
 EZS AKADEMIJA       DELAVNICA 

ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Izvajanje projektov v dogovorjenih časovnih, funkcionalnih 

in finančnih okvirjih 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum in lokacija izobraževanja bo določena po predhodnih prijavah! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Delavnica je namenjena 

vodjem razvoja, vodje proizvodnje arhitektom 

informacijskih rešitev, vodjem projektnega 

vodenja in projektnim vodjem, vodjem 

oddelkov, vodjem in strokovnim sodelavcem 

na področju tehnične prodaje, produktnega 

trženja ter načrtovanja rešitev. 

 

→ Teorija omejitev (ang. 

Constraint management) 

→ Upravljanje fizičnih omejitev 

v organizacijah 

→ Upravljanje projektov po 

metodi kritične verige 

→ Večprojektno okolje z 

deljenimi viri 

Sistem ali organizacijo lahko označimo kot omrežje 
med seboj odvisnih procesov oz. elementov. Kar 
pomeni, da je delovanje organizacije oz. so njeni 
rezultati odvisni od njenega najšibkejšega člena. Kot 
v verigi, v kateri je njena moč omejena z močjo 
najšibkejšega člena. V organizaciji to pomeni, da so 
njeni rezultati odvisni od hitrosti izvedbe nalog 
določenega procesa, vira, (internega) pravila…, ki je 
»najšibkejši«. Najšibkejši člen predstavlja sistemsko 
omejitev organizacije pri doseganju boljših 
rezultatov. Posledično to pomeni, da kakršne koli 
izboljšave na členu, ki ni najšibkejši, (običajno) ne 
zagotavljajo izboljšav verige oz. organizacije. 
Rešitve navedenega problema bomo iskali s 
pomočjo Teorije omejitev (angl. Theory Of 
Constrains), ki zagotavlja aplikacije in orodja za 
analizo delov delovnega procesa in njihove 
medsebojne soodvisnosti. S tem, ko spoznamo 
najšibkejše člene organizacije, lahko izvedemo 
aktivnosti za njihovo ojačitev. Zagotovimo lahko 
obstoj in konkurenčno prednost organizacije in 
hkrati otežimo konkurenci vstop na trg, dosežemo 
pa še druge prednosti: 
- Stabilno, robustno in zanesljivejše planiranje 
projektov; 
- Skrajšanje časov oz. pohitritev izvedbe projektov 
(dela); 
- Zagotavljanje projektov (dela) v predvidenih 
finančnih, časovnih in vsebinskih sklopih; 
- Povečanje števila izvedenih projektov; 



- Znižanje nivoja zalog (materiali, izdelki, po izdelki, 
razvojni zahtevki); 
- Povečanje odzivnosti na potrebe trga in omogočitev 
novih priložnosti ter izboljšanje dobička; 
- Prilagoditev obstoječih meril in politik dela. 
 
S pomočjo pridobljenega znanja boste zmožni 
učinkoviteje planirati, skrajšati in stabilizirati 
rezultate procesa (dela). Prav tako boste zmožni 
zmanjšati zaloge in izboljšati odzivnost glede na 
potrebe trga. Nenazadnje boste zmožni vpeljati 
proces nenehnih izboljšav v vsakodnevno delo 
organizacije in omogočiti njeno nadaljnjo krepitev. 

………………………………………………………………...

Predavatelji  

Dr. Tomaž Aljaž je certificiran strokovnjak na 

področju Teorije omejitev (angl. Theory Of 

Constrains – TOC) z znanjem in referencami na tem 

področju in skoraj 18 let izkušenj v gospodarstvu in 

bančništvu ter več kot 7 let kot predavatelj doma in 

v tujini. 

V zadnjem obdobju daje poudarek na izboljšavi 

rezultatov dela z vpeljavo »vitkih« metodologij dela 

v multinacionalnih organizacijah, vodenje oddelkov 

in ljudi, strokovnih ekip, vzpostavitev meril dela, 

priprava celovitih rešitev in vodenje projektov. 

Svoje znanje s področja vpeljave »vitkih« 

metodologij dela je v letih 2013 in 2014 

izpopolnjeval na Washington State University, ZDA, 

ki je specializirana za vpeljevanje »vitkih« metod 

dela v organizacije, projektna vodenja in druge 

metode s ciljem izboljšanja rezultatov v podjetjih. 

Na omenjeni univerzi je v jeseni bil tudi zunanji 

predavatelj. V aprilu 2014 je pridobil tudi certifikat 

na mednarodni organizaciji Theory Of Constraints 

International Certification Organization (TOCICO). 

 

PROGRAM 

Dan 1 (4h) 
- Uvod v delavnico 
- Reševanje fizičnih omejitve v organizaciji s 

pomočjo »teorije omejitev«. 
 

Dan 2 (4h) 
- Zmanjševanje vpliva variabilnosti med procesi, 

kjer so omejitve fizične narave 
- Zagotavljanje stabilnosti, predvidljivosti in 

zanesljivosti končnih rezultatov dela (procesa) 
 

Dan 3 (4h) 
- Skrajšanje časov potrebnih za izvedbo nalog 

(izdelkov) in znižanje zalog  
- Zmanjševanje konfliktov v procesu dela in 

izboljšanje odzivnosti glede potreb trga 
 

Dan 4 (4h) 
- Omejitve pri trenutni metodologiji projektnega 

vodenja 
- Vpliv odvisnosti, sprejemljivosti izvajanja nalog 

in obnašanja virov na rezultate projekta 
 

 
Dan 5 (4h) 
- Uvod v projektno metodologijo kritične verige 

(ang. Critical Chain Project Management). 
- Večprojektno okolje z deljenimi viri s pomočjo 

metodologije kritične verige 
 

Dan 6 (4h) 
- Podrobnejši pregled vodenja projektov po 

metodologiji kritične verige 
- Primer izdelave projektnega plana 

enostavnejšega projekta in njegova spremljava 
 

Dan 7 (4h) 
- Upravljanje projektov po metodologiji kritične 

verige 
- Pomen in uporaba blažilcev za potrebe 

upravljanja projektov  
 

Dan 8 (4h)  
- Uvod v večprojetkno okolje 
- Večprojektno okolje po metodologiji kritične 

verige 
- Koncept vodenja večprojektnega okolja in 

izboljšanje rezultatov celotnega portfelja 
projektov 

CILJI 

Po izvedenih delavnicah boste: 

- Poznali vpliv odvisnosti, sprejemljivosti izvedbe nalog in omejitve virov na rezultate projekta(ov); 

- Poznali identificirat ključne vire in kako z njimi upravljati v večprojektnem okolju; 

- Seznanjeni s pristopi zagotavljanja stabilnega, robustnega in zanesljivejše planiranja projektov; 

- Poznali planirati projekte, da bodo v predvidenih finančnih, časovnih in vsebinskih sklopih; 

- V celoti in na sistematičen način voditi projekte in omogočili povečanje števila izvedenih projektov; 



- Sposobni vpeljati pridobljeno znanje v večprojektno okolje z deljenimi viri in povečali odzivnosti na 

potrebe trga in omogočitev novih priložnosti ter izboljšanje dobička. 

 

LITERATURA 

Pred izvedbo delavnic se priporoča udeležencem delavnic, da so seznanjeni s Teorijo omejitev in preberejo 

knjige: 

- Eliyahu M. Goldratt. The Goal: A Process of Ongoing Improvement 

- Eliyahu M. Goldratt. Critical Chain 

- Rob Newbold. Project Management in the Fast Lane 

- Eliyahu M. Goldratt. Production the TOC Way with CD simulator 

 

Ostalo 

Veliko simulacijskih iger in dobre volje. 

 

Kotizacija   800,00 EUR + 22% DDV, skupaj za plačilo 976,00 EUR, pri tem pa je možno odstopiti kadarkoli od 

seminarja in plačati samo sorazmerni delež glede na udeležbo (po dnevih). Vključuje strokovno predavanje, 

seminarsko gradivo za osebno uporabo, okrepčilo med odmorom in potrdilo o udeležbi. Plačilo na transakcijski 

račun EZS: 02010-0011333543 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



PRIJAVNICA za delavnico Izvajanje projektov v dogovorjenih časovnih, 

funkcionalnih in finančnih okvirjih, (datum in lokacija bosta določena 

naknadno) 

Podjetje: ID za DDV: 

Naslov: Kraj in pošta: 

E-pošta: Kontaktni GSM: 

 

Prijavljamo naslednje osebe: 

Ime in priimek udeleženca: E-pošta: 

1.  

2.  

3.  

 

Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti predavanj ter prostorskih možnosti lokacije je seminar namenjen zaključeni 

skupini do največ 12 udeležencev. Prijave zbiramo do zapolnitve skupine.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski naslov akademija@ezs-zveza.si ali po pošti na naslov 

Elektrotehnična zveza Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, fax:  01 5113004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, Stegne 7, tel.: 01 511 3000, faks: 01 511 3004, Gsm: 041 616 771 

E-pošta: ezs@guest.arnes.si, akademija@ezs-zveza.si, www.ezs-zveza.si; Identifikacijska št. za DDV: SI89214218, Matična 

številka: 5212006, TR: 02010-0011333543 
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