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UVOD  

Dostikrat se ljudje, še posebej v podjetjih sprašujejo, ali je določeno opravilo projekt ali ne? 
Ali je opravilo treba vključiti med projekte? Ali se dotični osebi, ki je odgovorna za izvedbo, 
dodeli status projektnega vodje? (Stare, 2018, str. 3). 

V tem magistrskemu delu se ne bomo spraševali, ali so določena opravila projekt ali ne, 
ampak bo v ospredju projektno delo kot analiza obstoječega stanja ter proučitev možnosti 
izboljšav. V obravnavani organizacijski enoti so se v preteklosti s projekti in oddelkom 
avtomatizacije ukvarjali 4 zaposleni, in sicer vodja celotnega oddelka, vodja konstrukcije, 
vodja oddelka električnih krmilij in vodja projektov. Pred približno letom in pol pa je prišlo 
do sprememb, česar posledica je zmanjšanje števila zaposlenih, ki se ukvarjajo z vodenjem 
oddelka in projekti. Trenutno sta še 2 delovni mesti, in sicer vodja avtomatizacije in vodja 
projektov.  

Namen magistrskega dela je izboljšanje slabosti projektnega dela v izbranem podjetju. Ena 
izmed slabosti, ki je v tem trenutku znana, je predvsem pomanjkanje projektnih informacij 
zaposlenih, ki delujejo na projektih, česar posledica je neučinkovito izvajanje samih 
projektov. 

Cilj magistrskega dela je analizirati trenutno stanje projektnega dela, proučiti slovensko kot 
tudi tujo literaturo s področja projektnega dela in vodenja, pridobiti informacije s strani 
zaposlenih, z analizo vseh ugotovitev predlagati ukrepe za izboljšanje trenutnega stanja. 

Samo raziskavo sem začel najprej z razjasnitvijo ključnih pojmov projektnega dela in z njim 
povezanimi aktivnostmi, opisom trenutnega stanja ter izvedel anketo med zaposlenimi. S 
pomočjo primerjalne metode sem primerjal ugotovitve iz literature s trenutnim stanjem, na 
podlagi teh rezultatov sem predlagal ukrepe za izboljšanje trenutnega stanja.  

Prvi del magistrskega dela sestavlja teoretični del, v katerem sem podrobneje obrazložil 

pojme projekta, projektnega vodenja in v manjši meri tudi mehke dejavnike, kot so vodenje 
projektnega tima, motiviranje in komuniciranje v projektnih timih. V drugem delu sledi opis 

trenutnega stanja projektnega vodenja. Za tem sledi empirični del, v katerem sem izvedel 
anketo med zaposlenimi in analiziral rezultate. Na podlagi ugotovitev iz literature, analize 
rezultatov ankete, in proučitve trenutnega stanja sem predlagal ukrepe, za katere menim, da 
bi izboljšali trenutno stanje projektnega dela. 

1 PROJEKTNO DELO 

1.1 Opredelitev in vrste projektov 

Projekti nas obdajajo že iz starodavnih časov. Kot primere projektov lahko navedemo 
Noetovo barko, sliko Mona Lise in še bi lahko naštevali. Skupno vsem tem projektom pa so 
prekoračeni roki izvedbe, kot tudi stroškovna neučinkovitost, so pa vsekakor izjemni izdelki 
(Portny, 2010). 
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Po inštitutu za projektno delo (angl. Project Management Institute ,v nadaljevanju PMI)  
projekt pomeni začasno prizadevanje za ustvarjanje unikatnega produkta, storitve ali 
rezultata. Konec projekta dosežemo, ko so izpolnjeni vsi zahtevani rezultati, ali ko ti rezultati 
zaradi določenih omejitev ne morejo biti doseženi oziroma če rezultati projekta niso več 
potrebni. Izraz začasno pomeni, da ima vsak projekt svoj začetek in konec, hkrati pa je treba 
opozoriti, da začasno ne pomeni nujno tudi kratek čas trajanja projekta. Prav tako se pojem 
začasno ne navezuje na sam izdelek, storitev ali rezultat projekta. Večina projektov se izvaja 
za ustvarjanje trajnih rezultatov, kot je na primer izgradnja nacionalnega spomenika, ki bo 
lahko obstajal več stoletij. Vsak projekt ustvari tudi unikaten produkt, storitev ali rezultat, ki 
je lahko predmetne kot tudi nepredmetne narave. Kot primer unikatnega rezultata lahko 
prikažemo skozi gradnjo dveh identičnih zgradb, pri katerih so bili uporabljeni enaki 
materiali, vendar sta rezultata obeh projektov kljub temu unikatna, saj sta zgradbi na 
različnih lokacijah, gradnja se je lahko izvajala z različnimi izvajalci pri različnih pogojih in 
okoliščinah (Project Management Institute, 2013). 

Vsak projekt, bodisi majhen ali velik, vsebuje naslednje tri stvari (Portny, 2010, str. 10): 

- točno določen cilj (zahtevan rezultat ali produkt), 
- terminski plan (datumsko določen začetek in konec projekta), 
- zahtevane resurse (število ljudi, materialov). 

Poznamo več vrst projektov, vendar je zaznati, da tuji avtorji ne razvrščajo projektov v 
skupine. V slovenski literaturi delitev projektov obstaja, vendar je teh veliko, saj jih avtorji 
razvrščajo glede na vsebino, trajanje in podobno. Tako je ena izmed vsebinskih delitev 
projektov sledeča (Stare, 2018, str. 9): 

- investicijski projekti, 
- raziskovalni-razvojni projekti, 
- in organizacijski projekti. 

Investicijske projekte lahko delimo še glede na tipična deležnika, investitorja in izvajalca. 
Investitor bo končni produkt ali storitev projekta uporabljal ob končanju projekta 
dolgoročno, izvajalec pa opravi delo na projektu, za kar dobi enkratno plačilo. V tem primeru 
govorimo o tako imenovanem izvedbenem projektu oziroma inženiringu. 
Organizacijske projekte lahko delimo naprej na dva tipa, ki si med seboj nista podobna, in 
sicer na organiziranje združb, pri katerih gre lahko za prenovo procesa, spremembo 
organizacije, uvajanje novih metod dela itd., in o organizaciji dogodkov na področju kulture, 
športa itd.  

Iz vsebinskih delitev projektov pa preidemo do delitve projektov glede na tip, ki jo  prikazuje 
tabela 1. 
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Tabela 1: Razlike med tipičnimi vrstami projektov 

Čas Denar

Razvojni neznan/zunanji dolgoročno veliki veliko

Investicijski znan/notranji dolgoročno srednji majhno

Izvedbeni znan/zunanji takoj mali majhno

Reorganizacija znan/notranji dolgoročno srednji majhno

Prireditev neznan*/zunanji takoj veliki srednje

Plačilo/učinki
Poslovno tveganjeUporabnik/plačnikProjekt

*Odvisno od vrste dogodka  
Vir: Stare (2018, str. 10). 

Pomembna je tudi delitev projektov na zunanje (eksterne) in notranje (interne). Zunanji 
projekti imajo znanega plačnika, pri čemer se projekt prične izvajati po predhodno 
podpisani pogodbi. Običajno so to izvedbeni projekti (gradnja, razvoj IT-rešitev …), 
izvajalci projektov so običajno projektno usmerjena podjetja, ki se s projekti srečujejo 
vsakodnevno. Interni projekti naj bi prav tako imeli znanega naročnika, ki naj bi bil 
predstavnik skupine zaposlenih ali neznanih uporabnikov (npr. kupcev novega izdelka). Pri 
internih projektih prihaja do neopredeljenih zahtev projekta, s čimer je zahtevnost vodenja 
projekta večja, uspeh projekta pa s tem bolj vprašljiv (Stare, 2018). 

Projekte glede na obravnavo v projektnem managementu delimo tudi na (Hauc, 2007, str. 
77–106): 

- determinirane, 
- stohastične, 
- interno primarne, 
- eksterno primarne, 
- enkratne projekte, 
- multiprojektne procese, 
- programe projektov, 

- velike projekte, 
- projekte z neposrednimi ekonomskimi učinki, 

- in projekte s posrednimi ekonomskimi ali drugimi učinki. 

Determinirani projekt je projekt, pri katerem vhodnih zahtev določijo namenski in objektni 
cilji, na podlagi česar se izdela tudi plan in organizacija izvedbe. Verjetnost izvedbe projekta 
po planu je tako zelo verjetna. Kot primer determiniranega plana je lahko gradnja avtoceste 
(končni cilj je postavljen v programu gradnje avtocest nekega območja, republike, države). 

Stohastični projekt se oblikuje po ciljno-progresivnem načinu. Končni cilj ni povsem 

definiran, ampak se najprej oblikujejo začetne aktivnosti, na podlagi rezultatov začetnih 
aktivnosti pa se oblikujejo nadaljnji cilji projekta, in s tem tudi končen cilj projekta. Iz tega 
razloga plana izvedbe projekta ni mogoče določiti pred začetkom izvajanja prvih aktivnosti 
oziroma plana na začetku ne moremo izvesti dovolj temeljito, da bi projekt lahko nemoteno 
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potekal. Gre za projekte, pri katerih končni cilj ni povsem definiran, zato so stohastični 
projekti raziskovalne oziroma inovacijske narave.  

Interni in eksterni primarni projekti so projekti, ki pogojujejo nadaljevanje ali 
eksploatacijo objektov drugih projektov. Kot primer internega primarnega projekta lahko 
navedemo gradnjo novega energetskega vozla za potrebe in uvajanje novih izdelkov. V tem 
primeru je, npr. zaradi zastarelega energetskega vozlišča vzporedno potrebno tega obnoviti, 
da s tem zagotovimo zadostno oskrbo, npr. z električno energijo, plinom, ki ga potrebuje 
proizvodnja za nov izdelek. Interni primarni projekti so torej projekti, ki s svojim rezultatom 
pogojujejo začetek ali nadaljevanje izvajanja drugih projektov v podjetju ali drugem 
organiziranem sistemu. Eksterni primarni projekti pa so projekti, ki s svojim rezultatom 
pogojujejo začetek ali nadaljevanje drugih projektov v podjetju ali organiziranem sistemu, 
vendar se ne izvajajo v njih, je pa mogoče, da so na različne načine vključeni v njihovo 
izvajanje. 

Enkratni projekti se v podjetjih ali organiziranih sistemih izvajajo enkrat ali zelo redko v 
daljših časovnih obdobjih. Z njimi se dosega enkraten strateški ali drug namen, izvajajo pa 
se na način, ki še ni bil uporabljen. Nekaj temeljnih značilnosti enkratnih projektov: 

- praviloma gre za kompleksne in večje projekte, pri čemer je namen posebnega 
poslovnega ali strateškega namen, 

- zajemajo dela, ki niso običajna za podjetje, zato več aktivnosti izvajajo zunanji 
izvajalci, 

- projektno vodenje tega projekta se organizira posebej za ta projekt, ob končanju 
projekta pa se ta razide, 

- zahtevajo večja finančna sredstva in dobro organiziran projektni management, 
- tveganje enkratnih projektov je običajno veliko, zlasti če gre za uvajanje nečesa 

novega. 

Multiprojektni procesi so projekti, ki se pojavljajo stalno in večkrat, s podobnimi načini 
izvedbe in vodenja. Združujejo po načinu izvedbe podobne projekte s sorodnimi nameni, 
vendar različnimi objekti. Izvajajo se v podjetjih s kontinuiranim poslovanjem in v 
neprofitnih organizacijah. Takšni procesi so, na primer uvajanje izdelkov na nove trge, 
razvoj novih izdelkov in podobno.  

Veliki projekti so lahko definirani različno, saj lahko vsak subjektivno definira merila 
velikega projekta. Za neko podjetje, ki ima, na primer petnajst zaposlenih in se ukvarja s 
proizvodnjo pitne vode, bo velik projekt nova polnila linija za polnjenje plastenk. Spet drug 
primer velikega projekta je lahko oblet super lahkega letala podjetja Pipistrel okrog zemlje. 
Osnovna merila za razvrstitev projektov med velike projekte so: 

- kompleksnost projekta, 
- trajanje, 
- vrednost projekta, 
- in riziko projekta. 
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1.2 Faze projekta 

Projekti se razlikujejo po velikosti in kompleksnosti. Po eni izmed možnosti vse projekte 
lahko razvrstimo v sledeče skupne faze projekta (Project Management Institute, 2013, str. 
38): 

- začetek projekta, 
- organizacija in planiranje projekta, 
- izvedba projekta, 
- zaključek in zaprtje projekta. 

Po Lewis (2007, str. 11) faze projekta na najbolj enostaven način lahko opredelimo tudi kot 
začetek, sredino in konec projekta. V splošnem pa imajo projekti svoj življenjski cikel 
razdeljen na več faz, eden izmed modelov življenjskega cikla je prikazan na sliki 1. Glede 
na avtorje obstajajo tudi druge verzije življenjskega cikla projekta z enako vrednostjo.   

Slika 1: Življenjski cikel projekta (vložen trud v različne faze projekta) 

 

Vir: Lewis (2007, str. 11). 

Glede na model na sliki 1 se vsak projekt prične z zasnovo, v katerem mora projektna 

skupina opredeliti in formalizirati zahtevana dela, preden pričnemo s kakršnim koli delom 
na projektu. Faza snovanja je pomembna, saj pogosto pričnemo z delom, še preden poznamo 

vse definicije projekta, ali s samimi definicijami niso seznanjeni vsi vpleteni, kar vedno 
pripelje do velikih težav v fazi izvajanja projekta (Lewis, 2007).  

Glede na zgornji naveden življenjski cikel projekta (slika 1) v odvisnosti vloženega truda in 

časa v posamezno fazo projekta, je na sliki 2 prikazan življenjski cikel projekta v odvisnosti 
nivoja stroškov v posameznih fazah življenjskega cikla projekta. 

V splošnem življenjski cikel na sliki 2 karakterizira naslednje (Project Management Institute, 
2013, str. 40): 

- nivo stroškov in vpletenih oseb v samo delo na projektu je nizko na začetku projekta, 
nato dosega najvišji nivo v izvedbenem delu in strmo pade v zadnji zaključni fazi 
projekta, 
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- porazdelitev stroškov in osebja po fazah projekta ni vedno pri vseh projektih enaka. 
Določeni projekti lahko zahtevajo največji delež stroškov v zgodnejših fazah 
projekta pred samo izvedbo projekta, 

- tveganje in negotovost sta največji ob začetku projekta, skozi sledeče faze pa padata 
ob predpostavki doseganja ciljev in ob sprejetju rezultatov, 

- zmožnost vplivanja na dobre rezultate projekta ob predpostavki minimalnega vpliva 
na stroške je največja v začetnih fazah projekta in pada skozi sledeče faze projekta 
do konca. Spremembe v kasnejših fazah projekta povzročajo večje stroške projekta. 

Slika 2: Tipičen nivo stroškov in vpletenih ljudi v posamezni fazi življenjskega cikla 

projekta 

 

Vir: Project Management Institute (2013, str. 39). 

Stare (2018, str. 19) pa navaja, da predvsem tuji avtorji enačijo oziroma ni jasne meje med 
fazami projekta in procesom managementa v smislu planiranja, organiziranja, vodenja in 
kontroliranja. Faze projekta in proces managementa nikakor ne smemo enačiti. Faze projekta 
so bolj vsebinske, pri katerih vsaka faza vključuje nek proizvod, kot je na primer študija 
izvedljivosti, plan projekta. 

1.2.1 Snovanje projekta 

Snovanje je prva in uvodna faza projekta, pri kateri se ugotavlja smiselnost izvedbe 
dotičnega projekta. Izvede se na podlagi pričakovanih poslovnih koristi v primerjavi s 
potrebnimi vloženimi sredstvi za samo izvedbo projekta (Stare, 2018, str. 88). Člani, ki to 
fazo načrtujejo, praviloma niso kasnejši člani samega projektnega izvedbenega tima. Na 
podlagi rezultatov te faze vrhnji management potrdi oziroma zavrne izvedbo samega 
projekta. Faza snovanja je značilna le za interne projekte, katerih rezultati prinesejo koristi 
celotni združbi. Glede na interno korist je prav, da tudi člani kasnejšega izvedbenega dela 
projekta poznajo namen projekta, razlog odločitve za sprejetje projekta in poznavanje 
poslovnih ciljev projekta, s čimer lahko člani projekta v nekaterih primerih pripomorejo k 
celo boljši rešitvi. Treba je poudariti tudi, da faza snovanja projekta ni v domeni projektnega 
managerja, je pa sodelovanje v njej priporočljivo. V osnovi pa je ta faza v domeni naročnika 
oziroma končnega uporabnika rezultata tega projekta (Stare, 2018). 



7 
 

Pred samo potrditvijo in izvedbo projekta je nujno treba izvesti tako imenovano poslovno 
študijo (angl. business case), s katero dokažemo, da bodo z izvedbo projekta ali finančne ali 
storitvene koristi ali celo oboje koristi hkrati. Študijo izvede naročnik projekta. Poslovna 
študija mora vsebovati nekaj ključnih informacij (Lester, 2014, str. 21): 

- Zakaj je projekt potreben? 
- Kaj želimo s projektom doseči? 
- Kakšne so koristi projekta? 
- Kakšni so pričakovani stroški projekta? 
- Trajanje izvedbe projekta? 
- Kakšni standardi kakovosti morajo biti doseženi? 
- Kakšna so merila uspešnosti? 
- Kateri so ključni kazalniki uspešnosti? 
- Kaj so ključna tveganja? 
- Kateri so kazalniki uspešnosti? 
- Kdo so glavni deležniki? 

Kot dodatek – vsaka informacija, ki je znana (ključni kader, potrebni resursi, lokacije), mora 
biti v poslovni študiji vključena, z namenom pravilne in lažje odločitve managementa glede 
sprejetja ali zavrnitve projekta. Oseba, ki je odgovorna za pripravo poslovne študije, po 
navadi hkrati ne more biti tudi projektni manager, ampak mora biti to oseba, ki ima 
neposreden interes, da se projekt odvija glede na definiranja v poslovni študiji. Ta oseba je 
pogosto tudi direktor združbe, oseba, ki ima pregled nad širšim delom projekta, in ji pravimo 
tudi sponzor projekta (angl. project sponsor). Sponzor projekta lahko projektnemu 
managerju tudi precej pomaga in ga usmerja, in sicer z namenom dosežka vseh kazalnikov 
uspešnosti projekta (Lester, 2014). 

1.2.2 Priprava projekta 

Priprava oziroma planiranje, kot druga faza projekta, nastopi ob potrditvi projekta s strani 
sponzorja oziroma ob naročilu projekta s strani naročnika. Namen faze je priprava 
natančnega plana aktivnosti ter organizacija vseh sodelujočih tako, da lahko delo poteka brez 
napak in nesporazumov. V tej fazi so člani tima usmerjeni k iskanju čim hitrejše in čim 
cenejše rešitve proizvoda (Stare, 2018). 

Prav tako tuji avtor (Hans, 2014) navaja, da faza vključuje podrobno definicijo samega 
projekta, ki vodi v razčlenitev posameznih aktivnosti, izdelavo terminskih in finančnih 
okvirjev. Za večje projekte ta faza vsebuje tudi plan potrebnih človeških resursov, 

organizacijo projektnih timov in vodstvene usmeritve izvedbe kot tudi kontrole projekta 
(Hans, 2014). 

1.2.3 Izvedba projekta 

Vsebuje izvedbo vseh aktivnosti, ki so bile rezultat predhodne faze priprave projekta. Je 
najobsežnejša faza projekta, saj vključuje največ človeških kot tudi finančnih virov. Za 
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uspešno izvajanje faze so ključnega pomena usklajevanje udeležencev, vodenje članov tima 
kot tudi kontroliranje izvedbe (Stare, 2018). 

1.2.4 Zaključek projekta 

V zaključku projekta se preda rezultate projekta naročniku, vključno s predajo 
dokumentacije, ki je bila izdelana v zaključni fazi. Projekt je končan, ko naročnik s 
prevzemom potrdi ustreznost rezultata projekta. Po prevzemu se projektni tim razpusti, 
projektni vodja pa izdela zaključno poročilo projekta. Zaključno poročilo vsebuje 
predstavitev rezultatov, odstopanja od planiranih, razloge za ta odstopanja, analizo napak in 
morebitnih zamud projekta ter finančno poročilo. Priporočljivo je vključiti tudi vse 
pridobljene izkušnje. Poročilo se običajno predstavi ključnim deležnikom projekta, 
predvsem skrbniku in nadrejenim managerjem ter zunanjemu naročniku (običajno brez 
informacij o stroških izvedbe) (Stare, 2018).  

1.3 Organizacijski vidiki izvajanja projekta 

S pomočjo projektne organizacijske strukture definiramo povezave med udeleženci 
projektov, njihovih zadolžitev, odgovornosti in hierarhijo vodenja (Burke, 2003, str. 284). 

Projektna organizacija je osnova za učinkovito izpeljane projekte, kar pomeni tako dobro 
strukturiranje kot tudi učinkovito organiziranje aktivnosti projekta. S pomočjo projektne 
organizacije razumemo samo strukturo za vodenje in izvajanje projektov v okviru obstoječe 
organizacije sistema oziroma podjetja (Hauc, 2007, str. 327). 

Prav tako tuj avtor (Lester, 2014, str. 41) trdi, da za vodenje projektov v podjetju 
potrebujemo projektno-organizacijsko strukturo, ki lahko zagotavlja resurse in vodi projekte 
skozi življenjske cikluse.  

Delitev organizacijskih struktur pa enako delita (Stare, 2018, str. 162) kot tudi (Lester, 2014, 
str. 41), in sicer na: 

- funkcijska organizacijska struktura, 
- matrična organizacijska struktura, 
- in projektna organizacijska struktura. 

Funkcijska organizacijska struktura (angl. functional organization) vsebuje posebne ali 
funkcijske oddelke s svojimi oddelčnimi vodji, ki so odgovorni enemu ali več nadrejenim 
managerjem. Takšna struktura je primerna za rutinska opravila, kjer se pojavljajo manjše 
spremembe na končnem produktu, in je produkcija izdelkov masovna. Vsak izmed oddelkov 
je ekspert na svojem področju, povezave med oddelki pa so dobro vzpostavljene. Ta 
organizacijska struktura ni primerna za izvedbo projektov, z izjemo primera, ko govorimo o 
manjšem projektu in ga lahko izvede eden izmed oddelkov, vključenih v 
funkcijskoorganizacijsko strukturo (Lester, 2014, str. 41). Stare (2018, str. 163) pa dodaja, 
da se v funkcijski organizacijski strukturi poleg omenjenega manjšega projekta zgoraj, 
pojavljajo tudi projekti, v katerih je vključenih več oddelkov, ki med seboj delujejo 
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zaporedno, ni pa odgovorne osebe oziroma projektnega managerja, ki bi projekt nadzoroval, 
usklajeval in pospeševal med samim potekom. Iz tega razloga takšni projekti večkrat 
obstanejo, se vračajo v predhodne faze, in so splošno neučinkoviti zaradi nesodelovanja med 
oddelki (Stare, 2018, str. 163).  

Matrična organizacijska struktura (angl. matrix organization) je najverjetneje najbolj 
razširjena struktura projektnih organizacij, saj uporablja obstoječo funkcijsko strukturo za 
zagotavljanje človeških resursov brez dnevnih motenj pri vsakodnevnem delu. Osebe znotraj 
posameznih oddelkov, ki so dodeljene določenim projektom so neposredno odgovorne 
projektnemu managerju glede na čas, stroške in kvaliteto. Pri tem pa so vodje posameznih 
oddelkov za svoje podrejene še vedno odgovorni v smislu tehničnih kompetenc kot tudi 
ostalih zahtevanih standardov podjetja. Prav tako imajo člani projektov svoja delovna mesta 
še vedno enako na oddelkih, kapacitete pa prilagajajo potrebam, kar pomeni, da če na 
projektih niso zasedeni svoj polni delovni čas, se v tem času posvetijo drugim opravilom 
(Lester, 2014, str. 42).  

Skupne opredeljene prednosti in slabosti matrične organizacije različnih avtorjev (Stare, 
2018 in Lester, 2014): 

Prednosti matrične organizacijske strukture: 

- efektivna obremenitev članov tima zaradi lahkih prestopov med opravili in projekti, 
- večja prilagodljivost spremembam (okolje, tehnologija, spremenjene zahteve 

naročnika), 
- strokovno znanje na oddelku raste in se hitro prenaša na celoten oddelek (dobri 

informacijski tokovi). 

Lester (2014, str. 42) poleg zgoraj omenjenih prednosti poudarja še pomemben faktor, in 
sicer projektni manager ni obremenjen s težavami med člani projektov. 

Slabost matrične organizacijske strukture Stare (2018) in Lester (2014) navajata težavo 
dvojnega vodenja ter s tem možni konflikti med projektnim managerjem in vodjem oddelka 

(določanje prioritet,…). 

Čista projektna organizacijska struktura (angl. pure project organization structure) 
pomeni, da je oddelek za potrebe projektov ustanovljen znotraj oddelka. Glavna prednost te 
strukture je, da celoten oddelek vodi en projektni manager, ki ima celotno avtoriteto nad 
vsemi udeleženci ter projektom. Posameznik stanje na projektu poroča eni osebi, s čimer je 
komunikacija zelo učinkovita kot tudi sami ukrepi zelo hitri. Dolgi reakcijski časi odločitev 
vodenja tukaj niso prisotni, saj pri odločitvah ni treba upoštevati vpliva na druge projekte, 
razen seveda v primeru, da gre za povezane izdelke projektov. Odgovornosti projektnega 
managerja so v tem primeru čisto nove, dodeljene s strani generalnega direktorja. Glede na 
to, da projektni manager pokriva celotne vodstvene zadolžitve udeležencev skupaj z 
reševanjem konfliktov, ima višji management čas sprejemati druge strateške odločitve 
(Kerzner, 2009, str. 130). 
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Projektno zasnovana organizacija (angl. project-based organization; v nadaljevanju PBO) 
je v nasprotju z matrično, funkcijsko kot tudi z ostalimi organizacijskimi strukturami tista, v 
kateri je projekt osnovna enota za produkcijsko organizacijo, inovativnost in tekmovalnost. 
Čeprav je bila struktura PBO prvotno uporabljena v privatnih proizvodnih podjetjih, je 
razširjena tudi v drugih javnih in privatnih organizacijah (Hobday, 2000). 

Začasne organizacijske strukture (angl. temporary organizations, s kratico TO) so 
poznane kot fleksibilne strukture, vendar o njihovi implementaciji vemo zelo malo, oziroma 
kako je samo delo organizirano in s tem dosežen cilj (Bechky, 2006). Prav tako Kenis in 
drugi (2009) navajajo, da so po proučitvi literature drugih avtorjev začasnih organizacijskih 
struktur prišli do ugotovitve, da niso dobro proučene, kar je presenetljivo, saj organizacije 
med seboj precej sodelujejo. Začasna organizacijska struktura po definiciji pomeni skupino 
dveh ali več nezačasnih organizacij, ki med seboj sodelujeta z namenom doseganja skupne 
naloge za določen čas s točno določenimi datumi (Kenis, Janowicz-Panjaitan & Cambre, 
2009).  

Kaj začasno organiziranje je, oziroma kaj bi moralo biti, je bila tema več razprav v zadnjih 
letih. Ob pregledu preteklih raziskav na to temo, lahko razberemo tri glavne pristope, ki so 
jih raziskovalci razvili (Bakker, DeFillippi, Schwab & Sydow, 2016): 

- začasno organiziranje kot proces (angl. temporary organizing as process). 
Perspektiva procesa začasnega organiziranja tipično postavlja začasnost v središče 
pozornosti in eksplicitno zajame ter konceptira dinamiko sprememb. Ta perspektiva 
je bila vpeljana na vse nivoje analiz, od projektnega dela projektnega vodje do 
celotnih organizacij (Grabher, 2004; Lampel, Lant, & Shamsie, 2000; Lampel & 
Meyer, 2008). Rezultati teh procesov so zelo raznoliki, od projektov (kot morda 
najbolj poznane oblike začasnega organiziranja) do najema začasnih delavcev za 
dokončanje aktivnosti. 

- začasno organiziranje kot oblika (angl. temporary organizing as form). Perspektiva 

se osredotoča na začasne organizacije, ki procese začasnega organiziranja ustvarjajo. 
To so lahko formalne organizacije ali druge oblike družbenega sistema, ki so 
zasnovane tako, da razpadejo v vnaprej določenem časovnem okvirju. 

- začasno organiziranje kot perspektiva (angl. temporary organizing as perspective).  

2 PROJEKTNO VODENJE 

2.1 Projektno vodenje v preteklosti 

Pojav projektnega vodenja med letom 1960 in 1985 avtor (Kerzner, 2009) opisuje kot 
potrebo in ne kot željo. Razlog njegove počasne rasti je predvsem v odporu vodstva podjetij 
spremembam in načinom vodenja, ki jih je prinašalo samo projektno vodenje. Kljub odporu 
in strahu pred spremembami pa so v sredini šestdesetih let vodstva podjetij začela z iskanjem 
primernih tehnik in organizacijskih struktur, glede na spremenljivo okolje, v katerem so 
podjetja delovala. V sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih letih je več podjetij prenehalo 
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delovati z neformalnim projektnim managementom in se prestrukturiralo v formalne 
projektne organizacije ter s tem same procese. Razlog za uvedbo formalnih projektnih 
struktur so bile velikost kot tudi kompleksnost aktivnosti, s katerimi so se srečevali, kajti z 
obstoječim vodenjem teh aktivnosti ne bi mogli obvladovati. Do devetdesetih let so vsa 
podjetja spoznala, da je uvedba projektnega vodenja nujnost in ne več izbira. Vprašanje ni 
bilo, kako naj ga implementirajo v svoje delovanje, ampak le, kako ga lahko najhitreje 
pričnejo izvajati. Tabela 2 prikazuje tipične faze implementacije projektnega managementa, 
skozi katere gre podjetje ob uvajanju. 

Tabela 2: Faze implementacije projektnega managementa v podjetju 

 

Vir: Kerzner (2009, str. 46). 

V prvi, embrionalni fazi (angl. embryonic phase), podjetje oziroma organizacija zazna 
potrebo po projektnem vodenju. Potrebo običajno zaznajo na nižjem oziroma srednjem 
managementu, kjer projektne aktivnosti tudi potekajo. Vrhnji management je za tem 
seznanjen s potrebo po uvedbi projektnega vodenja. Glavni razlogi za prepoznavanje potrebe 
po projektnem vodenju s strani vrhnjega managementa so: 

- kapitalski projekti, 
- pričakovanja odjemalcev, 
- konkurenčnost, 
- novo projektno okolje, 
- in učinkovitost. 

2.2 Opredelitev projektnega vodenja 

Definicij projektnega vodenja (angl. project management) je veliko, ena izmed njih, ki naj 
bi po mnenju Lesterja vsebovala vse najpomembnejše vidike, se glasi, da je projektno 
vodenje planiranje, spremljanje in upravljanje vseh vidikov projekta kot tudi motiviranje 
vseh vpletenih z namenom doseganja vseh zahtevanih kriterijev v zahtevanih časovnih 
okvirjih in stroških. Za uspešno izpeljan projekt niso dovolj samo tehnično kompetentni vsi 
sodelujoči, ampak je treba, da so tudi primerno motivirani. Za njegovo doseganje je bilo 
razvitih veliko metod, procedur in tehnik, ki skupaj z managementom in osebnimi veščinami 
omogočajo projektnemu vodji (angl. project manager) učinkovito doseganje odličnosti kot 
tudi stroškovne in časovne učinkovitosti (Lester, 2014). 
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Po PMI je projektno vodenje uporaba znanja, veščin, orodij in tehnik z namenom doseganja 
projektnih zahtev. Glede na definicijo Lesterja, PMI projektno vodenje razdeli bolj 
podrobno, z razliko, da motiviranje udeležencev v sami definiciji ni omenjeno. Delitev 
projektnega vodenja po PMI je (Project management institute, 2013): 

- pregled in analiza projekta (angl. initiating), 
- planiranje, 
- izvedba, 
- spremljanje in kontroliranje, 
- zaključek. 

Poleg zgornjih dveh definicij, tuji avtorji navajajo tudi še ostale definicije projektnega 
vodenja, kot na primer: 

- dinamičen proces, ki koristno, kontrolirano in strukturirano izkorišča ustrezne vire 
organizacije z namenom doseganja jasno opredeljenih ciljev, vezane na strateške 
potrebe; izvaja se v skladu z določenimi omejitvami (Young, 2000), 

- ciljno usmerjeno organiziranje uporabe virov (Andersen, Grude & Haug, 2004), 
- planiranje, organiziranje, usmerjanje in kontroliranje virov združbe v razmeroma 

kratkem časovnem obdobju, da bi dosegli nek namen in cilje (Kerzner, 2009). 

Za razliko od tujih avtorjev Stare (2018) navaja, da je projektni management s procesnega 
vidika enak splošni opredelitvi managementa, razlikuje pa se po vsebini oziroma področjih, 
načinu vodenja podrejenih in seveda v posebej razvitih orodjih ter tehnikah za potrebe 
izvajanja projektov. Najpomembnejša razlika pa je v fazi planiranja, saj projektni manager 
od naročnika projekta zahtevane cilje že dobi in jih s tem ne načrtuje.   

2.3 Proces projektnega vodenja 

2.3.1 Planiranje 

Proces planiranja je po mnenju mnogih avtorjev ena izmed osnovnih faz procesa za 
doseganje uspešnih rezultatov projektov. Tako Williams (1996) navaja, da je treba biti še 
posebej previden z ljudmi ki mislijo, da imajo dovolj informacij za začetek dela in da zato 
planiranje ni potrebno. 

Običajno zahteve za projekt dobimo v obliki obsežnih dokumentov, prek katerih se v kratkih 
časovnih okvirjih težko v podrobnosti poglobimo. Pred samim procesom planiranja moramo 
nujno poznati cilje projekta, tim za izvedbo, strokovna znanja članov tima, naročnikova 
pričakovanja ob predaji projekta, pričakovanja ob morebitni ponovitvi projekta, ter 
sodelovanje pri ustvarjanju in ocenjevanju rešitev, kdo je naročnik in kdo na strani naročnika 
sprejema glavne odločitve, naročnikov čas za pregled rešitev in podajanje povratnih 
informacij, medsebojen odvisnosti aktivnosti in končni rok izvedbe (Harned, 2019). 

Rezultat skoraj vsake študije projektov je ugotovitev, da je razlog za neuspešno izpeljane 
projekte neustrezno projektno vodenje oziroma neustrezen proces planiranja projektov. Pri 
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planiranju se pojavljata dve oviri, in sicer prevladujoče paradigme in osebnost posameznika. 
Paradigma pomeni verjeti, kakšno je okolje okrog nas. Ni nujno, da kar rečejo tudi 
verjamejo, šteje le tisto, kar zares verjamejo. Glede na paradigmo avtor Lewis (2007) navaja 
primer, ko je bil zaposleni v nekem podjetju s strani svojega nadrejenega napoten na 
delavnico avtorja, na temo o planiranju projektov. Po opravljenem izobraževanju je 
zaposleni po vrnitvi v podjetje nemudoma sklical sestanek s sodelavci, z namenom priprave 
plana aktivnosti. Med pripravo plana aktivnosti ga je poklical njegov nadrejeni. »Kaj 

počneš«? ga vpraša njegov vodja. »Planiramo naš projekt,« mu odgovori zaposleni. »Oh, 

nimate časa za to nesmiselnost. Prekinite s planiranjem, da lahko pričnete z delom,« mu 
ukaže njegov vodja. Jasno je, da njegov vodja s tem, ko ga je poslal na delavnico, ne verjame 
v učinek in nujnost planiranja aktivnosti. Zakaj ga je potem vodja poslal na izobraževanje, 

če sam resnično ne verjame v to? Drugi ovira za neizvajanje procesa planiranja je, da se 
zaposleni ob tem ne počutijo dobro. Še posebej zaskrbljeni so inženirji in programerji, saj 
bodo ocenjeni na podlagi trajanja aktivnosti, ki je bil izdelan glede na najboljša 
predvidevanja. Očitek nekega inženirja avtorju je bil, da kreativnosti ni mogoče terminsko 
planirati. Treba se je zavedati, da je kreativnost potrebno omejiti znotraj določenih meja, saj 
če ni točno določenega končnega roka (angl. deadline), se aktivnosti izvajajo v nedogled, 
rezultatov pa ni (Lewis, 2007). 

Z izdelavo terminskega plana natančno opredelimo termine in trajanja posameznih 
aktivnosti, ki so potrebne za uspešno doseganje ciljev. Prične se z izdelavo seznama 
potrebnih aktivnosti, razmislek o možnem vzporednem izvajanju aktivnosti z namenom 
krajšanja izvedbe projekta, na podlagi česar nastane mrežni plan. V mrežnem planu nato 
ocenimo še trajanja aktivnosti, česar rezultat je terminski plan. Terminski plan nazadnje 
prikažemo v obliki gantograma (angl. gantt chart), ki v fazi izvedbe služi za spremljanje 
napredovanja projekta (Stare, 2018). Bolj podroben opis terminskega plana sledi v 
nadaljevanju. 

2.3.1.1 Struktura členitve dela 

Struktura členitve dela (angl. work breakdown structure, v nadaljevanju WBS) v enem izmed 
prevodov slovenskih avtorjev pomeni strukturirana členitev dela. Je načeloma prvi korak 
planiranja, s tem, da se okvirni plan z mejniki lahko izdela že v fazi snovanja projekta (Stare, 
2018). 

WBS je po mnenju (Taylor, 2006, str. 79) najverjetneje najbolj uporabno orodje za projektno 
vodenje. Samo orodje obstaja v različnih oblikah kot tudi služi različnim namenom. Če 

strukturo WBS pripravimo pravilno, nam služi kot osnova za planiranje, terminski plan, 
stroške pa tudi kontrolo. Orodje ni precej razširjeno, saj ni edini način za pripravo oziroma 

planiranje projekta, razlog pa je tudi v tem, da sam koncept orodja ni razumljen. Po definiciji 
je WBS osnova plana za uspešno doseganje projektnih zahtev. Je strukturiran način delitve 
projekta na manjše dele: strojna oprema, programski del, storitve, dokumentacija. Drugače 
lahko rečemo tudi, da s tem razdelimo projekt na manjše aktivnosti na nižjih ravneh in več 
podrobnosti (Taylor, 2006).    
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WBS je orodje, s katerim razčlenimo aktivnosti na manjše dele, ki jih lahko nadalje 
ovrednotimo, planiramo in dodelimo dotični osebi oziroma oddelku za fazo izvedbe. 
Sorodne aktivnosti združimo skupaj z namenom doseganja večje produktivnosti. Orodje je 
bilo razvito v šestdesetih letih za namene izboljšanja definiranja projektov, kmalu pa je 
postal osnova za planiranje in kontrolo. Je odlično orodje za vrednotenje, v obliki spiska 
potrebnih del, ki je bistven za oceno obsega aktivnosti, ter s tem tudi trajanja. WBS lahko 
služi tudi kot strukturirana oblika zamišljenega načrta, ki nam pomaga razčleniti 
kompleksnost v manjše, lažje obvladljive dele (Burke, 2003). 

Po Burku (2003) obstajata dve vrsti WBS-strukture: 

- grafična ponazoritev s kvadrati, 
- ponazoritev z besedilnimi zamiki. 

WBS je v osnovi hierarhična struktura, zato jo s pomočjo grafične ponazoritve na sliki 3 
najbolje prikažemo. Logične podstrukture celotnega potrebnega dela so lahko razumljive, s 
čimer imajo udeleženci projekta jasno definirane zadolžitve kot tudi podporo.   

Slika 3: WBS v grafični ponazoritvi s kvadrati 

 

Vir: Burke (2003, str. 116). 

2.3.1.2 Mrežno planiranje in kritična pot 

Mrežno planiranje (angl. network diagram) in kritična pot (angl. critical path method, v 
nadaljevanju CPM) je logična povezava aktivnosti, ki so predhodno definirane po metodi 
WBS. Lahko je prikazan grafično s kvadrati in medsebojnimi povezavami, od koder je 
razvidna potrebna sekvenca izvajanja aktivnosti. Aktivnost je lahko definirana kot katero 
koli opravilo, naloga ali operacija, ki mora biti izvedena za dokončanje projekta. V mrežnem 
diagramu je vsaka aktivnost označena, oznaka pa je lahko sestavljena iz črke ali številke ali 
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obojega (alfa numerična oznaka) in je zapisana v kvadratu, ki označuje aktivnost (Burke, 
2003). 

Aktivnosti bi med seboj sicer lahko povezali zaporedno, kot so zapisane po WBS-metodi, 
vendar bi bilo to zelo neracionalno, saj lahko nekatere aktivnosti izvajamo vzporedno, s 

čimer dosežemo hitrejšo izvedbo projekta. Tako je (Stare, 2018, str. 114) pristop, s katerim 
zagotavljamo racionalno izvedbo aktivnosti iz vidika časa, imenovano mrežno planiranje. 
Po navajanju Stareta obstajata dve vrsti mrežnega plana, in sicer puščični in precedenčni. 
Slika 4 navaja le precedenčnega, saj so v zadnjem času uporabo mrežnih planov nadomestila 
programska orodja za projektno vodenje (Stare, 2018). 

Slika 4: Precedenčni mrežni plan s prikazano kritično potjo CPM (odebeljene linije in sive 

aktivnosti)

 

Vir: Stare (2018, str. 115). 

Ob končanju izrisa mrežnega plana (slika 4) poiščemo tudi kritično pot CPM. CPM so tiste 
medsebojno povezane aktivnosti, katerih seštevek trajanj je najdaljši, kar hkrati pomeni tudi 
pričakovano trajanje projekta (v krajšem času projekta ne bo mogoče izvesti). Kritične 
aktivnosti moramo za metodo CPM poznati, s čimer vemo, katere aktivnosti moramo krajšati 
za skrajšanje trajanja celotnega projekta (Stare, 2018). 

Tuji avtorji (Burke, 2003 in Lewis, 2007) pri mrežnem planiranju in metodi kritične poti 
navajajo tudi bolj podrobna časovna izračunavanja (angl. scheduling computations): 

- datum začetka (angl. start date), 
- najzgodnejši začetek aktivnosti (angl. early start, v nadaljevanju ES), 
- najkasnejši začetek aktivnosti (angl. late start, v nadaljevanju LS), 
- najzgodnejši zaključek aktivnosti (angl. early finish, v nadaljevanju EF), 
- najkasnejši zaključek aktivnosti (angl. late finish, v nadaljevanju LF), 
- trajanje (angl. duration, v nadaljevanju DU). 

Datum začetka je osnova za izračun CPM-projekta. Glede na ta datum se prek ostalih trajanj 

aktivnosti izračuna planiran datum končanja projekta. Najzgodnejši začetek aktivnosti je 
najzgodnejši datum, na katerega se aktivnost lahko prične, vendar pod pogojem, da so vse 
potrebne predhodne aktivnosti že zaključene. Najzgodnejši zaključek aktivnosti je 
najzgodnejši predviden zaključek aktivnosti ob predpostavki, da so vse potrebne predhodne 
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aktivnosti že zaključene. Najkasnejši začetek aktivnosti je datum najkasnejšega začetka 
aktivnosti, da še ostanemo znotraj planiranega datuma končanja projekta. Najkasnejši 
zaključek aktivnosti pa je datum, do katerega mora biti aktivnost zaključena, da še 
ostanemo znotraj planiranega datuma končanja projekta. 

Slika 5: Primer časovnega izračunavanja v smeri poteka aktivnosti in v obratni smeri 

in prikazom CPM 

 

Vir: Lewis (2007, str. 88). 

Izračun časovnih mej posameznih aktivnosti začnemo z izračunom ES in EF vseh aktivnosti 
od začetka do konca. Pri aktivnosti 1 in 2 imamo ES 0, saj niso vezane na zaključek drugih 
aktivnosti in lahko z njimi začnemo takoj. Časovno opredelitev dobimo s seštevkom trajanja 
aktivnosti (DU) in ES. Nadaljujemo z izračunom aktivnosti 3, 4, in 5. Postopek ponovimo s 
seštevanjem trajanja in ES, s tem, da je ES pri vseh treh aktivnostih enak najdaljšemu 
zaključku EF predhodnih aktivnosti, ki je v tem primeru 15. Tako nadaljujemo naprej z 
izračuni ES in EF, pri vseh ostalih aktivnostih do konca diagrama. Pri računanju LS in LF 
pa naredimo postopek v obratni smeri poteka, kar pomeni, da začnemo pri aktivnosti 6. Čas 
LS izračunamo z odštevanjem trajanja od EF (LS=EF-DU). Enako naredimo pri vseh 

aktivnostih, kjer je trajanje v primerjavi z njihovimi vzporednimi aktivnostmi najdaljši, 
hkrati pa z izračunom časovnih opredelitev teh aktivnosti določimo CPM, ki je na sliki 5 

poudarjena s temnejšim ozadjem. Pri vseh ostalih aktivnostih, pri katerih je trajanje krajše, 
pa upoštevamo razliko trajanja aktivnosti v primerjavi z najdaljšim trajanjem vzporednih 
aktivnosti. To razliko odštejemo od LF, ki smo ga izračunali pri kritični vzporedni aktivnosti. 
Postopek ponovimo pri vseh aktivnostih od konca do začetka diagrama (Lewis, 2007). 

2.3.1.3 Gantogram 

Gantogram (angl. gantt chart) je eno najpomembnejših orodij, lahko rečemo tudi, da je 
temeljno orodje vsakega projektnega managerja, namenjeno planiranju in kontroliranju 
izvedbe projekta. Z njim v nasprotju z mrežnim planom grafično prikažemo tudi trajanje 
posameznih aktivnosti, nanizane druga pod drugo (Stare, 2018).  



17 
 

Prav tako tuji avtorji gantogram uvrščajo med temeljno orodje projektnega vodenja, in tako 
Verzuh (2008) navaja: »Slika pove več kot 1000 besed!« Pinto (2010) pa izpostavlja, da je 
nazoren, razumljiv, enostaven za posodabljanje kot tudi za ugotavljanje potreb po virih.  

Gantogram je v svojih začetkih vseboval veliko slabost, saj ni vključeval medsebojnih 
povezav aktivnosti. Zato se je razvil mrežni gantogram (slika 6), ki pa vključuje obe metodi, 
tako mrežno planiranje kot tudi gantogram (Stare, 2018). 

Slika 6: Mrežni gantogram s prikazano kritično potjo 

 

Vir: Stare (2018, str. 117). 

2.3.1.4 Ocenjevanje trajanja aktivnosti 

Ocenjevanje trajanja aktivnosti (angl. duration estimate) je najboljša možna ocena, koliko 
časa predvidevamo, da potrebujemo za izvedbe določene aktivnosti. Ocena trajanja ne 
pomeni, koliko časa želimo, da neka aktivnost traja, ali koliko nekdo zahteva naj aktivnost 
traja, ampak je izključno ocena, koliko časa res sami mislimo, da potrebujemo za izvedbo 
aktivnosti. Ocena trajanja aktivnosti mora biti realna zaradi izvedljivosti terminskega plana, 

kot drugo zelo pomembno dejstvo pa so izvajalci, saj če podamo nerealistično oceno, se 
izvajalci aktivnosti že vnaprej vdajo in niso motivirani za delo, saj vedo, da rok izvedbe 
aktivnosti ni mogoče doseči. V primeru realne ocene trajanja pa sami izvajalci vedo, da je 
delo možno izvesti znotraj postavljenega roka in se tudi ob pojavu težav pri svojem delu 
trudijo izpeljati aktivnost znotraj planiranih terminskih okvirjev (Portny, 2010). 

Ocena trajanja posameznih aktivnosti največkrat predstavlja največji izziv pri izdelavi 
terminskega plana. Če je podjetje že izdelalo podobne projekte, potem se ocene lahko 
določijo z manj tveganja in precej natančno na podlagi izkušenj ter podatkov iz preteklih 
podobnih projektov. Če pa gre za projekte, ki vsebujejo razvojne faze, oziroma so za podjetje 

nova, pa lahko uporabimo metodo tehnika ocenjevanja programa  (angl. program 
evaluation review technique, v nadaljevanju PERT). Glavna razlika med običajno oceno 
trajanja in oceno po metodi PERT je, da z metodo PERT trajanje aktivnosti ocenimo na 
podlagi statistike (Taylor, 2006). 
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                                                        (1) 

Pri čemer je: 

a = najbolj optimističen čas trajanja (angl. most optimistic time) 

b = najbolj pesimističen čas trajanja (angl. most pessimistic time)  

m = zaželjen čas trajanja aktivnosti (angl. most likely time) 

Te = ocenjeno trajanje (angl. estimate duration) 

Krajšanje projekta je mogoče doseči z ozirom na CPM. Obstajata dve možnosti, in sicer s 
prekrivanjem aktivnosti, druga možnost pa je razporeditev več ljudi na kritično aktivnost 
oziroma aktivnost prepustiti zunanjemu izvajalcu. V primeru prekrivanja aktivnosti 
naslednjo aktivnost začnemo izvajati, preden je bila predhodna v celoti zaključena, kar 
pomeni, da se bosta nek določen čas prekrivanja aktivnosti izvajali vzporedno. Pri drugi 
možnosti prerazporeditve več ljudi na določeno aktivnost je treba opozoriti, da se čas trajanja 
ne deli s številom ljudi. Pri končnem roku terminskega plana je zaželeno upoštevati končno 
rezervo, ki jo lahko porabimo za dodatna testiranja, odpravo morebitnih napak. Ob 
upoštevanju dodatne končne časovne rezerve tako dobimo končni rok za naročnika in končni 
rok za izvajalce, pri čemer končno časovno rezervo sestavimo tako, da posameznim 
izvajalcem aktivnosti postavimo malo krajši rok izvedbe, kot je planiran glede naš terminski 
plan (Stare, 2018). 

Slika 7: Primer krajšanja projekta  

 

Vir: Stare (2018, str. 120). 

2.3.1.5 Ocenjevanje stroškov projekta 

Ocenjevanje stroškov projekta se lahko izvaja z različnimi metodami ocenjevanja. Metode 
so med seboj različno natančne, iz česar sledi, da je določena metoda primerna za določeno 
fazo projekta glede na potrebno natančnost ocene stroškov v dani fazi.  
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Parametrična metoda oceni stroške na podlagi matematičnega modela, ob upoštevanju 
statističnih povezav med posameznimi parametri projekta. Podatki, ki so potrebni za oceno 
stroškov po tej metodi, so obseg projekta, izbrani parametri projekta in podatki podobnih 
projektov iz preteklosti. Stroški se ocenijo na podlagi normativov za neko enoto, kot je na 
primer strošek izgradnje enega metra kanalizacije. Pri tej oceni stroška so vključeni že vsi 
stroški in dobiček, tako da je to hkrati tudi že cena storitve. Ta metoda je primerna predvsem 
za gradbeništvo.  

Analogna metoda temelji na podatkih o podobnih projektih iz preteklosti, pri čemer so 
projekti podobni po velikosti, obsegu in kompleksnosti. Metoda posebej obravnava tudi 
odstopanja stroškov glede na razlike v projektih, saj projekta nikoli nista popolnoma enaka. 
Prednost metode je možnost hitre ocene, pri čemer ne nastanejo veliki stroški, in možnost 
ocene projekta, ko še niso podane vse informacije o projektu. 

Inženirska metoda je za oceno stroškov najnatančnejša. Podrobno se ocenijo vsi stroški 
posameznih aktivnosti na najnižji ravni strukture členitve dela, hkrati pa se ta ocena stroškov 
v povezavi s terminskim planom lahko uporablja za kontroliranje stroškov projekta. Za 
oceno stroškov po tej metodi potrebujemo seznam vseh aktivnosti projekta, potrebe po virih 
za izvedbo teh aktivnosti in seveda stroške teh virov. 

2.3.2 Organiziranje 

Glede na vrsto in značilnosti projektov se mora prilagajati organizacija projektnega 
managementa. Najpreprostejša oblika je individualna oblika, pri kateri naloge projektnega 
managementa izvajajo direktor podjetja, projektni manager ali vodja projekta brez 
sodelavcev, pri čemer je tudi sam odgovoren za celoten projekt. Pri določenih projektih pa 
je potrebna organizacija z več sodelavci, različnimi timi, vse do služb, ki skupaj skrbijo za 
vodenje enega projekta, ali multiprojektno izvajanje strateškega razvojnega programa. 
Projektni manager ali skrbnik projekta naj bi bil v celoti odgovoren za projekt (Hauc, 2007). 

Pri organiziranju potrebnih človeških virov za izvedbo projekta lahko prihaja do težave, še 
posebej pri velikih in kompleksnih projektih. Pri tem si moramo zastaviti tri ključna 

vprašanja (Kerzner, 2009): 

- Kakšne človeške vire potrebujemo? 
- Kje bomo človeške vire dobili? 
- Katera organizacijska struktura bi bila najboljša? 

Za določitev potrebnih človeških virov je treba določiti točno določene potrebne kompetence 
oziroma področja delovanja posameznika, koliko potrebnih virov s posameznih področij 
potrebujemo in kdaj točno jih potrebujemo (Kerzner, 2009). 

Kdo sodeluje s kom, kdo komu poroča in podobno se običajno prikaže v posebnem 
organigramu, ki ga tuji avtorji imenujejo RBS (angl. resource breakdown structure). S 
pomočjo RBS lahko nazorno prikažemo, kateri nosilec s katerimi člani širšega tima pokriva 
določeno področje, in pa kdo od internih članov tima je odgovoren za komunikacijo ter 
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nadzor dela zunanjih izvajalcev. Poleg RBS poznamo še eno pomembno orodje za 
organiziranje projekta, in sicer matriko pristojnosti in odgovornosti (angl. responsibility 
assignment matrix), s katero manager projekta zagotovi jasne vloge udeležencev projekta in 
prepreči poznejše nesporazume in nesoglasja (Stare, 2018).  

Po mnenju Lewisa (2007) moramo pri sami organizaciji dela oziroma pri človeških virih 
upoštevati tri ključne stvari: 

- pri izdelavi terminskega plana ne smemo upoštevati omejitev virov. Če sta lahko dve 
aktivnosti logično izvedeni vzporedno, jih tako tudi upoštevamo, 

- kritična pot je najdaljša in ne vsebuje časovnih rezerv. Treba se je zavedati, da imamo 
lahko projekt z najdaljšo izvedbo in ni kritična, ker vsebuje časovno rezervo, 

- nihče ni zmožen opravljati učinkovitega dela več kot 80 % delovnega časa. 20 % 
učinkovitosti izgubimo na račun osebnosti, utrujenosti in zamud (PFD). 

PFD (angl. personal, fatique and delays) pomeni izguba časa zaradi osebnosti (vsak 
posameznik potrebuje med delom premore), zaradi utrujenosti (učinkovitost izgubljamo s 
trajanjem dela zaradi utrujenosti) in zamud (izguba časa zaradi čakanja vhodnih podatkov 
za delo od drugih, navodil za nadaljnje delo (Lewis, 2007). 

2.3.3 Vodenje in lastnosti projektnega managerja 

O začetku procesa vodenja govorimo, ko projekt preide v fazo izvedbe (angl. executing 
process). Faza izvedbe vsebuje vse aktivnosti, ki so bile vključene v fazi planiranja, s ciljem 
doseganja vseh rezultatov projekta. Faza vsebuje koordinacijo ljudi in drugih virov, 
zagotavljanje naročnikovih pričakovanj, kot tudi vključevanje in izvedbo vseh aktivnosti 
projekta, določenih v fazi planiranja (Project Management Institute, 2013).  

Vodenje je lahko opredeljeno kot slog vedenja, ki je namenjen povezovanju tako 
organizacijskih kot tudi osebnih interesov z namenom zasledovanja ciljev. Vsi managerji 
imajo nekatere vodstvene odgovornosti. Samo vodenje je sestavljeno iz več kompleksnih 

elementov, trije najbolj osnovni elementi so oseba, ki vodi (angl. the person leading), ljudje, 
ki jih vodi (angl. the people being led), in projektno okolje (angl. project environment). 

Projektni managerji se pogosto izbirajo glede na njihov stil vodenja, pri čemer je razlog 
zavrnitve določenega managerja največkrat nezmožnost uravnavanja njegovih tehničnih in 
vodstvenih projektnih funkcij. Za takšno situacijo so opredeljeni predvsem štirje razlogi 
(Kerzner, 2009): 

- večje so tehnične kompetence projektnega managerja, večja je možnost 
prekomernega vključevanja v tehnične podrobnosti, 

- težje projektni manager prenese tehnične odgovornosti na druge, bolj je verjetno, da 
se bo v tehnične rešitve prekomerno usmerjal sam, 

- večje je zanimanje projektnega managerja za tehnične rešitve, bolj bo zagovarjal 
prepričanje, da mora biti projektni manager specialist tehničnih rešitev, 
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- manjše so tehnične kompetence projektnega managerja, bolj verjetno je, da bo 
pretiraval z netehničnimi funkcijami (administrativnimi deli). 

Po mnenju Taylorja (2006) se projektni managerji ne morejo več zanašati na svojo pozicijo 
ali vpliv za doseganje ciljev projekta, kajti projektni managerji niso neposredno hierarhično 
nad člani projektnega tima. Tako mora imeti projektni manager zelo dobre osebnostne 
+lastnosti za pogajanja (pridobitev potrebnih človeških resursov za potrebe projekta), 
sposobnost motiviranja in vodenja vpletenih skozi celoten cikel projekta, kot tudi dobrih 
tehničnih in organizacijskih sposobnosti. Projektni manager naj bi imel naslednje lastnosti 
po vrsti, glede na pomembnost (Taylor, 2006): 

- komunikacijske sposobnosti (dober poslušalec, pogajalec), saj naj bi projektni 
managerji 90 % svojega časa komunicirali bodisi s svojim projektnim timom, 
naročnikom, funkcijskimi managerji in višjim managementom, 

- organizacijske sposobnosti (planiranje, postavitev ciljev, analiziranje), 
- team building (sposobnost empatije, motivacije in kreativnost), 
- vodstvene sposobnosti (določanje primerov, energičnost, vizija, delegiranje in 

pozitiven odnos), 
- sposobnost obvladovanja (fleksibilnost, kreativnost, potrpežljivost in vztrajnost), 
- tehnično znanje (izkušnje in projektno znanje).   

Pomembno dejstvo glede na naštete potrebne lastnosti je, da je tehnološko znanje na zadnjem 
mestu po pomembnosti. Čeprav je tehnično znanje pomembno, projektnemu managerju ni 
treba biti specialist na nekem področju, ampak je zaželeno, da je njegovo znanje bolj 
generalno in široko kot pa ekspertno na tehničnem področju. Če ekspert tehničnega področja 
vodi projekt, je zelo verjetno, da ne bo upošteval ostalih pogledov, ampak bolj svoje. 
Nagnjenost ekspertov je zelo izrazita v zaupanje v svoje rešitve, neupoštevanje rešitev 
ostalih, zato je v njihovih očeh njihova rešitev edina možna rešitev. Če pa je znanje 
projektnega managerja bolj generalno in široko, je njegovo dojemanje veliko bolj odprto za 

mnenja in rešitve vseh članov tima, s čimer so rezultati projekta veliko boljši (Taylor, 2006). 

Po mnenju Taylorja (2006) lahko vse potrebne lastnosti projektnega managerja razvrstimo 

v štiri skupine: 

- osebnostne lastnosti, 
- vedenjske veščine, 
- poslovne veščine, 
- in tehnična znanja. 

Poznamo več načinov vodenja, ki so se spreminjali tudi skozi obdobja. Prve raziskave v 60 
letih so vodenje delile glede na videnje svojih podrejenih s strani vodje samega, pri čemer 
so jih delili na slabe in dobre podrejene (teorija X in teorija Y). V sedanjem času se je 
pokazalo, da so najbolj uspešni vodje projektov tisti, ki spontano uporabljajo več načinov 
vodenja glede na situacijo, kar pomeni, da so usmerjeni tako k ljudem kot nalogam, s čimer 
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pridemo do mrežnega modela vodenja in situacijskega modela vodenja. Več o tem si lahko 
preberete v knjigi Projektni management (Stare, 2018). 

2.3.4 Kontroliranje 

V izvajanju projektov lahko kljub še tako skrbnim pripravam in planiranju prihaja do 
odstopanj, ki so lahko posledica več dejavnikov, kot so spremembe, tehnične težave, napake, 
težave z dobavitelji ali neučinkovitost projektnega tima. Kontroliranje je zadnji korak 
procesa projektnega managementa. V fazi izvajanja projektni manager z vodenjem 
zagotavlja učinkovito izvajanje aktivnosti, s kontroliranjem pa preverja, ali izvedba poteka 
po planu (Stare, 2018). 

Kot navaja Lewis (2007), so vse predhodne faze izvedene z namenom, da dosežemo in lahko 
izvajamo kontroliranje projekta, kar je naloga projektnega managerja. Proces kontroliranja 
je primerjanje trenutnega stanja na projektu s planiranim stanjem in izvajanje korektivnih 
ukrepov v kolikor se ob primerjavi pojavi odstopanje. Kot ključen dejavnik za uspešno 
izvajanje kontroliranja so informacije o projektu, na podlagi katerih se proces kontroliranja 
lahko izvaja. Žal ima veliko organizacij dobre sisteme za sledenje zalog, prodaje in 
proizvodnje, vendar ne za sledenje informacij projektov. V takšnih organizacijah je potrebno 
ročno sledenje projektov. 

Lewis (2007) navaja tudi doseganje samokontrole članov tima. Kontroliranje projekta je 
možno le v primeru, da tudi vsak posamezni član kontrolira svoje opravljeno delo. Tako 
lahko projektni vodja doseže kontroliranje projekta na makro nivoju, ob predpostavki, da je 
doseženo kontroliranje na mikro nivoju projekta, kar pa ne pomeni, da mora projektni vodja 
skrbeti tudi za kontrolo na mikro nivoju. To pomeni, da morajo biti ustvarjeni pogoji, pod 
katerimi lahko vsak član tima doseže kontrolo svojega dela. Za doseganje samokontrole 
članov tima je treba upoštevati pet osnovnih pogojev, ki jih za to potrebujejo: 

- jasna definicija, kaj morajo narediti, skupaj z namenom, 
- osebni plan posameznika, kako narediti zahtevano delo, 
- sposobnosti in resurse glede na zahtevano nalogo, 
- povratne informacije o napredku, ki prihajajo neposredno z dela, 
- jasno definiranje njihovih pooblastil za sprejetje kolektivnih ukrepov ob odstopanju 

od plana (člani ne smejo biti brez pooblastil). 

Stare (2018) navaja, da mora biti kontroliranje redno, vendar hkrati racionalno, hkrati pa 
morajo biti kontrolni pregledi dokumentirani. Po rezultatih raziskave tedenski pregledi v 
nasprotju z mesečnimi pregledi zmanjšajo zamudo projekta za deset odstotkov. Zavedati se 
je treba, da prej odkrijemo odstopanja, manjša so, in lažje jih je odpraviti. Zelo pomembno 
je, da člani tima sodelujejo pri kontroli, da dajejo prave informacije o stanju ter da ne 
prikrivajo napak in težav. Projektni vodja mora biti zato prizanesljiv do prinašalcev 
informacij in se usmeriti predvsem v iskanje rešitev in reševanje težav. Kasneje pa se kot 
vodja pogovori s tistim, ki je odgovoren za težavo. Treba pa je opozoriti tudi, da kontrolni 
pregledi in administracijske aktivnosti za člane tima niso preobsežne, saj to negativno vpliva 
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tako na njihov razpoložljiv čas za delo na projektu kot tudi na zadovoljstvo. Na samih 
kontrolnih sestankih (angl. status meetings ali progress meetings) naj bi projektni vodja s 
spodbujanjem in usmerjanjem odprte razprave zbral informacije, ki jih člani tima sicer ne bi 
zapisali v dokumente. Hkrati projektni vodja sestanek izkoristi za stalen neformalen pritisk 
na člane tima z vzpodbujanjem in opozarjanjem na roke. Priporočljiva pogostost sestankov 
je glede na avtorje različna, glede na vrsto in kompleksnost projekta. Heerkens (2002) pa 
predlaga sestanek na vsake štiri odstotke trajanja projekta. Stare (2018) navaja, da se v praksi 
redni kontrolni sestanki določijo na začetku in se izvajajo do konca projekta. Večja 
strokovna vprašanja se na teh sestankih ne rešujejo, ampak se za to skličejo sestanki posebej. 
Andersen (2004) predlaga, da projektni vodja na kontrolnih sestankih postavlja vprašanja, 
na katere člani tima lahko preprosto odgovorijo z da ali ne, ali z ocenjeno vrednostjo. 

Zapisnik kontrolnega sestanka po mnenju Stare (2018) naj bi vseboval naslednje kratke 
informacije: 

- aktivnosti, ki naj bi bile oziroma so izvedene po zadnjem kontrolnem sestanku, 
- aktivnosti, ki so blizu koncu, 
- aktivnosti ki se izvajajo, in njihovo trenutno stanje (rezultati), 
- aktivnosti, ki naj bi se začele v prihodnosti, 
- stroški projekta (poraba sredstev, ocenjena vrednost dokončanja), 
- težave, ovire, tveganja, 
- predlagani ukrepi in spremembe za odpravljanje odstopanj (čas, stroški, kakovost).  

Za vsak ukrep je treba navesti odgovorno osebo in rok za izvedbo ukrepa. 

Lewis (2007) navaja, da razni kontrolni sistemi ne smejo biti preobsežni ter hkrati ne 
preenostavni. Glede na kompleksnost projekta se prilagaja tudi kompleksnost sistema 
kontroliranja. Prakticirati je treba princip vzdržuj preprostost, neumno (angl. keep it simple, 
stupid, KISS).  

2.3.4.1  Kontroliranje časa 

Najpogosteje uporabljeno orodje za ugotavljanje pravočasnosti izvedbe je gantogram, v 

katerega vnašamo dejanske začetke in konce izvedenih aktivnosti in jih primerjamo s 
planiranimi. Razlike med njimi v danem trenutku pomenijo časovna odstopanja. Kot 
nadgradnja gantograma sta najbolj znana pripomočka za obvladovanje časa linija stanja 
(angl. jogging ali progress line) in analiza planiran-trenutni-bodoči (angl. baseline-
current-future, B-C-F). Linija stanja kaže, za koliko je izvajanje posamezne aktivnosti pred 
planiranim rokom ali za njim. Na podlagi poročanja izvajalcev aktivnosti se označi odstotni 
delež izvedbe posamezne aktivnosti, s čimer dobimo informacijo o trenutnem stanju 
aktivnosti. Pri analizi B-C-F pa vzporedno s planiranim potekom izvedbe izrišemo tudi 
dejansko izvedbo aktivnosti. Ko vnesemo še predvideni čas za izvedbo trenutne aktivnosti, 
če ta ne poteka po planu, poleg trenutne zamude vidimo tudi predvideno zamudo ob koncu 
projekta v primeru, da ne ukrepamo. Še posebej pri razvojnih projektih, kot so na primer 
razvojni programski projekti, je seveda težko ugotoviti odstotni delež končanja trenutne 
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aktivnosti. Predlog nekaterih različnih avtorjev je, da se pri takšnih aktivnostih vnese 25 
odstotni delež končanja ob začetku dejanske izvedbe, 50 odstotni delež približno na polovici, 
in 75 odstotkov, ko je aktivnost blizu konca (Stare, 2018). 

Časovna odstopanja se običajno pojavijo zaradi nerazumnih planiranih rokov. V splošnem 
lahko člani tima trajanje aktivnosti ocenijo z razumno natančnostjo, če pa to ni mogoče, 
lahko s PERT-metodo zagotovimo primerne ocene trajanja aktivnosti. V splošnem ni težava 
primerno oceniti trajanje aktivnosti, ampak je običajno težava v preveč tesnem urniku 
zaporedij aktivnosti (Taylor, 2006). 

Stare (2018) pa navaja tudi ostale vzroke za zamujanje na projektih: 

- neustrezno ocenjeno trajanje aktivnosti, 
- neučinkovitost ali nezmožnost izvajalca aktivnosti, 
- nesoglasja v timu (tehnološke rešitve, spori), 
- dodatne zahteve, spremembe naročnikovih specifikacij, 
- težave pri izvedbi, 
- zamude zaradi predhodnih aktivnosti, 
- slabo povezovanje aktivnosti 
- in zamujanje dobav materiala in opreme. 

Ob časovnih odstopanjih se je najprej treba vprašati, ob kako velikem zaostanku (tolerancah) 
začeti ukrepati. Tolerance so lahko določene že ob začetku projekta. Ob odločitvi za 
ukrepanje pa je treba upoštevati (Stare, 2018): 

- planirano trajanje in delež že izvedenega dela, 
- rezervni čas (časovno varianco, če je to nekritična aktivnost), 
- planiran datum dokončanja aktivnosti, 
- še potreben čas in potrebne ure za dokončanje aktivnosti.  

Če ob zamujanju projekta ni nobene časovne rezerve, izvajalci pa kljub delu z nadurami 

aktivnosti ne bodo mogli izvesti v roku, so na voljo tri vrste ukrepov (Stare, 2018): 

- krizna akcija, 
- hitro sledenje, 
- in razdrtje plana. 

Krizna akcija pomeni vključitev vseh razpoložljivih sredstev, kar lahko pomeni tudi 
zvišanje stroškov. Po potrebi se vključijo tudi dobavitelji in pogodbeniki. Če  je projekt 
kritično pomemben za združbo, se lahko v krizno akcijo vključi celotna združba. 

Hitro sledenje (angl. Fast-tracking) pomeni, da preverimo vse aktivnosti, ki še sledijo do 
konca projekta, in tiste z mehkimi povezavami skušamo čim bolj prekriti, s čimer dosežemo 
vzporedno izvajanje aktivnosti v čim večji meri. Razdrtje plana (angl. schedule crashing) 
pa pomeni vključevanje dodatnih ljudi, s katerimi skrajšamo trajanja aktivnosti na kritični 
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poti, prav tako pa lahko to pomeni zvišanje stroškov. Če je zamuda manjša, lahko to 
nadomestimo z dodatnim vloženim trudom izvajalcev (Stare, 2018). 

Verzuh (2008) še posebej opozarja na časovne zamude, ki nastanejo zaradi čakanja na odziv 
naročnika (primer čakanja potrditve zasnove izvedbe). Kot rešitev navaja izvedbo drugih 
aktivnosti, medtem ko čakamo potrditev s strani naročnika, naročniku pa z gantogramom 
prikažemo možno zamudo zaradi njegove neodzivnosti, s čimer ga spodbudimo k hitrejšemu 
odzivu. Z vidika kontroliranja je pri tem pomembno, da se čakanje na odziv naročnika 
pravočasno ugotovi in izvede ukrepe.  

2.3.4.2 Kontroliranje sprememb projekta 

Pojav sprememb glede na prvotni plan projekta je neizogiben. Povzroči jih lahko več 
različnih faktorjev, vključno z netočnim planiranim proračunom in ocenami trajanja 
aktivnosti, kot tudi predlog sprememb s strani naročnika ali članov tima, medtem ko se med 
izvajanjem projekta nadgrajuje znanje. Sprememba v poteku projekta je kontrolirana skozi 
proces vodenja spremembe (angl. configuration management process), ki je formalen proces 
določen s strani projektnega vodje in članov tima, ali v nekaterih primerih organiziran na 
kraju samem, s prikazom predlaganih sprememb, potrditvijo sledenja sprememb in 
potrditvijo razvojnega procesa. Prikaz predlaganih sprememb (angl. screening 
recommended changes ) so lahko na pobudo naročnika kot tudi izvajalca. Predlagane 
spremembe naj bi bile predložene projektnemu vodji, ki oceni vpliv spremembe na projekt. 
Veliko podjetij pa ima za določanje vpliva na projekt poseben odbor za kontrolo sprememb 
(angl. change control board). Odbore za kontrolo sprememb najdemo predvsem v inženirskih 
organizacijah, kjer imajo spremembe velik tehnični vpliv. Če odbor za kontrolo sprememb 
ne obstaja, naj bi ga projektni vodja oblikoval, saj ima vsak projekt, še posebej kompleksen, 
veliko število predlaganih sprememb, ki jih je treba hitro oceniti in sprejeti odločitev. 
Nekatere predlagane spremembe nimajo vpliva na predvidene stroške, terminski plan ali 
resurse, zato jih lahko projektni vodja potrdi samostojno. Pri predlaganih spremembah, ki 

imajo vpliv na plan projekta, pa jih lahko potrdi le višje vodstvo ali odbor za predlaganje 
sprememb (Taylor, 2006). 

Spremembe pa niso vedno negativne, saj lahko določen predlog spremembe celo zmanjša 
planirane stroške ali skrajša izvedbo projekta. Treba se je le zavedati, da se spremembe ne 
smejo izvajati nenadzorovano. Hkrati pa se je treba zavedati, da se kasneje v fazi projekta 

odločimo ali odkrijemo potrebo po spremembi, večji vpliv bo imela na uspeh ali neuspeh 
projekta (Stare, 2018). 

Karvonen (1998) navaja, da stroški sprememb presegajo deset odstotkov vseh stroškov, 
največkrat pa jih povzročajo spremembe zasnove pričakovanega proizvoda. Na sliki 8 je 
prikazano, da imamo v začetnih fazah projekta največji vpliv na obvladovanje sprememb, 
pri čemer so stroški sprememb v začetnih fazah najnižji. 
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Slika 8: Stroški sprememb po fazah projekta 

 

Vir: Burke (2003, str. 213). 

Poznamo več vrst sprememb. Lahko jih delimo glede na vpliv na projekt (neposredne in 
posredne), področje vpliva (vsebinske in planske), trajanje (začasne in trajne), obravnavo 
(uradne in prikrite), možnost odločanja o spremembi (nujne in predlagane) in glede na kritje 
stroškov (plačljive in neplačljive). Neposredne spremembe so spremembe ciljev, obsega, 
plana in organizacije projekta (dejavnikov projekta, ki so bili potrjeni ob koncu priprave 
projekta). Posredne spremembe povzročijo neposredne spremembe, s tem da se odločimo, 
ali bomo neposredno spremembo izvedli ali ne. Primer posredne spremembe je lahko, da na 
trg pride boljši ali enak izdelek, kot ga mi razvijamo (nato se odločimo, ali bomo cilje 
projekta spremenili ali ne). Vsebinske spremembe se nanašajo na proizvod projekta 
(sprememba zahtev, nove rešitve), planske spremembe pa na izvedbo projekta (terminski 
plan, končni rok, stroški). Vsebinske spremembe so trajne, planske pa začasne. Trajne 
spremembe so zavedene v načrtih in specifikacijah, začasne pa so v domeni članov tima in 
so potrebne za pravočasno zagotovitev izvedbe. Uradne spremembe so spremembe, ki so 
bile obravnavane in odobrene v dogovorjenem procesu odobravanja spremembe, prikrite 
pa so tiste, za katere se člani tima odločijo brez obveščanja ostalih in dobili odobritev. 

Prikrite se obravnavajo v procesu kontroliranja projekta. Nujne spremembe so tiste, ki se 
morajo izvesti, da lahko člani tima dosežejo cilje projekta, zato se ne odloča o sprejetju 

spremembe, ampak le o načinu izvedbe. Plačljive spremembe predlaga naročnik, ki tudi 
nosi stroške, povezane s spremembo. Posledice so spremembe pogodbe in planov. 
Neplačljive spremembe so tiste, katere spremembe predlagajo člani tima oziroma izvajalci, 
zato naročnik teh stroškov ne krije (Stare, 2018). 

Proces obvladovanja sprememb naj bi poleg priprave predloga vključeval tudi razmislek 

o alternativah in oceno vpliva spremembe na cilje projekta. Če je sprememba odobrena in se 
izvede, je ob končanju izvedbe koristno preveriti ustreznost prvotnih ocen in vpliva, hkrati 
pa graditi tudi bazo sprememb preteklih projektov, na podlagi katerih se lahko kasneje učimo 
in bolj učinkovito izvedemo prihodnje projekte (Stare, 2018). 
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2.3.4.3 Kontroliranje stroškov projekta 

Najpreprostejša oblika kontroliranja stroškov je, da v tabelo planiranih stroškov zapišemo 
dejanske stroške, ter jih primerjamo med seboj. Vendar za realno in učinkovito kontrolo 
potrebujemo čas in stanje izvedbe aktivnosti oziroma projekta. Zaradi različno dolgih 
aktivnosti je smiselno stroške kontrolirati tudi med izvedbo projekta in ne le ob končanju 
projekta (Stare, 2018). 

Analiza prislužene vrednosti (angl. earned value analysis, EVA) je metoda, ki se uporablja 
za celovito spremljanje projektov, in skrbi, da projekt ostaja znotraj planiranih stroškov, časa 
in kvalitete. Metoda se imenuje tudi analiza razlik (angl. variance analysis). Metoda 
omogoča projektnemu vodji določitev kontrolnih točk projekta in določitev morebitnih 
korektivnih ukrepov (Lewis, 2007). 

Slika 9: Aktivnosti projekta ob določenem času zaostajajo za planom, stroški so 

prekoračeni 

 

Vir: Lewis (2007, str. 121). 

Slika 10: Aktivnosti projekta ob določenem času prehitevajo plan, stroški so v okviru 

planiranih 

 

Vir: Lewis (2007, str. 121). 
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Razlika stroškov (angl. cost variance): Primerjava razlike in opravljenega dela. 

Razlika planiranega (angl. schedule variance): Primerjava planiranega in opravljenega 
dela. 

Planirani stroški za planirano delo (angl. budgeted cost of work scheduled, BCWS): 
Planirani stroški za opravljeno delo v danem časovnem obdobju ali količina dela, ki naj bi 
bila vložena v časovnem obdobju. 

Planirani stroški za opravljeno delo (angl. budgeted cost of work performed, BCWP): 
Planirani stroški opravljenega dela v določenem časovnem obdobju ali količina dela, ki je 
dejansko bila vložena. BCWP imenujemo tudi prislužena vrednost.  

Dejanski stroški opravljenega dela (angl. actual cost of work performed, ACWP): 
Dejanski stroški, ki so porabljeni za opravljeno delo v določenem časovnem obdobju. 

                                      Razlika stroškov = BCWP – ACWP                                         (2) 

                               Razlika terminskega plana = BCWP – BCWS                                 (3) 

Ob zaznavanju razlike oziroma zaznanih odstopanjih ob uporabi metode EVA, se je na 
razlike treba odzvati. Naslednji korak zaznavanja je razumeti, kaj je odstopanje povzročilo 
in nato odločiti o potrebnih ukrepih za odpravo zaznanih razlik. Splošnega odgovora, kako 
velike razlike oziroma odstopanja so dovoljene, ni. Je pa vse odvisno, kakšne vrste projektov 
izvajamo. Splošno veljajo sprejemljive razlike: 

- ± 3–5 % razlike (dobro definirane konstrukcijske rešitve), 
- ± 10–15% razlike (raziskovalni in razvojni projekti), 
- X % razlike (za čisto razvojne in raziskovalne projekte). 

Vsaka organizacija razvije svoje tolerančne meje razlik glede na pretekle izkušnje projektov. 
Nato je treba strmeti k zmanjševanju teh. Čeprav razlike 0 % ne bomo nikoli dosegli, mora 
biti 0 % razlike naš cilj (Lewis, 2007). 

3 MEHKI DEJAVNIKI USPEŠNEGA PROJEKTNEGA DELA 

3.1 Vodenje projektnega tima 

V različnih literaturah se pojavljajo različne definicije pojma vodenja, vsekakor pa je skupna 

lastnost vsem vplivanje in motiviranje ljudi, da delajo v smeri ciljev oziroma v primeru 
projektov v smeri cilja projekta.  

Tradicionalno ljudje ob misli na vodjo organizacije, divizije ali tima mislijo, da je to oseba 
z najvišjo avtoriteto kot direktor ali predsednik. Mnogo odgovornosti pripišejo temu vodji, 
ena izmed najpogostejših je, da ima vodja vedno prav in nosi odgovornost za celoten tim kot 
usmerjevalec na sestankih, soočanje z mišljenjem vseh ostalih in dvigovanjem njihovih 
kompetenc. Takšen pristop zahteva eno osebo na stolu, ki bo vse opazila, vse vedela, vse 
naredila in vodila vso vsebino ter procese. To je podobno, kot bi bil tim čoln z eno osebo 
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oblikovalec, kapitan, navigator in inženir istočasno, ostali člani pa bi se komaj kdaj pojavili 
Schwarz (2013). 

Vodenje in vodenje timov oziroma skupin je pravzaprav zelo zahtevno. Ljudje so v timih po 
navadi manj prepričani, kaj to pravzaprav pomeni ter kakšen je dejanski obseg vodenja. 
Imajo občutek, da vedo, kako stvari potekajo, vendar dejansko vodenje lahko pomešajo z 
ostalimi pomeni, kot so projektni management ali samo z dobrimi med osebnostmi 
lastnostmi. Na žalost pa to ni dovolj, kajti za vodenje imamo lahko na razpolago najboljšo 
tehnologijo, procese, projekte in celo najboljše strokovnjake, vendar to še ne pomeni, da 
bomo brez primernega vodenja dosegli dovolj dobre učinke in rezultate za podjetje kot tudi 
za posameznika. Če pa je del vodenja izveden na pravilen način, sledijo uspehi na vseh 
področjih, kot so produktivno delo, pravilne odločitve, pozitivno delovno okolje, dobiček 
itn. Pri vodenju ne gre samo za obvladovanje procesa in procedure, gre predvsem za ustrezno 
komuniciranje, motivacijo in pa zmožnost vplivanja na druge. Kot vodja je bolje imeti oči 
vedno odprte in proste roke, kot pa oči zaprte in polne roke dela. Gre predvsem tudi za 
postavljanje pravih vprašanj zaposlenim in ne dajanju ali iskanju pravilnih odgovorov 
(Sutton & Chatham, 2017). 

Cook (2009) pravi, da ima vodja tima neposreden vpliv na okolje samega tima, prav tako pa 
stopnja podpore svojih članov tima in izziv neposredno vpliva na njihovo uspešnost. Stopnja 
podpore pomeni, da ustvarja pozitivne povratne informacije, posluša, svetuje in podpira 
svoje člane tima. Izziv pomeni spodbujanje članov narediti boljše, kot smo zahtevali, kot 
tudi izzivanje članov, da ponovno razmislijo o svojih dejanjih in odločitvah, ter sprašujejo 
in predlagajo alternative.   

Vodja kot posameznik je oseba, ki skupino vodi, jo usmerja in je skupini vzgled. Vodja mora 
svojim podrejenim nuditi občutek varnosti in pripadnosti, česar rezultat je večji neoviran 
fokus zaposlenih na svoje delo. Tudi vodja pa vsekakor lahko naredi napako, vendar je zelo 
pomembno, da napako uporabi v prid napredku ter novim izkušnjam (Hočevar, Jaklič & 
Zagoršek, 2003). 

Kirkman in Harris (2017) opozarjata tudi na vidik vodenja v preteklosti, ki je bil drugačen 
od sedanjega vidika vodenja tima. Kot sodoben pristop vodenja tima je predlagano 
tridimenzionalno vodenje tima (angl. 3D team leadership). Pristop govori o pozornosti 
vodenja vseh treh dimenzij, med katerimi prva dimenzija pomeni posamezniki v timu, druga 
pomeni tim kot celota in tretja podskupine znotraj tima.  

Ob vsem tem se srečujemo z vprašanji, kakšen mora biti vodja? Ali katere lastnosti 
potrebuje, da bo dober vodja? V večini virov je zaslediti, da je velik delež lastnosti prirojenih 
posamezniku, ter da ga to uvršča med dobre vodje ali ne, kot drugo pa tudi, da se je te 
lastnosti možno tudi priučiti oziroma naučiti. Vodenje kot tudi zahtevane lastnosti vodje pa 
so se skozi čas razvijale in spreminjale. 
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Več kot dve desetletji nazaj avtorji navajajo, kakšen mora biti vodja, in tako Možina (1994) 
navaja, da se uspešni vodja srečuje z nenehnimi spremembami v organizacijah in jih sam 
tudi izzove, ima dolgoročno vizijo in občutek za smer, niso brez čustveni. 

V sedanjem času pa se kot ene izmed kvalitet vodje navaja (Adair, 2016): 

- entuziazem, 
- integriteta (kvaliteta, zaradi katere zaposleni zaupajo v vodjo), 
- žilavost (zahtevna osebnost, zaradi nje so spoštovani vendar ne nujno priljubljeni), 
- poštenost (posameznika je treba obravnavati drugače ter hkrati enako), 
- topla oseba (vodenje vključuje tako srce kot razum), 
- ponižnost (lastnost najboljših vodij, vodja ne sme biti aroganten), 
- in zaupanje (je bistvenega pomena, predpogoj zaupanje vase). 

Efektivno vodenje funkcijskih timov (angl. functional work teams) lahko zahteva veliko 
specifičnih vedenj vodje. Primeri specifičnih vzorcev vedenj vodje, ki so lahko uporabljene 
za vplivanje na posamezne dejavnike uspešnosti tima so naveden v tabeli 3. Ustrezen vzorec 
vedenja vodje je odvisen od situacije in pomembnosti dejavnika v danem trenutku (Yukl, 
2013).  

Tabela 3: Vpliv vedenja vodje na dejavnike uspešnosti tima 

 

Vir: Yukl (2013, str. 254). 

Burtis in Turman (2010) navajata tudi pet različnih tipov vodenja tima, in sicer kot izvajalec 
(pobudnik za določene aktivnosti), sledilec (podpornik pobud drugih), vodnik (zna pritegniti 
pozornost drugih), manager in vodja.  

Uspešnost tima je odvisna od kvalitete vodje tima. Tim potrebuje močnega in sposobnega 
vodjo na vrhu, z velikim občutkom za kolektivno vodenje, ter z zahtevanimi kompetencami 

članov tima. Kaj pravzaprav pomeni močen in sposoben vodja? To pomeni, da vodja 



31 
 

upošteva kulturo, v kateri deluje (kultura nacionalnosti, podjetja kot tudi članov tima) kot 
tudi psihološki vidik članov tima, s katerimi deluje (Amann & Krickeberg, 2017). 

Zelo uspešni timi se ne izoblikujejo sami od sebe. Uspeh pride kot rezultat vodenja, učenja, 
motivacije in poguma. To so zavestne aktivnosti, ki dvigujejo posameznikovo motivacijo, 
občutek pripadnosti in osebno odgovornost za uspeh (Williams, 2006). 

3.2 Motiviranje članov tima 

Ena ključnih nalog managementa je, kako doseči visoko raven uspešnosti z motiviranjem. 
Treba je razumeti faktorje, ki motivirajo, in kako v luči teh faktorjev razviti procese 
nagrajevanja, da bodo dvigovali motivacijo, zavezanost in pozitivno vedenje. Motivacijska 
teorija se ukvarja z vprašanjem, kaj je gonilo, da ljudje nekaj naredijo, oziroma kaj vpliva 
na vedenje ljudi v različnih okoliščinah, kar je prikazano na spodnji sliki 11.  

Slika 11: Motivacijski model

 

Vir: Armstrong (2007, str. 120). 

Model na sliki 11 predpostavlja, da se proces motivacije začne z zavestno ali nezavestno 
prepoznavo določene potrebe. Ta potreba ustvari željo doseganja določenih ciljev. Cilji so 
ustvarjeni na način, da verjamemo, da bomo z njimi zadovoljili potrebe. Če cilj dosežemo, 
zadostimo potrebi, način, kako smo dosegli cilj, pa si zapomnimo, in ga uporabimo ob 
naslednji podobni potrebi. Če cilja ne dosežemo, se ponovi enak proces še enkrat od začetka. 

Postopek se ponavlja, saj se ob dosegu cilja pojavi nova potreba ter s tem nov cilj Armstrong 
(2007). 

Herzberg, Mausner in Snyderman (1957) navajajo dva tipa motivacije, in sicer notranjo in 
zunanjo motivacijo. Notranja motivacija nastopi, ko ljudje pri opravljanju svojega dela 
čutijo notranji interes, izziv, odgovornost, svobodo pri odločanju in razvijanje svojih 
sposobnosti za osebno rast. Zunanja motivacija se pojavi, ko je nekaj storjenega za njih in 
jih to motivira. To vključuje nagrajevanje, kot so povečano plačilo, da so prepoznani, 
napredovanja, pohvale in tudi kritika ter disciplinski ukrepi. 

Odgovor na vprašanje motiviranja izobraženih zaposlenih Reeves in Knell (2001) 
navajata, da tisti najbolj bistri in najboljši želijo intelektualni izziv in možnost neprestanega 
učenja. Coyle (2001) pa kot odgovor na to vprašanje navaja, da usposobljeni programerji ne 
stremijo k zadostnem plačilu, ampak bolj cenijo spoštovanje med svojimi vrstniki 
programerji, ker je to toliko težje doseči. 
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Podjetja konstantno iščejo najboljše prakse motiviranja in pogosto najemajo eksperte za 
pomoč pri uvedbi novih pristopov. Žal za motiviranje ljudi ni ene najboljše prakse, ki bi bila 
skupno sprejeta za vse motiviranje Frick (2011). Drucker (2001) navaja, da obstaja vsaj 34 
različnih teorij o motiviranju za podjetja, večina pa je medsebojno izključujočih. Razlog je 
preprost, saj smo ljudje kompleksne živali. Poslovneži že dolgo iščejo pravi poslovni model, 
pravo organizacijsko strukturo, pravi stil vodenja in pravi način ravnanja z ljudmi. Frick 
(2011) navaja, da je bilo iskanje do sedaj zaman.  

Frick (2011) navaja izvedeno študijo o motiviranju izobraženih zaposlenih, katere rezultate 
prikaže kot ključne pozitivne in negativne faktorje motiviranja. Prvih pet ključnih pozitivnih 
faktorjev motiviranja je: 

- smiselno delo, 
- verjeti v cilj, misijo, 
- javna podpora, 
- možnost napredovanja, 
- in odnosi s sodelavci. 

Kot prvih pet negativnih faktorjev motiviranja pa navaja: 

- nezadostno število resursov,   
- slabi managerji, 
- pomanjkanje podpore vodstva, 
- nenaklonjenost do dela s podizvajalci, 
- in vsakodnevna vožnja v službo. 

3.3 Komuniciranje v projektnem timu 

Berkun (2005) navaja, da kljub temu, kako očitno je, da pozitivna komunikacija s člani tima 
prinaša dobre odnose z njimi, so posamezniki redko nagrajeni za takšen način delovanja. 
Neformalni pogovori z ostalimi so investicija v odnose in informacije, kajti na takšen način 
lahko pridobimo tako zaupanje kot dostop do dejstev, ki jih drugače ne bi izvedeli. Na takšen 
način smo v položaju pred ostalimi v timu. Vemo več, kaj se dogaja in kaj ne, s tem pa 
imamo tudi večji vpliv nad dogajanjem. Vsaka komunikacija ima pet osnovnih stanj, pri 
čemer je komunikacija uspešna, če dosega vsaj tretjo stopnjo (razumevanje) oziroma četrto 
ali peto. Pet osnovnih stanj vsake komunikacije (Berkun, 2005): 

- oddaja (ob poslanju elektronskega sporočila ali glasovnega sporočila, nekomu 
pošljemo del informacije, kar pa ne pomeni tudi, da ga je prebral oziroma slišal), 

- sprejem (ko naslovnik preveri elektronsko pošto ali se prijavi v sistem glasovnih 
sporočil, to ne pomeni, da je sporočilo tudi prebral oziroma ga poslušal), 

- razumeti (absorbirati in pravilno tolmačiti informacijo sporočila pomeni velik 
preskok glede na zgolj prejetje sporočila. Aktivnost mora zavzeti mesto, če jo želimo 
razumeti, za razliko od stanja sprejema, ki takšne aktivnosti ne potrebuje. Ob bolj 
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kompleksnih informacijah stanje razumevanja lahko zahteva tudi dvostransko 
komunikacijo med vpletenima), 

- strinjati se (nekaj razumeti, ne pomeni tudi, da se s tem strinjamo. Doseganje 
strinjanja med dvema inteligentnima, z mnenji osebama je lahko zelo kompleksna in 
časovno dolgotrajna aktivnost, še posebej, če dejstva niso navedena jasno. Kljub 
veliki kompleksnosti, je stanje strinjanja osnova za odločitve, ki vplivajo na tim), 

- in pretvorba v uporabno aktivnost (kljub velikem vložku energije za doseganje 
stanja razumevanja in nato tudi strinjanja, še bistveno več energije je potrebno za 
doseganje prepričanja nekoga, da nekaj naredi. Tudi če pošljemo sporočilo točno 
določeni osebi naj nekaj naredi, pogosto na njeni strani ni stroge obveznosti, da to 
res naredi. Oseba lahko domneva da je sprejemljivo, če zahtevano opravilo naredi 
naslednji teden ali celo naslednji mesec). 

Parker (2009) navaja tudi učinkovito pošiljanje kot tudi sprejemanje. Velikokrat smo slišali 
izraz aktivno poslušanje, vendar je enako pomembno tudi aktivno in premišljeno pošiljanje 
sporočila. Pošiljatelj ima sporočilo v obliki dejstva, podatka, mnenja, ki ga želi poslati osebi 
ali skupini ljudi. Poslati pomeni, ne da ga samo prejmejo, ampak da ga absorbirajo v enaki 
meri, kot to želi pošiljatelj. Primeri nejasnih sporočil so lahko: 

- prosim pošlji mi poročilo čim prej, 
- podatki iz nekaterih strani so resna težava, 
- tvoja zahtevana cena je malo previsoka za naše ljudi. 

 
Hakala-Ausperk (2014) pri pisanju sporočil navaja tudi tri majhna pravila: 

- občinstvo (komu pišemo sporočilo in kako se lahko počutijo ob branju sporočila), 
- namen (zakaj pišemo sporočilo, navajamo samo dejstva, ki jih moramo), 
- sporočilo (kako želimo da naslovnik dojame sporočilo po branju, strmenje k bistvu). 

V izogib nejasnim sporočilom Parker (2009) navaja nekaj napotkov za pošiljanje jasnih 

sporočil: 

- uporaba prvoosebnega sporočila,  
- biti specifičen, 
- uravnava verbalne in neverbalne komunikacije, 
- uporaba več različnih komunikacijskih kanalov, 
- prilagoditev sporočila. 

Uporaba prvoosebnega sporočila pomeni, da prevzamemo odgovornost za naša sporočila 

z uporabo »jaz«. Na primer: »Jaz mislim, da ta projekt ne bo uspešen«. Biti specifičen v 
sporočilu, prejemniku navedemo toliko podatkov, kolikor je potrebno, da smo prepričani v 

razumevanje našega bistva sporočila. Pri uravnavanju verbalne in neverbalne 
komunikacije pazimo, da naš ton glasu in obrazna mimika sledita našemu verbalnemu 
sporočilu. Na primer ob sporočilu: »Prepričan sem, da bo ta projekt zelo uspešen na azijskem 
trgu«, se nasmehnemo in se rokujemo s prejemnikom sporočila. Pri uporabi več različnih 
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komunikacijskih kanalov imamo večjo možnost absorbiranja informacije sporočila na 
strani prejemnika. Kot primer lahko navedemo predstavitev projekta širšemu občinstvu, pri 
katerem lahko uporabimo videovsebine, besedilni opis, prosti opis z besedami. Prilagoditev 
sporočila je pomembna, če želimo sporočilo poslati prejemnikom, ki strokovno ne poznajo 
tematike sporočila. Pri tem moramo uporabljati analogije z bolj preprostimi izrazi. 

Kot vodja tima je med drugim v ospredju komunikacija z ostalimi člani. Pomembni vidiki 
so govorica telesa, ton glasu in pa uporabljene besede v komunikaciji (Allan, 2007). Booher 
(2017) tako med drugim navaja, da efektivni komunikatorji vedo, da so njihova govorica 
telesa in obnašanje adut njihovih besed.  

Od vodij se velikokrat zahteva prepričati in motivirati ostale člane za sprejetje idej, ali za 
sledenje novim delovnim procesom. Uporaben model za komunikacijo je nevrolingvistično 
programiranje (angl. neurolinguistic programming, v nadaljevanju NLP). Model NLP 
ponuja koncept, kako komunicirati tako s posameznikom kot celotnimi skupinami. Odkriva 
dva vidika komunikacije, in sicer individualne preference za sprejemanje informacij kot tudi 
časovni okvir procesa (Allan, 2007). 

Zelo učinkovito sredstvo za komuniciranje z več ljudmi pa so tudi sestanki, vendar mora biti 
sestanek ustrezno voden. Sporočilo prejme hkrati več ljudi, med katerimi se porajajo novi 
pristopi, mnenja, možnosti in zamisli. Kot je prikazano na sliki 12, se na sestanku razvije 
razprava, zato se moramo v izogib neučinkovitim sestankom vedno pripraviti. Priprava na 
sestanek mora vsebovati (Križman in Angelovski, 2008): 

- opredelitev tem in namen sestanka, 
- priprava koncepta za uvodna pojasnila in izhodiščna vprašanja, 
- priprava na razpravo (predvidevanje možnih ugovorov, pripomb, drugačnih 

mnenj,…), 
- oblikovanje koncepta predlogov, zaključkov in sklepov. 

Slika 12: Vodenje sestanka 

 

Vir: Pšeničny in drugi. (2001. str. 342-344). 
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4 OPIS PROJEKTNEGA DELA V IZBRANI ORGANIZACIJSKI 
ENOTI IZBRANEGA PODJETJA 

4.1 Opis izbranega podjetja 

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1998 in je v 100 % lasti svojega matičnega podjetja. 
Matično podjetje ima skupaj v lasti 13 hčerinskih podjetij po Evropi, s čimer tvori koncern, 
ki skupaj zaposluje približno 1.900 ljudi.  

Izbrano podjetje se ukvarja z dejavnostjo brizganja plastičnih izdelkov, proizvodno montažo 
izdelkov in pa razvojem ter izdelavo orodij ternaprav. Podjetje skupaj zaposluje približno 
180 ljudi, različne stopnje izobrazbe, od osnovnošolske izobrazbe pa vse do magistrske 
stopnje različnih predvsem naravoslovnih ved.  

Izdelava orodij in naprav sta usmerjena bolj razvojno, česar posledica je potreba po kadru z 
višjo stopnjo izobrazbe. Za sam razvoj, konstruiranje, projektiranje ter programiranje strojev 
in naprav podjetje zaposluje predvsem 7 stopnjo izobrazbe, fakultete za strojništvo in 
elektrotehnike, v zadnjem času pa prav tako smer mehatronike.  

4.2 Predstavitev poteka projektov 

Oddelek avtomatizacije je sestavljen iz treh manjših oddelkov (konstrukcija, ročna montaža 
in oddelek električnih krmilji), ki skupaj delujejo in se povezujejo na skupnih projektih. Vsak 
oddelek znotraj posameznih faz projekta opravlja svojo funkcijo po zaporedju, ki je vedno 
enak pri večini projektov. Na sliki 13 je prikazan celoten proces projekta, v katerem so poleg 
omenjenih oddelkov našteti tudi drugi pomožni oddelki za lažje razumevanje. Celoten 
proces se začne s povpraševanjem, s čimer se začne priprava koncepta in ponudbe. Ob 
predpostavki naročila projekta s strani naročnika se projekt začne izvajati v oddelku 
konstrukcije, kjer se stroj skonstruira v celoti. Približno na 90 % končanja konstruiranja se 
vzporedno začne elektro projektiranje, hkrati pa se proces loči na dva dela. Ob končanju faze 
konstruiranja in elektro projektiranja se naročijo mehanske in električne komponente. 
Mehanske sestavne dele, ki jih želimo izdelati sami, prevzame oddelek tehnologije, v 
katerem se predpiše tehnološki postopek izdelave za vsak sestavni del. Vzporedno z izdelavo 
mehanskih delov in sestavo stroja se izvaja tudi indirektno programiranje (angl. off-line 
programming) ter vezava elektro omar. Ob končanju sestave stroja se izvede elektro ožičenje 
in zagon stroja z neposrednim programiranjem (angl. on-line programming). Sledi 
optimiranje stroja, pri čemer se odpravlja morebitne napake in optimira sam proces 
delovanja stroja. Ob končanju stroja se izvede še predprevzem, vključitev stroja v 

proizvodnji proces in končni prevzem, s čimer je projekt zaključen. 
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Slika 13: Prikaz procesa poteka projekta 

 
 

Vir: lastno delo. 

Za pripravo ponudb, projektno vodenje in tehnični razvoj oddelka skrbita dva zaposlena, z 
uradnim nazivom delovnega mesta vodja avtomatizacije in vodja projektov, pri čemer so 

zadolžitve in odgovornosti posameznega delovnega mesta prikazane v tabeli 4. 

Tabela 4: Zadolžitve delovnih mest vodje avtomatizacije in vodje projektov 

 

Vir: lastno delo. 

Delovno mesto Zadolžitve

Priprava ponudb (koncept, kalkulacija elektro del)

Izdaja ponudb (finančni del, terminska opredelitev)

Strokovno pokrivanje elektro dela

Vodenje projektov generalno (stroškovna in rokovna odgovornost)

Vodenje (letni razgovori, pogovori z zaposlenimi ob težavah,…)

Planiranje dela oddelka avtomatizacije

Koordinacija zaposlenih ob reževanju zastojev v proizvodnji

Izboljševanje procesov dela znotraj oddelka avtomatizacije

Usmeritev in razvoj oddelka avtomatizacije

Priprava ponudb (koncept, kalkulacija konstrukcijski del)

Strokovno pokrivanje konstrukcijskega dela

Spremljanje izdelave sestavnih delov

Izboljševanje procesov dela znotraj oddelka konstrukcije

CAD modeliranje manjših projektov

Vodja avtomatizacije

Vodja projektov
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4.3 Povpraševanje in priprava ponudb 

Organizacijska enota glede na dejstvo, da je v 100 % lasti matičnega podjetja, približno 95 
% projektov izvede za potrebe matičnega podjetja. Iz tega razloga se projekti delijo na 
zunanje in notranje projekte, katerih delež pa odstotkovno glede na leto niha z ozirom na 
potrebe matičnega podjetja. V splošnem pa je dogovor, da mora organizacijska enota v prvi 
vrsti nuditi kapacitete za notranje projekte, če so kapacitete proste, se lahko s temi 
kapacitetami pokrivajo zunanji projekti.  

Priprava ponudbe se prične s povpraševanjem in s tem proces dogovarjanja ter usklajevanja 
glede na zahteve naročnika. Zahteve vsebujejo tako splošne informacije za izvedbo projekta 
kot tudi specifične zahteve glede na dotični projekt. Matično podjetje v osnovi vsebuje 5 
proizvodnih enot, ki za potrebe proizvajanja izdelkov dopolnjujejo ena drugo, tehnično z 
vidika avtomatizacije pa so potrebe kot tudi zahteve s strani naročnika med seboj zelo 
različne. Poleg raznolikih zahtev je raznolik tudi nivo podanih informacij, zato je vložek 
potrebnega časa za pridobitev vseh potrebnih informacij zelo različen, na kar pa še posebej 
vpliva tudi sama kompleksnost projekta. Največ projektov je manjših (vrednost do 50.000 
€) in srednje velikih z vrednostmi od 50.000 € do 200.000 €, še posebej v zadnjem času pa 
projekti dosegajo vrednosti tudi do 1.800.000 €, kar je glede na kapacitete organizacijske 
enote nekako zgornja meja.  

Po pridobitvi in uskladitvi potrebnih zahtev projekta se prične priprava ponudbe, ki  je 
razdeljena na več sklopov: 

- priprava koncepta (študija izvedljivosti, zaporedje operacij, omejitve …), 
- ocena stroškov kupljenega materiala (mehanski in elektro del), 
- ocena stroškov za izdelavo mehanskih delov, 
- ocena ur za izvedbo del (konstruiranje, elektro dela, sestava stroja, optimizacija, 

predaja stroja naročniku), 
- ocena tveganja izvedbe, in predviden dobiček. 

Priprava koncepta se začne z idejno zasnovo izvedbe stroja glede na zahteve naročnika. 

Med samim snovanjem koncepta se pojavijo različne omejitve glede na možnost izvedbe in 
s tem tudi tveganje same izvedbe posameznih operacij na stroju. Tovrstne omejitve se 
rešujejo bodisi s spremembo na obstoječih izdelkih (vhodni material za stroj), z izdelavo 
prototipov ali s povečanjem faktorja tveganja v kalkulaciji projekta. Po upoštevanju vseh 
možnih rešitev in omejitev se izdela končni koncept stroja, na podlagi katerega se izdela tudi 
kalkulacija za izdelavo ponudbe. 

Slika 14 prikazuje enega izmed konceptov projekta, ki sodi med večje projekte. Iz samega 
koncepta so razvidne vse ključne operacije, na podlagi katerih se izdela kalkulacija 
posameznih sklopov izdelave, ki je potrebna za pripravo ponudbe. 
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Slika 14: Primer koncepta večjega projekta 

 

Vir: izbrano podjetje (b.k.). 

Na sliki 15 je prikazan primer kalkulacije manjšega projekta, ki je razdeljena na štiri sklope: 

- material (ocena vgrajenega materiala), 
- razvoj, projektiranje, tehnologija, programiranje (ocena inženirskih ur), 
- obdelave (ocena strojnih obdelav mehanskih sestavnih delov), 
- in montaža (zadnja faza projekta-sestava, optimiranje in predaja stroja naročniku). 

Slika 15: Primer kalkulacije projekta 

 

Vir: izbrano podjetje (b.k.). 
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Material (ocena vgrajenega materiala) vsebuje tako konstrukcijske kot tudi elektro 
komponente, ki so predvidene za vgradnjo v projekt. Osnova za določanje je vedno 
konstrukcijski del, elektro komponente pa se predvidijo glede na zasnovo mehanskega dela 
in potrebnega zagotavljanja varnosti. Sklop razvoja, projektiranja in tehnologije je 
sestavljen iz več delov, najpomembnejša dela z vidika ocene predvidenih porabljenih ur kot 
tudi uspešnosti izvedbe projekta sta sklop projektiranja strojni del (konstruiranje), ter elektro 
del projektiranja in programiranja. Ocena potrebnih ur je izvedena na podlagi izkušenj, 
ocene in predhodnih podobnih projektov, če obstajajo. Pri sklopu konstruiranja je zelo 
pomembna faza razvojnega dela, ki vključuje tudi študijo izvedljivosti. Pri večini projektov 
sama kalkulacija ne vsebuje vrednotenja faze razvojnega dela, ker je za potrebe izvedbe faze 
ponudbe ta že predhodno izvedena.  

Ponudba v splošnem vsebuje: 

- opis izvedbe stroja (mehanski in elektro del), 
- opis posameznih enot na stroju ter njihovo zaporedje, 
- predvidene pomembnejše vgrajene komponente, 
- shematski prikaz (koncept), 
- morebitne opombe, 
- vrednost, 
- plačilne pogoje, 
- in rok dobave. 

Izdelava ponudbe predstavlja zadnji del faze priprave ponudbe, pri kateri gre predvsem za 
prikaz in opis koncepta, ki je ponujen v dotični ponudbi. 

Rok dobave stroja se določi na podlagi ocenjenega števila ur posameznih projektnih faz, ali 
pa na podlagi izdelanega terminskega plana projekta. Terminski plan v obliki gantograma se 
izdela za projekte, pri katerih je to zahtevano s strani naročnika, ali se oceni kot potrebno s 
strani izvajalca. Predvsem oddelek električnih krmilji hkrati poleg dela na tekočih projektih, 
odpravlja tudi napake in zastoje v proizvodnji matičnega podjetja, če se pojavijo. Celoten 
oddelek avtomatizacije pa poleg rednega dela na projektih skrbi tudi za podporo in 
izboljševanje tehnoloških procesov v proizvodnji.  

4.4 Predaja projekta v fazo izvedbe 

Predaja projekta v fazo izvedbe hkrati pomeni predaja projekta oddelku konstrukcije in se 
prične ob naročilu projekta s strani naročnika. Glede na zastavljen koncept v ponudbi se 
vodja oddelka in vodja projektov sestaneta z enim ali več konstruktorji (odvisno od velikosti 
projekta ter s tem potrebnih kapacitet), kjer predata in obrazložita podrobnosti, ki so bile 
upoštevane v fazi ponudbe. Na tem sestanku se pogovori o vseh podrobnostih izvedbe 
koncepta kot tudi delih koncepta, kjer obstaja večje tveganje izvedbe oziroma rešitev še ni 
povsem znana. Gre za enega najpomembnejših sestankov, saj se na podlagi dobljenih 
informacij konstruktor lahko takoj osredotoči na konstruiranje stroja, morebitne izboljšave, 
ali na dele koncepta, za katere rešitev še ni povsem znana. Poleg tehničnih rešitev se na 
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sestanku včasih preda (vendar ne vedno) tudi informacija o roku izvedbe faze konstruiranja, 
vendar je ta informacija odvisna od posameznika, saj se na to različno odzovejo. Predvsem 
zaposleni z delovno dobo pod 10 let običajno vzamejo podatek o zahtevanem roku kot izziv, 
zaposleni z daljšo delovno dobo od 10 let pa se običajno na to odzovejo z iskanjem vzrokov, 
zakaj to po vsej verjetnosti ne bo mogoča izvedba v določenem roku.  

Faza konstrukcije je prva faza projekta, ki ob končanju preide v druge faze izvedbe projekta 
ter hkrati v druge oddelke. Predaja informacij oddelku ročne montaže kot tudi oddelku 
električnih krmilij je izvedena s strani konstruktorja. Poteka na podlagi predstavitve 3D 
modela stroja ter s tem opisovanju posameznih operacij na stroju. Oddelek ročne montaže je 
zadolžen za samo sestavo stroja, oddelek električnih krmilji pa za izvedbo celotnega krmilja 
stroja, ki zajema tako projektiranje kot tudi programiranje krmilja. Z oddelkom električnih 
krmilji sledi še posebej sestanek za predajo informacij s strani vodje avtomatizacije, in sicer 
glede vgradnje elektro komponent kot tudi same izvedbe krmilja glede na upoštevanje v sami 
ponudbi. 

4.5 Vodenje zaposlenih in projektov 

Samo vodenje zaposlenih na oddelku avtomatizacije kot tudi vodenje projektov opravljata 
zaposlena na delovnih mestih vodja oddelka in vodja projektov, pri čemer v večji meri 
vodenje zaposlenih prevzema vodja oddelka. Enkrat tedensko ločeno potekata redna 
sestanka z oddelkom konstrukcije in elektro oddelkom. Tema tedenskih sestankov so v 
manjši meri stanje na projektih, večji poudarek je na splošnem obveščanju zaposlenih z 
različnimi informacijami, možnimi izboljšavami procesa dela in pogovoru na pobudo 
zaposlenih samih, če želijo karkoli izpostaviti. V povprečju je hkrati odprtih od 15 do 25 
različno velikih projektov, zato je enkrat tedensko planiran termin pregleda projektov, v 
katerem vodja projektov in vodja oddelka pregledata stanje projektov, ki je temelj za 
planiranje dela v prihodnjem tednu. Glede na terminske okvirje projektov je vsakemu 
zaposlenemu vnaprej poslan plan dela za tekoči teden, ki je prikazan na sliki 16.      

Slika 16: Plan dela (primer) 

 

Vir: izbrano podjetje (b.k.). 
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Plan dela vsebuje tako aktivnosti na tekočih projektih, izboljšave obstoječih proizvodnih 
procesov in aktivnosti glede na potrebe vzdrževanja proizvodnje. Predvsem elektro oddelek 
je vpleten v različne spremembe procesov v proizvodnji ter zadolžen za vzdrževanje strojev 
v proizvodnji. 

Na tedenskem pregledu projektov se preveri tudi stroškovno in terminsko stanje projekta, 
pri čemer se za spremljanje podatkov uporablja aplikacija, ki je prikazana na sliki 17 in 18. 

Slika 17: Aplikacija za kontroliranje projektov (porabljene ure) 

 

Vir: izbrano podjetje (b.k.). 

Slika 18: Aplikacija za kontroliranje projektov (stroškovna učinkovitost) 

 

Vir: izbrano podjetje (b.k.). 
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Vsak projekt ima svojo številko, ki pripada samo enemu projektu (primer številke projekta 
na sliki 16 in 17 je E72100477). Na sliki 16 in 17 sta prikazana kazalnika učinkovitosti 
porabljenih ur in stroškov. Učinkovitost porabljenih ur na sliki 16 je razdeljena na sklope, ki 
so v grobem enako razdeljeni kot v izdelani kalkulaciji pred izdajo ponudbe, s čimer je 
omogočena analiza, v kateri fazi je prišlo do odstopanj glede na prvotni plan. Aplikacija 
osvežuje podatke enkrat dnevno, kar omogoča pogostost spremljanja projektov. Slika 17 pa 
prikazuje stroškovno učinkovitost, kjer so zajeti vsi stroški projekta, tako strošek porabljenih 
ur, strošek materiala in strošek kooperacije v kolikor obstaja.  

5 RAZISKAVA O ZAZNANIH SLABOSTIH PROJEKTNEGA DELA 
V ORGANIZACIJSKI ENOTI IZBRANEGA PODJETJA IN 
PREDLOGI IZBOLJŠAV 

5.1 Opis metode 

Raziskava temelji na ugotovitvah prebiranja tuje in slovenske literature, rezultatih 
anketiranja zaposlenih na temo projektnega vodenja in navsezadnje tudi izkustveno na 
podlagi opazovanja samega projektnega dela v podjetju, katerega del sem tudi sam.  

V predhodnih poglavjih magistrskega dela sem navedel izvlečke iz tuje in domače literature 
in tudi opisal trenutno stanje projektnega dela v izbrani organizacijski enoti. V nadaljevanju 
bom uporabil primerjalno metodo, s katero bom primerjal trenutno stanje s samo teorijo iz 
literature, iz česar bodo predlagani ukrepi in izboljšave samega projektnega dela.  

Sama anketa je sestavljena iz skupno 9 področij, ki sem jih oblikoval glede na teoretično 
vsebino magistrskega dela in lastno presojo glede na opažanja:  

- splošno zadovoljstvo s projektnim delom, 
- moteči faktorji pri projektnem delu, 

- vhodne informacije o projektu (kvaliteta in nivo), 
- informacija o terminskem planu projekta, 

- timska naravnanost oddelka, 
- komuniciranje in povezovanje na projektih znotraj oddelkov, 
- motivacija zaposlenih, 
- odprta vprašanja na temo mnenja o projektnem delu 
- in splošna vprašanja o delovni dobi ter delovnem mestu (oddelku). 

Vprašanje o splošnem zadovoljstvu s projektnim delom sem zastavil na začetku ankete, s 
čimer sem pridobil mnenje posameznika, brez da bi bil pri tem že bolj ozko usmerjen v 
posamezne dele procesa projektnega dela. Za splošnim zadovoljstvom sledita vprašanji o 
motečih faktorjih pri samem projektnem delu, pri čemer sem nekaj trditev glede na lastna 
predvidevanja navedel, anketiranci pa so lahko navedli tudi svoje trditve, na katere pri 
sestavi ankete nisem pomislil. Možnih je bilo več odgovorov, s čimer sem zajel večji nabor 
motečih faktorjev, za tem pa sem zastavil tudi vprašanje, kater moteči faktor je najbolj 
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pomemben. Nadalje sledijo stopnje strinjanja z navedenimi trditvami, pri čemer sem trditve 
in dodatna vprašanja navedel tako, da sem pridobil mnenja o bolj ozko usmerjenem procesu 
projektnega dela. Tako glede na ugotovitve iz teorije kot tudi lastnega opažanja o 
pomembnosti terminskih okvirjev projekta, sledijo vprašanja o časovni opredelitvi in če so 
zaposleni o tem dovolj informirani. Pomemben faktor za uspešno izpeljane projekte pa 
predstavljajo tudi mehki dejavniki, zato sem v anketo vključil tudi področja timske 
naravnanosti, motivacije zaposlenih za samo delo na projektih in navsezadnje povezanost in 
komunikacijo med samimi oddelki znotraj oddelka avtomatizacije. V zadnjem delu ankete 
pa sem navedel tudi odprta tipa vprašanj na temo projektnega dela, saj sem predvideval, da 
zaposleni želijo podati mnenje s področja projektnega dela, ki v predhodnih vprašanjih ni bil 
zajet. V zadnjem delu ankete sta tudi vprašanji o delovni dobi in delovnem mestu, kar 
pripomore k bolj kvalitetni analizi rezultatov. Delovna doba v anketi je bila zaradi večje 
anonimnosti skupna in ne trenutna delovna doba v podjetju. 

Anonimno anketiranje zaposlenih je bilo deloma izvedeno prek spleta, deloma pa v fizični 
obliki, kajti vsi zaposleni pri svojem delu ne uporabljajo računalnika. Anketirani so bili vsi 
zaposleni oddelka avtomatizacije, kar skupno znaša 16 zaposlenih. Na oddelku konstrukcije 
je skupno 5 zaposlenih, pri čemer so 4 zaposleni moški in 1 ženska. V največji meri imajo 
VII stopnjo izobrazbe. Na oddelku ročne montaže in električnih krmilji so vsi zaposleni 
moški, pri čemer pa imajo na oddelku ročne montaže po večini IV. stopnjo izobrazbe. 
Najbolj raznolika stopnja izobrazbe je na oddelku električnih krmilji, in sicer so zaposleni s 
V., VI/1., VI/2. in VII. stopnjo izobrazbe. Od skupno 16 zaposlenih je 5 zaposlenih anketo 
reševalo v fizični obliki, preostalih 11 pa prek spleta. Ker sem želel, da zaposleni v anketi 
brez medsebojnega vplivanja podajo svoje lastno mnenje, so zaposleni anketo reševali 
sočasno. Anketiranje se je izvajalo 25. 10. 2019.   

5.2 Rezultati raziskav 

V tem delu magistrskega dela bom v nadaljevanju predstavil ugotovitve ob proučevanju 

literature in rezultate opravljene ankete. 

5.2.1 Rezultati ankete 

V nadaljevanju so navedeni rezultati ankete glede na obravnavano področje. Nekatera 
vprašanja iz ankete so združena skupaj glede na področje. Pri vseh odgovorih, pri katerih so 
anketiranci podali nivo strinjanja oziroma podali oceno, je uporabljena 5-stopenjska lestvica. 
Na večino vprašanj je mogoče odgovoriti z 1 odgovorom, pri nekaterih vprašanjih pa je 
možnih več odgovorov, kar je pri vprašanju tudi posebej navedeno.  

5.2.1.1 Zadovoljstvo s trenutnim projektnim delom 

Splošno zadovoljstvo s trenutnim potekom dela na projektih (slika 19) je zelo visoko, saj je 
več kot 8 0% zaposlenih z njim zadovoljno oziroma zelo zadovoljno. Celoten oddelek 
konstrukcije je z njim v celoti zadovoljen, oddelek električnih krmilji pa je v večji meri 
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zadovoljen, v manjši meri pa neodločen. Nihče pa s trenutnim potekom dela na projektih ni 
nezadovoljen.   

Slika 19: Zadovoljstvo s trenutnim potekom dela na projektih (skupno in glede na oddelek)

 

Vir: lastno delo. 

5.2.1.2 Motilni faktorji dela na projektih 

Na temo motilnih faktorjev pri delu na projektih (slika 20) sta bili v anketi dve vprašanji, in 
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Pri drugem vprašanju, kjer pa so anketiranci med vsemi ponujenimi motilnimi faktorji lahko 
izbrali samo enega najbolj motečega, je 44 % anketirancev izbralo same spremembe na 
projektih v fazi izvedbe, 25 % anketirancev nič ne moti in 19 % anketirancev najbolj moti 
vzdrževanje in podpora proizvodnji (rezultati vidni v Prilogi 2). Na sliki 20 pa vidimo tudi 
odgovore na drugo vprašanje, pri čemer so odgovori navedeni glede na oddelek. Tako na 
oddelku konstrukcije 3 od skupaj 5 zaposlenih meni, da so največji motilni faktor 
spremembe na projektih v fazi izvedbe, na oddelku ročne montaže jih 3 od 5 zaposlenih nič 
ne moti, ter na oddelku električnih krmilji 3 od skupno 6 zaposlenih meni, da je največji 
motilni faktor vzdrževanje in podpora proizvodnji.  

Slika 20: Motilni faktorji dela na projektih (skupno) in največji motilni faktor dela na 

projektih (glede na oddelek)  

 

Vir: lastno delo. 
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5.2.1.3 Trditve o projektnem delu in možnost izboljšave kvalitete ter učinkovitosti 
projektnega dela 

Na sliki 21 so prikazani rezultati na vprašanje, kako močno se anketiranci strinjajo s 
podanimi trditvami. Lestvica je 5-stopenjska, od popolnoma se ne strinjam, do popolnoma 
se strinjam. Rezultati so razvrščeni po vrsti glede na povprečno stopnjo strinjanja in 
standardnega odklona. Prve tri trditve po vrsti imajo povprečno stopnjo strinjanja od 4 do 
4,3 pri standardnem odklonu 0,7 do 0,77, s čimer anketiranci menijo, da so odgovornosti 
posameznika na projektu jasne, spremljanje projekta je učinkovito in da imajo zaposleni 
dovolj informacij o projektu za učinkovito in kvalitetno delo. S povprečno stopnjo strinjanja 
med 3,6 in 3,8 anketiranci menijo, da se plan ob odmiku določene faze projekta ustrezno 
prilagodi, naloge vsakega so jasno opredeljene in da so naloge projekta razdeljene na način, 
da lahko aktivnosti nemoteno potekajo in sledijo časovnim rokom. Pri tem je treba 
upoštevati, da je standardni odklon teh trditev od 1,05 do 1,15. Najnižjo stopnjo strinjanja 
pa so dosegle zadnje 3 trditve, in sicer od 3,2 do 3,4, s standardnim odklonom od 0,96 do 
1,17, kar pomeni, da so anketiranci najbolj neodločeni glede trditve o enakomerni 
obremenjenosti posameznikov na projektih, kvaliteti opredelitve trajanja aktivnosti in 
poznavanju vseh aktivnosti pred začetkom izvajanja projekta. 

Slika 21: Stopnja strinjanja s trditvami 

 

Vir: lastno delo. 
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Na vprašanje (slika 22), kaj bi potrebovali za bolj učinkovito in kvalitetno delo, so zaposleni 
odgovorili v največji meri, in sicer  27 %, da bi potrebovali več strokovnih izobraževanj, s 
24 %, da bi potrebovali več medsebojnega izobraževanja, in z 21 %, da bi potrebovali več 
informacij s strani naročnika projekta. Nadalje v manjšem deležu, in sicer 15 % zaposlenih 
bi potrebovalo več informacij s strani izvajalca predhodne faze projekta, in po 1 zaposleni, 
kar znaša 3 % bi potreboval več kontrolnih točk in informacij s strani vodje. Na sliki 23 je 
prikazan tudi delež odgovorov glede na oddelek, pri čemer je na oddelku konstrukcije in 
električnih krmilji razvidno, da bi za bolj učinkovito in kvalitetno delo najbolj potrebovali 
več strokovnih izobraževanj, nekoliko manj pa medsebojnega izobraževanja s strani 
sodelavcev in več informacij s strani naročnika projekta.   

Pri odprtem odgovoru pod drugo sta skupno odgovorila 2 zaposlena, in sicer je eden izmed 
njiju izpostavil, da bi želel manj pisarniškega dela in drugi več komunikacije med oddelki, 
oba pa sta zaposlena na oddelku konstrukcije. 

Slika 22: Faktorji za bolj učinkovito in kvalitetno delo na projektih (skupno in glede na 

oddelek)

 

Vir: lastno delo. 
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5.2.1.4 Kakovost predanih informacij med fazami projekta 

Kakovost predanih informacij pred začetkom dela v različnih fazah projekta je razmeroma 
visoka, saj 56 % zaposlenih meni, da je kakovost predanih informacij pred začetkom 
njihovega dela na projektih kakovostna, 25 % zaposlenih je neodločenih in 13 % zaposlenih 
meni, da je zelo kakovostna. Eden zaposleni na oddelku konstrukcije, kar znaša 6 %, pa 
meni, da predane informacije niso kakovostne. Na oddelku električnih krmilji polovica 
zaposlenih meni, da so predane informacije kakovostne, polovica zaposlenih pa je 
neodločena. Na oddelku ročne montaže pa štirje od skupno petih zaposlenih menijo, da so 
predane informacije kakovostne oziroma zelo kakovostne.   

Slika 23: Kvaliteta predanih informacij pred začetkom posamezne faze na projektih 

(skupno in glede na oddelek) 

 

Vir: lastno delo. 
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Slika 24: Informacija o trajanju posamezne aktivnosti (skupno in glede na oddelek) 

 

Vir: lastno delo. 
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Slika 25: Timska naravnanost (skupno in glede na oddelek) 

 

Vir: lastno delo. 

Na sliki 26 so prikazani rezultati ankete na temo komunikacije in povezovanja na projektih 
med samimi oddelki, pri čemer je komunikacija med glavnimi tremi oddelki avtomatizacije 
ocenjena zelo visoko, in sicer med 4,2 in 4,3, treba pa je opozoriti na nekoliko višji 
standardni odklon, ki je posledica razmeroma nizke ocene oddelka električnih krmilji glede 
na preostala dva oddelka. Nekoliko nižje je ocenjeno povezovanje in komunikacija na 
projektih s pomožnimi oddelki, kot so nabava, tehnologija.  

Slika 26: Komunikacija med oddelki (skupno in glede na oddelek) 
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Vir: lastno delo. 

Zaposleni so v večji meri dovolj motivirani za svoje delo, saj se kot prikazuje slika 27, 56 % 
anketirancev strinja, da je za svoje delo dovolj motivirano. 6 % kar predstavlja 1 zaposlenega 
se popolnoma strinja, 13 % je neodločenih, 19 % se ne strinja, da so dovolj motivirani in 6 
% se s tem sploh ne strinja. Na desnem delu grafa je razvidno tudi, da so v vseh treh oddelkih 
po 3 zaposleni, ki se strinjajo, da so za svoje delo dovolj motivirani.  

Slika 27: Motiviranje za delo (skupno in glede na oddelek) 
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Vir: lastno delo. 

V spodnjem delu grafa na sliki 27 je prav tako prikazan rezultat, kako močno bi zaposlene 
za dobro izpeljan projekt motivirali navedeni dejavniki. Gledano skupno vsem trem 
oddelkom, bi jih v največji meri motivirala finančna nagrada v obliki stimulacije, nato 
dodaten dan dopusta, pohvala nadrejenega in nazadnje objava projektnega tima na oglasni 
deski za dobro izpeljan projekt. Finančna nagrada v obliki stimulacije je skupna vsem trem 
oddelkom, kar je navedeno tudi s standardnim odklonom 0,34 in spodnjim delom grafa 
rezultatov, ki so deljeni glede na oddelek. Na drugem mestu jakosti motiviranja za dobro 
izpeljan projekt je dodaten dan dopusta za oddelka konstrukcije in električnih krmilji, za 
oddelek ročne montaže pa je na drugem mestu pohvala nadrejenega. Na tretjem mestu je 
pohvala nadrejenega za oddelka konstrukcije električnih krmilji, za oddelek ročne montaže 
pa je na tretjem mestu dodaten dan dopusta. Skupno vsem trem oddelkom kot najmanjši 
motivacijski faktor je objava projektnega tima na oglasni deski za dobro izpeljan projekt. 

5.2.1.7 Odprta vprašanja na temo projektnega dela in delovna doba zaposlenih 

Pri odprtih vprašanjih je bilo skupno podanih 12 mnenj, in sicer 6 mnenj z oddelka 
konstrukcije, 3 mnenja iz oddelka ročne montaže in 3 mnenja z oddelka električnih krmilji. 
Kot možnosti za izboljšavo projektnega dela zaposleni navajajo: 

- vključevanje elektro dela in ročne montaže v zgodnejši fazi projekta, 
- bolj kakovostni pregledi konstrukcij, 
- več poudarka nameniti fazi konstrukcije, 
- večja usklajenost dobave materiala in izdelave kosov v izogib hitenju na projektih, 
- bolj jasna definicija zahtev s strani naročnika, 
- v večji meri in boljše sodelovanje med elektro oddelkom in oddelkom konstrukcije 

v fazi samega konstruiranja,  
- izboljšati planiranje v zgodnejših fazah projekta in določiti bolj realne ure 
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- in boljši delovni pogoji (prostor) za sestavo strojev in naprav. 

Kot je prikazano na sliki 28, je 50 % zaposlenih z delovno dobo 16 in več let, 19 % 
zaposlenih od 6 do 10 let, 6 % zaposlenih od 4 do 5 let in 13 % zaposlenih do vključno 3 
leta delovne dobe. Vsi zaposleni na ročni montaži imajo 16 in več let delovne dobe, s čimer 
je to oddelek z najstarejšimi zaposlenimi, za njim je oddelek električnih krmilji in nazadnje 
oddelek konstrukcije, ki je po strukturi zaposlenih najmlajši. Na oddelku električnih krmilji 
2 zaposlena na to vprašanje nista odgovorila. 

Slika 28: Delovna doba (skupno in glede na oddelek) 

 

Vir: lastno delo. 

6 RAZPRAVA O REZULTATIH IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 
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dojemanju pomena posameznih faz projekta v primerjavi s procesom projektnega vodenja. 
Tuji avtorji namreč ti dve stvari nekako enačijo oziroma jih ne ločujejo tako kot slovenski. 
Ključni povzetki oziroma rezultati glede na proučitev literature projektnega dela so: 

- zelo pomembna faza projektnega vodenja je faza planiranja, v kateri je zahtevana 
velika količina vloženega truda, pri čemer pa so stroški manjši. V kasnejših fazah 
stroški naraščajo.  

- mrežni gantogram kot najmočnejše projektno orodje, na podlagi katerega se lahko 
izvaja tudi faza kontroliranja, 

- metoda za ocenjevanje trajanja aktivnosti razvojnih projektov (PERT formula), 
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- kontrolni pregledi morajo biti dokumentirani, pri čemer tedenska kontroliranja 
glede na mesečna zmanjšajo zamujanja na projektih za 10 %. Kontrolni sestanki so 
določeni na začetku projekta, princip same kontrole pa mora biti čim bolj preprost, 

- spremembe na projektih je treba spremljati in jih dokumentirati, za samo analizo 
projekta in učenje ob koncu projekta, 

- zaključna poročila za poročanje vodstvu. 

6.2 Razprava o rezultatih ankete 

Samo planiranje projekta in s tem velika mera vloženega truda je glede na proučitev 
literature zelo pomembna, kar med drugimi navaja Lewis (2007). Hkrati pa lahko to opazimo 
in potrdimo tudi v rezultatih opravljene ankete. V splošnem je zadovoljstvo s projektnim 
delom (slika 19) ocenjeno kot dobro, saj je 63 % anketiranih zaposlenih z njim zadovoljnih, 
preostali pa so z njim zelo zadovoljni oziroma neodločeni (19 % anketiranih). Pri drugih 
vprašanjih, kjer pa je vprašanje o projektnem delu bolj specificirano in strukturirano, pa 
lahko opazimo manj pozitivne rezultate, in sicer anketirani menijo (slika 22), da pred 
pričetkom projekta niso znane vse aktivnosti ki so potrebne za izvedbo projekta (na 5-
stopenjski lestvici ocena 3,2, stand. odklon 1,17) in da čas trajanja posamezne aktivnosti 
projekta ni dobro opredeljen (na 5-stopenjski lestvici ocena 3,1, stand. odklon 1). Prav tako 
pomanjkljivost glede slabe opredelitve trajanja aktivnosti potrjuje tudi odgovor (slika 25), 
da je posredovanje informacije o razpoložljivem času za določeno aktivnost odvisna od 
projekta (50 % anketirancev), pri tem pa si 75 % anketirancev želi, da bi te informacije imeli 
na razpolago pri vsakem projektu. Pri tem je zanimivo, da si informacijo, koliko časa imajo 
na razpolago, želijo vsi zaposleni na oddelku konstrukcije in ročne montaže, zaposleni na 
oddelku električnih krmilji pa si mnenja delijo, in sicer si 2 zaposlena informacijo želita, 2 
zaposlena si je ne želita, 2 zaposlena pa ne vesta, ali si jo želita ali ne. Glede tega vprašanja 
je bil z zaposlenimi na oddelku električnih krmilij opravljen tudi kratek pogovor, vendar niso 
bili pridobljeni kakšni oprijemljivi odgovori.  

Zaposleni so glede na rezultate ankete prav tako izpostavili, da so ene izmed največjih 
motilnih faktorjev (slika 20) pri delu na projektih same spremembe med izvedbeno fazo 
projekta. Na oddelku konstrukcije 3 zaposleni od skupno 5 menijo, da je to največji motilni 
faktor, v oddelku ročne montaže od skupno 5 zaposlenih tako menita 2 zaposlena, in na 
oddelku električnih krmilij tako menita 2 zaposlena od skupno 6 zaposlenih. Oddelek 
konstrukcije je po zaporedju pri večini projektov prvi v fazi izvedbe takoj za naročilom, zato 

so tukaj spremembe tudi v največji meri. Na oddelku električnih krmilji pa kot glavni motilni 
faktor navajajo vzdrževanje in podporo proizvodnji (3 zaposleni od skupno 6 zaposlenih). 
To je na oddelku pojav na dnevni ravni, vendar je njegov obseg popolnoma naključen, kar 
pa seveda lahko močno vpliva na sam terminski potek posameznega projekta.  

Na vprašanje (slika 23), kaj bi zaposleni potrebovali, da bi lahko svoje delo opravljali bolj 
učinkovito in kvalitetno, so izpostavili predvsem izobraževanje, bodisi zunanja strokovna 
izobraževanja kot tudi interna medsebojna izobraževanja. Zunanja strokovna izobraževanja 
so posledično lahko izpostavljena zaradi ukrepa ukinitve oziroma velike omejitve v podjetju, 
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ki traja že približno 1 leto, in je še vedno v izvajanju. Medsebojna interna izobraževanja so 
na oddelkih v preteklosti že potekala, kjer so zaposleni z znanjem na določenem področju 
posredovali tudi ostalim, kot drugi razlog medsebojnih internih izobraževanj pa je struktura 
delovne dobe (slika 29), ki je na oddelku konstrukcije najbolj raznolika, pri tem pa zaposleni 
z daljšo delovno dobo in več izkušnjami posredujejo svoje znanje manj izkušenim 
zaposlenim.  

Kot tretje najpomembnejše so zaposleni navajali, da bi potrebovali več informacij s strani 
naročnika, kar je lahko posledica nezadostnega definiranja projekta v fazi ponudbe (premalo 
vhodnih podatkov), ali pa je to lahko povezano s prevelikim številom sprememb s strani 
naročnika v fazi izvedbe, kar pa je navedeno že v predhodnih rezultatih. Pri tem vprašanju 
je smiselno omeniti tudi četrti omenjen odgovor, kjer navajajo, da bi potrebovali tudi več 
informacij s strani izvajalca predhodne faze projekta. Na sliki 24 je prikazan tudi rezultat 
vprašanja o kvaliteti predanih informacij s strani izvajalca predhodne faze, kjer pa 
zaposleni v 56 % menijo, da je predaja informacij kakovostna. Vendar če razdelimo rezultate 
glede na oddelek, rezultati kažejo na kakovost predanih informacij ob začetku projekta, kar 
pomeni kakovostno predajo informacij, ki so bile pridobljene v fazi planiranja (faza 
ponudbe), saj 4 zaposleni od skupno 5 na oddelku konstrukcije meni, da je predaja informacij 
kakovostna. Manj prepričljivo pa je mnenje na oddelku električnih krmilji, kjer 50 % 
zaposlenih meni, da je predaja informacij kakovostna, 50 % zaposlenih pa je pri tem 
neodločena. Na oddelku ročne montaže ni opaziti posebnih odstopanj, in lahko rečemo, da 
so predane informacije kakovostne.  

Skupna ocena komunikacije in povezovanja med oddelki s strani zaposlenih (slika 27) je 
podana kot dobra, saj med posameznimi oddelki znotraj oddelka avtomatizacije znaša 
približno 4,2, s standardnim odklonom od 0,68 do 0,91 (lestvica od 1 do 5, pri čemer je 1 
slabo in 5 odlično). Vsi trije oddelki prav tako menijo, da je najboljša komunikacija in 
povezovanje znotraj oddelka, v katerem delajo, saj so podane najvišje ocene. Prav tako na 
sliki 26 lahko vidimo, da je tudi ocena timske naravnanosti znotraj oddelkov zelo dobra, 
saj skupno 76 % zaposlenih meni, da je njihov oddelek timsko naravnan oziroma zelo timsko 

naravnan. Glede komunikacije in povezovanja na sliki 27 (rezultati deljeni glede na oddelek) 
lahko med drugim trdim, da je ocena oddelka konstrukcije in ročne montaže pričakovana, 
saj je podana najnižja ocena oddelku nabave in tehnologije, ocene z drugima dvema 
oddelkoma znotraj avtomatizacije pa so najvišje. Zaskrbljujoča pa je ocena oddelka 

električnih krmilji, pri čemer je komunikacija in povezovanje z nabavo, tehnologijo in 
drugimi pomožnimi oddelki ocenjena višje kot z oddelkom konstrukcije (ocena pomožnih 
oddelkov 3,7, ocena konstrukcije 3,3).  

S trditvijo, da so za svoje delo dovolj motivirani (slika 28), se zaposleni (gledano vsi 
oddelki) s 56 % s tem strinjajo, 19 % zaposlenih pa se s tem ne strinja, kar skupno znašajo 3 
zaposleni (1 z oddelka konstrukcije in 2 z oddelka električnih krmilji). Pri tej trditvi lahko 
opazimo, da je razpon odgovorov največji izmed vseh vprašanj v anketi, saj odgovori 
vključujejo vse od trditve, da se s tem sploh ne strinjajo, pa vse do trditve popolnoma se 
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strinjam. Iz tega lahko trdimo, da je motivacija za delo na oddelku avtomatizacije slaba. 
Zaposleni so podali intenziteto (z lestvico od 1 do 5, pri čemer je 1 najmanj) posamezne 
nagrade in po njihovem mnenju bi dvig motivacije za delo lahko v največji meri dosegli s 
finančno nagrado v obliki stimulacije (ocena 4,9, standardni odklon 0,34). Nagrada z 
dodatnim dnem dopusta bi imela učinek na oddelku konstrukcije in električnih krmilji, 
medtem ko bi bil učinek na oddelku ročne montaže nižji, kajti več od dodatnega dne dopusta 
jim pomeni pohvala nadrejenega. Zaposleni na vseh treh oddelkih pa menijo, da bi jih 
najmanj motivirala nagrada z objavo projektnega tima na oglasni deski za dobro izpeljan 
projekt.  

Kot je navedeno že v predhodnih točkah, so zaposleni na temo odprtega vprašanja podali 12 
mnenj. Samo vključevanje elektro dela kot po možnosti tudi oddelka ročne montaže v 
zgodnejšo fazo konstrukcije je v nadaljevanju vključeno v obzir pri samih ukrepih, ki so 
predlagani v naslednjem poglavju. Komentar zvišanja kakovosti pregleda konstrukcij ni 
posebej upoštevan v nadaljevanju, kajti že v trenutnem procesu dela konstrukcije se izvaja 
analiza možnih napak in njihovih posledic (FMEA).  

Večja usklajenost dobave materiala in izdelave kosov v izogib hitenju na projektih se bo v 
večji meri dosegala z ukrepom opisanim v nadaljevanju (naslednje poglavje). Glede večje 
jasnosti definicij zahtev s strani naročnika menimo, da je to tudi naloga vsakega 
posameznega zaposlenega, da se v primeru nejasnosti z naročnikom dodatno pogovori tudi 
sam, in po potrebi vključi tudi nadrejeno osebo oziroma osebo, ki je bila vključena v samo 
fazo izdelave ponudbe. Sama predaja informacij ponudbe je bila v anketi ocenjena kot 
kakovostna. Izboljšanje planiranja v zgodnejših fazah projekta in določitev bolj realnih ur 
posameznih faz projekta je prav tako vključena pod ukrepi in predlogi v naslednjem poglavju 
s PERT. Eden izmed komentarjev boljših delovnih pogojev v smislu večjega prostora za 
samo sestavo strojev, naprav in linij pa najverjetneje izhaja iz prostorske stiske zaradi večjih 
projektov, ki so se izdelovali v zadnjem času, in ki so tudi trenutno v teku. Ukrep je bil v 
podjetju že izveden v preteklih mesecih, in sicer s seznanitvijo vodstva glede prostorske 
problematike. 

6.3 Predlogi izboljšav 

Predloge smo oblikovali predvsem na podlagi dveh dejstev, glede na to pa smo oblikovali 
tudi dva večja ukrepa, poleg manjših, ki so prav tako navedeni v nadaljevanju (slika 29). 
Prvo dejstvo smo upoštevali glede na optimizacijo dela, drugo dejstvo pa glede na raziskavo 
in ugotovitve v tem magistrskem delu. Kot v veliko drugih podjetjih je tudi na obravnavanem 

oddelku avtomatizacije vedno več kompleksnih projektov kot tudi vedno več projektov po 
številu pri enakem številu zaposlenih, kar pa zahteva večjo optimizacijo samega procesa 

dela. Iz tega razloga smo se odločili za prvi večji ukrep, in sicer da dokument na sliki 15 
dopolnimo v obliko, ki bo omogočala večji doprinos k projektu pri skoraj enako vloženem 
trudu. Poleg optimizacije porabljenega časa za samo kalkulacijo, smo v dokumentu 
upoštevali tudi nekaj ključnih ugotovitev glede na raziskavo literature (slika 30 in priloga 
3). Drugi večji ukrep pa je predlagan predvsem glede na analizo rezultatov ankete in lastnega 
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mnenja kot tudi glede na raziskavo literature, česar rezultat je uvedba novega spremnega 
dokumenta projekta (priloga 4). 

Slika 29: Predlagani ukrepi 

 

Vir: lastno delo. 

Dokument za kalkulacijo projekta je dodatno dopolnjen: 

- z dodatnimi 3 različnimi cenami projekta, 
- internim opisom koncepta glede na zastavljen koncept ob ponudbi, 
- tabelo seštevka ur posameznih operacij za vnos v aplikacijo kontrole projektov, 
- metoda PERT za pomoč pri vrednotenju planiranih ur za razvojne projekte, 
- tabela za kontrolo projekta na kontrolnih točkah s komentarjem, 
- avtomatsko generiranje terminskega plana projekta.  

Dodatne cene projekta predstavljajo ceno projekta v primeru eksterne strojne izdelave delov, 
ceno v primeru brez upoštevanja dobička na materialu (upoštevan dobiček samo na 
izvedbenih fazah projekta) ter strojno izdelavo delov interno in ceno v primeru brez 
upoštevanja dobička na materialu z eksterno strojno izdelavo delov. Ta ukrep je dodan zaradi 
vse bolj pogostih pritiskov po zniževanju cen s strani naročnikov. S tem ukrepom ni treba 
zniževati predvidenih ur za posamezne operacije in posledično spreminjati terminskega 
poteka projekta. Interni opis služi za informacijo izvajalcu, kjer so zapisane ključne 
podrobnosti koncepta, ki je upoštevan. Dodatna tabela za seštevek posameznih ur je dodana 
v izogib napakam vnosa v sistem, pri čemer ima tabela identičen zapis posameznih faz 
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projekta, kot se nahaja v aplikaciji za kontroliranje projektov. Metoda PERT, ki jo navaja 
Taylor (2006), je namenjena zgolj v pomoč, in ni vezana na nobeno drugo funkcijo v 
dokumentu. Tabela za kontrolo projekta je namenjena zgolj vmesnim kontrolnim točkam, 
pri kateri vpišemo dejansko stanje porabljenih ur in stroškov materiala, na desni strani pa se 
glede na kalkulirano stanje preračunava razlika, ki se v primeru prekoračitve obarva rdeče.  

Na sliki 30 je prikazana tabela in terminski plan (gantogram) s tedensko skalo. Trajanja 
posameznih aktivnosti ne vpisujemo posebej ročno, ampak se avtomatsko prenesejo iz 
zgornje tabele v isti datoteki, kjer so predhodno ocenjena trajanja posameznih aktivnosti. V 
tabeli na sliki 30 so posebej odebeljeno prikazani podatki z rumenim ozadjem, kjer se po 
potrebi korigirajo vrednosti glede na projekt in trenutno stanje zasedenosti posameznih 
oddelkov v podjetju. V prvi fazi konstrukcije tabela avtomatsko prenese število ur, ki so 
predvidene, ročno pa lahko popravimo število konstruktorjev, ki bodo na projektu aktivni. 
Pri tem je treba opozoriti, da če planiramo na projektu 2 ali 3 konstruktorje, se predviden čas 
konstrukcije ne skrajša za 50 % oziroma približno 33 %, ampak se upošteva manjši doprinos 
dodatnih konstruktorjev, kajti učinkovitost konstrukcije na 1 konstruktorja pada z 
dodajanjem konstruktorjev (potrebna usklajevanja). Iz tega razloga se takšnega ukrepa 
izogibamo, in se ga poslužujemo samo v okoliščinah, kjer je čas za izvedbo pomembnejši 
od stroškov. Namenjen čas naslednje faze strojne obdelave delov znaša največje število ur 
izmed vseh operacij strojne obdelave, ki so bile ocenjene v zgornji tabeli za kalkulacijo. 
Treba je določiti še število izmen dela, glede na trenutno stanje oddelka strojne obdelave. 
Pri preračunu namenjenega časa strojne obdelave je poleg same obdelave upoštevan tudi čas 
tehnološkega postopka in CNC-programiranja, ki je potreben pred samim pričetkom strojne 
obdelave. Faza dobave kupljenega materiala je največkrat močno povezana s fazo strojne 
obdelave, saj za sestavo stroja potrebujemo tako izdelane vse kose kot tudi dobavljene vse 
kupljene komponente. Pri določenih projektih, kjer pa faza konstrukcije in strojne obdelave 
predstavlja minimalen delež, in ostale faze predstavljajo večinski delež, pa povezava faze 
dobave kupljenih komponent in strojne obdelave ne obstaja več. Iz tega razloga namenjen 

čas dobave kupljenih komponent vpišemo ročno in ga prilagodimo glede na potrebe projekta. 
Pri fazi mehanske sestave stroja prav tako kot pri fazi konstrukcije ročno vpišemo 

predvideno število orodjarjev za samo sestavo, prav tako pa se pri preračunu namenjenega 
časa te faze ne upošteva polna učinkovitost dodatnega orodjarja. Faza elektro projektiranja, 
programiranja in vezave elektro omar je v večini projektov faza, ki ni na tako imenovani 
kritični poti, kar pomeni, da neposredno ne določa končanja projekta. Ta faza se lahko začne 
ob končanju konstrukcije, in mora biti končana do končanja sestave stroja, kar je razvidno 
tudi na sliki 13. Pri fazi ožičenja in zagona stroja prav tako po potrebi vnesemo planirano 
število elektro monterjev, pri čemer pa tudi tukaj ne upoštevamo polne učinkovitosti 
dodatnih monterjev. Pri fazi optimiranja stroja ni nobenih ročnih vnosov, pod razdelkom 
rezerva, pa vnesemo še število dni, ki jih ocenimo glede na zahtevnost projekta in ocenjeno 
stopnjo tveganja. Pri vseh posameznih fazah pa je na voljo pozicija za vnos prekrivanja s 
prejšnjo operacijo, pri kateri z vnosom pozitivne vrednosti planiramo vzporedno izvajanje 
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posameznih faz, z vnosom negativne vrednosti pa lahko planiramo časovno rezervo med 
posameznimi fazami.   

Slika 30: Razširjen dokument kalkulacije projekta 

 

 

 

            se nadaljuje 

Pon 00-00 - Kalkulacija Delež
cena cena v sistemu enota količina vrednost € vrednost v sistemu €

Material €/1 / 34.000,00 € 34.000,00 € 42,7%
surovi material 3.000,00 € / €/1 1 3.000,00 € 3.000,00 €
elektrooprema 1.000,00 € / €/1 1 1.000,00 € 1.000,00 €
elektropogoni 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €
material pnevmatika 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €
tračni transporterji 30.000,00 € / €/1 1 30.000,00 € 30.000,00 €

AL-profili-zaščita 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €
rezerva 1 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €
rezerva 2 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €

rezerva 3 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €
rezerva 4 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €
rezerva 5 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €
rezerva 6 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €
rezerva 7 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €
rezerva 8 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €
rezerva 9 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €
ogrodje 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €

ostalo 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €

Razvoj, projektiranje, tehnologija €/h 946 18.920,00 € 9.460,00 € 23,8%
razvojno delo 20,00 10,00 €/h 0 0,00 € 0,00 €
projektiranje - strojni del 20,00 10,00 €/h 600 12.000,00 € 6.000,00 €
izdelava spremne dok. (navodila, pnevm. shema) 20,00 10,00 €/h 40 800,00 € 400,00 €
tehnologija 20,00 10,00 €/h 16 320,00 € 160,00 €
programiranje CNC 20,00 10,00 €/h 40 800,00 € 400,00 €
elektronačrt 20,00 10,00 €/h 40 800,00 € 400,00 €
vezava omare 20,00 10,00 €/h 60 1.200,00 € 600,00 €
elektro programiranje 20,00 10,00 €/h 150 3.000,00 € 1.500,00 €

Obdelave €/h 438 8.760,00 € 4.380,00 € 11,0%
priprava materiala 20,00 10,00 €/h 8 160,00 € 80,00 €
struženje 20,00 10,00 €/h 0,00 € 0,00 €
rezkanje CNC 20,00 10,00 €/h 400 8.000,00 € 4.000,00 €
rezkanje 20,00 10,00 €/h 30 600,00 € 300,00 €
brusenje (okroglo, ploskovno) 20,00 10,00 €/h 0,00 € 0,00 €
žična erozija 20,00 10,00 €/h 0,00 € 0,00 €
potopna erozija 20,00 10,00 €/h 0,00 € 0,00 €
ročna dela 20,00 10,00 €/h 0,00 € 0,00 €
termicna obdelava 20,00 10,00 €/kg 0,00 € 0,00 €

Montaža €/h 894 17.880,00 € 8.940,00 € 22,5%
montaža mehanskih delov 20,00 10,00 €/h 300 6.000,00 € 3.000,00 €
montaža elektro opreme 20,00 10,00 €/h 150 3.000,00 € 1.500,00 €
preizkušanje (mehansko) 20,00 10,00 €/h 20 400,00 € 200,00 €

preizkušanje (elektroniki) 20,00 10,00 €/h 0,00 € 0,00 €
optimiranje (mehansko) 20,00 10,00 €/h 200 4.000,00 € 2.000,00 €
optimiranje (elektroniki) 20,00 10,00 €/h 200 4.000,00 € 2.000,00 €
selitev in zagon 20,00 10,00 €/h 16 320,00 € 160,00 €
izobraževanje 20,00 10,00 €/h 8 160,00 € 80,00 €

Kooperacija 0,00 € 0,00 € 0,0%
sestavni deli / / 0,00 € 0,00 €
Lastni stroški / / / 79.560,00 € 56.780,00 € 61.160,00 € 22.780,00 € 27.160,00 €
dobiček 20,0 / % / 21.216,00 € 15.141,33 € 16.309,33 € 6.074,67 € 7.242,67 €
riziko izdelave 5,0 / % / 5.304,00 € 3.785,33 € 4.077,33 € 1.518,67 € 1.810,67 €

Skupaj / / / 106.080,00 € 75.706,67 € 81.546,67 € 30.373,33 € 36.213,33 €

Ponudbena cena / / / 106.080 € 75.707 € 81.547 € 64.374 € 70.214 €

VREDNOST V 
PRIMERU 
ZUNANJE 
IZDELAVE 
STROJNIH 

DELOV

VREDNOST V 
PRIMERU BREZ 

DOBIČKA NA 
MATERIALU IN 

IZDELAVA 
DELOV INTERNO

VREDNOST V 
PRIMERU BREZ 

DOBIČKA NA 
MATERIALU IN 

IZDELAVA 
DELOV 

EKSTERNO

kalkulirano 

Metoda PERT (ocena ur za razvojne projekte, POMOČ)
Najbolj optimističen čas trajanja 300
Najbolj pesimističen čas trajanja 350

Željen čas trajanja 330

Ocenjeno trajanje (rezultat) 329

ZA MARJANA URE KONTROLNA TOČKA, dne Tren. Vrednost Razlika
Konstrukcija 640 MATERIAL 34.000,00 €
Tehnologija 16

CNC Prog 40 Konstrukcija 640
Priprava mat 8 Tehnologija 16
struženje 0 CNC Prog 40

rezkanje CNC 400 Priprava mat 8
rezkanje 30 struženje 0
brusenje (okroglo, ploskovno) 0 rezkanje CNC 400

žična erozija 0 rezkanje 30
potopna erozija 0 brusenje (okroglo, ploskovno) 0

ročna dela 0 žična erozija 0
Montaža 536 potopna erozija 0
ELEKTRONIKI 608 ročna dela 0

OPIS KONCEPTA: Montaža 536
ELEKTRONIKI 608

KOMENTAR KONTROLNE TOČKE:

DATUM KT

TERMINSKI PLAN
Izdelal: Rezerva (dni) 20

14.1.2020

FAZA PROJEKTA
Prekrivanje s prejšnjo 

operacijo (dni)
Datum začetka

Namenjen čas 
(ure)

Namenjen čas 
(dni)

Daljšanje/Krajšanje 
za (dni)

Opravljenih 
dni

Preostalo Prvotni rok Dejanski rok
Koledarski 

teden
Št.konstr./Faktor

1
1

Št. izmen
2

Število montaž./Faktor
1
1

Št. monter./Faktor
1

1

7.5.202027-87027

Ime stroja/naprave:
Rok dobave 1.7.2020 27

30.1.2020 5

18.2.2020 8

Konstrukcija: / 1.11.2019 16 30.1.2020

350 62 0 14 48

30.1.2020

2.3.2020 2.3.2020 10

7.5.2020 19

-114

Ožičenje in zagon stroja 7 10.4.2020

24

150

Strojna obdelava 30 31.12.2019 400 50 0 14 36 18.2.2020

510 90 0 74

Mehanska sestava stroja 7 24.2.2020 300 53 0 -41 53 17.4.2020 17.4.2020 16

Dobava kupljenih komponent 0 31.12.2019

Elektro projektiranje, programiranje in vezava 

elektro omar
14 17.12.2019 0 28 16 30.1.2020250 44

Rezerva (dni) 20 1.7.2020

Optimiraje stroja in prevzem 0 7.5.2020 200 35 0 35 11.6.2020 11.6.2020
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Slika 30: Razširjen dokument kalkulacije projekta (nad.) 

 

Vir: lastno delo. 

Primer dokumenta v prilogi 4 je predlagan kot drugi večji ukrep za večjo informiranost vseh 
udeleženih na projektu ob samem začetku projekta. Še posebej pomembno je dejstvo, da 
imajo poleg izvajalcev projekta na oddelku avtomatizacije, informacijo hkrati tudi vsi 
pomožni oddelki, kot so nabava, tehnologija in strojna obdelava, s čimer je omogočeno lažje 
planiranje tudi z njihove strani. Pri izdelavi dokumenta smo stermeli k čim bolj preprostemu 
dokumentu z majhnim številom informacij, vendar pomembnimi za projekt (princip KISS), 
na kar opozarja tudi Lewis (2007). Dokument bo služil za spremljanje projekta na tedenski 
ravni predvsem v terminskem smislu, hkrati pa bo dokument spremljal projekt, kar pomeni, 
da bo dokument prehajal med različnimi osebami ter s tem fazami projekta. Glavni namen 
dokumenta je, da ima izvajalec vsake faze posebej informacijo, kako je bil projekt terminsko 
planiran, in kako si lahko organizira delo glede na ostale aktivnosti, da bo še vedno znotraj 
terminskih okvirjev posameznega projekta. Hkrati bo konstruktor imel informacijo že na 
začetku, kdo bo elektro projektant in programer projekta, s čimer se bo sodelovanje lahko 
začelo v zgodnejši fazi projekta. Hkrati se bo s tem izboljšala tudi komunikacija med 
oddelkom električnih krmilji in oddelkom konstrukcije. Poseben namen spremnega 
dokumenta je tudi velika sledljivost projekta med samim delom kot tudi ob končanju 
projekta in izdelavi poročila o končanju projekta, saj izvajalci sami navajajo ključne 
informacije projekta tako za svojo lastno informiranost kot tudi za ostale izvajalce na 
projektu v kasnejših fazah izvajanja.  

Poleg zgornjih dveh dokumentov predlagamo tudi ukrep glede samih izobraževanj 
zaposlenih, predvsem za oddelek konstrukcije in električnih krmilji. Rezultat ankete se bo 
predstavilo vodstvu, s čimer bi se pokazal učinek preteklega omejevanja izobraževanj. Glede 
slabe motivacije za opravljanje svojega dela predvsem na oddelku električnih krmilji 
predlagamo skupen sestanek z oddelkom, na katerem se skuša v prvi vrsti ugotoviti izvor 
slabe motivacije. Glede na ugotovitve se razmisli o možnem ukrepu. Kot zadnje pa predvsem 
za oddelek ročne montaže v naslednjih letih predlagam, da se zaposli tudi kader z nižjo 
delovno dobo, kajti trenutno imajo vsi zaposleni na tem oddelku več kot 16 let delovne dobe.  

SKLEP 

V podjetju so se v preteklosti izvedle kadrovske spremembe, česar posledica je bila 
zmanjšanje zaposlenih na oddelku avtomatizacije, ki se ukvarjajo z vodenjem oddelka kot 
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tudi projektov. Iz tega razloga je bilo izhodišče magistrskega dela proučiti možnost 
optimizacije projektnega dela v izbrani organizacijski enoti. V ta namen smo proučili tujo in 
domačo literaturo na temo projektnega managementa, iz katere smo povzeli ključne 
ugotovitve z namenom implementacije v obstoječe stanje procesa projektnega dela. V 
drugem, empiričnem delu smo opisali trenutno stanje projektnega dela v podjetju, za tem pa 
smo izvedeli tudi anketo, pri kateri so bili anketiranci izključno zaposleni na oddelku 
avtomatizacije, s čimer smo pridobili tudi mnenje neposredno od izvajalcev samih projektov. 
Nazadnje smo ugotovitve iz literature in rezultate ankete podrobno analizirali, na podlagi 
katerih smo predlagali ukrepe.  

Ob proučitvi in analiziranju ugotovitev smo ugotovili, da je prva faza projektnega dela 
(planiranje) trenutno dobro izvajana glede na rezultate ankete, glede na proučitev literature 
pa smo ugotovil večjo pomanjkljivost, in sicer da vsi projekti niso vsebovali terminskega 
plana projekta. Posledično vsi izvajalci na projektu niso imeli vedno informacije, koliko časa 
imajo na razpolago za svoje delo. Ob analiziranju rezultatov ankete smo med drugim 
odgovore razvrstili tudi glede na oddelek (oddelek avtomatizacije je sestavljen iz 3 
oddelkov), kar nam je pomagalo razvrstiti informacije v različne faze projekta, kajti vsak 
oddelek izvaja aktivnosti v različnih fazah projekta. Glede na takšno razvrstitev smo 
ugotovili, da je večja težava v kasnejših fazah projekta, pri sami sestavi projekta, aktivnostih 
elektro oddelka in optimizaciji strojev. Prihaja do nezadostnega prenosa informacij o 
projektu, nezadostnega sodelovanja itd. Poleg večjih ugotovitev pa smo glede na preučeno 
literaturo ugotovili pomanjkljivost tudi v nedokumentiranih kontrolnih pregledih, 
obvladovanju sprememb na projektih in neizvajanju zaključnih poročil projektov. Iz 
rezultatov ankete smo ugotovili tudi, da je za izvajalce projekta največji motilni faktor same 
spremembe na projektih z izjemo oddelka električnih krmilji, pri katerih pa je največji 
motilni faktor vzdrževanje in podpora proizvodnje. Nadalje so izpostavili tudi 
nezadovoljstvo zaradi nekvalitetne opredelitve trajanja aktivnosti, izpostavili srednje 
kakovostne predane informacije projekta pred začetkom faze elektro krmilja, in željo po 

informiranosti, koliko časa imajo na razpolago za svoje delo pri vsakem projektu. Timska 
naravnanost na celotnem oddelku avtomatizacije je dobra, motiviranost za delo pa je 

razmeroma slaba, še posebej na oddelku električnih krmilji in konstrukcije. Kot motivacijski 
faktor pa v največji meri navajajo finančno nagrado v obliki stimulacije. Glede na 
ugotovljene pomanjkljivosti smo predlagali več ukrepov, največja med njimi sta dva 
dokumenta (slika 30 in priloga 4), pri katerih gre pri prvem za dopolnitev obstoječega 
dokumenta z avtomatskim kreiranjem terminskega plana in drugimi manjšimi dopolnitvami, 
pri drugem dokumentu pa gre za nov spremni dokument projekta, pri katerem je glavni 
namen informiranje vseh izvajalcev projekta skozi vse faze do samega zaključka. Ob 
zaključku projekta pa bo dokument služil tudi kot skupek informacij za izdelavo zaključnega 
poročila. 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Q1 - Zadovoljstvo s trenutnim potekom dela na projektih:  

 Sploh nisem zadovoljen  
 Nezadovoljen  
 Neodločen  
 Zadovoljen  
 Zelo zadovoljen  

 
Q2 - Pri trenutnem poteku dela na projektih me moti:  
Možnih je več odgovorov  

 Nimam dovolj jasnih navodil za delo  
 Vzdrževanje in podpora proizvodnji   
 Nimam dovolj informacij o definiranju projekta v fazi ponudbe  
 Neusklajeno delovanje oddelkov  
 Spremembe na projektih v fazi izvedbe  
 Ni znano, koliko časa imam za svoje delo na razpolago  
 Drugo (napiši):  
 Me nič ne moti  

 
Q3 - Pri trenutnem poteku dela me od vsega najbolj moti:  
 

 Nimam dovolj jasnih navodil za delo  
 Vzdrževanje in podpora proizvodnji   
 Nimam dovolj informacij o definiranju projekta v fazi ponudbe  
 Neusklajeno delovanje oddelkov  
 Spremembe na projektih v fazi izvedbe  
 Ni znano, koliko časa imam za svoje delo na razpolago  
 Drugo (napiši):  

 Me nič ne moti  
 
Q4 - Označite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami:   

 Sploh se ne 
strinjam 

Ne 
strinjam se 

Neodločen Strinjam 
se 

Popolnoma 
se strinjam 

Pred pričetkom izvajanja projekta so 
znane vse aktivnosti, ki so potrebne za 
izvedbo projekta. 

     

Čas trajanja posamezne aktivnosti za 
določen projekt je dobro opredeljen.      
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 Sploh se ne 
strinjam 

Ne 
strinjam se 

Neodločen Strinjam 
se 

Popolnoma 
se strinjam 

Naloge vsakega, ki sodeluje pri 
izvajanju projekta, so jasno 

opredeljene. 
     

Naloge so pri izvajanju projekta 
razdeljene tako, da lahko aktivnosti 
nemoteno potekajo in sledijo časovnim 
rokom. 

     

Tisti, ki sodelujejo pri izvajanju 
projekta, so enakomerno obremenjeni 

z delovnimi nalogami. 
     

Na začetku projekta je jasno, kdo je 
odgovoren za posamezno nalogo 
projekta. 

     

Spremljanje izvajanja projekta je 
učinkovito.       

Imam dovolj informacij o projektu, da 
lahko svoje delo opravljam učinkovito 
in kvalitetno. 

     

Če pride do odmika pri izvajanju 
projekta glede na plan, se plan 

ustrezno prilagodi.  
     

 

 
Q5 - Za bolj učinkovito in kvalitetno delo bi potreboval še:  
Možnih je več odgovorov  
 

 Več informacij s strani vodje  
 Več informacij s strani izvajalca predhodne faze projekta  
 Več informacij s strani naročnika projekta  
 Več strokovnih izobraževanj  

 Več medsebojnega izobraževanja s strani sodelavcev na oddelku  
 Več kontrolnih točk na projektu s strani vodje  

 Drugo (napiši):  
 
Q6 - Predaja informacij projekta pred začetkom mojega dela:  
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 Sploh ni kakovostna  
 Ni kakovostna  
 Neodločen  
 Je kakovostna  
 Je zelo kakovostna  

 
Q7 - Kaj pri predaji informacij najbolj pogrešaš? Kaj predlagaš kot izboljšavo?  
 

  

 
 
Q8 - Podana mi je informacija, koliko časa imam na razpolago za končanje svojega dela na 
projektu:  
 

 DA  
 NE  
 Odvisno od projekta  

 
Q9 - Želim si, da bi vedno imel informacijo, koliko časa imam na razpolago za svoje delo 
na projektu:  
 

 DA  
 NE  
 Ne vem  

 
Q10 - Kako ocenjuješ timsko naravnanost v tvojem oddelku?  
 

 Ni timsko naravnano  
 Delno timsko naravnano  
 Srednje timsko naravnano  
 Timsko naravnano  
 Zelo timsko naravnano  

 
Q11 - Komunikacijo in povezovanje na projektih s sodelavci ocenjujem kot:  

 Slabo Zadovoljivo Srednje Dobro Odlično 

Sodelavci v oddelku konstrukcije       

Sodelavci v oddelku ročne montaže      
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 Slabo Zadovoljivo Srednje Dobro Odlično 

Sodelavci v oddelku električnih krmilij      

Drugi oddelki (nabava, tehnologija, 
strojna izdelava)      

 
Q12 - Za svoje delo sem dovolj motiviran:  
 

 Sploh se ne strinjam  
 Se ne strinjam  
 Neodločen  
 Se strinjam  
 Popolnoma se strinjam  

 
Q13 - Od 1 do 5 ocenite, kako močno bi vas spodnja posamezna nagrajevanja za dobro 
izpeljan projekt motivirala za nadaljne delo (pri čemer je 1 sploh ne, in 5 največ):  
 

 1 2 3 4 5 

Pohvala nadrejenega      

Objava vašega projektnega tima na oglasni 
deski za dobro izpeljan projekt      

Finančna nagrada v obliki stimulacije      

Dodaten dan dopusta      

 
Q14 - Organizacija dela na projektih v splošnem se mi zdi:  
 

 Zelo slaba  
 Slaba  
 Nekaj srednjega  
 Dobra  
 Zelo dobra  

 
 
Q15 - Splošno mnenje o projektnem delu na oddelku avtomatizacije, predlogi, 
izboljšave,...  
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Q16 - Drugo-točka namenjena tematiki projektnega dela na katero bi rad opozoril, vendar 
ni zajeta v predhodnih vprašanjih:  
 

  

 
 
Q17 - Delovna doba:  
 

 do vključno 3 leta  
 4 - 5 let  
 6-10 let  
 11-15 let  
 16 let in več  

 
Q18 - Zaposlen sem na oddelku:  
 

 Konstrukcija  
 Ročna montaža  
 Električna krmilja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Priloga 2: Rezultati ankete 

Zadovoljstvo s trenutnim potekom dela na projektih:  (n = 16)  

 

Pri trenutnem poteku dela na projektih me moti:   (n = 16)  
Možnih je več odgovorov  

 

  Odgovori Frekvenca 

  roki za izdelavo 

  vse več dela katerega se mi nalaga. 

  premalo upliva na ponudbo in s tem na ceno, na rešitev, na čas... 

 
 
 
 



7 
 

Pri trenutnem poteku dela me od vsega najbolj moti:   (n = 16)  

 

Označite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami:   (n = 16)  

 

Za bolj učinkovito in kvalitetno delo bi potreboval še:  (n = 16)  
Možnih je več odgovorov  

 

 
 



8 
 

  Odgovori Frekvenca 

  manj pisarniškega dela. 

  več komunikacije med oddelki 

 

Predaja informacij projekta pred začetkom mojega dela:  (n = 16)  

 

 

Kaj pri predaji informacij najbolj pogrešaš? Kaj predlagaš kot izboljšavo?   

  vse je popolnoma jasno, ni potrebno nobene izboljšave. 

  nič, vse je dobro. 

  več sodelovanja že od začetka konstruiranja med vsemi udeleženci (konstrukcija, elektroniki in                 
montaža) 

  kakovost materiala. 

  časovnico projekta, točno definicijo vhodnih podatkov (vhodni material, 3d modeli) 

  točna navodila. pridobitev točnih navodil za delovanje s strani naročnika, še pred začetkom     
izdelave. 

  definicija projekta s strani naročnika 

  / 

  predaja informciji je vredu 
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Podana mi je informacija, koliko časa imam na razpolago za končanje svojega dela na 

projektu:  (n = 16)  

 

Želim si, da bi vedno imel informacijo, koliko časa imam na razpolago za svoje delo na 

projektu:  (n = 16)  

 

Kako ocenjuješ timsko naravnanost v tvojem oddelku?  (n = 16)  
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Komunikacijo in povezovanje na projektih s sodelavci ocenjujem kot:  (n = 16)  

 

Za svoje delo sem dovolj motiviran:  (n = 16)  

 

Od 1 do 5 ocenite, kako močno bi vas spodnja posamezna nagrajevanja za dobro izpeljan 

projekt motivirala za nadaljne delo (pri čemer je 1 sploh ne, in 5 največ):  (n = 16)  
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Organizacija dela na projektih v splošnem se mi zdi:  (n = 16)  

 

Splošno mnenje o projektnem delu na oddelju avtomatizacije, predlogi, izboljšave,...   

  boljši materiali. 

  glej odgovor q7. 

  projektno delo bi po mojem mnenju lahko bilo bolj usklajeno glede dobave materiala, elementov 
za sestavo in same izdelave naprave, da pri določenih projektih prevečkrat ne popravljamo 
določenih stvari zaradi nekega hitenja, izvedbe projekta. 

  projektno delo se mi zdi dobro, možnost za izbolšavo vodim v boljlšem pregledu konstrukcij 

  dobro. 

  potreba po boljšem sodelovanje med konstrukcijo in elektro delom v fazi konstruiranja naprav. 
daljši roki za kvalitetnejšo izpeljavo projektov. zamenjava zastarelega orodja za kvalitetnejšo in 
hitrejšo izpeljavo projektov. 

  / 

  jasna definicija zahtev 

  prepozno vključujemo elektro del v razvijaju projekta 

  stanje se je že nekoliko izboljšalo, več teže dati fazi konstrukcije. 

  ok 

 

Drugo-točka namenjena tematiki projektnega dela na katero bi rad opozoril, vendar ni 
zajeta v predhodnih vprašanjih:   

  delovni pogoji-prostor za montažo naprav. 

  opozoril bi na stanje plač zaradi katerega se je že pričelo odhajanje mladega sposobnega kadra in 
se bo verjetno še nadaljevalo. zdi se mi izjemna škoda, da takšen kader dejansko spustimo iz rok. 

  izboljšati načrtovanje v zgodnjih fazah projekta, določiti realnejše ure posameznih faz projektov. 
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  potrebno prej vkjučevati orodjare in elektro del, da kasneje ne prihaja do določenih napak in do 
spoznanja da kje kaj manjka. 

  / 

 

Delovna doba:  (n = 14)  

 

Zaposlen sem na oddelku:  (n = 16)  
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Priloga 3: Razširjen dokument za kalkulacijo projekta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pon 00-00 - Kalkulacija Delež

cena cena v sistemu enota količina vrednost € vrednost v sistemu €
Material €/1 / 34.000,00 € 34.000,00 € 42,7% Najbolj optimističen čas trajanja 300
surovi material 3.000,00 € / €/1 1 3.000,00 € 3.000,00 € Najbolj pesimističen čas trajanja 350
elektrooprema 1.000,00 € / €/1 1 1.000,00 € 1.000,00 € Željen čas trajanja 330
elektropogoni 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €
material pnevmatika 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 € Ocenjeno trajanje (rezultat) 329
tračni transporterji 30.000,00 € / €/1 1 30.000,00 € 30.000,00 €
AL-profili-zaščita 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €
rezerva 1 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €
rezerva 2 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €
rezerva 3 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €
rezerva 4 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €
rezerva 5 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €
rezerva 6 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €
rezerva 7 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €
rezerva 8 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €
rezerva 9 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €
ogrodje 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €
ostalo 0,00 € / €/1 1 0,00 € 0,00 €

Razvoj, projektiranje, tehnologija €/h 946 18.920,00 € 9.460,00 € 23,8% Razlika
razvojno delo 20,00 10,00 €/h 0 0,00 € 0,00 € MATERIAL 34.000,00 €
projektiranje - strojni del 20,00 10,00 €/h 600 12.000,00 € 6.000,00 € ZA MARJANA URE
izdelava spremne dok. (navodila, pnevm. shema) 20,00 10,00 €/h 40 800,00 € 400,00 € Konstrukcija 640 Konstrukcija 0 640
tehnologija 20,00 10,00 €/h 16 320,00 € 160,00 € Tehnologija 16 Tehnologija 16
programiranje CNC 20,00 10,00 €/h 40 800,00 € 400,00 € CNC Prog 40 CNC Prog 40
elektronačrt 20,00 10,00 €/h 40 800,00 € 400,00 € Priprava mat 8 Priprava mat 8
vezava omare 20,00 10,00 €/h 60 1.200,00 € 600,00 € struženje 0 struženje 0
elektro programiranje 20,00 10,00 €/h 150 3.000,00 € 1.500,00 € rezkanje CNC 400 rezkanje CNC 400
Obdelave €/h 438 8.760,00 € 4.380,00 € 11,0% rezkanje 30 rezkanje 30
priprava materiala 20,00 10,00 €/h 8 160,00 € 80,00 € brusenje (okroglo, ploskovno) 0 brusenje (okroglo, ploskovno) 0
struženje 20,00 10,00 €/h 0,00 € 0,00 € žična erozija 0 žična erozija 0
rezkanje CNC 20,00 10,00 €/h 400 8.000,00 € 4.000,00 € potopna erozija 0 potopna erozija 0
rezkanje 20,00 10,00 €/h 30 600,00 € 300,00 € ročna dela 0 ročna dela 0
brusenje (okroglo, ploskovno) 20,00 10,00 €/h 0,00 € 0,00 € Montaža 536 Montaža 536
žična erozija 20,00 10,00 €/h 0,00 € 0,00 € ELEKTRONIKI 608 ELEKTRONIKI 608
potopna erozija 20,00 10,00 €/h 0,00 € 0,00 €
ročna dela 20,00 10,00 €/h 0,00 € 0,00 €
termicna obdelava 20,00 10,00 €/kg 0,00 € 0,00 €
Montaža €/h 894 17.880,00 € 8.940,00 € 22,5%
montaža mehanskih delov 20,00 10,00 €/h 300 6.000,00 € 3.000,00 €
montaža elektro opreme 20,00 10,00 €/h 150 3.000,00 € 1.500,00 €
preizkušanje (mehansko) 20,00 10,00 €/h 20 400,00 € 200,00 €
preizkušanje (elektroniki) 20,00 10,00 €/h 0,00 € 0,00 €
optimiranje (mehansko) 20,00 10,00 €/h 200 4.000,00 € 2.000,00 €
optimiranje (elektroniki) 20,00 10,00 €/h 200 4.000,00 € 2.000,00 €
selitev in zagon 20,00 10,00 €/h 16 320,00 € 160,00 €
izobraževanje 20,00 10,00 €/h 8 160,00 € 80,00 €
Kooperacija 0,00 € 0,00 € 0,0%
sestavni deli / / 0,00 € 0,00 €
Lastni stroški / / / 79.560,00 € 56.780,00 € 61.160,00 € 22.780,00 € 27.160,00 €
dobiček 20,0 / % / 21.216,00 € 15.141,33 € 16.309,33 € 6.074,67 € 7.242,67 €
riziko izdelave 5,0 / % / 5.304,00 € 3.785,33 € 4.077,33 € 1.518,67 € 1.810,67 €
Skupaj / / / 106.080,00 € 75.706,67 € 81.546,67 € 30.373,33 € 36.213,33 €

Ponudbena cena / / / 106.080 € 75.707 € 81.547 € 64.374 € 70.214 €

VREDNOST V 
PRIMERU ZUNANJE 

IZDELAVE STROJNIH 
DELOV

VREDNOST V PRIMERU BREZ 
DOBIČKA NA MATERIALU IN 
IZDELAVA DELOV INTERNO

VREDNOST V PRIMERU BREZ DOBIČKA 
NA MATERIALU IN IZDELAVA DELOV 

EKSTERNO

DATUM KT

TERMINSKI PLAN

Izdelal: Rezerva (dni) 20

1.12.2019

FAZA PROJEKTA
Prekrivanje s 

prejšnjo operacijo 

(dni)

Datum začetka
Namenjen čas 

(ure)
Namenjen čas (dni)

Daljšanje/Krajšanje za 
(dni)

Opravljenih dni Preostalo Prvotni rok Dejanski rok Koledarski teden VZROK ZA DALJŠANJE/KRAJŠANJE

Št.konstr./Faktor

1
1

Št. izmen
2

Število 
1
1

Št. monter./Faktor
1
1

kalkulirano 

OPIS KONCEPTA:

LASTEN STROŠEK BREZ 
VREDNOSTI MATERIALA!!!

LASTEN STROŠEK BREZ VREDNOSTI 
MATERIALA!!!

Ime stroja/naprave:

Rok dobave 1.7.2020 27

Metoda PERT (ocena ur za razvojne projekte, POMOČ)

30.1.2020 5

18.2.2020 8

Konstrukcija: / 1.11.2019 60 30.1.2020

350 62 0 -30 62

30.1.2020

2.3.2020
2.3.2020 10

7.5.2020 19

-158

Ožičenje in zagon stroja 7 10.4.2020

24

KONTROLNA TOČKA, dne

KOMENTAR KONTROLNE TOČKE:

Strojna obdelava 30 31.12.2019 400 50 0 -30 50 18.2.2020

510 90 0 30

Mehanska sestava stroja 7 24.2.2020 300 53 0 -85 53 17.4.2020 17.4.2020 16

Dobava kupljenih komponent 0 31.12.2019

Elektro projektiranje, programiranje in vezava 

elektro omar
14 17.12.2019

7.5.2020

0 -16 44 30.1.2020

150 27 0 -131 27

250 44

Rezerva (dni) 20 1.7.2020

Optimiraje stroja in prevzem 0 7.5.2020 200 35 0 35 11.6.2020 11.6.2020

30 60

50

62

53

44

27

35

3.9. 10.9. 17.9. 24.9. 1.10. 8.10. 15.10. 22.10. 29.10. 5.11. 12.11. 19.11. 26.11. 3.12. 10.12. 17.12. 24.12. 31.12. 7.1. 14.1. 21.1. 28.1. 4.2. 11.2. 18.2. 25.2. 3.3. 10.3. 17.3. 24.3. 31.3. 7.4. 14.4. 21.4. 28.4. 5.5. 12.5. 19.5. 26.5. 2.6. 9.6. 16.6. 23.6. 30.6.

Konstrukcija:

Strojna obdelava

Dobava kupljenih komponent

Mehanska sestava stroja

Elektro projektiranje, programiranje
in vezava elektro omar

Ožičenje in zagon stroja

Optimiraje stroja in prevzem

Gantogram - tedenska skalaOpravljenih dni Preostalo
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Priloga 4: Spremni dokument projekta 
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