

 Vzvodi za spremembe iz poslovnega okolja

 Notranji vzvodi za spremembe

 Ključne komponente pristopa uvajanja sprememb

 Stanje in usmeritve za naprej
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IZHODIŠČNE INFORMACIJE

 Numip, d.o.o. (ust. 1996)
Izvajanje zahtevnih projektov na področju gradenj, vzdrževanja, 
montaže in modifikacij v jedrski energetiki, konvencionalni 
energetiki in procesni industriji (predvsem v farmaciji).

 Jedrska energetika
- Sodelovanje z vodilnimi svetovnimi podjetji v ZDA in EU
- Sodelovanje na projektih na več kot 50 jedrskih enot
- Uvrščeni na sezname kvalificiranih dobaviteljev podjetij, kot so:
Nuklearna elektrarna Krško, Westinghouse Electric Company, 
AREVA NP, B&W, General Electric – Hitachi ...

 86 zaposlenih
- 1/3 inženirjev
- IPMA certifikati
- Na projektih tudi 400+ sodelujočih 
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INTEGRIRAN SISTEM VODENJA
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VZVODI IZ POSLOVNEGA OKOLJA

 Ena jedrska elektrarna v SLO, 18 mesečni remontni ciklus
 Ciklus izgradnje kompetentnih ljudi
 Ščitenje lokalnih izvajalcev
 Vpliv globalnih makroekonomskih sprememb, spremembe na 

trgu elektrike, pritisk na cene dobaviteljev
 Prispevek negativnih izkušenj pri izvedbi zahtevnejših 

projektov, kot so Olkiluoto 3 in TEŠ 6
 Dolgi ciklusi od začetka ponudbenega postopka do podpisa 

pogodb
 Skrajševanje zahtevanega odzivnega časa od odločitve do 

mobilizacije projektnih timov
 Spremembe  med izvedbo projektov, ki so posledica 

nepredvidenih dogodkov med izvedbo ali spremenjenih 
odločitev investitorjev
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KLJUČNE STRATEŠKE USMERITVE 

 Krepitev kadrovskega potenciala družbe kot njene ključne 
konkurenčne prednosti
 Razvoj individualnega voditeljstva na različnih ravneh (organizacije, 

projektnega vodenja pri EP, generiranju in realizaciji idej skozi IP, stroke 
- tehnologije, pristopi)

 Krepitev števila zaposlenih in njihovih kompetenc

 Razvoj partnerstev z deležniki
 Odprtost do kupcev, lastnikov, dobaviteljev in strokovne javnosti, ki 

temelji na visoki stopnji etičnosti poslovanja in spoštovanja varnostne 
kulture

 Zaželen poslovni partner, ki svoj ugled gradi na izpolnitvi svojega 
poslanstva z brezpogojnim spoštovanjem svojih vrednot

 Stalna krepitev odličnosti poslovnih procesov (posledično 
izdelkov in storitev ter rezultatov poslovanja)
 Visoka profesionalnost, kakovost, učinkovitost, zanesljivost (vzor 

najboljših praks)
 S strani kupcev in stroke prepoznana zmožnost izvedbe, ki meji na 

nemogoče
6
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KLJUČNE KOMPONENTE PRISTOPA UVAJANJA SPREMEMB

 Nadgradnja sistema vodenja projektov v sistem obvladovanja 

portfelja projektov

 Avtomatizacija obvladovanja poteka poslovnih procesov

 Vzpostavitev sistema za elektronsko obvladovanje vsebin

 Sprememba notranje kulture zaposlenih kot sestavni 

del in predpogoj za uresničitev ciljev uvajanja prvih 

treh komponent
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NADGRADNJA SISTEMA VODENJA PROJEKTOV V SISTEM 
OBVLADOVANJA PORTFELJA PROJEKTOV
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Ključne informacije:
• Plan projekta
• Pregled portfelja projektov
• Pregled zasedenosti kadrov
• Stanje projekta
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NADGRADNJA SISTEMA VODENJA PROJEKTOV V SISTEM 
OBVLADOVANJA PORTFELJA PROJEKTOV
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Primavera je osnovno 
orodje za planiranje.

AVTOMATIZACIJA OBVLADOVANJA POTEKA POSLOVNIH 
PROCESOV
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VZPOSTAVITEV SISTEMA ZA ELEKTRONSKO 
OBVLADOVANJE VSEBIN
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ELEMENTI SPREMEMBE ORGANIZACIJSKE KULTURE

 Sprememba organiziranosti

 Relacija linijskega vodstva in vodij projektov

 Pooblastila vodji projekta

 Razumevanje projekta kot posla (interesov deležnikov)

 Sprememba odnosa do planiranja

 Razumevanje soodvisnosti vodij projektov pri uporabi 
virov

 Komuniciranje in odnos do centraliziranega vodenja 
dokumentacije

 Timsko delo
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Skupni 
jezik

Enotna 
metodologija

Benchmarking

Stalne 
izboljšave

Skupni 
procesi

* Po Haroldu Kerznerju

USMERITVE ZA NAPREJ

 Postopoma avtomatizirati obvladovanje poteka izvajanja 
poslovnih procesov

 Doseči višjo stopnjo integracije uporabljenih IKT rešitev pri 
izvajanju poslovnih procesov

 Bolj sistematično obvladovanje tehnološkega razvoja

 Ciljno usmerjen razvoj kompetenc zaposlenih

 Krepiti bolj sistematičen prenos znanj in izkušenj na področju 
projektnega managementa

 Krepiti primeren odnos zaposlenih do 
sprejemanja stalnih sprememb,  
proaktivnost do stalnega prepoznavanja 
priložnosti in nevarnosti ter 
obvladovanja tveganj
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MORE ABOUT US

Miroslav Ilić, 
Direktor

NUMIP, d.o.o.
Cvetkova ulica 27
SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 42-04-380

miroslav.ilic@numip.si

Podružnica Krško
CKŽ 135
SI-8270 Krško

Tel.: +386 7 49-12-400

www.numip.si
info@numip.si


