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Uvod 

To Gradivo za mentorje dopolnjuje Učbenik za udeležence, ki je namenjen tečaju Evropskega 

sindikalnega inštituta (ETUI) z naslovom Projektno delo za predstavnike sindikatov. To je uvodna 

stopnja tečaja novega programa usposabljanja v treh stopnjah, ki se bo delno izvajal v okviru tečajev 

na nacionalni ravni, v okviru tečajev na evropski ravni pa ga bo delno izvajal tudi Oddelek za 

izobraževanje ETUI. Več informacij o tečajih je na voljo na strani: 

http://www.etui.org/Services/Support-for-European-Trade-Union-Projects-SETUP/What-s-new-at-

SETUP/Development-of-training-for-project-management 

Pri oblikovanju uvodne stopnje tečaja, ki ga bodo izvajale nacionalne organizacije, si ETUI zastavlja 

dva cilja: 

 oblikovati uvodni tečaj, ki se bo izvajal na nacionalni ravni in bo zagotovil splošno podlago za 

udeležence nadaljevalnih in izpopolnjevalnih stopenj tečaja ETUI; 

 izvajati tečaj, ki bo zagotovil začetno usmeritev k projektnemu delu in udeležencem 

omogočil, da pridobijo temeljne veščine na področju projektnega dela, ki bi jim lahko 

koristile pri njihovem vsakodnevnem delu. 

Gradivo za mentorje je namenjeno podpori mentorjem v nacionalnih in sektorskih organizacijah, ki 

so zadolženi za izvajanje uvodne stopnje tečaja. Gradivo vsebuje: 

 predloge za predstavitev različnih dejavnosti v Učbeniku, 

 ključne točke, ki bi jih lahko obravnavali v okviru splošnih razprav,  

 napotitev na dodatne vire, iz katerih bi mentorji lahko črpali pri pripravi in izvajanju tečaja. 

Učbenik vsebuje predvsem učne in delovne liste, na katere lahko udeleženci uvodne stopnje tečaja 

zapisujejo svoje beležke. Ne vključuje izročkov ali drugega učnega gradiva, ki bo potrebno za 

izvajanje tečaja, saj je to gradivo stvar odločitve posameznega mentorja in se bo verjetno tudi 

razlikovalo glede na kontekst. Kljub temu pa smo v tem gradivu pripravili predloge pristopov in na 

strani ETUInet (glejte spodaj) zagotovili različna gradiva, ki jih mentorji lahko uporabijo ali prilagodijo 

svojim potrebam. 

Učbenik in Gradivo za mentorje sta na voljo v angleščini in francoščini, tako kot tudi večina dodatnih 

virov. ETUI spodbuja mentorje, da gradiva prevedejo in jih prilagodijo oziroma dopolnijo z drugimi 

primernimi viri, ki ustrezajo njihovemu posebnemu nacionalnemu ali sektorskemu okviru. 

 

http://www.etui.org/Services/Support-for-European-Trade-Union-Projects-SETUP/What-s-new-at-SETUP/Development-of-training-for-project-management
http://www.etui.org/Services/Support-for-European-Trade-Union-Projects-SETUP/What-s-new-at-SETUP/Development-of-training-for-project-management
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ETUInet – spletna učna platforma ETUI 

ETUI je vzpostavil spletno učno platformo – www.etuinet.org. Ena od rubrik te spletne platforme je 

namenjena tečajem o projektnem delu in vodenju projektov. Tam boste našli kopije gradiv, dodatne 

vire za mentorje, forume in druga orodja, ki vam lahko pomagajo pri izvajanju teh tečajev. Rubrika o 

projektnem delu je trenutno še v zgodnji fazi razvoja, vendar upamo, da nam boste s svojimi 

zamislimi, izkušnjami in dodatnim gradivom, ki jih boste prispevali, pomagali, da iz nje oblikujemo 

dragocen vir. 

V času Tečaja za izvajalce usposabljanj o projektnem delu bodo mentorji prejeli uporabniško ime in 

geslo, s katerima bodo imeli dostop do platforme ETUInet. Mentorji, ki se niso udeležili tečaja za 

izvajalce usposabljanj, radi pa bi imeli dostop do rubrike o projektnem delu na strani ETUInet, naj se 

obrnejo na Silvano Pennello na Oddelku za izobraževanje ETUI. 

 

Uvodna stopnja tečaja – ciljna skupina 

Uvodna stopnja tečaja z naslovom Projektno delo za predstavnike sindikatov želi zagotoviti uvod in 

usmeritev v projekte in projektno delo za predstavnike in uradnike sindikatov, ki imajo na tem 

področju malo ali nič izkušenj. Tečaj je lahko še zlasti koristen za uslužbence sindikatov, ki so 

vključeni v organizacijo kampanj ali dogodkov, iskanje novih delavcev, medijske kampanje itd. 

Koristen je lahko tudi za pisarniške, administrativne in finančne delavce, ki morajo pogosto poročati 

o projektih, vendar pa imajo malo izkušenj oziroma ne razumejo, za kaj gre. Cilj je zagotoviti sklop 

veščin in okvire, ki se lahko uporabijo v različnih kontekstih in pri različnih izzivih. 

To je tudi najboljše izhodišče za vse tiste, ki želijo pridobiti dodatne veščine pri projektnem delu in 

vodenju projektov, saj bo uspešen zaključek tega tečaja predpogoj za sprejem na višje stopnje 

tečajev ETUI na področju vodenja projektov. 

 

http://www.etuinet.org/
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Uvodna stopnja tečaja – učni rezultati 

Do konca uvodne stopnje tečaja je treba doseči 4 učne rezultate. 

 

UČNI REZULTATI MERILA OCENJEVANJA 

 

Tečajnik: 

 

Tečajnik: 

1.  razume glavne značilnosti projektnega dela 1.1. opiše posebne značilnosti projektnega 
dela 

2.  ve, kako lahko učinkovito projektno delo 
pomaga pri delu sindikatov 

2.1. poda primere, kako lahko učinkovito 
projektno delo pomaga sindikatom na 
lokalni, nacionalni ali evropski ravni 

2.2. opredeli možne ovire za uspešno 
projektno delo sindikata 

3. razume orodja in tehnike za izvajanje 
učinkovitega projektnega dela  

3.1. opiše glavna orodja in tehnike za 
izvajanje učinkovitega projektnega dela 

3.2. poda primere glavnih elementov 
uspešnega projektnega dela sindikata 

 

4. lahko prepozna možne projektne priložnosti 
za sindikate  

4.1. opiše primere možnih projektnih 
priložnosti za sindikate 

4.2. opredeli ustrezne vire financiranja za 
možna projektna dela za sindikate 

4.3. pripravi kratek načrt za možen projekt, ki 
se nanaša na delovno mesto ali okolje 
sindikata 
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Projekti, projektno delo in vodenje projektov 

V pomoč bo, če kar najnatančneje pojasnimo, kaj pomenijo različni pojmi: projekt, projektno delo in 

vodenje projektov. 

Projekt pomeni dejavnost, ki se uradno imenuje projekt. Financira se lahko zgolj iz glavnih virov neke 

organizacije, človeškega in finančnega, ali pa je deloma ali v celoti odvisen od finančnih virov enega 

ali več zunanjih organov, ki lahko izvajajo določen nadzor nad projektom in ki jim je treba 

posredovati redna poročila. 

Projektno delo pomeni proces dela na projektu, a tudi raznovrstne koncepte, orodja in tehnike, ki se 

uporabljajo pri delu na uradnih projektih in ki se lahko koristno uporabijo pri drugih dejavnostih in na 

drugih področjih dela sindikatov, ki niso nujno uradno potrjeni kot projekti. Ta uvodna stopnja tečaja 

se ukvarja tako s projekti kot s projektnim delom, vendar je zlasti osredotočena na slednje. 

Vodenje projektov pomeni predvsem proces koordinacije in vodenja uradno potrjenih projektov. 

Uvodna stopnja tečaja ne obravnava samega vodenja projektov, občasno pa se lahko dotakne 

koordinacije manj uradnih projektnih del. Vodenje projektov se obravnava na višjih stopnjah tečajev 

ETUI. 

 

Izvajanje uvodne stopnje tečaja 

Tečaj Projektno delo za predstavnike sindikatov je v Združenem kraljestvu priznan kot tečaj druge 

stopnje (enakovreden tretji stopnji evropskega kvalifikacijskega okvira) za 3 kreditne točke, kar je 

enakovredno 30 učnim uram (ki ne obsegajo nujno zgolj razrednega časa).  

Tečaj je razdeljen na tri glavne razdelke: 

 1. del (Dejavnosti 1–4) je osredotočen na naravo projektov in projektnega dela ter njihov 
pomen in možnosti v okviru sindikatov, 

 2. del (Dejavnosti 5–13) obravnava razvijanje osnovnih veščin na ključnih področjih 
projektnega dela – timsko delo, sestava urnika, komuniciranje in oglaševanje, načrtovanje 
sredstev itd., 

 3. del (Dejavnosti 14–16) udeležencem omogoča, da pripravijo načrt za skupinski projekt po 
lastni izbiri, nato pa premislijo, kako bi lahko uporabili in nadgradili znanje, ki so ga pridobili 
na tečaju. 

Tečaj je bil prvotno predviden kot tridnevni tečaj z organizirano nastanitvijo. Če se izvaja tako, bi 
urnik lahko bil naslednji: 
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Prvi dan 

dop. 

Dejavnosti 1–4 Uvod 
Vrste projektov/Glavne značilnosti projektov 
Projektne dejavnosti v sindikatih  

 

pop. 

Dejavnosti 5–7 Projektne naloge 
Prve stvari na prvem mestu 
Timsko delo 

Drugi dan 

dop. 

Dejavnosti 8–9 Oblikovanje tima 
Komuniciranje in oglaševanje 

 

pop. 

Dejavnosti 10–12 Presoja uspeha 
Stroški projekta 
Viri financiranja 

Tretji dan 

dop. 

Dejavnosti 13–14 Predvidevanje težav in izogibanje težavam 
Skupinski projekt 

 

pop. 

Dejavnosti 15–16 Skupinski projekt (predstavitev in povratne informacije) 
Ocena stanja in napredovanje 
Ocena tečaja 

 

V nekaterih kontekstih je lahko koristno, da je tečaj daljši in traja štiri ali pet dni. 

Tečaj se lahko enako kakovostno izpelje ob več koncih tedna ali tudi v obliki več dnevnih ali 

poldnevnih usposabljanj v trajanju več tednov. Mentorji se lahko tudi odločijo, da bodo več ali manj 

časa namenili določenim dejavnostim, kar je odvisno od izkušenj udeležencev in razpoložljivega časa. 

Nekatere organizacije morda želijo vključiti elemente tečaja v druge tečaje ali kvalifikacije. ETUI temu 

ne nasprotuje, če je izvor gradiv odobren.  

Vendar pa je bil eden izmed razlogov za razvoj uvodne stopnje tečaja zagotoviti splošno uvodno 

podlago za drugostopenjski tečaj ETUI Vodenje projektov za predstavnike sindikatov. Da bi bil tečaj, 

ki je precej drugačen od sedanjega uvodnega tečaja, sprejet v ta namen, bi bilo treba dokazati, da so 

udeleženci dosegli vse zgoraj določene učne cilje in da so bila predvsem naslednja področja dela 

zajeta v enakovredni meri: 

 razumevanje vloge projektnega dela za sindikate, 

 strukture porazdelitve dela, gantogrami in časovno načrtovanje, 

 timsko delo na projektu in dodelitev virov, 

 komuniciranje, 

 stroški projekta in viri financiranja, 

 cilji SMART, kazalniki uspešnosti in ocena, 

 obvladovanje tveganja. 
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Skupinsko delo  

Čeprav je tečaj na določenih točkah odvisen od kratkih predstavitev mentorja in tudi razprave med 

učno uro, na kateri se povzemajo informacije, je njegov glavni pristop osredotočen na skupinsko 

delo.  

Posredovanje mentorja med urami, ki so namenjene skupinskemu delu, mora biti omejeno. 

Priporočamo, da udeležencem že na začetku pojasnite vlogo mentorja med temi urami. Predlagamo, 

da: 

 mentorji na začetku ure, ki je namenjena skupinskemu delu, izmenično pristopajo k 

posameznim skupinam, da bi preverili, ali so naloge razumljive, in odgovorili na začetna 

vprašanja, 

 je udeležencem vedno znano, kje v primeru resnih težav najdejo mentorje, 

 mentorji med delom občasno preverijo dejavnost skupine, vendar pa neposredno 

posredujejo samo, če opazijo, da ima skupina velike težave pri napredku. 

Pri večini dejavnosti bo v pomoč, če sestavo skupin določi mentor, ki bi si moral, kadar je to mogoče, 

prizadevati, da ohrani ravnovesje med izkušnjami in spoloma v vsaki skupini.  

Priporočamo, da mentorji na različnih točkah tečaja spremenijo sestavo skupine, čeprav vsekakor 

obstajajo nekatere omejitve glede na strukturo tečaja: 

 v 1. delu ni treba, da so skupine pri vseh dejavnostih enake;  

 v 2. delu pa Dejavnost 5 Projektne naloge zaznamuje začetek niza dejavnosti, ki se zaključijo 

z Dejavnostjo 13 Predvidevanje težav in izogibanje težavam, ki so vse razvite v okviru 

določenega osnutka projekta. Zato se močno priporoča, da sestava skupin ostane enaka v 

celotnem nizu dejavnosti, z izjemo timske igre pri Dejavnosti 7. Najprimernejša velikost 

skupine za te druge dejavnosti je 4 ali 5 oseb;  

 Dejavnost 14 je še ena točka, na kateri se lahko spremeni sestava skupin. 

Za skupinsko delo predlagamo, da se za vsako dejavnost določijo voditelj, oseba, ki meri čas, in 

poročevalec, in da se z vsako dejavnostjo zamenjajo tudi te vloge, tako da imajo vsi člani skupine 

priložnost prevzeti vsako vlogo. 

Verjetno boste potrebovali zelo veliko sejno sobo s prostorom za 3 ali 4 delovne skupine ali 

(priporočljivo) sejno sobo in posamezne ločene prostore za vsako skupino, ki so z listno tablo in/ali 

računalnikom. 
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Igre za krepitev pripadnosti timu 

Igre za krepitev pripadnosti timu so zabaven način za krepitev timov. Nekje na sredini tečaja, ko so se 

udeleženci med seboj že bolje spoznali, so te dejavnosti zelo primerne za posredovanje sporočila o 

koristih skupinskega dela.  

Da bi člani tima razmišljali in delovali kot tim, se morajo zavedati, da uspeh prinaša samo delo 

skupine in da si koristi uspeha deli celotna skupina. 

Projekt ima večje možnosti za uspeh, če si vsi prizadevajo za skupni cilj, ki je bil dogovorjen in je jasen 

od začetka. Igre za krepitev pripadnosti timu pripomorejo k razvoju vzdušja zaupanja, samozavesti, 

dobre komunikacije, zavzetosti in ustvarjalnosti. Krepitev pripadnosti timu pripomore k razvoju duha 

sodelovanja pri posameznikih. Uspeh projekta je odvisen od zmožnosti posameznikov, da oblikujejo 

učinkovit tim. Igra za krepitev pripadnosti timu udeležencem na bolj sproščen način pomaga, da:  

 izboljšajo svoje vodstvene sposobnosti,  

 presežejo ovire, ki morebiti zadržujejo ustvarjalnost,  

 jasno opredelijo namene in cilje,  

 opredelijo prednosti in slabosti vsakega udeleženca in celotnega tima,  

 izboljšajo načine in zmožnosti za reševanje problemov,  

 izboljšajo delovne metode, da bi naloge opravljali kar najučinkoviteje in pravočasno.  

Pomembno je, da udeleženci dobijo zelo jasna navodila in imajo čas za postavljanje vprašanj, preden 

se igra začne. Ko se igra začne, jo mora mentor spremljati, da bi zagotovil upoštevanje navodil in 

obravnaval vsak problem, ki se pojavi. Mentor sicer ne sme posredovati, temveč mora udeležencem 

omogočiti, da se učijo skozi igro. 

Vendar pa se veliko spoznanj doseže tudi v času razmišljanja in razprave po sami igri. Pomembno je, 

da mentor to jasno izpostavi, da bi udeleženci razumeli ključne učne točke. 

 

Okrajšave in kratice ter strokovni jezik 

Projektno delo in vodenje projektov sta enako kot Evropska komisija razvila specializirano besedišče. 

Udeleženci tečaja se bodo verjetno srečali z različnimi okrajšavami in kraticami ter drugo 

terminologijo, ki jim ne bo poznana. Učbenik zajema list Pojmovnik, ki neposredno sledi Dejavnosti 3. 

Namenjen je kot pripomoček za udeležence, da na njem med tečajem beležijo pojme, ki so zanje 

novi, in pripišejo razlago. Gradivo za mentorje za posamezne dejavnosti izpostavlja pojme, ki se bodo 

verjetno pojavili na posameznih učnih urah. Na koncu dokumenta je tudi Glosar, ki ga lahko mentorji 

ustrezno dopolnjujejo. 
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Uporaba IT na uvodni stopnji tečaja 

Tečaj Projektno delo za predstavnike sindikatov se lahko izvaja, ne da bi udeleženci morali uporabljati 

računalnik, čeprav bi za mentorja vendarle bilo koristno, da bi imel dostop do računalnika in 

videoprojektorja ter interneta. 

Vsako izmed dejavnosti tečaja se lahko izvaja bodisi s pomočjo računalnika bodisi s pomočjo 

kombinacije listne table, pisal, samolepilnih lističev in samolepilnega papirja. 

Izbira je nato prepuščena posameznemu mentorju in jo lahko v nekaterih primerih omejujejo 

okoliščine: pomanjkanje dostopa do opreme, pomanjkanje računalniških znanj udeležencev itd. 

Kjer sta mogoči obe možnosti, morajo mentorji premisliti o naslednjem: 

Listna tabla 

Za Proti 

 enostavna uporaba, niso potrebne 
tehnične spretnosti in znanja 

 celotna skupina lahko 
prispeva/dodaja/spreminja 

 hitro in enostavno prikazovanje, listi 
ostanejo obešeni do konca tečaja 

 enostaven prikaz primerjave dela dveh 
ali več skupin 

 težko popraviti/spremeniti  

 ni najustreznejša oblika za bolj 
izpopolnjene predstavitve 

 ni samodejnega preverjanja napak za 
npr. izračune 

 izmenjava podatkov z računalniško 
podprtim programom ni mogoča 

 

Možnosti IT 

Za Proti 

 hitrejše za usposobljene uporabnike 

 enostavno urejanje in spreminjanje 

 enostaven prikaz preko videoprojektorja 

 programska oprema lahko zmanjša 
napake in omogoča ponoven izračun 

 izmenjava podatkov je mogoča med 
različnimi programi in različnimi 
uporabniki 

 izdelava bolj izpopolnjenih predstavitev 

 ključna za pripravo poročil, projektnih 
vlog, proračuna itd. 

 koristno je imeti dostop do interneta za 
raziskave 

 zahteva znanja in spretnosti, ki jih morda 
nimajo vsi udeleženci 

 pri skupinskem delu si lahko računalnik 
prisvoji ena oseba ali dve 

 težje je vzporedno prikazati dva primera 
ali več 

 prenos dela z računalnikov skupin na 
glavni računalnik in videoprojektor lahko 
vzame veliko časa 

 lahko se pojavijo tehnične težave 

 

Če sta na voljo obe možnosti, je morda najbolje menjavati pripomočke in IT uporabiti predvsem pri 

tistih dejavnostih, kjer se jo lahko kar najbolje izkoristi. 



9 
 

Vendar pa morajo imeti tisti udeleženci, ki se nameravajo udeležiti izpopolnjevalnih tečajev ali se 

bolj posvetiti projektnemu delu, vsaj osnovno znanje o urejevalnikih besedil, programu za izdelavo 

preglednic, programu PowerPoint ali podobnih programih ter spletnem brskalniku. To so znanja in 

spretnosti, ki so bistvena za vodjo projekta in nujna za udeležence, ki se bodo udeležili 

drugostopenjskih tečajev vodenja projektov. 

 

Dodatni viri 

Gradivo za nekatere dejavnosti zajema sklicevanja na dodatne vire. Ti viri spadajo v dve glavni 

kategoriji: 

 dodatni viri, na voljo na strani ETUInet – ti vključujejo: 

o sklicevanja na dele publikacije ETUI Sindikati in nadnacionalni projekti, katere kopijo 

najdete na strani ETUInet. Mentorjem bodo morda nekatera izmed teh priporočil v 

pomoč pri pripravi podajanja določenih delov tečaja, čeprav je večina tega gradiva 

na višji ravni, kot je uvodni tečaj; 

o elektronske verzije formularjev in obrazcev, ki jih lahko udeleženci uporabijo pri delu 

in poročanju o dejavnostih; 

o drugo pomožno gradivo, ki se mentorjem morda zdi koristno pri izvajanju tečaja ali 

ga želijo prilagoditi, vključno z osnutkom projekta (za oblikovanje konteksta za 

skupinsko delo pri številnih dejavnostih), predstavitvami PowerPoint o posebnih 

temah in vrsto študij primerov, ki vključujejo primere različnih projektov sindikatov 

na nacionalni in evropski ravni; 

 dodatni viri, ki so na voljo na internetu – ti predstavljajo dodatne splošne informacije, ki so 

namenjene predvsem mentorjem in ne predstavitvi udeležencem tečaja. Vendar bodo 

nekatere informacije in spletna orodja koristila tudi nekaterim udeležencem pri njihovem 

vsakodnevnem delu. 

 

Poleg tega je mogoče s strani ETUInet naložiti celotni besedili Gradiva za mentorje in 

spremljevalnega Učbenika za 1. stopnjo kot datoteki .doc. 
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Uvodni tečaj Del I 

 

Prvi del tega uvodnega tečaja si prizadeva udeležencem predstaviti bistvene značilnosti projektnega 

dela in jim pomagati pri razumevanju pomembne vloge, ki jo lahko ima projektna dejavnost pri delu 

sindikatov. 

Dejavnost 1 načeloma pripomore k prebijanju ledu in udeležencem omogoči, da se začnejo 

spoznavati, obenem pa lahko delijo svoje izkušnje, povezane s projektnim delom, in izrazijo svoja 

pričakovanja v zvezi s tečajem. 

Dejavnosti 2 in 3 se osredotočata na raziskovanje glavnih značilnosti projektov in obenem 

udeležencem omogočata, da črpajo iz lastnih izkušenj. 

Dejavnost 4 preučuje, kako lahko projekti prispevajo k delu sindikatov. 

Po zaključku Dejavnosti 1 mora mentor tudi na kratko predstaviti cilje tečaja in orisati njegovo 

strukturo. Predstaviti mora tudi idejo sestave portfelja (glejte Gradivo za tečaj za izvajalce 

usposabljanj) in odgovoriti na vsa vprašanja, ki se pojavijo na tej stopnji, preden nadaljuje z delom v 

okviru Dejavnosti 2. 
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Dejavnost 1 Intervjuji partnerjev 

 

Cilj 

 Udeležencem omogočiti, da se spoznajo med seboj. 

Način 

To je enostavna dejavnost, za katero je potrebnih malo priprav. 

Sestavite pare. Če je mogoče, zagotovite primerno ravnovesje spolov in se izognite sestavi parov iz 

oseb z istega delovnega mesta ali iz iste organizacije. Dejavnost lahko izvedete v sejni sobi. 

Partnerja se izmenično izprašujeta, pri tem pa uporabita List za intervju, da zabeležita glavne točke 

odgovorov. 

Učna ura za povzemanje informacij 

Vsaka oseba predstavi svojega partnerja preostalim članom skupine. Če čas dopušča, je morda 

koristno pojasniti ali komentirati nekatere odgovore, ki se osredotočajo na koristi, ki si jih udeleženci 

obetajo od tečaja. To lahko mentor izkoristi za kratko predstavitev načrta tečaja, morda podprto s 

predstavitvijo PowerPoint. 
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Dejavnost 2 Različne vrste projektov 

Cilj 

 Razumevanje nabora različnih vrst in stopenj dejavnosti, ki se jih lahko šteje za „projekte“. 

 Zagotoviti osnovo za vaje in predstavitve, ki sledijo. 

Način 

To je hitra vaja za kresanje idej o različnih primerih „projektov“. 

Učni list jo opisuje kot skupinsko dejavnost, ki ji sledijo poročila celotni skupini tečaja. Vendar pa se 

lahko vse (zlasti, če ni dovolj časa) enako dobro izvede na učni uri za povzemanje informacij, pri 

čemer mentor zapisuje predloge skupine na belo tablo ali listno tablo. Odločite se lahko tudi, da 

boste sestavili pare, pri čemer udeleženci ostanejo v sejni sobi. Povežete jo lahko tudi z Dejavnostjo 

3. 

Odgovori bodo neizogibno nepredvidljivi, vendar pa se pričakuje – in spodbuja – primere, ki so zelo 

raznoliki glede na naravo, stopnjo in zapletenost: 

 organizacija koncerta, 

 gradnja predora pod Rokavskim prelivom, 

 selitev pisarne, 

 postavitev spletne strani, 

 oblikovanje novega avtomobila, 

 organizacija poroke, 

 snemanje igranega filma, 

 izdaja glasila, 

 potovanje na luno. 

To je samo nekaj primerov, ki jih lahko predlagate, če je potrebno, vendar pa se bo skupina verjetno 

domislila enako raznolikih primerov. Na tej stopnji se ne osredotoča izrecno na projekte, ki bi lahko 

vključevali sindikate. 
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Dejavnost 3 Glavne značilnosti projektov 

 

Cilj 

 Okrepiti ozaveščenost o posebnih značilnostih projektov in projektnega dela. 

 Razpravljanje o naravi projektnega dela in izpostavljanje njegovih značilnosti. 

Način 

Ta dejavnost je predstavljena kot skupinska dejavnost. Prvi del vaje se lahko izvede tudi kot splošna 

razprava, kot nadaljevanje Dejavnosti 2. V tem primeru bi se skupinska dejavnost osredotočila zgolj 

na oblikovanje opredelitve projekta. V nadaljevanju se domneva, da dejavnost sledi poteku, 

določenemu na Učnem listu 3. 

Za začetek navedite seznam primerov projektov iz Dejavnosti 2. Dejavnost 3 udeležence spodbuja k 

razmišljanju o tem, kaj je skupno tem dejavnostim oz. kako se lahko razlikujejo od dejavnosti, ki niso 

„projekti“. Predstavite Učni list 3. V skupinah 4 ali 5 oseb morajo udeleženci obravnavati ta vprašanja 

in našteti, kaj so po njihovem mnenju glavne značilnosti „projektov“. V pomoč je morda lahko, da se 

omeji število značilnosti – npr. 5 ali 6 – kar pripomore k temu, da se udeleženci osredotočijo na 

bistvene vidike. Na podlagi seznama si morajo nato prizadevati za oblikovanje jedrnate opredelitve, 

kaj pomeni „projekt“. 

 

Splošna razprava 

Skupine poročajo in izmenjujejo izsledke svojega dela. 

Ključne točke, ki se bodo verjetno pojavile in se jih lahko koristno izpostavi, so: 

 projekti so običajno omejene dejavnosti – omejujejo jih čas, denar, obseg, 

 projekti običajno vključujejo time – pogosto so sestavljeni iz ljudi različnega izvora, strok, 

organizacij – pomembna sta sodelovanje in komunikacija, 

 projekti se pogosto financirajo z zunanjimi sredstvi in zahtevajo veliko administracije in 

poročanja – in skrbno načrtovanje, 

 projekte se pogosto povezuje z inovacijami, ustvarjanjem novih stvari, oblikovanjem novih 

metodologij. 

Na podlagi opredelitev posameznih skupin je mogoče oblikovati celovito opredelitev, ki ustreza 

celotni skupini tečajnikov. Kot opomnik lahko visi na listni tabli do konca tečaja usposabljanja. K njej 

se lahko ponovno vrnete proti koncu tečaja, da ugotovite, ali želijo udeleženci kar koli spremeniti ali 

dodati. 

Druga možnost je, da opredelitev skupine primerjate z eno ali dvema bolj formalnima opredelitvama 

projektnega dela. V nadaljevanju sta navedeni dve, ki smo ju uporabili pri podobnih vajah: 
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„Projekt je načrtovana začasna dejavnost, ki vključuje več strani, s točno določenim datumom 

začetka, specifičnimi cilji in pogoji, opredeljenimi odgovornostmi, proračunom in točno določenim 

datumom zaključka.“  

„Projekt je natančno opredeljen niz skupnih dejavnosti, ki uporablja jasno opredeljene vire (denar, 

ljudi, materiale, energijo, prostor, zaloge, komunikacijo itd.) za dosego predhodno določenih 

namenov in ciljev projekta v določenem časovnem okviru.“  

 

To je primerna točka, na kateri lahko udeležence seznanite s tem, da ni nujno, da se vse zamisli, ki so 

jih udeleženci navedli v Dejavnosti 2, imenujejo „projekt“ ali se uradno priznavajo kot takšne; vendar 

pa jih večina zajema ključne značilnosti, ki so jih navedli udeleženci, in jim bodo koristili enaki 

koncepti, pristopi in tehnike kot bolj formalnim „projektom“. Pri tečaju gre deloma za formalne 

„projekte“, toda tudi za načine razmišljanja, orodja in tehnike, ki so lahko koristni pri manj 

formalnem projektnem delu. (Glejte opombo v Uvodu k temu Gradivu za mentorje.) 

 

Za zaključek ure (in kot še eno „značilnost“ projektov) lahko mentor predstavi mnenje, da številni 

projekti sledijo določenemu vzorcu, ki se ga pogosto imenuje „življenjski ciklus projekta“. 

Ne obstaja edinstven sprejeti model življenjskega ciklusa projekta, vendar pa jih večina temelji na 

štiristopenjskem procesu: 

 začetek, 

 načrtovanje in oblikovanje, 

 izvedba, 

 zaključek, 

h katerim se včasih doda še peti element „spremljanje in nadzor“.  

 Začetek – zajema izvirno zamisel, morebitne študije izvedljivosti, sestavo osrednjega 

tima in pridobitev odobritve načrta, da se projekt lahko nadaljuje.  

 Načrtovanje in oblikovanje – zajema celotno izčrpno načrtovanje in pripravo 

proračuna za projekt, izbiro dodatnega osebja, določitev materialov ali opreme itd.  

 Izvedba – se odvija, ko se uresničuje načrte in opravlja glavno delo na projektu. 

 Zaključek – bi običajno zajemal končni pregled in poročilo ter predajo proizvodov 

končnim uporabnikom. 

 Spremljanje in nadzor – sta postopka, ki pripomoreta k temu, da projekt v celotnem 

življenjskem ciklusu ostane na pravi poti. 

 

Dodatni viri na voljo na ETUInet 

Sindikati in nadnacionalni projekti, poglavje 2 

Življenjski ciklus projekta (PPT) 
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Dejavnost 4 Projektne dejavnosti v sindikatih 

 

Cilj 

 Opredeliti nekatere izmed možnosti projektnega dela v sindikalnih organizacijah. 

 Razumeti, kako lahko učinkovito projektno delo pomaga sindikatom. 

 Opredeliti nekatere ključne dejavnike za uspeh projektnega dela v sindikatih. 

Način 

Verjetno je, da se je le nekaj primerov iz Dejavnosti 2 nanašalo na kontekst sindikatov. Zakaj se torej 

sindikati zanimajo za projektno delo? V kakšne vrste formalnih projektov se nameravajo vključiti 

sindikati? Razmislite o lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. In katere druge dejavnosti v sindikatih 

se lahko šteje za „projektno delo“ in lahko imajo koristi od podobnih pristopov? Predstavite Učni list 

4. Štiri ali pet oseb na skupino. To je celovitejši sklop vprašanj in udeleženci morda potrebujejo malo 

več pomoči kot pri predhodnih dejavnostih. 

Splošna razprava 

Vsaka skupina poroča, odgovore pa se primerja in o njih razpravlja. 

Med bistvenimi točkami, ki se jih lahko izpostavi v razpravi, so: 

 vrste projektov, ki se jih lahko formalno prizna kot takšne: 

o priprava nabora gradiva za usposabljanje, 

o organizacija informacijske kampanje o okoljskih ali zdravstvenih in varnostnih vprašanjih, 

o uvedba nove storitve za člane, 

o priprava raziskovalnega poročila, 

o organizacija mednarodne konference ali seminarja, 

o priprava in posredovanje novega programa za usposabljanje; 

 primeri dejavnosti drugih sindikatov, pri katerih bi pristop s projektnim delom lahko bil v pomoč: 

o priprava glasila, 

o postavitev spletne strani, 

o selitev pisarne, 

o organizacija kampanje za pridobivanje članov, 

o organizacija demonstracij, 

o uvedba nove pisarniške programske opreme, 

o zagotovitev priložnosti za učenje na delovnem mestu. 

 Projekti lahko zagotovijo koristne možnosti za sodelovanje – s sindikati in tudi podjetji, lokalnimi 

in regionalnimi organi, raziskovalnimi inštituti, kolidži in univerzami. S takšnim sodelovanjem 

lahko organizacije dosežejo stvari, ki jih same ne bi mogle.  
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 Sindikati imajo lahko, tako kot druge organizacije, koristi od inovacij. Nove zamisli se lahko 

porodijo tudi pri sodelovanju z drugimi. Projekti lahko, ker so omejeni, zagotovijo tudi čas in vire 

za preskušanje znotraj strogo določenih omejitev. Če so uspešni, se jih lahko uvede širše. 

 Vse več sredstev (s strani držav in iz drugih virov) je na voljo kot projektno financiranje (tj. ozko 

usmerjeno in časovno omejeno), namesto kot glavno financiranje organizacij. Sindikati vse bolj 

potrebujejo znanja in spretnosti, da bi do tovrstnih virov dostopali in jih uporabili čim plodneje.  

 Po drugi strani morajo biti organizacije previdne in ne smejo zgolj slediti denarju. Projekt bo imel 

morebitno korist za sindikat, če lahko prepoznavno prispeva k doseganju njegovih strateških 

ciljev kot organizacije. 

 Sindikati morajo zagotoviti, da imajo na voljo vire (zlasti človeške vire), da bi lahko opravili 

naloge v zvezi s svojim delom projekta. V sindikatih narašča potreba po vključitvi oseb, ki so 

usposobljene za projektno delo, kot partnerjev v projekte in tudi kot skrbnikov projektov in vodij 

projektov, prav tako pa tudi potreba po uporabi teh znanj in spretnosti v vsakodnevnem delu.  

Študije primerov 

Za zaključek ure je morda koristno seznaniti se z eno ali dvema študijama primerov sindikalnih 

projektov, da bi prikazali različne stopnje in preučili dejavnike uspešnosti.  

Eden izmed ciljev ETUI pri pripravi tega tečaja je, da mora zagotoviti splošen temelj za tiste 

udeležence, ki želijo nadaljevati z usposabljanjem za projektno delo v tečajih višje stopnje, ki jih ETUI 

organizira na evropski ravni. Čeprav Uvodni tečaj poteka v nacionalnem okviru, bi bilo koristno tudi, 

če bi mentorji vključili primer nadnacionalnega projekta, da bi pritegnili pozornost k možnosti 

sodelovanja sindikatov v evropskih ali drugih nadnacionalnih projektih. 

Podrobnosti o številnih primerih sindikalnih projektov – nacionalnih in tudi nadnacionalnih – najdete 

med dodatnimi viri na strani ETUInet. Te vključujejo pisna poročila, reklamne materiale in video 

posnetke. Morda imate tudi odlične primere iz svoje organizacije ali svojega nacionalnega okvira, ki 

so za udeležence morebiti primernejši in so jim dostopnejši. Če je tako, jih uporabite – in jih tudi 

naložite na forum za tečaj 1. stopnje na strani ETUI, da bodo na voljo tudi drugim. 

Pri preučevanju uspeha projekta je pomembno poudariti, da ta ni viden samo v rezultatih projekta – 

novonastali proizvodi ali storitve –, ampak tudi v načinu, na katerega lahko delovni postopki 

projekta vključujejo tudi temeljne vrednote sindikata, kot so sodelovanje, demokratična udeležba, 

enakost spolov in druga vprašanja enakosti, trajnost in okoljska ozaveščenost. 

Osebni predlogi za dejavnosti 

Pozornost pritegnite k zadnjemu delu delovnega lista, ki daje udeležencem možnost, da zabeležijo 

vse zamisli, ki so se jim porodile med prvim delom tečaja, o dejavnostih, ki bi jih morda uvedli v 

svojem sindikatu ali na delovnem mestu. 
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Dodatni viri na voljo na ETUInet 

Opisi nekaterih projektov sindikatov različnih stopenj: 

 Projekt za mlade Ciprskega združenja delavcev – Mladi in razširjena EU 

 Projekt LIFT (Ženske in sindikati – združeni močnejši) 

 Škotsko sindikalno učenje – projekti za uporabo znanj in spretnosti 

 TTUPO – Usposabljanje sindikalnih projektnih referentov 

 TRACE – Sindikati predvidevajo spremembe 

 DeLTTUE – Razvoj orodij za e-učenje za sindikalno izobraževanje
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Uvodni tečaj Del II 

 

Ta del tečaja se ukvarja s seznanitvijo udeležencev z nekaterimi ključnimi področji dela, ki jih zajema 

projekt. Pristop je praktičen, osredotočen na dejavnost skupine, ki razišče zahteve posebnih 

sindikalnih projektov. Mentor ga bo moral podpreti s kratkimi predstavitvami, nekaterimi razlagami 

osnovnih konceptov in enostavnih orodij ter s splošnimi razpravami, ki bodo podale koristne 

povratne informacije o rezultatih skupinskega dela.  

Gradivo za mentorje ponuja nekaj smernic glede ključnih učnih rezultatov in tudi glede 

organizacijskih zadev. Poleg tega smo na ETUInet zagotovili nekatere vire – datoteke Excel, 

predstavitve PowerPoint itd. –, ki bodo morda v pomoč mentorjem. Prilagodite jih ali zamenjajte oz. 

dodajte po svoji presoji. Vendar pa ne pozabite, da je cilj tečaja zagotoviti začetno usmeritev in 

spoznavanje projektnega dela ter se izogniti obremenjevanju udeležencev s preštevilnimi ali 

preobsežnimi informacijami.  

 

Projektno delo in projekti 

Spomniti je treba, da se tečaj, čeprav so njegova rdeča nit „projekti“, osredotoča na „projektno 

delo“ – nabor tehnik in pristopov, ki so izpeljani iz vodenja projektov in se jih lahko uspešno uporabi 

v številnih situacijah, ne samo v dejavnostih, ki so v organizacijskem smislu formalno priznane kot 

„projekti“. Tečaj mora v ospredje postaviti projektno „miselnost“ in nabor orodij, tehnik in 

konceptov, ki so izpeljani iz nje. Udeležence je treba spodbuditi k prepoznavanju koristnosti 

projektnega pristopa pri pripravi številnih raznolikih dejavnosti in različnih stopenj dejavnosti. 
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Dejavnost 5 Projektne naloge 

 

Cilj 

 Razumeti pomembnost opredelitve različnih nalog v projektnem delu. 

 Urjenje veščin za opredelitev ključnih nalog, ki so potrebne za uspešno dokončanje projekta. 

Način 

Učbenik vsebuje učni list in delovni list Projektne naloge.  

Večina dejavnosti v tem drugem delu tečaja je povezana z določenim projektom. Udeleženci 

prejmejo posebni Osnutek projekta, ki zagotavlja okvir projektne zamisli in v širšem smislu tudi 

njegove glavne cilje in omejitve. Takoj za to dejavnostjo smo navedli dva osnutka (na voljo tudi na 

ETUInet). Mentorji so vabljeni, da prispevajo druge zamisli, da bi razširili zbirko.  

Priporočamo, da mentor vnaprej izbere enega izmed Osnutkov projekta (ali sam pripravi podoben 

osnutek za drugačno zamisel za projekt). Pri tej in naslednji dejavnosti morajo vse skupine delati na 

istem osnutku. To pripomore k osredotočanju pozornosti med splošno razpravo in omogoča, da se 

skupine učijo druga od druge, ko primerjajo zamisli. 

Mentorjeva predstavitev 

V pomoč bi bilo, če bi pred dejavnostjo mentor na kratko predstavil začetne elemente načrtovanja 

projekta (ki ne tvorijo dela dejavnosti, ki jih morajo udeleženci opraviti na tej stopnji) in pomen 

opredelitve glavnih nalog znotraj projekta. 

V projektnem delu se razlikuje med namenom projekta in njegovimi cilji. 

 Verjetno ima projekt samo en namen, ki povzame, kaj si prizadeva doseči projekt kot celota. 

Je tesno povezan s cilji organizacije, ki financira projekt. Ti so verjetno povzeti zelo splošno in 

jih morda ni mogoče v celoti uresničiti z enim samim projektom. Namen opredeljuje 

spremembe, ki si jih želite doseči kot rezultat svojega dela. 

 Projekt ima verjetno več ciljev – podrejenih ugotovitev, ki bodo vse prispevale k splošnemu 

namenu. Cilji opisujejo dejavnosti, ki jih je treba izvesti, ali storitve, ki jih je treba zagotoviti, 

da bi uvedli te spremembe. Predstavljajo določene končne točke, ki jih mora doseči projekt. 

(K ciljem se bomo vrnili pozneje v tem sklopu dejavnosti, ko se bomo seznanili z 

ocenjevanjem. Trenutno je dovolj, da jih tu samo omenimo.) 

Namen sindikalnega projekta je morda pripomoči k izboljšanju dostopa oseb, odrinjenih na 

rob družbe, do trga dela. Specifični cilji bi lahko bili: 

 

o ustanoviti dnevni center za zagotavljanje informacij in nasvetov 
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o vzpostaviti povezave z lokalnim kolidžem, s čimer se zagotovi dostop do tečajev 

usposabljanja, 

o sodelovati s kolidžem, da se oblikuje nov tečaj, ki bo osebe pripravil na trg dela, 

o oblikovati skupino lokalnih delodajalcev, ki bodo podprli načrt, 

o zagotavljati podporo uporabnikom pri sestavljanju prošenj za zaposlitev in pripravi 

na razgovore. 

 Vsak izmed teh ciljev se lahko razdeli na niz nalog oz. dejavnosti, ki so potrebne za dosego 

tega cilja. Če kot primer vzamemo dnevni center, bi lahko ključne naloge vključevale: 

o dogovoriti se o ponujenih storitvah, 

o najti prostore, 

o najeti ali dodeliti osebje, 

o oglaševati center in storitve. 

 Ko smo soočeni s kakršno koli večjo obveznostjo, sprva ne vemo, kako jo izpolniti, in se 

počutimo nemočne. Pomembno je, da jo najprej razčlenimo v manjše dele, da bi postala bolj 

obvladljiva. To lahko storimo tako, da jo najprej razčlenimo na večja področja dela, izmed 

katerih ima vsako vrsto ključnih nalog.  

To je znano kot strukturirana členitev dela ali WBS (Work Breakdown Structure). V dodatne 

vire za to dejavnost smo vključili primer strukturirane členitve dela za izdajo glasila, ki ga 

lahko mentorji uporabijo kot ponazoritev. 

Po predstavitvi bi morala biti vzpostavitev same dejavnosti enostavna: 

 najprej pojasnilo, da bodo pri tej in številnih sledečih dejavnostih udeleženci v majhnih 

skupinah delali na specifični projektni zamisli; 

 kratka predstavitev Osnutka projekta; 

 predstavitev sestave skupin; 

 opozorilo, da bodo morali udeleženci kratko razpravljati o vsebini projekta, vendar se morajo 

izogibati prevelikim podrobnostim. Pomembneje je opredeliti glavna področja dela, zajeta v 

projektu, kot pa na primer načrtovati natančen program za dogodek; 

 predstavitev Učnega lista 5, pri čemer je pomembno poudariti, da se je treba osredotočiti na 

glavne ali ključne naloge (znotraj katerih je morda množica drugih manjših nalog). 

Predvidevamo, da 15–20 ključnih nalog zadostuje za zajem dela, ki ga obsegajo ti projekti. Ni 

nujno težava, če skupina določi manjše število nalog, dokler je delo projekta splošno zajeto. 

Seznam več kot, recimo, 25 nalog bi pomenil, da se skupina na tej stopnji preveč ukvarja s 

podrobnostmi; 

 poudarite tudi, da ta dejavnost ne zahteva časovnega zaporedja. Začeti na začetku in se nato 

prebiti skozi naloge pogosto ni najboljši način za to dejavnost. Veliko bolje je najprej 

razmisliti in izmenjati mnenja o pomembnih sklopih dela in nato opredeliti ključne naloge 

znotraj njih. 
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Splošna razprava 

Skupine predstavijo svoje delo – uporabijo bodisi listno tablo ali videoprojektor –, vsaki predstavitvi 

pa sledi kratka razprava. 

Na tej stopnji se je treba osredotočiti na naslednje: 

 Je skupina zajela vsa glavna področja dela? Je bilo izpuščenega kaj pomembnega? 

 So naloge približno primerljive v smislu pomembnosti ali teže? Se pojavljajo velika 

neravnovesja? 

Na tej stopnji se ne ukvarjajte z zaporedjem nalog. 

V smislu izpustitev je precej verjetno, da skupine niso vključile nalog, ki zadevajo: 

 usklajevanje, notranjo komunikacijo, upravljanje, 

 ocenjevanje, 

 oglaševanje, stike z javnostmi, zunanjo komunikacijo. 

Te izpustitve je treba izpostaviti na tej stopnji, saj bodo predmet poznejših dejavnosti. 

Ob zaključku splošne razprave mora mentor opozoriti na  

 možnost združevanja nalog v skupine in oblikovanja nalog in podnalog, kjer je to primerno; 

 zamisel o delovnih sklopih – glejte Glosar. 

Udeležence seznanite tudi s tem, da bodo v okviru naslednje dejavnosti dobili priložnost, da 

dopolnijo ali spremenijo svoj seznam nalog. 

 

Dodatni viri na voljo na ETUInet 

 Osnutek projekta 1 (DOC) 

 Osnutek projekta 2 (DOC) 

 Strukturirana členitev dela (PPT) 
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Osnutek projekta  

 

Konferenca 

 

Vaš sindikat je zelo zaskrbljen zaradi majhnega števila članov, mlajših od 25 let, 

in si je kot prednostni cilj zadal vključitev večjega števila mladih aktivnih članov. 

Kot prvi korak k temu cilju se je odločil čez 9 mesecev organizirati konferenco, 

da bi pridobil izkušnje drugih organizacij, ki so bile uspešne pri obravnavanju 

tega izziva.  

Konferenca bo zajemala vrsto predstavitev gostujočih govornikov, vključno z 

enim iz sestrske organizacije iz druge evropske države, in tudi vrsto delovnih 

skupin.  

Konferenca bo potekala dva dneva in si bo prizadevala pritegniti 150 delegatov 

iz celotne države. Vaša skupina je zadolžena za koordinacijo dogodka.  

Vaš sindikat si prizadeva tudi za čim obsežnejše oglaševanje in pričakuje, da bo 

objavljeno poročilo o konferenci. 
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Osnutek projekta  

 

Šolski projekt 

 

Vaš sindikat je zelo zaskrbljen zaradi pomanjkanja razumevanja dela 

sindikatov med mladimi in hoče uvesti pozitivno spremembo na tem 

področju.  

Ena izmed zamisli je uvedba programa na šolah, da bi seznanili 

mlade, ki začenjajo razmišljati o svetu dela, z vlogo sindikatov.  

Vaš sindikat se odloči za začetek vložiti v pilotni projekt, ki je 

namenjen 15–16-letnikom v 10 srednjih šolah, in vaši skupini zaupa 

nalogo, da to organizira. Upate, da boste na vsaki šoli imeli 2 učni uri.  

 Med drugim bo potrebno gradivo za podporo učnim uram in eden ali 

dva predstavnika sindikata, ki se bosta pogovorila z dijaki.  

Vaš sindikat zahteva pisno poročilo o projektu. 

Za dokončanje projekta imate na voljo 9 mesecev. 
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Dejavnost 6 Prve stvari na prvem mestu 

 

Cilj 

 Razumeti pomembnost določitve zaporedja in časovnega načrta nalog pri projektnem delu. 

 Urjenje veščin za določitev zaporedja in časovnega načrta ključnih nalog, ki so potrebne za 

uspešno dokončanje projekta. 

Način 

Tu je možen način za začetek učne ure:  

„Za začetek moramo izdelati načrt za izvedbo projekta. Načrt bo zajemal več različnih vidikov 

projekta. Začeli bomo z načrtovanjem ČASA. 

Načrtovati bi lahko začeli tako, da sestavimo enostaven seznam nalog in datumov (pokažite primer). 

Lahko bi uporabili tudi koledar načrta (pokažite primer). Dodali bi lahko nekatere mejnike (pokažite 

primer in opozorite na Glosar). Eno izmed najpogostejših orodij je gantogram (pokažite primer). To 

bomo uporabili.“ 

Kaj je gantogram? Gre za vrsto paličnega grafikona, imenovanega po Henryju L. Ganttu, ki je prvi 

ustvaril ta sistem prikaza nalog. Gantogram je grafični prikaz projekta z umeščanjem posameznih 

nalog na koledar projekta. Sestavljen je iz vodoravne osi, ki prikazuje celotno časovno trajanje 

projekta, razčlenjeno na dele (običajno dni, tedne, mesece ali četrtletja), in navpične osi, ki prikazuje 

naloge, ki sestavljajo projekt. Vodoravne vrstice prikazujejo posamezne naloge. 

Za to vajo se morajo mentorji odločiti, ali želijo, da udeleženci uporabijo listno tablo/belo tablo z 

barvnimi flomastri in samolepilni papir ali pa računalnik. V primeru, da se odločijo za slednjega, 

morajo pokazati, kako uporabiti predlogo gantograma (datoteka Excel je na voljo na strani ETUInet – 

glejte spodnja navodila). V pomoč vam bo morda tudi datoteka Powerpoint Časovni načrt (prav tako 

na voljo na strani ETUInet). 

„Nekaj napotkov za načrtovanje ČASA: 

 razmisliti boste morali o trajanju nalog (koliko časa potrebujete za dokončanje vsake naloge 

– in tu ne mislimo na to, koliko delovnih ur/dni, temveč koliko časa je potrebnega od začetka 

do konca), 

 razmisliti boste morali tudi o zaporedju nalog (katera naloga je prva na vrsti, katera naloga 

se lahko začne šele, ko je bila druga zaključena), 

 katere naloge se lahko izvaja vzporedno ali se lahko delno časovno prekrivajo?“ 

Predstavite Učni list 6. Udeležencem svetujte, naj ne porabijo preveč časa za pregled svojega 

seznama nalog. Dejavnost se osredotoča predvsem na določitev zaporedja nalog z uporabo 

gantograma. 
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Splošna razprava 

Vsaka skupina predstavi svoje delo – povratne informacije in razprava. 

Ob zaključku lahko omenite: 

 da obstajajo orodja za vodenje projektov (programska oprema in tudi spletna orodja) z 

različno stopnjo razvitosti, ki omogočajo izdelavo zapletenejših gantogramov, pri katerih 

lahko povežete naloge in podnaloge, določite različne povezave med različnimi nalogami, 

merite napredek in poročate o njem v primerjavi z začetnim načrtom, in ki bodo samodejno 

preračunala vaš načrt, če prestavite ali podaljšate eno izmed nalog. Predstavite en primer ali 

dva – vendar brez podrobnosti (s tem bi se lotili upravljanja projektov, ki ga obravnavajo 

tečaji višjih stopenj); 

 da je drug pomemben vidik ČASA pri projektnem delu upravljanje z osebnim časom – biti 

organiziran, določiti prednostne naloge, uskladiti svoje delo z razporedom. Tudi to ni glavna 

zadeva tega tečaja, vendar pa lahko najdete priročnike, programsko opremo in spletna 

orodja ter tudi tečaje, ki vam bodo pri tem v pomoč. Morda na kratko predstavite en primer 

ali dva, ki se jima lahko udeleženci še dodatno posvetijo, če jih to zanima. 

Dodatni viri na voljo na ETUInet 

 Sindikati in nadnacionalni projekti, str. 38–43 

 Časovni načrt in gantogrami (PPT) 

 Predloga gantograma (Excel) 

Opomba k predlogi gantograma 

To je preglednica v formatu Excel, vendar njena uporaba ne zahteva predhodnega poznavanja Excela, temveč 

samo uporabo tipkovnice in miške. Predloga je pripravljena za 30 nalog, vendar je možno po potrebi dodati več 

vrstic. Časovna os je trenutno nastavljena na 40 tednov, vendar je tudi to mogoče spremeniti ali podaljšati. 

Uporabniki morajo vnesti številko svoje skupine in naslov projekta, na katerem delajo. Nato morajo vnesti imena 

nalog, ki so jih predhodno določili v stolpcu A.  

Ko zaključijo razpravo o trajanju vsake naloge in določijo trajanje, morajo vnesti številko tedna, v katerem se 

naloga začne, in število tednov, kolikor bo potekala. Program bo samodejno izračunal teden, v katerem se naloga 

zaključi, in v gantogram dodal vodoravno vrstico z nalogo. 

Dodatni viri, ki so na voljo na internetu 

Programska oprema za vodenje projektov 

 Webplanner – sorazmerno enostavno spletno orodje s strukturiranim pristopom k 

projektnemu načrtovanju. Brezplačna verzija za posamezen projekt. Glejte 

www.webplanner.com z vzorčnim gantogramom na spletni strani 

http://webplanner.com/site/index.php#tour 

 Microsoft Project – industrijsko standardno orodje, vendar napredno in drago. Glejte 

http://www.microsoft.com/project/en/gb/default.aspx 

http://www.webplanner.com/
http://webplanner.com/site/index.php#tour
http://www.microsoft.com/project/en/gb/default.aspx
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 Mindview – inovativen pristop k načrtovanju projektov. Glejte 

http://www.matchware.com/en/products/mindview/mindview2_be/gantt.htm 

 

Upravljanje časa 

 http://www.mindtools.com/pages/article/newHTE_00.htm 

 http://www.timemanagement.com/ 

 

http://www.matchware.com/en/products/mindview/mindview2_be/gantt.htm
http://www.mindtools.com/pages/article/newHTE_00.htm
http://www.timemanagement.com/


27 
 

 

Dejavnost 7 Timsko delo 

 

Cilj 

 Razumeti pomembnost dobrega timskega dela. 

 Učinkovito skupaj izboljšati znanja in spretnosti v timskem okolju. 

 Upoštevati, da načrtovanje, predanost, sodelovanje in dobra komunikacija zagotavljajo 

dobre rezultate. 

Način 

 Potrebno gradivo: 

o cevi,  

o frnikole (ali teniške žogice), 

o piščalka, 

o „opozorilni“ trak ali kreda (za začrtanje poti), 

o 2 koša – 1 na začetku poti in 1 na koncu poti. 

 Predhodno označite pot na tleh bodisi z „opozorilnim“ trakom ali kredo. 

 Prostorske zahteve – dolžina poti je prilagodljiva, vendar je treba število oseb v skupini. Biti mora 

vsaj dvakrat daljša od skupne dolžine vseh cevi. 

 Skupina – igro lahko igra celotna skupina tečajnikov, tj. 15–20 oseb. Toda večja ko je skupina, 

težje bo doseči usklajenost in osredotočenost. V idealnem primeru število oseb v skupini ne sme 

biti manjše od 6 in večje od 12. 

 Navodila za igro – glejte Učbenik Dejavnost 7. 

 

Med igro 

Medtem ko udeleženci načrtujejo in se pripravljajo (med časom za pripravo), si zabeležite: 

 Ali se pogovarjajo med seboj? 

 Ali imajo vodjo? 

 Ali ima vsak priložnost izraziti svoje zamisli? 

 Ali vsi aktivno sodelujejo? 

 Ali kdo meri čas dejavnosti? 

 Ali pripravljajo načrt B (v primeru, da načrt A ne deluje)? 

 Ali je vsem jasno, kaj je treba narediti? 

 Ali so bile podeljene kakšne „vloge“? 
 

Splošna razprava 

Po zabavnem aktivnem sodelovanju v igri je vloga mentorja, da vodi mirnejše razmišljanje o tem, 

kako so se skupine odzvale na izziv, in zlasti o tem, kako so delovale kot tim. Spodaj je nekaj 

vprašanj, ki bi lahko bila koristna. 



28 
 

 

  

 Kako uspešna je bila vaša skupina?  

 Kateri so bili glavni izzivi? 

 Kako dobro ste obvladali izzive, kot so: 

o Upravljanje časa? 

o Različne vrste prispevkov in različni značaji in načini sodelovanja? 

o Različne stopnje predanosti in udeležbe? 

o Reševanje problemov, vloga nosilca odločanja in vodje?  

 Katera znanja in spretnosti ste potrebovali za uspeh?  

 Kaj je ključno za učinkovito timsko delo? 

 Kaj ste se naučili iz te vaje? 

Ob koncu splošne razprave dajte udeležencem 5 minut časa, da izpolnijo delovni list o tej dejavnosti. 

Delovni list od njih zahteva, da naštejejo najpomembnejše zadeve, ki so se jih osebno naučili pri tej 

dejavnosti, in daje ponovno priložnost, da zabeležijo morebitne osebne predloge za dejavnosti. 

 

Dodatni viri na voljo na ETUInet 

 Sindikati in nadnacionalni projekti, str. 25–28 
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Dejavnost 8 Oblikovanje timov 

 

Cilj 

 Razumeti in vaditi znanja in spretnosti za določitev in organizacijo vlog ter odgovornosti v 

projektnem timu. 

Način 

Ta dejavnost se vrne k skupinskemu delu na Osnutku projekta, vendar je postavljena v okvir izkušnje 

timske igre. 

Ponovno omenite opredelitev projekta (Dejavnost 3) in razpravo o timski igri (Dejavnost 8). Kakšen 

tim boste potrebovali za izvedbo projekta? Koliko oseb? Katere vloge/funkcije? 

Poudarite: 

 skupina se verjetno ne bo mogla zanašati samo na svoje vire. Verjetno bo morala vključiti 

druge znotraj svoje organizacije in zunaj nje; 

 potrebe projekta morajo narekovati sestavo tima – tim pa mora biti uravnotežen in 

funkcionalen. (Ni smiselno, da je nogometno moštvo sestavljeno iz samih vratarjev, ne glede 

na to, kako dobri so!); 

 članom tima je treba dodeliti specifične naloge – v terminologiji projektnega dela se to 

imenuje dodelitev virov. 

Eno izmed enostavnih orodij za načrtovanje, ki je lahko v pomoč pri tem, se imenuje matrika 

odgovornosti in pristojnosti (ali RAM). Predstavite in pojasnite orodje (primer RAM 1). 

Predstavite Učni list 8. RAM se osredotoča na projektni tim, vendar pa vsekakor lahko obstajajo 

druge osebe, katerih pomoč je ključna za izvedbo določenih delov projekta (npr. strokovnjaki, 

govorniki, grafični oblikovalci) in ki jih je mogoče koristno vključiti v RAM. V tem primeru bi lahko na 

primer označili različne člane projektnega tima z odebeljeno pisavo ali z barvami in tudi opredelili, 

kdo je odgovoren za usklajevanje naloge.  

 

Splošna razprava 

Vsaka skupina predstavi svoje delo – povratne informacije in razprava. 

Ob zaključku lahko mentor: 

 omeni možnost, da se RAM doda končni stolpec, ki kaže datum zaključka naloge (primer 

RAM 2); 
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 pokaže poročilo o nalogi, pri čemer dodelitev virov samodejno določi programska oprema za 

vodenje projektov – kot alternativni pristop uporabi RAM. 

Ob koncu splošne razprave dajte udeležencem 5 minut časa, da izpolnijo delovni list o timskem 

delu. Delovni list od njih zahteva, da naštejejo najpomembnejše zadeve, ki so se jih osebno 

naučili pri tej in predhodni dejavnosti, in daje ponovno priložnost, da zabeležijo morebitne 

osebne predloge za dejavnosti. 

 

Dodatni viri na voljo na ETUInet 

 Sindikati in nadnacionalni projekti, str. 25–28 

 Primer RAM 1 – Enostavni RAM (PPT) 

 Primer RAM 2 – RAM s Tečaja za izvajalce usposabljanj (datoteka DOC) 

 Predloga RAM (Excel) 

 Poročilo o nalogi - TTUPO seznam nalog tečaja (PDF – pripravil projekt KickStart Pro) 
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Dejavnost 9 Komuniciranje in oglaševanje 

 

Cilj 

 Razumeti in določiti ustrezne oblike notranje in zunanje komunikacije pri projektnem delu. 

 Pripraviti enostaven načrt komuniciranja. 

 

Način 

Namen te dejavnosti je udeležencem pomagati razumeti pomembnost dobre komunikacije pri 

projektnem delu: komunikacije med različnimi člani projektnega tima (pomembnost tega je 

pomagala prikazati Timska igra pri Dejavnosti 7) in tudi dobre komunikacije z zunanjim občinstvom, 

vključno s ciljno skupino projekta, vlagatelji in drugimi zainteresiranimi stranmi, kot so sindikat in 

njegovi člani. 

Mentor mora pri tej dejavnosti podati jasen uvod in se pri tem najprej osredotočiti na potrebo po 

dobri komunikaciji znotraj projektnega tima ter morda navesti nekaj primerov problemov, ki se lahko 

pojavijo zaradi pomanjkljive komunikacije ali zaradi zadev, ki niso jasno sporočene. Izhodiščne točke 

za prvi del dejavnosti so lahko naslednje: katere ukrepe lahko sprejmejo udeleženci, da bi zagotovili, 

da se izognejo tovrstnim problemom? Nekatere zadeve, ki jih je koristno obravnavati, so: 

 S kom v timu se je treba posvetovati/kdo mora vedeti kaj? 

 Bo v timu oseba, ki bo izrecno odgovorna za to, da bodo vsi obveščeni o dogajanju, in bo 

skrbela za kopije notranjih dokumentov? 

 Se bo večina komuniciranja znotraj tima odvijala na osebnih sestankih? Če da, kako pogosti 

bodo? Kdo bo zabeležil sprejete odločitve? 

 Lahko komunikacija, če se tim težko pogosto sestaja, poteka po telefonu (vključno s 

telefonskimi konferencami) ali elektronski pošti? Razmisliti velja tudi o spletnih 

komunikacijskih orodjih (glejte Dodatni viri), ki lahko zagotovijo kombinacijo strukturiranih 

sporočil in pogovorov, koledarje in sezname opravil, kot tudi o osrednjem arhivu 

dokumentov. 

Razmisliti moramo tudi o zunanji komunikaciji – zunaj projektnega tima. Projekt ima lahko jasno 

opredeljeno ciljno skupino – na primer potencialne udeležence tečaja usposabljanja ali konference. 

Kako lahko najbolje navežemo stik z njimi in kako jih lahko pritegnemo? Koga še bi bilo dobro 

obvestiti o tem, kar delamo – naše člane sindikata, vlagatelje itd.? Če je projekt uspešen, bomo 

verjetno o tem hoteli obvestiti tudi druge. Kdo so to in kako lahko to najbolje storimo? Kateri je 

najboljši način za posredovanje naših informacij in sporočil? In kdaj je pravi čas? 

Ta uvod je morda ustrezna točka, na kateri predstavimo še nekaj projektne terminologije (glejte 

Glosar): 
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 ciljna skupina, 

 zainteresirana stran, 

 razširjanje. 

Po uvodu predstavite Učni list 9 in se prepričajte, da udeleženci razumejo naloge. 

Splošna razprava 

Vsaka skupina predstavi svoje delo – povratne informacije in razprava. 

Morebitne zadeve, ki jih je treba obravnavati/izpostaviti med razpravo: 

 zagotovite, da so v projektnem timu vsi obveščeni, vendar pa ne pretiravajte s količino 

informacij; 

 učinkoviti sestanki tima imajo jasen dnevni red in prinesejo jasne odločitve, tako da vsi vedo, 

kaj je treba storiti; 

 najdražje in najbolj dodelano gradivo za oglaševanje ni vedno tudi najučinkovitejše. 

Poskusite najti ustrezna sredstva, ki jih zlahka obvladate in so v okviru vaših virov. Ne 

pozabite na obstoječe komunikacijske poti znotraj vašega sindikata – okrožnice, glasila, 

revije in sestanki; 

 ne pustite vsega oglaševanja za konec projekta. Oglašujete lahko začetek svojega projekta ali 

poseben element znotraj njega in tudi končni rezultat. 

Ob zaključku lahko: 

 pokažete nekaj primerov dobrega oglaševalskega gradiva; 

 poudarite, da je komuniciranje – zlasti oglaševanje dejavnosti projekta – pomembna naloga. 

Če udeleženci tega še niso storili, morajo v gantogram in RAM dodati dve nalogi: 

usklajevanje (ali administracija/upravljanje) in razširjanje (oglaševanje). 

Ob koncu splošne razprave dajte udeležencem nekaj časa, da izpolnijo delovni list o 

komuniciranju in oglaševanju.  

Dodatni viri na voljo na ETUInet 

 Sindikati in nadnacionalni projekti, str. 61–63 

 Delovni načrt za razširjanje – projekt DeLTTUE (DOC) 

Dodatni viri, ki so na voljo na internetu 

Spletna orodja za sodelovanje: 

 Basecamp - http://basecamp.com/ 

 Teambox - http://teambox.com/ 

 DeskAway - http://www.deskaway.com/ 

http://basecamp.com/
http://teambox.com/
http://www.deskaway.com/
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Dejavnost 10 Presoja uspeha 

 

Cilj 

 Razumeti pomembnost jasno opredeljenih meril učinkovitosti pri ocenjevanju uspešnosti 

projekta. 

 Razumeti pomembnost načrtovanja dejavnosti ocenjevanja. 

 Vaditi opredeljevanje ciljev in meril učinkovitosti. 

 

Način 

Kot daje slutiti naslov vaje, gre pri tej dejavnosti za ocenjevanje. Ključne zadeve, ki jih morajo 

udeleženci razumeti, so: 

 pomembno je, da projektni tim ve, ali je njegovo projektno delo uspešno ali ne. Verjetno so 

tudi drugi, ki morajo to vedeti (npr. vlagatelji, partnerske organizacije, lokalni/regionalni 

organi); 

 težko je oceniti, ali je delo uspešno, če njegovi cilji niso jasno opredeljeni. Čim bolj natančni 

smo glede ciljev dela, tem lažje bo oceniti njegov uspeh. 

Pri tej dejavnosti so potrebni natančen uvod in nekaj primerov za ponazoritev ključnih konceptov. 

Dejavnost je prav tako priložnost, da se vrnete k vprašanju ciljev, ki smo jih omenili v uvodu k 

Dejavnosti 5 Projektne naloge. 

Naj vas spomnimo, kaj je bilo navedeno tam:  

 Projekt ima verjetno več ciljev – podrejenih ugotovitev, ki bodo vse prispevale k splošnemu 

namenu. Cilji opisujejo dejavnosti, ki jih je treba izvesti, ali storitve, ki jih je treba zagotoviti, 

da bi uvedli te spremembe. Predstavljajo določene končne točke, ki jih mora doseči projekt. 

 Cilji morajo biti čim bolj natančni. V idealnem primeru so SMART: 

Specific – specifični, 

Measurable – merljivi, 

Achievable – izvedljivi, 

Relevant – smotrni, 

Time-related – časovno opredeljeni. 

Na primer: 

- pripraviti novo četrtletno glasilo o varnosti na delovnem mestu, ki ga je treba razdeliti 

150 predstavnikom delavcev in prvič izide septembra 2012 

Podali smo primer sindikalnega projekta, katerega cilj je bil pripomoči k izboljšanju dostopa oseb, 

odrinjenih na rob družbe, do trga dela. 
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 Ko opredelimo cilje, moramo vedeti, kaj bo v katerem koli primeru pomenilo uspeh. V 

primeru dnevnega centra, koliko oseb na teden bo moral sprejeti, da bo veljal za uspešnega? 

Katere so bistvene zmogljivosti ali značilnosti, ki jih bo moral imeti? Te bodo oblikovale 

merila učinkovitosti, glede na katera se lahko presodi uspeh. Morda je v pomoč, če o njih 

razmišljamo kot o „pragih“, ki jih je treba doseči, da bi projekt bil uspešen. 

 Nazadnje moramo razmisliti o tem, kako bomo vedeli, ali je nek cilj izpolnil merila 

učinkovitosti, ki smo jih opredelili, ali ne. Kakšne dokaze potrebujemo in kako jih pridobimo? 

To bo vsekakor odvisno od podrobnosti posameznega cilja in meril, vendar pa lahko 

vključuje ankete, obrazce za povratne informacije, intervjuje, razprave ciljne skupine, 

sezname članov, zapažanja. 

Ko udeleženci obdelajo te ključne točke, lahko začnejo preučevati ta vprašanja v povezavi s svojim 

skupinskim projektom. Predstavite Učni list 10 in se prepričajte, da je naloga vsem jasna. 

Dejavnost od udeležencev zahteva, da opredelijo ključne cilje projekta. To se običajno stori v zgodnji 

fazi načrtovanja in predstavlja podlago za opredelitev projektnih nalog. Vendar pa je postopek 

načrtovanja ponavljajoč: odločitve, sprejete v poznejši fazi načrtovanja, zahtevajo pregled 

predhodnih odločitev. Vsekakor je pri obravnavanju ocenjevanja in določanju, kaj bo za projekt 

predstavljalo uspeh, zelo v pomoč, da se vrnemo k opredeljenim ciljem in jih po potrebi dodelamo. 

Predstavljali bodo merila, glede na katera se bo presojal uspeh projekta. 

Splošna razprava 

Vsaka skupina predstavi svoje delo – povratne informacije in razprava. 

Možne točke za obravnavo: 

 pri ciljih gre za ukrepe in se morajo začeti s „Treba je ...“; 

 kakovostna in količinska merila; 

 res je, da se velik del presoje uspeha projekta lahko opravi šele po koncu projekta, ko so 

rezultati jasni. Pomembno pa je tudi, da se točke za oceno napredka zbirajo že med samim 

delom, da bi bilo mogoče opraviti prilagoditve in sprejeti popravne ukrepe, če stvari ne bi 

potekale v skladu z načrtom. To se imenuje procesno vrednotenje; 

 prav tako se pogosto zgodi, da pravih rezultatov projekta ni mogoče v celoti oceniti, dokler 

ne preteče nekaj časa od zaključka projekta. Če je na primer namen projekta pripraviti in 

razširjati gradivo o novih možnostih za usposabljanje, bo verjetno preteklo nekaj mesecev, 

preden bo viden učinek in bo mogoče izmeriti, kako uspešna je bila dejavnost;  
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 če ocenjevanje še ni bilo vključeno kot ključna projektna naloga, ga morajo skupine dodati v 

svoj gantogram in RAM. V gantogramu mora potekati od začetka do zaključka projekta, saj 

se bo presojo opravljalo ves čas, čeprav bo glavnina dela verjetno res na koncu. 

 

Dodatni viri na voljo na ETUInet 

 Sindikati in nadnacionalni projekti, str. 70–75 

Dodatni viri, ki so na voljo na internetu 

 The Evaluation Cookbook – http://www.icbl.hw.ac.uk/ltdi/cookbook/ 

 Kako zapisati cilje SMART – http://rapidbi.com/writesmartobjectives/ 

 Kako zapisati namene in cilje –

http://nonprofit.about.com/od/foundationfundinggrants/a/goalsobjectives.htm 

http://www.icbl.hw.ac.uk/ltdi/cookbook/
http://rapidbi.com/writesmartobjectives/
http://nonprofit.about.com/od/foundationfundinggrants/a/goalsobjectives.htm
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Dejavnost 11 Stroški projekta 

 

Cilj 

 Opredeliti tista področja dela projekta, ki bodo povzročila stroške. 

 Opredeliti te stroške in jih razvrstiti. 

Način 

V tej fazi tečaja so bili udeležencem že predstavljeni številni bistveni elementi projektnega dela: 

časovno načrtovanje, dodelitev virov, delo v skupini, komuniciranje in razširjanje ter ocenjevanje. Ta 

učna ura je namenjena uvodu v področje financ, vendar na zelo osnovni ravni.  

Pri tej dejavnosti ne gre za pripravo proračuna; osredotočena je bolj na postopek pred pripravo 

proračuna, ko je treba opredeliti različne stroške in jih razvrstiti v kategorije. Stopnja natančnosti, na 

kateri je primerno ali mogoče obravnavati vprašanje financ projekta, se bo razlikovala glede na 

predhodne izkušnje udeležencev in razpoložljiv čas.  

Tu je predstavljeno tisto, kar menimo, da je bistveno za ta uvodni tečaj; v nekaterih primerih je 

mogoče zamisli bolj razviti, ne da bi se izgubili v podrobnostih in zapletenosti. 

Bistveni element vsakega projekta so njegovi stroški. Preden lahko začnemo izvajati delo na projektni 

dejavnosti, moramo imeti finančni načrt. To pomeni, da moramo imeti čim točnejšo oceno, kakšni 

bodo stroški, in načrt, kako pokriti te stroške. Potrebujemo proračun. 

Postopek sestave enostavnega proračuna ni zapleten. Moramo: 

 opredeliti vse zadeve, ki bodo verjetno povzročile stroške; 

 oceniti ceno vsake – in jo, kjer je mogoče, utemeljiti na podlagi veljavnih cenikov ali ponudb; 

 sešteti zneske. 

Priprava proračuna se morda sprva zdi strašljiva, vendar pa smo si nalogo že olajšali s sestavo 

seznama nalog in RAM, ki opredeljujeta različne dejavnosti v projektu in kdo je vključen vanje. 

Enostavno preučite posamezne naloge drugo za drugo in zabeležite povezane stroške. 

Ta naslednja dejavnost od vas ne zahteva, da pripravite popoln proračun, temveč da razmislite o 

osnovnih stroških, ki jih bo povzročil vaš projekt, in jih začnete razvrščati v nadrejene kategorije 

stroškov. Od vas se ne zahteva, da ocenite, koliko naj bi kaj stalo, zato v to dejavnost niso vključeni 

zneski.  

Predstavite Učni list 11. Morda bo v pomoč, če boste podali primer razvrstitve stroškov v glavne 

kategorije: udeleženci so opredelili stroške za telefon, poštnino, fotokopije, pisarniške potrebščine 

itd., ki jih lahko združijo v kategorijo „Pisarniški stroški“ ali „Režijski stroški“. V primeru organizacije 

pomembnega sestanka lahko stroški, kot drug primer, vključujejo številne lete, železniške vozovnice, 

najem sob, hotelsko namestitev, hrano in seveda plače vključenih oseb. Tako imamo tu lahko 
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kategorije „Potni stroški“, „Stroški bivanja“, „Najem sob“ ali „Stroški prostorov“ in „Stroški 

osebja/zaposlenih“.  

Udeležencem svetujte, naj se osredotočijo na glavne stroškovne postavke, saj morda ne bodo 

dokončali vaje, če se bodo pretirano ukvarjali s podrobnostmi. Če nimajo časa, da bi obdelali vse 

naloge, to ni nujno problem, če so opredelili nabor različnih stroškov in jih začeli razvrščati v 

kategorije. 

Udeleženci lahko za izvedbo te dejavnosti uporabijo delovni list Stroški projekta in/ali listno tablo.  

Če uporabijo listno tablo, jim lahko daste samolepilne lističe, na katere lahko napišejo različne 

stroškovne postavke. Te je potem enostavno prerazporediti v skupine, ko poteka razvrščanje v 

kategorije. 

Če večina udeležencev zna uporabljati računalnik, lahko uporabijo tudi Excelovo Predlogo kategorij 

stroškov. Stroškovne postavke se zabeleži v prvi stolpec, kategorije stroškov pa v drugega. To 

omogoča poljubni vnos postavk, ki se jih nato razporedi in razvrsti v kategorije stroškov. 

[Za razvrstitev seznama v Excelu najprej uporabite kazalček, da izberete/poudarite vrstice, v katere je bila 

dodana vsebina, vključno z obema glavama stolpcev. Nato kliknite Podatki > Razvrsti. V naslednjem 

pogovornem oknu preverite, da je označeno Ima naslovno vrstico, izberite Kategorijo stroškov iz spustnega 

menija pod Razvrsti stolpec po in nato OK.] 

Splošna razprava 

Vsaka skupina predstavi svoje delo – povratne informacije in razprava. 

Ključne točke: 

 ne obstaja „prav“ in „narobe“ pri razvrščanju stroškov v kategorije, tj. številu kategorij in 

njihovih imenih, vendar preverite doslednost pristopa; 

 preverite tudi, ali je bilo kakšno pomembno področje stroškov izpuščeno; 

 poudarite, da imajo vlagatelji, če je projekt financiran od zunaj, pogosto prijavni obrazec s 

predhodno določenimi kategorijami stroškov, ki jih je pomembno upoštevati. Ti so različni 

od primera do primera, vendar pa je verjetno, da imajo nekaj standardnih kategorij, vključno 

s/z: 

o stroški osebja, 

o potnimi stroški in stroški bivanja, 

o stroški opreme, 

o materialnimi stroški, 

o režijskimi stroški; 

 vlagatelji imajo verjetno tudi posebna pravila glede tega, kateri stroški so sprejemljivi, in tudi 

pravila o najvišji stopnji financiranja za določene postavke. 
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Če čas dopušča, bi bilo koristno med učno uro pripraviti prikaz proračuna s celotnimi stroški za samo 

eno nalogo ene izmed skupin, pri tem pa uporabite spodnjo predlogo: 

 Predloga proračuna naloge (Excel) – delovni zvezek ima vključene formule in vse izračuna 

samodejno. Drugi list zajema delno izpolnjen primer. 

 

Dodatni viri na voljo na ETUInet 

 Predloga kategorij stroškov (Excel) 

 Predloga proračuna naloge (Excel) 

 Sindikati in nadnacionalni projekti, str. 47–55 
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Dejavnost 12 Viri financiranja 

 

Cilj 

 Preučiti in opredeliti možne vire financiranja za projektno delo v sindikatih. 

 

Način 

To je sorazmerno kratka dejavnost. 

Medtem ko je predhodna dejavnost udeležence spodbudila k preučitvi različnih stroškov pri 

načrtovanju projekta, ta dejavnost obravnava vprašanje, kako bi se lahko financiralo te stroške. 

Ponovno gre za vajo pred pripravo proračuna, ki preučuje vrste in vire prihodka in ne vključuje številk 

ali izračunov. Prav tako ne zahteva natančnega poznavanja finančnih predpisov. 

Če udeleženci nimajo znanja o finančnih zadevah sindikatov (npr. niso s finančnega ali upravnega 

oddelka), mora mentor v uvodnem delu učne ure zagotoviti precej usmerjanja, pojasnil in informacij. 

Vendar pa predlagamo, da mentor namesto s formalno predstavitvijo začne s preprostim 

vprašanjem „Kje lahko najdete denar za pokritje stroškov sindikalnega projekta?“ in učno uro vodi 

kot splošno razpravo. To udeležencem omogoča izmenjavo zamisli ali izkušenj. Mentor mora seveda 

imeti nekaj primerov, iz katerih lahko črpa. Ti bi lahko vključevali:  

 samofinanciranje: 

o en sindikat, 

o partnerstvo več sindikatov ali panog; 

 nepovratna sredstva: 

o lokalni/regionalni organi, 

o vlada, 

o dobrodelne ustanove, 

o loterija in podobno; 

 komercialno financiranje: 

o sponzorstvo, 

o oglaševanje, 

o dohodki od prodaje proizvodov, članarine itd. 

Seznam ni mišljen kot izčrpen in možnosti financiranja se bodo razlikovale glede na nacionalni okvir. 

Pomembno je predvsem zagotoviti, da udeleženci poznajo nekaj možnosti, preden se razdelijo v 

skupine, da bi razpravljali o možnih virih za financiranje svojega projekta. 
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Splošna razprava 

Vsaka skupina predstavi svoje zamisli. 

 To je morda priložnost za soočenje in primerjavo različnih pristopov ter tudi priložnost za 

mentorja, da predlaga druge vire, ki bi jih veljalo upoštevati. Razpravljati je mogoče tudi o 

tem, ali za sindikat ni primerno, da izkoristi določene vire financiranja ali sponzorstvo.  

 Mentor lahko razloži tudi, da bo le malo vlagateljev pripravljenih projekt financirati v celoti. 

To pomeni, da bo treba finance sestaviti iz več kot enega vira in da mora v številnih primerih 

organ, ki poda vlogo (tj. sindikat), sam prispevati za določen odstotek stroškov. Ta 

samoprispevek je pogosto v takšni obliki, da osebje prispeva nekaj svojega časa ali ves svoj 

čas za projekt, ne da bi sindikat zahteval kakršno koli nadomestilo. 

 To je še ena priložnost, da pozornost usmerimo v možnost, ki jo ponuja financiranje EU, 

bodisi neposredno iz Bruslja ali preneseno in upravljano s strani nacionalnih agencij. Letni 

proračun EU vključuje sredstva, ki so izrecno namenjena za podporo industrijskih odnosov in 

socialnega dialoga, zastopstva delavcev v Evropskem svetu delavcev, dejavnosti informiranja 

in usposabljanja. Številni glavni programi EU za financiranje podpirajo tudi področja, ki so za 

sindikate izredno zanimiva, vključno z mobilnostjo in programi izmenjav, vseživljenjskim 

učenjem, enakimi možnostmi, zaposlovanjem in solidarnostjo. ETUI in sedanji program 

usposabljanja za projektno delo prav tako podpira EU.  

 

 

Dodatni viri na voljo na ETUInet 

 Sindikati in nadnacionalni projekti, str. 47–55 

Dodatni viri, ki so na voljo na internetu 

 http://www.etui.org/Services/Support-for-European-Trade-Union-Projects-SETUP 

 http://www.etui.org/Services/Support-for-European-Trade-Union-Projects-SETUP/Open-

Calls-for-proposals-and-tenders 

 

http://www.etui.org/Services/Support-for-European-Trade-Union-Projects-SETUP
http://www.etui.org/Services/Support-for-European-Trade-Union-Projects-SETUP/Open-Calls-for-proposals-and-tenders
http://www.etui.org/Services/Support-for-European-Trade-Union-Projects-SETUP/Open-Calls-for-proposals-and-tenders
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Dejavnost 13 Predvidevanje težav in izogibanje težavam 

Cilj 

 Razumeti morebitne probleme, ki lahko vplivajo na projektno delo. 

 Razviti znanja in spretnosti za razvrščanje dejavnikov tveganja. 

 Opredeliti možnost zmanjšanja tveganj ali izogibanja tveganjem pri projektnemu delu. 

 

Način 

Pojasnite, da so projekti pogosto povezani z inovacijami – uvajanjem novih storitev ali proizvodov ali 

opravljanjem zadev na drugačen način. Zaradi tega bodo, ker bodo imeli delno opraviti z neznanimi 

dejavniki, nujno prisotna tudi tveganja. Pomembno se je posvetiti naslednjemu: 

 opredelitvi tveganj, 

 preučitvi njihovega verjetnega vpliva na napredek, 

 preučitvi verjetnosti, da se bodo pojavila, 

 preučitvi ukrepov za izogibanje tveganjem ali zmanjšanje tveganj – zlasti tistih, ki so zelo 

verjetna, in tistih, ki bi lahko imela pomemben vpliv na napredek projekta. 

Predstavitev PowerPoint Tveganja v Dodatnih virih je lahko koristna za predstavitev tega.  

S skupino, ki je bolj izkušena v ocenjevanju tveganja, je morda ustrezno uporabiti bolj prefinjen 

model z več kategorijami in z matematičnim tehtanjem, vendar to zahteva nekaj sprememb 

delovnega lista Predloga tveganja. V Dodatne vire smo vključili drugi, bolj zapleten model – Matrika 

ocene tveganja. 

Predstavite Učni list 13. 

 

Splošna razprava 

Vsaka skupina predstavi svoje delo – povratne informacije in razprava. 

Nekatere ključne točke: 

 splošni dejavniki tveganja vključujejo: 

o zastavljeni so neuresničljivi cilji, 

o določitev prekratkega časovnega obdobja, 

o premalo denarja, 

o delovni načrt ni bil dovolj natančno premišljen, 

o nezadostna ali neustrezna znanja in spretnosti v timu, 

o člani tima so bolni ali izstopijo, 

o člani tima ne opravljajo nalog, 

o pomanjkanje podpore vodilne organizacije, zato se temu posveča malo pozornosti, 

o spremembe zunanjega okolja; 
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 Najpogostejši dejavniki so: 

o slabo vodenje, 

o slaba komunikacija, 

o slaba administracija. 

 Nekaterim tveganjem se je mogoče izogniti, nekatere je mogoče zmanjšati, nekatere pa je 

treba sprejeti. Vendar pa je treba vse spremljati, projektni tim pa mora imeti ustrezen načrt. 

 Ko so tveganja opredeljena, je morda treba v projektni načrt dodati dodatne naloge za 

njihovo spremljanje in/ali zmanjšanje. To je še ena točka, na kateri je treba poudariti 

potrebo po nenehnem preverjanju in prilagajanju načrta. Načrtovanje projekta je običajno 

ponavljajoč se in ne povsem enosmeren postopek.  

 

Dodatni viri na voljo na ETUInet 

 Tveganja (PPT) 

 Matrika ocene tveganja (DOC) 

 

Dodatni viri, ki so na voljo na internetu 

 http://blog.keyedin.com/building-an-effective-project-risk-management-scoring-matrix  

 http://students.sae.org/competitions/aerodesign/nasarisk.pdf 

http://blog.keyedin.com/building-an-effective-project-risk-management-scoring-matrix
http://students.sae.org/competitions/aerodesign/nasarisk.pdf
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Uvodni tečaj Del III 

 

 

 

To je zaključni del tečaja.  

 

Dejavnost 14 udeležencem omogoča, da črpajo iz tega, kar so se doslej naučili na tečaju, da bi 

sestavili svoj osnutek predloga skupinskega projekta. 

 

Dejavnost 15 ponuja priložnost za razmislek o tem, kaj so se naučili, kako bodo to lahko uporabili in 

kako lahko nadalje razvijajo svoja znanja in spretnosti ter pridobivajo izkušnje na področju 

projektnega dela. 

 

Dejavnost 16 zajema ocene tečaja s strani udeležencev. 
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Dejavnost 14 Skupinski projekt 

 

Cilj 

Vaja priprave osnutka načrta projekta, ki se izvaja v sindikatu ali v delovnem okolju. 

 

Način 

Ta dejavnost služi za povzetek dela v predhodnem delu tečaja in zagotavlja priložnost za udeležence, 

da pripravijo osnutek sindikalnega projekta po svoji zamisli. 

Predstavite Učni list 14 in se posvetite vsakemu delu delovnega lista Osnutek projekta, da bi 

zagotovili, da udeleženci razumejo, kaj se zahteva. 

 Udeleženci bodo ponovno delali v skupinah, vendar ni nobene potrebe, da so te enake kot 

skupine za Dejavnosti 5–13. 

 Poudarite, da je pomembno, da so projektne zamisli takšne, da bodo koristile njihovemu 

delovnemu mestu ali sindikatu. 

 Odsvetujte projekte, ki so preveč ambiciozni ali preveč zapleteni.  

 Skupina mora izpolniti vse razdelke delovnega lista Osnutek projekta. 

Skupine bodo verjetno najtežje izbrale ustrezno temo. V pomoč bi bilo, da se prvi del dejavnosti 

sestavi, kot sledi: 

 vsi udeleženci imajo na voljo 5 minut, da zapišejo morebitne zamisli; 

 skupina ne porabi več kot 20 minut za izmenjavo zamisli in izbiro ene izmed njih; 

 svojo zamisel predstavijo mentorju, ki jim posreduje nekatere povratne informacije in jim 

pomaga oblikovati zamisel ter jih odvrne od morebitnih pasti. 

Pomembno je, da se skupino na tej stopnji usmerja in jo odvrne od neustreznih projektnih zamisli. 

Pametno je, da mentor predlaga eno ali dve projektni zamisli, če je to nujno. Cilj je zagotoviti, da se 

skupina začne ukvarjati s podrobnostmi projekta najkasneje 30 minut po začetku skupinske 

dejavnosti. 

Splošna razprava 

Vsaka skupina predstavi svoje delo – povratne informacije in razprava. 

V okviru povratnih informacij lahko mentor predlaga načine za izboljšanje osnutka. Področja, na 

katera se je treba posebno osredotočiti, so: 

 cilji, 

 viri finančne podpore, 

 tveganje. 



45 
 

 

Dejavnost 15 Ocena stanja in napredovanje 

 

Cilj 

Pregledati vse vidike tečaja, ki bi jim koristila nadaljnja pojasnitev. 

Razmisliti o tem, kako lahko začnete uporabljati pridobljeno znanje, in kako lahko nadalje 

razvijate znanja in spretnosti na področju projektnega dela. 

Način 

Ta dejavnost se začne kot individualna dejavnost, kar udeležencem omogoča, da posamezno 

razmislijo o temah, obravnavanih na tečaju, preden začnejo premišljevati o tem, kako lahko 

uporabijo pridobljeno znanje in ga poglobijo. Ti posamezni prispevki nato tvorijo temelj za skupno 

splošno razpravo. 

To je ena izmed zadnjih dejavnosti tečaja in ponuja priložnost, da udeleženci razmislijo, kaj so se 

naučili. Na kratko strnite potek tečaja. 

Predstavite Učni list 15.  

Udeleženci porabijo približno 15 minut, da odgovorijo na vse tri razdelke delovnega lista. 

 

Splošna razprava 

Verjetno je najbolje, da se jo razdeli na dva ločena dela in sprejema odgovore udeležencev drugega 

za drugim ter razpravlja o tem, preden enako storimo z zadnjima dvema točkama. 

 Zadeve, ki jih je treba dodatno pojasniti 

Tu morajo mentorji glede odgovorov uporabiti svojo presojo. Določene zadeve je mogoče 

hitro pojasniti. Druge so morda bistvenejše in zahtevajo precej več časa, kot ga je na 

razpolago. V teh primerih je morda primerno udeležence napotiti na dodatno literaturo ali k 

odprtju teme na spletnem forumu. Nekatere zadeve so lahko izčrpnejša tehnična vprašanja, 

ki jih morda zajemajo tečaji ETUI višje stopnje. 

Če čas dopušča, bi bilo zanimivo 5 minut posvetiti temu, da se vrnemo k opredelitvi projekta 

iz Dejavnosti 3, ki jo je podala skupina tečajnikov, da bi ugotovili, ali želi skupina glede na 

svoje izkušnje kar koli spremeniti. 

 Uporaba pridobljenega znanja/pridobivanje dodatnih izkušenj 

Očiten način, da se uporabi usvojeno znanje in pridobi več izkušenj, je pridružitev 

projektnemu timu v sorazmerno majhni vlogi. Vendar pa to običajno sprva ni na voljo vsem 
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udeležencem. Verjetno pa je, da v vsakodnevnem delu obstajajo situacije, v katerih je 

mogoče znanja in spretnosti na področju projektnega dela in nekatere tehnike koristno 

uporabiti pri organizaciji razmeroma majhnih rutinskih dejavnosti. Udeleženci si lahko tudi 

koristno izmenjujejo nekatere pristope in mišljenje s kolegi v sindikatu in na delovnem 

mestu. 

Če je bil tečaj uspešen, je spodbudil udeležence k nadaljnjemu učenju in pridobivanju 

izkušenj na področju projektov in projektnega dela. Mentor lahko priporoči: 

o dodatno literaturo, 

o spletne strani o projektnem delu, 

o programska orodja za projektno delo za načrtovanje in sodelovanje, 

o nadaljnje tečaje usposabljanja, vključno z nadnacionalnimi tečaji ETUI o vodenju 

projektov, 

o tečaje za udeležence, ki morajo dodatno razviti znanja in spretnosti na področju IT. 

 Mentorji morajo razmisliti tudi, ali bi bilo mogoče vzpostaviti spletno skupnost za udeležence 

tečaja (in drugih nacionalnih tečajev), ki bi lahko olajšala izmenjavo zamisli in medsebojno 

podporo.  
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Dejavnost 16 Ocena tečaja 

 

Ta dejavnost zagotavlja povratne informacije o celotnem tečaju. Razdeljena je na tri dele: 

 udeleženci porabijo približno 5 minut, da vsak posebej izpolnijo Ocenjevalne liste; 

 mentor nato udeležence razdeli v skupine 4 ali 5 oseb, ki razpravljajo in pripravijo skupinsko 

oceno; 

 med splošno razpravo govorec iz vsake skupine poda oceno tečaja, pri čemer se osredotoči 

zlasti na: 

o vidike tečaja, ki so se jim zdeli posebno koristni ali prijetni; 

o načine, na katere je mogoče nadgraditi ali izboljšati tečaj. 

Mentorji morajo razmisliti tudi o možnosti vaje iz ocenjevanja po zaključku tečaja, na primer dva ali 

tri mesece po njegovem zaključku, da bi pridobili bolj izoblikovana mnenja o tečaju in ugotovili, ali in 

kako so udeleženci lahko uporabili pridobljena znanja. 

ETUI potrebuje informacije o oceni tečajev in tudi samih udeležencih. V pomoč bi bilo, če bi 

mentorji posredovali informacije o posameznih nacionalnih tečajih in njihovih udeležencih Silvani 

Pennella (spennell@etui.org). 

mailto:spennell@etui.org
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Glosar kratic, okrajšav in terminologije, uporabljenih pri vodenju projektov in 
v programih EU za financiranje  

V tem glosarju smo navedli opredelitve nekaterih specializiranih pojmov s področja vodenja 

projektov, zlasti v okviru programov EU za financiranje. 

Besedilo v odebeljeni poševni pisavi napoti na referenco drugje v glosarju. 

 

A 

ANALIZA POTREB 
V zvezi s projektom je analiza potreb pogosto sestavni del priprav in poteka v fazi načrtovanja pred začetkom 

projekta (predhodna analiza potreb). Namen je opredeliti potrebe ciljne skupine (prihodnjih koristnikov in 

uporabnikov rezultatov projekta) in bolje usmeriti dejavnosti projekta s ciljem izpolnitve teh potreb.  

 

C 

CILJNA SKUPINA 
Ciljna skupina projekta je skupina, na katero bodo neposredno in pozitivno vplivali projekt, njegove dejavnosti 

in njegovi rezultati. 

 

D 

DELOVNI SKLOP 

Pojem, uporabljan pri vodenju projektov, ki se nanaša na osnovni gradnik strukturirane členitve dela. V večini 

situacij se lahko delovni sklop razume kot podprojekt, ki ga sestavlja ena glavna naloga ali več glavnih nalog. 

E 

EQF 
Evropski kvalifikacijski okvir – skupni evropski okvir za opis rezultatov učenja, ki zajema celotni razpon 

kvalifikacij, tako univerzitetnih kot poklicnih. (GD za izobraževanje in kulturo) 

EUROPA  
Glavni spletni portal Evropske unije s povezavami na druge strežnike EU. URL: http://europa.eu 
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G 

GANTOGRAM 

Gantogram je poimenovan po Henryju L. Ganttu in omogoča grafični prikaz projekta. Sestavljen je iz vodoravne 

osi, ki prikazuje celotno časovno trajanje projekta, razčlenjeno na dele (običajno dni, tedne, mesece ali 

četrtletja), in navpične osi, ki prikazuje naloge, ki sestavljajo projekt. Vodoravne vrstice prikazujejo posamezne 

naloge. 

 

I 

INOVACIJE 
Inovativni rezultati so tisti, ki prikazujejo nekatere nove in posebne značilnosti, ki jih razlikujejo od drugih s 

podobnimi lastnostmi in jim dodajajo vrednost glede na konvencionalne rešitve. 

IZVAJALEC PROJEKTA 
Organizacija ali institucija, ki je pristojna za vlogo za financiranje projekta, podpis pogodbe o financiranju ter 

nosi pravno in finančno odgovornost za njegovo izvedbo. 

 

K 

KONČNI IZSLEDEK 
Pojem, ki se uporablja pri vodenju projektov in zadeva končni rezultat ali proizvod določene faze projektnega 

dela, običajno delovnega sklopa. Včasih se razlikuje med notranjimi končnimi izsledki (tj. tistimi, ki so nastali v 

korist projektnega tima in so bistveni elementi delovnega postopka) in zunanjimi končnimi izsledki, ki so končni 

proizvodi, ki se jih predstavi zunanjim projektnim zainteresiranim stranem in koristnikom. 

KONZORCIJ 
Združenje organizacij, ki bo odgovorno za neposredno izvajanje projekta.  

 

M 

 

MATRIKA ODGOVORNOSTI IN PRISTOJNOSTI 

Orodje za prikaz dodelitve osebja nalogi v obliki mrežne strukture, v kateri navpična os običajno navaja 

posamezne naloge in vodoravna os posamezno osebje. 

 
MEJNIK 
Mejniki zagotavljajo osnovo, glede na katero se spremlja in vodi izvajanje projekta. So ključne točke, ki 

zagotavljajo merilo napredka in cilj, za katerega si mora prizadevati projektni tim, ponavadi vključno z 

datumom, ki je določen za dokončanje dejavnosti, delovnega sklopa ali končnega izsledka. 

MREŽA 
Formalna ali neformalna skupina organov, dejavnih na določenem področju, v določeni stroki ali sektorju. 

N 

NADALJNJE DEJAVNOSTI 
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Nadaljnje dejavnosti potekajo v administrativnem smislu po zaključku projekta. Njihov namen je ohraniti 

produktivne in trajnostne rezultate. Vključujejo lahko posodobitev rezultatov, certificiranje rezultatov, 

nadaljnjo uporabo rezultatov, prenos rezultatov v drug sektor ali ciljno skupino ali komercializacijo rezultatov. 

 

O 

OCENJEVANJE 
Ocenjevanje omogoča kakovostno in količinsko presojo doseženih rezultatov v primerjavi s cilji (glede 

dejavnosti/proizvodov itd.). 

ORGANIZACIJA PRIJAVITELJICA 

Organizacija znotraj konzorcija, ki je pravno odgovorna za projektno prijavo.  

 

P 

PROCESNO VREDNOTENJE 

Dejavnosti vrednotenja, ki se izvajajo med projektom ali druge dejavnosti, s katerimi se zagotovi, da delo 

ustrezno poteka, ali omogoči korektivni ukrep v primeru kakršnih koli težav. Tovrstno vrednotenje zagotavlja 

povratne informacije projektnemu timu. 

PROIZVOD 

Na področju vodenja projektov se pojem običajno uporablja za enega od oprijemljivih učinkov projekta (tj. 

publikacijo, tečaj usposabljanja, spletno stran). 

 

R 

RAM 

Glejte Matrika odgovornosti in pristojnosti 

 
RAZŠIRJANJE 
Načrtovan proces zagotavljanja informacij o kakovosti, ustreznosti in učinkovitosti rezultatov programov in 

pobud ključnim akterjem in zainteresiranim stranem.  

REZULTAT 

Prvotni vpliv projekta, na splošno ocenjen v času formalnega zaključka projekta.  

REŽIJA/REŽIJSKI STROŠKI 

Ta dva pojma se nanašata na določene stroške, običajno sorazmerno nizke, ki se jih povezuje z administracijo 

in organizacijo projekta in ki jih je težko opredeliti in izračunati ločeno od splošnih obratovalnih stroškov 

sodelujoče organizacije. Vključujejo postavke, kot so poštnina, fotokopiranje, ogrevanje in razsvetljava. V 

številnih primerih se sprejme pavšalni znesek ali majhen odstotek projektnega proračuna kot način za 

priznanje teh stroškov brez obveznosti, da se zagotovi natančne izračune ali dokumente, ki jih upravičujejo. 

 

S 

SPREMLJANJE  
V zvezi s projektom spremljanje zajema nenehen in sistematičen nadzor napredka projekta. Namen je popraviti 

vsakršna odstopanja od operativnih ciljev in s tem izboljšati uspešnost. Spremljanje je sestavljeno iz nadzora 

dejavnosti, primerjanja z delovnim načrtom in uporabe pridobljenih informacij za izboljšanje projekta.  
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STRUKTURIRANA ČLENITEV DELA 
Strukturirana členitev dela (ali WBS) razčleni delo projekta v manjše elemente (delovne sklope in naloge). 

Strukturirana členitev dela prikazuje strukturo opravljanja in izvajanja projektnega dela, v njej pa so povzeti in 

navedeni tudi stroški in datumi. 

 
 

T 

 
TRAJNOST 
Trajnost je zmožnost projekta, da obstaja in deluje po koncu samega projektnega obdobja. Rezultate projekta 

se nenehno uporablja in izkorišča. Trajnost rezultatov pomeni dolgoročno uporabo in izkoriščanje rezultatov. 

 

U 

 

UČINEK 

Končni izsledek projekta se lahko imenuje tudi „učinek“. Pojem zajema vse storitve, rezultate ali proizvode, ki 

nastanejo kot rezultat določenega postopka, povezanega s projektom. Učinki imajo veliko različnih oblik, 

vključno s pisnimi poročili in specifikacijami ter tudi materialnimi proizvodi in prototipi. 

USKLAJEVALNA ORGANIZACIJA 

Organizacija znotraj projekta, ki je odgovorna za splošno vodenje in vsakodnevno upravljanje. Običajno je to 

obenem tudi organizacija prijaviteljica, čeprav imata ti dve vlogi v nekaterih primerih tudi ločeni organizaciji. 

 

W 

WBS 
Glejte Strukturirana členitev dela 
 

 

Z 

ZAINTERESIRANE STRANI 
Posamezniki ali institucije, ki lahko neposredno ali posredno ter pozitivno ali negativno vplivajo na projekt 

in/ali program oz. slednja vplivata nanje. Primeri zainteresiranih strani na področju dejavnosti izobraževanja in 

kulture vključujejo nosilce odločanja, socialne partnerje in sektorske organizacije. 

 

Ž 

ŽIVLJENJSKI CIKLUS PROJEKTA 

Vrsta faz, skozi katere gre večina projektov od prvotne zamisli do končne izvedbe (in v nekaterih primerih še 

dlje). Obstajajo številni splošno priznani modeli življenjskega ciklusa projekta z različnim številom faz in 

razlikami v poimenovanju. Med najpogosteje uporabljenimi je ciklus s petfaznim postopkom, faze pa se 

običajno imenujejo začetek, načrtovanje in razvoj, izvedba, dokončanje ter spremljanje in nadzor. 
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Dodatna literatura 

 

Tu je nekaj predlogov dodatne literature, ki bodo morda v pomoč mentorjem. 

 Sindikati in nadnacionalni projekti – Priročnik ETUI o projektih in projektnem delu vključuje dele o vodenju 

projektov, EU in Evropski konfederaciji sindikatov (ETUC) ter o programih EU za financiranje, ki morda 

zanimajo sindikate. Na voljo je na strani ETUInet, mogoče pa ga je tudi naložiti s spletne strani ETUI na 

naslovu http://www.etui.org/Publications2/Guides/Trade-unions-and-transnational-projects-8th-Edition 

 How to Manage a Camel – spletni dnevnik o vodenju projektov z zanimivimi prispevki (glejte na primer 

Nine fundamental steps to project success) - http://www.arraspeople.co.uk/camel-

blog/projectmanagement/nine-fundamental-steps-to-project-success/ 

 Max’s Project Management Wisdom – še en spletni dnevnik, na katerem je med drugim tudi precej izčrpen 

glosar terminologije vodenja projektov, na naslovu http://www.maxwideman.com/pmglossary/index.htm 

 Project Management Podcast – poddaje o različnih temah, povezanih s projektnim delom in vodenjem 

projektov – http://www.project-management-podcast.com/ 

 A Girl’s Guide to Project Management – nagrajen spletni dnevnik z vrsto člankov, poročil in drugih 

prispevkov – http://www.pm4girls.elizabeth-harrin.com/ 

 

http://www.etui.org/Publications2/Guides/Trade-unions-and-transnational-projects-8th-Edition
http://www.arraspeople.co.uk/camel-blog/projectmanagement/nine-fundamental-steps-to-project-success/
http://www.arraspeople.co.uk/camel-blog/projectmanagement/nine-fundamental-steps-to-project-success/
http://www.maxwideman.com/pmglossary/index.htm
http://www.project-management-podcast.com/
http://www.pm4girls.elizabeth-harrin.com/

