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1 UVOD 
Živimo v obdobju burnih sprememb. Zadnje desetletje je potekalo predvsem v 
znamenju globalizacije in neslutenega razvoja novih tehnologij (računalništvo, 
telekomunikacije, biotehnologija, farmacija...). Strokovnjaki ugotavljajo, da so prav 
podjetja teh panog zagotovila ZDA najdaljše obdobje visoke gospodarske rasti po 
drugi svetovni vojni. V letošnjem letu se je navdušenje sicer sprevrglo v rahli 
pesimizem, saj svetovnemu gospodarstvu grozi recesija, a mnogi menijo, da je to le 
kratek predah pred ponovnim zagonom. Vse to prinaša velike izzive in priložnosti, ki pa 
jih lahko izkoristijo le najbolj iznajdljivi in prilagodljivi. Predvsem so to podjetja, ki so v 
panogi vodilna v tehnologiji. Velikokrat se izkaže, da celo sooblikujejo potrebe 
uporabnikov. Sledi jim nekaj zasledovalcev, ostali pa že preveč zaostajajo, tako da 
počasi odpadajo iz konkurenčne bitke. A tudi podjetja, ki so še danes v vrhu, jutri že 
padejo v sivino povprečja ali še niže, če zaspijo na starih lovorikah. 
 
Vsekakor lahko podjetje spremlja in tudi sooblikuje razvoj tehnologije le v primeru, da 
ima strokovno dovolj močan razvojni oddelek, ki je dodatno podprt z mrežo zunanjih 
sodelavcev in dobaviteljev. To je potreben, ne pa zadosten pogoj. Sredstva se morajo 
tudi učinkovito izkoristiti. Problemi, ki se pri tem pojavljajo, so podobni, ne glede na to, 
ali gre za razvojni oddelek velike korporacije ali za majhno visokotehnološko podjetje z 
nekajdeset zaposlenimi.  
 
Nove razmere v okolju torej postavljajo izzive tudi pred organizacijsko teorijo in prakso. 
Osnovna zahteva za učinkovito organizacijo ostaja enaka. Še vedno mora zagotoviti 
obstoj in smotrno uresničevanje ciljev podjetja. Tega pa klasične organizacijske 
strukture ne zagotavljajo več, predvsem zaradi svoje togosti in s tem tudi nezmožnosti 
sledenja hitrim spremembam. Na to kaže tudi velik odstotek neuspešnih razvojnih 
projektov (raziskave kažejo tudi do 80% (Daft, 1998, str. 298)), ki so zaključeni pred 
komercializacijo produkta ali pa produkti na trgu ne uspejo. 
 
Osnovni zahtevi za učinkovito in uspešno delo razvojnega oddelka sta: 

• tehnična odličnost oddelka (koncentracija vrhunskega znanja, ustvarjalnost, 
inovativnost) 

• učinkovita izpeljava razvojnih projektov 
 
Izpolnjevanje prve zahteve zagotavljajo bolj statične organizacijske strukture, saj je za 
razvijanje in koncentracijo znanja potrebna določena stalnost. Kvalitetne ekipe 
strokovnjakov, ki skupaj pokrivajo širše strokovno področje, ne moremo vzpostaviti čez 
noč, ampak so potrebna dolga leta skupnega dela. Po drugi strani pa je učinkovita 
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izpeljava projektov mogoča le v projektno usmerjenih organizacijskih strukturah, ki so 
zaradi same narave dela zelo dinamične.  
 
Dodatno moramo pri oblikovanju organizacije upoštevati tudi izobrazbeno strukturo 
zaposlenih v razvojnemu oddelku. Ta je praviloma zelo visoka. Strokovnjaki pa so 
pripravljeni prevzeti odgovornost tudi za kompleksnejše odločitve, zato zahtevajo pri 
svojem delu veliko mero svobode. Take odločitve so tudi kvalitetnejše, kot bi bile v 
centru, ki s konkretno problematiko ni neposredno povezan. Še vedno pa je potrebno 
množico posameznih odločitev in delovanj usmeriti k skupnemu cilju. To pa je glavna 
zadolžitev managementa.  
 
Ustrezne organizacijske strukture so torej temelj. Omogočajo nam nadgradnjo s 
primernimi procesi, ki podpirajo sodobno projektno delo. Pri njihovi izbiri moramo 
upoštevati glavno značilnost projektov razvoja visokotehnoloških produktov. To je 
velika negotovost v vseh fazah življenjskega cikla. Velikokrat se celo zahteve 
uporabnika oblikujejo vzporedno s potekom projekta. Veliko negotovosti je pri 
določanju potrebnih aktivnosti, pri ocenjevanju njihovega trajanja in s tem tudi pri rokih 
in stroških. Tudi pri izvedbi in kontroli so možne različne rešitve. Tako je potrebno 
vseskozi sprejemati različne tvegane odločitve, ki so zato lahko tudi napačne. 
Organizacijski procesi morajo zagotavljati, da bo teh napačnih odločitev čim manj in da 
se morebitne napake lahko brez velike škode v kratkem času tudi popravijo.  
 
Problematika magistrske naloge je tesno povezana z delom, ki ga kot projektni vodja 
opravljam v razvojnem oddelku Iskratela, ki je tipičen predstavnik visokotehnološkega 
podjetja. Že več desetletij deluje v panogi proizvodnje telekomunikacijske opreme, ki je 
v tem času doživela hiter razvoj. Kot ekskluzivni dobavitelj Telekoma (prej PTT) je 
vrsto let uživalo zaščito države. Razmere so se v zadnjem času bistveno spremenile. 
Podjetje je preraslo slovenski trg, tako da se je njegov delež v skupni prodaji zmanjšal 
na 32%. Za zaslužek na ostalih svetovnih trgih pa se spopada z vsemi največjimi 
korporacijami (Siemens, Alcatel, Ericsson), ki imajo v razvojnih oddelkih zaposlenih 
več tisoč inženirjev. Združevanje telekomunikacij in računalništva je na trg naplavilo 
tudi nove konkurente (Cisco, Lucent), ki sredstva in človeške zmožnosti izkoriščajo 
optimalneje, a ne dosegajo pričakovanega kvalitetnega nivoja, ki je v 
telekomunikacijah zelo visok. Iskratel se je odločil za nekakšno srednjo pot. Zaradi 
majhnosti si ne more privoščiti ogromnega razvojnega oddelka. Če hoče spremljati in 
sooblikovati razvoj tehnologije, mora biti izkoristek večji. Vendar ne na račun kakovosti, 
kjer prav Siemens kot delni lastnik Iskratela postavlja izredno visoke standarde. 
 
Organizacijske strukture podjetja Iskratel in njegovega razvojnega oddelka prepočasi 
sledijo spremembam v okolju podjetja. V preveliki meri so še ostanek preteklih časov 
in tako ne zagotavljajo učinkovitega doseganja ciljev. Hierarhična struktura je preveč 
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trdna, srednji poslovnofunkcijski management še vedno zadržuje velik del avtoritete v 
svojih rokah. Motivacija razvojnih inženirjev je na prenizkem nivoju. Komunikacijski 
tokovi med oddelki in delovnimi skupinami so prekinjeni. Tudi organizacijska kultura ni 
skladna z delom, ki se opravlja. Organizacijski procesi podpirajo sodobno projektno 
delo, vendar je vse skupaj preveč prepuščeno improvizaciji in prizadevnosti 
posameznikov, saj postopki niso dorečeni in usklajeni. Obrobne aktivnosti, ki niso bile 
pravočasno predvidene, bistveno vplivajo na potek projekta. Nove funkcionalnosti 
produktov se dodajajo zadnji hip. Projekti so sicer večinoma uspešno zaključeni, a z 
večmesečno zamudo, kar povzroča veliko nezadovoljstva v ostalih delih podjetja in 
tudi pri kupcih.  
 
Iz opisane problematike izhaja tudi glavni namen magistrskega dela. Ta je v doseganju 
skrajšanja rokov izvedbe, zmanjšanja stroškov, predvsem pa povečanju odstotka 
uspešno zaključenih razvojnih projektov, katerih končni produkti so uspešni tudi na 
trgu. Za visokotehnološka podjetja, ki večino zaslužka pridobijo z mlajšimi izdelki, in 
takšen je tudi Iskratel, je to nujen pogoj za obstoj in nadaljnji razvoj. Dodatni pogoj za 
dolgoročno preživetje je tudi razvoj zmožnosti zaposlenih. Vse bolj se uveljavlja 
miselnost, da večino konkurenčne prednosti podjetja predstavlja znanje. Strokovnjaki 
so zato na trgu delovne sile v razvitih državah vse bolj iskani. Pridobitev in uvajanje 
novega delavca je kompleksen, dolgotrajen in drag proces. Ceneje je z ustreznimi 
motivacijskimi metodami preprečiti odhod že uveljavljenih strokovnjakov iz podjetja. To 
je tudi dodaten namen magistrskega dela. 
 
Zato sem si kot prvi cilj magistrskega dela zadal izdelavo predloga novih 
organizacijskih struktur, ki omogočajo sodobno projektno delo. Resda izhajam iz 
konkretnega primera razvojnega oddelka Iskratela, a delo ne bo vezano le nanj. Od 
tam bom le črpal praktične izkušnje, ki jih bom smiselno posplošil. Predlogi v delu bodo 
primerni za različna visokotehnološka podjetja. Drugi cilj magistrskega dela pa je 
neposredno povezan s samim projektom. V predlagane, in sicer poznane 
organizacijske strukture bom vgradil procese, ki zagotavljajo urejen potek projekta 
kljub vsem negotovostim, ki ga spremljajo, dosledno upoštevanje kupčevih potreb in 
želja ter boljšo izrabo zmožnosti zaposlenih, kar je pri razvojnih projektih odločilnega 
pomena.  
 
Osnovna spodbuda za temo magistrskega dela izhaja iz problemov, s katerimi se pri 
svojem delu vsak dan srečujem. Po pogovorih s kolegi in na osnovi primerov, ki so 
opisani v strokovnih člankih, sem ugotovil, da dileme niso specifične le za naše 
podjetje, ampak so prisotne na širšem prostoru, tako v Sloveniji kot tudi v ostalih 
razvitih državah. Ponujene rešitve v strokovni literaturi so različne, od bolj akademskih 
do povsem praktičnih. Nobena pa popolnoma ne ustreza mojemu pogledu na 
organizacijo visokotehnoloških podjetij in projektni management. Zato sem poskušal 
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združiti več teorij in dodati svoje praktične izkušnje pri ravnanju projektov razvoja 
telefonskih central.  
 
Kot osnova za razumevanje organizacije mi je služila Lipovčeva teorija organizacije. 
Njegovo razdelitev organizacijskih struktur in procesov sem vzel za skelet naloge. 
Opisane so njihove osnovne lastnosti ter posebnosti pri projektnem delu. V 
nadaljevanju so predstavljene zahteve za organizacijo podjetij ter razvojnih oddelkov, v 
katerih potekajo projekti razvoja visokotehnoloških produktov, in glavne dileme pri 
oblikovanju take organizacije. Prikazana je neustreznost klasičnih metod in postopkov. 
Na osnovi dognanj iz strokovne literature in lastnih izkušenj sem poskušal predlagati 
ustreznejše strukture in procese, ki zagotavljajo učinkovito izpeljavo sodobnih 
projektov. Dolžnosti, odgovornosti, avtoriteta in mesto v komuniciranju posameznikov, 
ki sodelujejo v teh projektih, so natančno obdelani. Razložena je projektom naklonjena 
organizacijska kultura. Dodan je tudi kratek opis organizacije v podjetju Iskratel in 
njegovem razvojnem oddelku ter odstopanja od predhodnih ugotovitev. Ugotovil sem, 
da zaradi teh odstopanj nastajajo problemi pri izpeljavi projektov. 
 
V zadnjem delu magistrske naloge sem opisal življenjski cikel projektov, posebnosti pri 
sodobnih projektih in jih primerjal s projekti razvoja telefonskih central v razvojnem 
oddelku podjetja Iskratel. Opisal sem svoj pogled na potek dela v posameznih fazah 
življenjskega cikla, pomembnejše izdelke projekta razvoja visokotehnološkega 
produkta in postopke za obvladovanje tveganja ter zagotavljanje kvalitete. Pri tem so v 
središču pozornosti aktivnosti razvojnega oddelka. Omenil sem tudi vzporedne 
aktivnosti ostalih oddelkov podjetja, ki pa jih nisem natančneje opisoval. 

2 PROJEKTI IN PROJEKTNI MANAGEMENT 

2.1 ZNAČILNOSTI PROJEKTA IN PROJEKTNEGA 
MANAGEMENTA 

Avtorji znanstvenih publikacij opisujejo projekt na različne načine. Naj navedem nekaj 
definicij: 

• Projekt je enkratna aktivnost z dobro definiranimi cilji (Meridith, 2000, str. 9). 
• Projekt je skupina medsebojno povezanih aktivnosti, ki imajo svoj cilj. Ta mora 

biti dosežen v okviru določenih omejitev. Projekt ima svoj začetek in konec ter 
troši vire (denar, ljudi, opremo) (Kerzner, 1992, str. 2). 

• Projekt je delovna naloga, ki zahteva organizacijo človeških, materialnih in 
finančnih virov na povsem nov način. To omogoči dosego edinstvenih 
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kvalitativnih in kvantitativnih ciljev po danih specifikacijah in v okviru omejitev, 
predvsem stroškov in časa (Burke, 1999, str. 2). 

• Za projekt je značilno, da ima številne zaporedne ali vzporedne aktivnosti, svoj 
začetek in konec, omejena sredstva in proračun. Vanj je vključeno večje število 
ljudi. Vsak projekt ima določen cilj, rezultat pa je končni produkt ali storitev 
(Weiss, 1992, str. 3). 

 
Tudi ostali avtorji (Kok, 2000, str. 9; Semolič, 2000, str. 19; Zemljarič, 1999, str. 5) se 
strinjajo o osnovnih značilnostih projekta: 

• Sestavljen je iz vrste medsebojno povezanih aktivnosti. 
• V popolnoma enaki obliki se ne ponavlja.  
• Ima svoj začetek in konec, čeprav sta včasih težko določljiva. 
• Končni cilj je definiran in znan. Opredeljen je s tehničnimi značilnostmi končnega 

produkta, z rokom izdelave in stroški. 
• Pot do cilja je kompleksna in zahteva veliko človeških zmožnosti in ostalih 

sredstev. 
 
Definicija projektnega managementa izhaja iz definicije projekta. Najenostavneje ga 
opišemo kot usklajevanje ljudi in razmerij med njimi za učinkovito dosego cilja projekta.  
 
V novejši zgodovini se je projektno delo najprej uveljavilo v prvi polovici dvajsetega 
stoletja pri gradnji večjih objektov (jezovi, mostovi, ceste, ladje) in v vojaški industriji pri 
razvoju novih orožij (Meredith, 2000, str. 1). Vzporedno so se razvijale tudi metode 
projektnega managementa, ki so jih kmalu začeli uporabljati tudi v ostalih panogah, 
predvsem v avtomobilski, letalski, elektronski, farmacevtski industriji pri razvoju novih 
izdelkov.  V zadnjih desetletjih so se projekti razširili tudi na ostala področja, kot so 
storitvena industrija in javna uprava. V sodobnih mrežnih organizacijah pa projektno 
delo nasploh postaja prevladujoče (Semolič, 2001, str. 23). 
 
Popularnost projektov je torej vse večja. Razlogi za to so številni. Ena od raziskav 
(Meredith, 2000, str. 12) je dala naslednje rezultate: Podjetja ugotavljajo, da projektno 
delo zagotavlja večjo usmerjenost proti rezultatom, boljšo koordinacijo med oddelki, 
večjo motivacijo delavcev, boljše odnose s kupci, boljšo kontrolo, jasnejšo 
odgovornost. Vse to zagotavlja krajši čas izvedbe, kvalitetnejši končni produkt, nižje 
stroške in seveda tudi večji dobiček.   
 
Seveda pa vsi projekti niso enaki. Razlikujejo se v velikosti, ciljih, stroških, času, 
tveganju... Tem značilnostim je potrebno prilagoditi način projektnega managementa. 
Razvoj novih visokotehnoloških produktov zaradi svojih posebnosti tako zahteva 
drugačen pristop, kot npr. gradnja avtoceste. 



2.2 POSEBNOSTI PROJEKTOV RAZVOJA 
VISOKOTEHNOLOŠKEGA PRODUKTA 

Razvoj novih visokotehnoloških produktov postaja v poslovnem svetu vse 
pomembnejši. V industrijskih panogah, kot so avtomobilska, elektronska, 
informacijska, farmacevtska, biotehnična, podjetja ustvarijo več kot 50% prihodka s 
produkti, ki na trgu nastopajo manj kot 5 let (Schilling, 1998, str. 55). Vendar pa je 
razvoj novega produkta velikokrat tvegana naložba. Tako je velik del razvojnih 
projektov zaključen pred komercializacijo produkta, ali pa produkti na trgu ne uspejo.  
 
Raziskava (Daft, 1998, str. 298), v katero je bilo vključenih 200 projektov 19 podjetij, ki 
poslujejo v kemični, farmacevtski, elektronski in petrokemični industriji, je dala 
naslednje rezultate (Slika 1): 

• 57% razvojnih projektov je bilo uspešno zaključenih. Zadovoljivo so bile 
izpolnjene vse tehnične zahteve. Produkt je prešel v fazo proizvodnje. 

• 31% produktov je doživelo polno komercializacijo. Pri vseh ostalih se je na osnovi 
realnih stroškov proizvodnje in rezultatov testiranja trga izkazalo, da uvajanje 
izdelka na širši trg ni smiselno.  

• 19% produktov je doživelo tudi ekonomski uspeh. Vsi ostali niso pokrili stroškov 
razvoja in proizvodnje ter ostalih stroškov. 

 

Slika 1: Uspešnost razvojnih projektov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43% 

26% 

12% 

19% 

 
LEGENDA:
  
 
 
 
 
 
 

  projekti, ki niso uspešno zaključeni 
  projekti uspešno zaključeni, vendar produkti ne doživijo polne komercializacije 

  produkti doživijo polno komercializacijo, vendar niso ekonomsko uspešni 

  ekonomsko uspešni produkti 

8 
Vir: Daft, 1998, str. 29
- 6 - 
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Torej je bilo za podjetja le manj kot petina projektov dobičkonosnih. Prav to veliko 
tveganje, da projekt ne uspe, je glavna značilnost razvoja novih produktov v primerjavi 
z ostalimi projekti (npr. v gradbeništvu).  
 
Tveganje je veliko prav v vseh fazah: 

• Določanje zahtev uporabnika 
Zahteve uporabnika se določijo na osnovi predvidevanj, kaj trg potrebuje. Ker gre 
za nov izdelek, je težko predvideti reakcijo kupcev. Pomembna pa je tudi časovna 
komponenta, saj se lahko razmere na trgu od planiranja izdelka pa do uvajanja 
na trg bistveno spremenijo. Tudi če je kupec en sam in je tudi naročnik projekta, 
se pogosto zgodi, da nima jasno izoblikovanih želja, saj ne pozna vseh tehničnih 
možnosti. Nove zahteve se tako porajajo sproti med projektom.  

• Sprejemanje tehničnih odločitev 
Pri razvoju produkta gre za vpeljavo novih, nepreizkušenih rešitev v prakso. Te 
so seveda zaradi nepreizkušenosti bolj ali manj tvegane. 

• Določanje potrebnih aktivnosti in njihovega trajanja ter izdelava plana 
izvedbe 
Ponavadi je nemogoče že na začetku projekta predvideti vse potrebne aktivnosti 
in njihove medsebojne odvisnosti. Šele kasneje se izkaže, da so katere dodatno 
potrebne. Trajanje aktivnosti se določi na osnovi izkušenj s preteklih podobnih 
projektov. Vendar pa je podobnost le približna. Podatki enega razvojnega 
projekta niso direktno prenosljivi v drugega. Nujna je tudi subjektivna presoja 
strokovnjakov. Seveda je v takih razmerah določanje rokov izdelave in stroškov 
projekta zelo tvegano.  

• Izvedba in kontrola 
Tveganje pri izvedbi in kontroli projekta je sicer manjše kot v fazi planiranja. Pri 
izvedbi gre predvsem za neučinkovito ali celo napačno pot do končnega cilja, pri 
kontroli pa za zbiranje napačnih podatkov, napačno interpretacijo le-teh ali za 
izvajanje napačnih korektivnih ukrepov. Je pa sprotna kontrola izjemno 
pomembna za zgodnje odkrivanje v tem poglavju omenjenih odklonov. 
 

Vsakodnevne odločitve na tehničnem in tudi organizacijskem področju se torej 
sprejemajo na osnovi pomanjkljivih in večkrat tudi netočnih podatkov.  
 
Na drugo značilnost projektov razvoja novih produktov tudi ne smemo pozabiti. 
Zaposleni so ponavadi visoko izobraženi. Potrebe in s tem motivacijski dejavniki te 
populacije se od manj izobraženih delavcev precej razlikujejo. Pri svojem delu 
potrebujejo več svobode. Zahtevajo večjo avtoriteto, pripravljeni pa so prevzeti tudi več 
dolžnosti in odgovornosti. Vodenje takih projektnih skupin se mora prilagajati tem 
zahtevam. 
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Zaradi naštetih posebnosti klasične organizacijske strukture in izvajani procesi 
planiranja, uveljavljanja ter kontrole pri projektih razvoja visokotehnoloških produktov 
ne zagotavljajo učinkovitega uresničevanja ciljev. To je tudi eden glavnih vzrokov 
nizkega odstotka uspešnih projektov. Organizacijske strukture in procese je potrebno 
prilagoditi novim razmeram. 

2.3 PROJEKTI RAZVOJA TELEFONSKIH CENTRAL V 
PODJETJU ISKRATEL  

Iskratel je podjetje, ki večino svojega dohodka ustvari s prodajo telefonskih central. To 
so visokotehnološki izdelki. Pri njihovem trženju je zelo pomembno, da je produkt 
sodoben, saj je razvoj tehnike v telekomunikacijah zelo hiter.  
 
V Iskratelu se tega zavedamo in prav zato je razvojni oddelek zelo močan. V njem 
potekajo izredno obsežni in kompleksni projekti razvoja telefonskih central. Delo 
poteka vzporedno na več strokovnih področjih. V grobem jih delimo v razvoj strojne in 
programske opreme ter testiranje končnega produkta. V projektih, ki trajajo leto in več, 
sodeluje več kot 100 razvojnih inženirjev, ponavadi pa so vključeni tudi zunanji 
izvajalci. Istočasno v oddelku poteka tudi vrsta manjših razvojnih in raziskovalnih 
projektov, ki pa po tehnični kompleksnosti prav nič ne zaostajajo. Razvojni inženirji 
pokrivajo svoje dokaj ozko strokovno področje in ponavadi sodelujejo v več projektih 
hkrati. 
 
Razvoj organizacije v podjetju in v razvojnem oddelku ne sledi hitremu razvoju 
tehnologije, zato prihaja do vrste problemov. Predvsem je postalo pravilo, da se roki 
izvedbe ne spoštujejo. Velik človeški potencial podjetja ni optimalno izkoriščen. 

3 ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 

3.1 POJMOVANJE IN ZNAČILNOSTI ORGANIZACIJSKIH 
STRUKTUR 

3.1.1 Opredelitev organizacije 
Sam pojem organizacije nosi v strokovni literaturi več pomenov. Avtorji ga 
opredeljujejo kot združbo ljudi, ki je usmerjena proti skupnemu cilju, ali kot sistem 
tehnično odvisnih enot. Lipovčeva teorija organizacije je pri opredeljevanju pojma 
najbolj dosledna: »Organizacija je sestav medsebojnih razmerij med ljudmi, ki 
zagotavlja obstoj in posebne značilnosti s tem omogočeni združbi ljudi ter 
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smotrno uresničevanje v strukturi usklajenih ciljev delovanja združbe« (Lipovec, 
1987, str. 35). 
 
Tako lahko definiramo oblikovanje organizacije kot zamišljanje, vzpostavljanje in tudi 
neformalno nastajanje razmerij, ki tvorijo organizacijsko strukturo. To Lipovec razdeli 
na štiri enovite strukture (Lipovec, 1987, str. 81, str. 101, str. 110, str. 153): 

• tehnično strukturo  
• oblastno strukturo  
• komunikacijsko strukturo 
• motivacijsko strukturo  

 
V vseh enovitih organizacijskih strukturah so združena tako formalna kot tudi 
neformalna razmerja (Lipovec, 1987, str. 61 - str. 62). Formalna so postavljena 
namerno v okviru neke združbe, neformalna pa nastajajo nenamerno. V tehnični in 
oblastni strukturi imajo neformalna razmerja bolj obrobno vlogo. V komunikacijski in 
motivacijski strukturi pa je njihova pomembnost neprimerno večja. Vsaka analiza in 
oblikovanje organizacije, ki se veže izključno na formalna razmerja, je nepopolna in 
lahko vodi v napačne zaključke. 
 
Teorija organizacije govori predvsem o učinkovitosti struktur kot o osnovnem kriteriju 
uspešnosti projektiranja organizacije. Pri tem je učinkovitost razmerje med rezultatom 
in zanj porabljenimi poslovnimi prvinami. Vendar pa uspešnost rezultata (rentabilnost) 
s tem še ni zagotovljena. Pomembna je usklajenost organizacije z okoljem združbe. V 
svoji nalogi bom upošteval oba kriterija, saj ima učinkovitost organizacijskih struktur 
odločilen vpliv na uspešnost združbe. 

3.1.2 Tehnična organizacijska struktura 
Tehnična organizacijska struktura nastane v procesu tehnične delitve dela, ki poteka v 
naslednjih fazah (Lipovec, 1987, str. 75): 
1. razčlenjevanje dela na opravke 
2. povezovanje opravkov v delovne naloge, oblikovanje delovnih mest in njihovo 

povezovanje v oddelke 
3. razdeljevanje delovnih nalog delavcem 
  
Rezultat prvih dveh faz je tehnična struktura, šele tretja faza pa vpelje tudi odnose med 
ljudmi. Tako dobimo tehnično organizacijsko strukturo. Lahko jo razumemo tudi kot 
skupek razmerij dolžnosti, ki nastanejo v procesu delegiranja. Njene glavne značilnosti 
izhajajo iz kriterijev in podrobnosti deljenja. Predvsem je pomembna odločitev o 
podrobnosti deljenja. Ta je lahko pri klasični množični proizvodnji zelo globoka in seže 
vse do posameznih gibov in misli. Smiselnost tega dela je samo v primeru opravil, ki 
se velikokrat ponavljajo. 
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Pri projektu je skupna delovna naloga izdelava končnega produkta z omejenimi 
sredstvi v omejenem času. Prevelika podrobnost deljenja ni smiselna, saj so opravila 
enkratna ali pa se le malokrat ponovijo. To delo je preveč zamudno in vložki preveliki. 
Globina je odvisna tudi od strokovnosti del, saj je pri kompleksnih delovnih nalogah 
težko vnaprej določiti vsa potrebna opravila. 
 
Povezovanje delovnih mest v oddelke je kompleksno in ni odvisno le od tehnične, 
ampak tudi od drugih organizacijskih struktur, predvsem od oblastne.  

3.1.3 Oblastna organizacijska struktura 
Zaposleni izvajajo svoje naloge uspešno, le če imajo za svoje delo ustrezne 
pristojnosti (kompetence). Pomemben del teh pristojnosti je tudi avtoriteta (oblast), ki je 
pravica in možnost odločanja, ukrepanja in ukazovanja ter možnost in pravica 
zahtevati in izsiliti od drugih ljudi izvedbo ukazov (Lipovec, 1987, str. 150).  
Tako v procesu delegiranja nastane tudi sestav razmerij oblasti, ki predstavlja enovito 
oblastno strukturo. Tesno je povezana s tehnično in tudi ostalimi enovitimi strukturami. 
Ponavadi se ostale prilagajajo oblastni, vpliv pa je tudi obraten, predvsem v tehnološko 
bolj zahtevni proizvodnji (Lipovec, 1987, str. 177), kjer se oblastna struktura prilagaja 
tehnični. Nastala razmerja so razmerja podrejenosti in nadrejenosti, ki tvorijo hierarhijo. 
Ta ima več ravni oz. stopenj, vsaka pa ima svojo kompetenco (Rozman, 2000, str. 9).  
 
Osnovna značilnost enovite oblastne strukture je širina kontrolnega razpona. Določa jo 
količina avtoritete, ki se prenaša na nižje ravni v hierarhiji. Poznamo dve skrajni obliki 
(Rozman, 2000, str. 9): 

• Ozek kontrolni razpon, kjer večino oblasti zadrži vrh hierarhične piramide. 
Odločanje je centralizirano. 

• Širok kontrolni razpon, kjer se večji del oblasti prenese na nižje ravni v 
hierarhiji. Odločanje je decentralizirano. 

 
Druge pomembne značilnosti so tudi število hierarhičnih stopenj, stalnost in 
sprejemljivost razmerij.  
 
V podjetjih s klasično masovno proizvodnjo je hierarhija trdno določena in na daljši rok 
nespremenljiva. Enostavno projektno delo ne zahteva prilagoditve oblastne strukture. 
Za projekt je zadolžen posameznik, ki ima v hierarhiji ustrezne kompetence za 
izpeljavo delovne naloge. V podjetjih, kjer se večina dela opravlja projektno, pa so 
oblastna razmerja bolj kompleksna. Njihova osnovna značilnost je spremenljivost, saj 
so projekti začasne delovne naloge. Vloga projektnega managerja je izločena iz 
klasične hierarhične lestvice. Njegove kompetence pa so odvisne od tipa ravnalne 
organizacijske strukture, za katero se podjetje odloči. Te so lahko (Rozman, 2000, str. 
95 – str. 99): 
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• Čista projektna organizacijska oblika  
Za vsak projekt se v začetni fazi formira svoj oddelek, po zaključku pa se 
razpusti. Delavci se takrat vrnejo na staro delovno mesto ali pa se vključijo v 
oddelek naslednjega projekta. V času trajanja projekta so podrejeni izključno 
projektnemu managerju. Tako ima ta vso potrebno avtoriteto za izvedbo delovne 
naloge projekta. Oblastna razmerja so začasna in se za vsak projekt 
vzpostavljajo znova. 

• Projektnomatrična organizacijska oblika 
Matrično organizacijsko strukturo dosežemo s povezovanjem projektov s stalnimi 
funkcijskimi organizacijskimi enotami. Za potek projekta je odgovoren projektni 
manager, ki za njegovo izvedbo dobi na voljo posamezne delavce z različnih 
oddelkov. Ti še vedno ostajajo v svojih enotah, izvajajo pa delo, povezano s 
projektom. Podrejeni so tako funkcijskemu kot tudi projektnemu managerju. Prav 
konflikt dveh vodij je glavna nevarnost te organizacijske oblike. Kompetence in s 
tem tudi avtoriteta funkcijskega in projektnega managerja morajo biti natančno 
določene. Ponavadi so delavci disciplinsko in strokovno podrejeni svojemu 
funkcijskemu vodji, strokovno in delovno pa projektnemu managerju (Rozman, 
2000, str. 98). Vlogi se vsekakor morata dopolnjevati. 

3.1.4 Komunikacijska organizacijska struktura 
Ljudje med seboj vseskozi komunicirajo. Pri tem nastajajo razmerja, ki tvorijo 
komunikacijsko strukturo. Določena so s smerjo (enosmerno, dvosmerno, 
horizontalno, vertikalno), vsebino, obsegom in načinom (ustno, pisno, elektronsko, 
govorica telesa) komuniciranja (Rozman, 2000, str. 7). V podjetju se komunikacijska 
struktura močno navezuje na oblastno in tehnično, vsaj njen formalni del.  
 
V procesu komuniciranja si udeleženci izmenjavajo sporočila. Ta sporočila vsebujejo 
informacije, nujne za sprejemanje odločitev. Vendar pa vsako sporočilo še ni 
informacija. V podjetju je v vsakem trenutku na voljo ogromno podatkov, vsekakor več, 
kot jih je posameznik sposoben obdelati. Viri podatkov so tako izven kot tudi znotraj 
združbe. Svojo vrednost dobijo, šele ko se na primeren način zberejo, obdelajo in 
posredujejo izvajalcem, ki jih potrebujejo za svoje delo in odločitve. Le take podatke 
lahko štejemo za informacije. Njihova vrednost je odvisna od (Badiru, 1991, str. 71): 

• pravilnosti  
• natančnosti 
• bistvenosti 
• zanesljivosti 
• popolnosti 
• jasnosti 
• razumljivosti 
• pravočasnosti 
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Ne smemo pozabiti še na eno dimenzijo informacij – njihovo ceno. V ceni so združeni 
vsi stroški (delovne ure in materialni stroški). Vrednost informacij naj bi presegla njeno 
ceno (Slika 2). V nasprotnem primeru zbiranje in obdelava podatkov ni smiselna. 
Seveda moramo biti pri tem dokaj previdni. Ceno informacij sicer lahko dokaj natančno 
ocenimo, določitev njene vrednosti pa je lahko le subjektivna. 
 

Slika 2: Razmerje cena/vrednost informacij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pri projektnem delu je komunikacijska struktura še posebej razvejana. Tehnična 
struktura ni do potankosti dorečena, delovne naloge so enkratne, torej nerutinske, 
oblastna struktura ima širok kontrolni razpon. Vse to zahteva več usklajevanja in s tem 
tudi komuniciranja. Poleg formalnih razmerij so izredno pomembna tudi neformalna, 
saj je nemogoče predvideti vsa potrebna razmerja.  

3.1.5 Motivacijska organizacijska struktura 
Motivacijska organizacijska struktura je od vseh enovitih organizacijskih struktur najbolj 
zapletena. Vzroki, zaradi katerih ljudje delujejo, so popolnoma individualni in so pri 
različnih ljudeh zelo različni. Raziskave tudi kažejo (Možina, 1994, str. 491), da niti ena 
sam človekova aktivnost ni spodbujena le z enim vzvodom, temveč se prepletajo 
številni znani in neznani dejavniki. Cilji in potrebe posameznikov seveda niso 
neodvisni, ampak so medsebojno povezani. Ti odnosi tvorijo motivacijsko 
organizacijsko strukturo. Ta vidik je zelo pomemben in ga ne smemo zapostavljati. 
Dejavniki, ki na posameznika delujejo motivacijsko, imajo lahko na ostale popolnoma 
nasproten vpliv.  
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Znanstveniki in praktiki se že dolgo ukvarjajo z razlago vzvodov za človekovo 
delovanje. Cilj teh raziskav je iskanje načina, kako bi pri posamezniku sprožili želeno 
reakcijo oz. preprečili neželeno. A teorija, ki bi v celoti pojasnila motivacijo, še danes 
ne obstaja. V strokovni literaturi največkrat omenjene so (Možina, 1994, str. 497 –    
str. 503) Levittova motivacijska teorija, Vroomova motivacijska teorija, Maslowova 
teorija o hierarhiji potreb, Herzbergova teorija higienikov in motivatorjev in Frommova 
motivacijska teorija. 
 
Tudi v projektnem delu je vprašanje motivacije projektne skupine eno od ključnih za 
uspeh projekta. Metode se v osnovi ne razlikujejo od metod, uporabljenih pri klasični 
množični proizvodnji. Lahko celo trdimo, da je motivacija enostavnejša. Že sama 
osnovna značilnost projekta kot enkratne neponovljive delovne naloge deluje na 
udeležence motivacijsko. Delo je pestrejše, zahteva več inovativnosti, človekove 
sposobnosti so bolje izkoriščene, cilj je jasen. Seveda pa to ne zadostuje, potrebna je 
uporaba tudi vseh ostalih motivacijskih metod. Pristop mora biti individualen, saj ima 
vsak posameznik svoje lastne cilje. Istočasno pa je potrebno ovrednotiti tudi vplive na 
ostale udeležence, torej na celotno motivacijsko strukturo. 

3.1.6 Ravnalna organizacijska struktura 
V procesu delegiranja se na podrejene prenašajo avtoriteta, dolžnosti in odgovornosti. 
Pri tem se tvori sestavljena ali zložena formalna struktura iz enovitih sestavov razmerij 
(Lipovec, 1987, str. 153; Rozman, 2000, str. 9): 

• sestav razmerij pooblastil (oblastna struktura, ki se podaljšuje v izvedbeno 
funkcijo) 

• sestav delovnih dolžnosti (oblastni strukturi prilagojena tehnična struktura) 
• sestav razmerij odgovornosti (oblastni strukturi prilagojena motivacijska struktura) 
• sestav mest v komuniciranju (oblastni strukturi prilagojena komunikacijska 

struktura) 
 
Vse enovite strukture so prilagojene druga drugi. Predvsem se preostale strukture 
prilagajajo oblastni. Pooblastila, dolžnosti, odgovornosti in mesto v komuniciranju 
posamezne stopnje v hierarhiji morajo biti sorazmerni. Velja, da je odgovornost večja 
od zadolžitve in pooblastil (Rozman, 2000, str. 9). 
 
V podjetjih obstajajo različni tipi ravnalnih struktur (Rozman, 2000, str. 9): 

• linijski tip hierarhije 
• funkcionalni tip hierarhije 
• štabnolinijski tip hierarhije 
• odborovski tip hierarhije 
• matrični tip hierarhije 
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V posameznem podjetju pogosto srečamo več različnih tipov, s poudarkom na 
nekaterih od njih (Rozman, 2000, str. 10).  
 
Pri projektnem delu statične ravnalne strukture (npr. linijski tip hierarhije) niso ustrezne. 
Projekt je namreč začasna delovna naloga s svojim začetkom in koncem, torej zahteva 
dobršno mero prilagodljivosti. Funkcionalni, štabnolinijski in odborovski tip hierarhije že 
omogočajo izvedbo preprostejših projektov, saj vsebujejo več linij ravnanja, od katerih 
je lahko ena projektna.  
 
V praksi pa se je najbolj uveljavil matrični tip hierarhije, kjer gre za kombinacijo ostalih 
tipov hierarhij s timskim pristopom. Razmerja v timu so nehierarhična. Vloga vodje ne 
temelji na njegovem položaju, ampak bolj na znanju in osebnosti (Rozman, 2000,        
str. 10).  

3.2 ORGANIZACIJSKE STRUKTURE V PODJETJIH, KI 
RAZVIJAJO VISOKOTEHNOLOŠKE PRODUKTE 

3.2.1 Tehnična organizacijska struktura 
Že pri opisu tehnične organizacijske strukture sem omenil podrobnost deljenja kot 
glavno dilemo planiranja strukture. Pri tem število nivojev delitve ni tako pomemben 
podatek, precej bolj je pomembna obsežnost elementarne delovne naloge, ki je ne 
drobimo naprej na manjše dele. Če so te naloge prevelike in preveč kompleksne, je 
napoved roka izdelave in potrebnih vložkov precej netočna in s tem tudi tvegana. Težje 
tudi določimo izvajalce, ki so zadolženi za izvedbo. V bistvu pomemben del tehnične 
strukture postane neformalen. Uveljavljanje in kontrola sta zato precej kompleksnejša.  
 
Še večja pa je nevarnost prevelikega drobljenja. Večina organizacijske literature 
(Rozman, 2000, str. 6; Lipovec, 1987, str. 73) opisuje deljenje produkta in vzporedno s 
tem tudi skupne delovne naloge na praenote, imenovane tudi opravila, ki se nato 
povezujejo v delne delovne naloge. Razvojno delo pa je v osnovi nepredvidljivo, kar 
pomeni, da je zelo težko ali skoraj nemogoče v fazi planiranja natančno predvideti vse, 
tudi manjše sestavne dele. Če vztrajamo na tem, si naložimo ogromno dela, ki se v 
kasnejših fazah največkrat izkaže za nesmiselno. Poleg tega pri izvajalcih naleti na 
neodobravanje, saj je njihov pogled na način izvedbe dela lahko popolnoma drugačen 
in ne nujno slabši. S preveč natančnim opisom pa se jim krati pravica do ustvarjalnosti, 
kar v krogih strokovnjakov zelo negativno deluje na motivacijo.  
 
Kaj naj bi bili torej kriteriji delitve na elementarne delovne naloge? Nekateri avtorji 
(Royce, 1998, str. 140) svarijo pred povezovanjem deljenja produkta, ki bo rezultat 
projekta, na podenote in skupne delovne naloge na delne delovne naloge. Vendar tako 
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kot arhitektura produkta vpliva na delo posameznikov in odnose med njimi, je vpliv 
nujno tudi obraten. V nasprotnem primeru bomo projekt težko umestili v organizacijsko 
shemo razvojnega oddelka pa tudi planiranje tehnične organizacijske strukture bo 
kompleksnejše.  
 
Na osnovi zgornjih ugotovitev lahko ugotovim, da mora elementarna delna delovna 
naloga, ki je ne drobimo več, ustrezati dvema kriterijema: 

• Rezultat delovne naloge je izdelek (dokument, poročilo, podenota končnega 
produkta...). 

• Izdela ga osnovna organizacijska enota, tim (v izjemnih situacijah tudi 
posameznik).  

 
Nadaljnja drobljenja pa smatramo kot interni problem tima, ki je zadolžen za izvedbo. 
Oni so za to delo usposobljeni in tudi zainteresirani. Management tako ohrani pogled 
na celoto in se lahko bolj koncentrira na reševanje glavnih organizacijskih dilem.  
Najbolj razširjen prikaz tehnične organizacijske strukture je WBS (členitev projekta 
po aktivnostih), ki služi tudi kot osnova planu projekta. Pri tem aktivnost razumemo 
kot potrebno delovanje za izpolnitev elementarne delovne naloge in zahteva ljudi, čas 
in sredstva. Za izdelavo WBS-a je zadolžen projektni manager. Teži k temu, da je čim 
večji del  skupen za različne projekte. Izdelava je s tem enostavnejša, saj je ogrodje že 
vnaprej pripravljeno. Še pomembneje pa je, da nam to omogoča lažjo primerjavo med 
različnimi projekti in s tem točnejše ocenjevanje dolžine aktivnosti in stroške na osnovi 
zgodovinskih podatkov preteklih projektov.  
 
Izdelava WBS-a poteka v več fazah. Na prvem nivoju se skupna delovna naloga 
projekta deli na logične skupine aktivnosti: 

• aktivnosti tehničnega načrtovanja projekta (izdelava zahtev uporabnika, smernic 
izvedbe, arhitekture produkta in opis tveganj) 

• aktivnosti managementa projekta (izdelava vizije projekta, WBS-a, ocena 
smotrnosti projekta, izdelava plana izvedbe, sprotnih poročil in končnega 
poročila) 

• infrastrukturne aktivnosti (kontrola sprememb izdelkov, integracija končnega 
produkta...) 

• izvedba (izdelava prototipa in končnega produkta) 
• testiranje (testiranje izdelka in izdelava poročil o tem) 
• prevzemne aktivnosti (izdelava uporabniške dokumentacije, šolanje uporabnikov, 

podpora kupcu...) 
 
Na naslednjih nivojih se skupine aktivnosti delijo naprej na elementarne delovne 
naloge (glej sliko 10, na str.85), te pa se razdelijo med stalne in problemske time. 
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Natančen pregled strukture WBS-a nas privede do ugotovitve, da se WBS-i podobnih 
projektov razlikujejo le v podskupini aktivnosti izdelave in testiranja končnega 
produkta. Ostale aktivnosti so skupne vsem projektom. Seveda se njihova vsebina 
razlikuje, a to nas pri izdelavi WBS-a ne zanima. Le podskupini aktivnosti izvedbe in 
testiranja končnega produkta je torej potrebno natančneje obdelati. 

3.2.2 Oblastna organizacijska struktura 
V podjetjih oz. njihovih oddelkih, ki razvijajo visokotehnološke produkte, je delo v veliki 
večini projektno. Zanj veljajo vse ugotovitve iz poglavja 3.1.3. Dilema o organizacijski 
obliki in s tem tudi o delitvi oblasti ostaja. Prednosti in slabosti čiste projektne in 
projektnomatrične oblike so znane (Tabela 1). Praksa tudi kaže, da sta se pri razvoju 
novih produktov uveljavili obe. Velja pa zanju ista ugotovitev o širini kontrolnega 
razpona. Delovne naloge so tehnično kompleksne in za njihovo izvedbo je potrebno 
visoko strokovno znanje in izkušnje. Delavci, ki to posedujejo, seveda zahtevajo tudi 
ustrezne kompetence. Zato je kontrolni razpon zelo širok. Odločanje je 
decentralizirano. V hierarhiji je malo hierarhičnih stopenj. Ta trditev je smiselna z dveh 
zornih kotov: 

• Managerji nimajo niti dovolj znanja niti časa za sprejemanje odločitev, ki se tičejo 
konkretnih delovnih nalog. Te so kvalitetnejše, če jih sprejme strokovnjak, ki ima 
z določenega področja največ znanja in izkušenj.  

• Širok kontrolni razpon na strokovno visoko izobražene delavce deluje 
motivacijsko.   

 
Širina kontrolnega razpona je neposredno povezana s sprejemljivostjo razmerij 
podrejenosti in nadrejenosti. V podjetjih oz. oddelkih, ki razvijajo visokotehnološke 
produkte prisila ne prinaša rezultatov. Zaposleni se morajo vsekakor strinjati z 
razdelitvijo avtoritete. 
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Tabela 1: Prednosti in slabosti projektnih organizacijskih oblik 

ORGANIZACIJSKA 
OBLIKA 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 
ČISTA 

PROJEKTNA 
ORGANIZACIJSKA 

OBLIKA 
 
 
 

- Delavci se identificirajo s projektom. 
- Cilji vseh sodelujočih so poenoteni. 
- Sodelovanje delavcev na projektu je boljše. 
- Komunikacijska struktura je bolj razvejana. 
- Koordinacija je lažja. 
- Projektnemu managerju ni potrebno vseskozi 

skrbeti za promocijo projekta. 

- Pojavljajo se konflikti med stalno in začasno 
organizacijo. 

- Vzpostavljanje in razpuščanje projektnih 
oddelkov povzroča dodatne stroške. 

- V primeru večjega števila istočasnih projektov so 
zmožnosti posameznika nepopolno izkoriščene, 
saj so 100% rezervirane le za en projekt. 

- Stalnost delovnega mesta, ki je nujna za razvoj 
visoke strokovnosti, ni zagotovljena. 

- Slabi se stik delavca z matičnim oddelkom. 
- Varnost delovnega mesta je slabša, saj je 

projektni oddelek začasna tvorba. 

 
PROJEKTNO  
MATRIČNA 

ORGANIZACIJSKA 
OBLIKA 

 
 

- Je fleksibilna organizacijska struktura po projektni 
liniji, kar je pomembno za projektno delo. 

- Je istočasno stalna organizacijska struktura po 
funkcijski liniji, kar je pomembno za razvoj 
strokovnosti in za večjo varnost delovnega 
mesta. 

- Omogoča boljši izkoristek človeških zmožnosti, 
saj delavci lahko delajo na več projektih hkrati. 

- Delavci so bolj enakomerno zaposleni. 

- Pojavljajo se konflikti dveh vodij (funkcijskega in 
projektnega), tako pri delavcih kot tudi pri samih 
managerjih. 

- Projektni manager mora vseskozi skrbeti za 
promocijo projektov, če hoče pridobiti in zadržati 
delavce na projektu. 
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3.2.3 Komunikacijska organizacijska struktura 
Pomembnost komunikacijske strukture se povečuje z velikostjo in kompleksnostjo 
projekta. Več ljudi sodeluje v projektu in bolj raznovrstne so naloge, večji je pretok 
informacij. Projekti razvoja visokotehnološkega produkta so na vrhu lestvice po 
kompleksnosti. Pomembne odločitve se vseskozi sprejemajo na vseh nivojih. 
Problemi, ki se rešujejo na ta način, so pogosto zapleteni, rešitve pa imajo močan vpliv 
na nadaljnji potek dogodkov. Pravilnost odločitev je torej za uspešen in učinkovit potek 
projekta nujna. Pogoj za to pa so ustrezne informacije ob pravem času na pravem 
mestu. Potrebno je izrabiti vse komunikacijske kanale, tako vertikalne kot tudi 
horizontalne, ki so pri projektih še posebej pomembni, in tudi razne sodobne načine 
komuniciranja. Seveda obstaja nevarnost poplave podatkov, tako da bi bilo nemogoče 
izluščiti potrebne informacije. Zato je nujen dogovor med virom, zbirateljem in 
obdelovalcem podatkov ter ponorom informacij. Dogovor se lahko na iniciativo 
kogarkoli revidira, če se bistveno spremenijo okoliščine. Potrebe po informacijah 
ponavadi generirajo porabniki, ni pa to nujno. V posebnih primerih tudi ostali 
udeleženci v procesu ugotovijo morebitno koristnost dodatnih informacij in to 
predstavijo porabnikom. Ti predlog sprejmejo ali pa ga zavrnejo, če menijo, da 
informacije niso koristne. 
 
Pretok informacij je odvisen tudi od faze življenjskega cikla projekta. V prvih fazah je 
seveda manjši, saj v projektu sodeluje precej manjše število udeležencev, tako da je 
komunikacijska struktura manj razvejana. Vendar pa se tudi intenzivnost komuniciranja 
med sodelujočimi spreminja s časom. Ugotovili so (Hameri, 1997, str. 152), da se 
močno poveča pred in po mejniku, ali pa če projekt naleti na kakšno večjo              
oviro (Slika 3). 
 
Avtorji članka celo predlagajo (Hameri, 1997, str. 152), da je smiselna vpeljava 
sprotnega merjenja pretoka informacij. Sodobne elektronski mediji nam to sicer 
omogočajo, seveda pa so v meritve vključeni le nekateri, predvsem formalni 
komunikacijski kanali (npr. število elektronskih pošt na dan). Postavlja se tudi etično 
vprašanje nadzora nad zaposlenimi, še posebej, če se kontrolira tudi vsebina sporočil.  
 
Na osnovi podatkov o intenzivnosti komuniciranja projektni manager in ostali vodilni 
delavci sklepajo o dogajanjih v projektu. Večji skoki zanesljivo kažejo na nenavadne 
dogodke, morebiti celo na težave. Tudi odsotnost komuniciranja je lahko eden izmed 
zgodnjih znanilcev problemov. 
 



- 19 - 

Slika 3: Intenzivnost komuniciranja v življenjskem ciklu konkretnega projekta 

Vir: Hameri, 1997, str. 153 
 

3.2.4 Motivacijska organizacijska struktura 
Pri projektu razvoja visokotehnološkega produkta večinoma sodelujejo visoko 
izobraženi delavci. Kljub temu da se med seboj razlikujejo, imajo kar nekaj stičnih točk, 
na katere se lahko opremo pri postavljanju temelja motivacijske strukture. Materialno 
so dokaj dobro preskrbljeni. Njihovo znanje in raznovrstnost delovnih nalog privede do 
tega, da nanje močno motivacijsko deluje predvsem zadovoljevanje višjih potreb, 
kot so potrebe po ugledu v družbi, samospoštovanju in samouresničitvi. Na njihovo 
zadovoljevanje najbolje vplivamo z motivacijskimi dejavniki, ki jih je Herzberg v svoji 
teoriji higienikov in motivatorjev uvrstil med motivatorje: 

• Zanimivost dela 
Delo, ki je dovolj zanimivo in ponuja zaposlenemu velik izziv, deluje samo po sebi 
močno motivacijsko. Ta dejavnik je še posebej poudarjen pri tehnično 
strokovnem delu. Pomembno je, da se posameznik ne dolgočasi, da mu delo ne 
postane rutina. Pri tem upoštevamo osebne preference. Nekateri posamezniki so 
bolj motivirani z večjim številom raznovrstnih nalog. Tako dobijo pregled nad 
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aktivnostmi podjetja. Drugi pa se raje daljše časovno obdobje ukvarjajo z ozkim 
strokovnim področjem, ki ga obvladajo do popolnosti. 

• Samostojnost pri delu in prevzemanje odgovornosti za svoje delo 
Zaposleni v razvojnem oddelku so visoko izobraženi. Pripravljeni so prevzeti tudi 
najkompleksnejša dela in sprejemati odgovornosti za njihovo izvedbo. To je 
močan motivacijski dejavnik. Ob uspešno izvedeni nalogi se dvigne njihova 
samozavest in samopodoba. Podjetje ima poleg visoke motivacije zaposlenih tudi 
dodatne koristi. Množica kompleksnih odločitev je razporejena na vse izvajalce in 
ni skoncentrirana na nekaj posameznikov. Odločitve se zato sprejemajo s 
premislekom. Vsakdo pokriva strokovno področje, v katerem je najbolj podkovan. 
Reakcije na dogodke v okolici so zato hitrejše in odločitve kvalitetnejše.  

• Možnosti doseganja osebnih ciljev 
Ljudje imajo različne osebne cilje. Po Frommovi motivacijski teoriji obstajata dva 
skrajna primera (Možina, 1994, str. 503). V prvem človek deluje, zato da bi nekaj 
imel, v drugem pa, da bi nekaj postal. Dodatno te osnovne cilje razgradimo na 
podvrste. Med pridobivanje materialnih dobrin lahko štejemo denar, dodatne 
dneve dopusta, ostale ugodnosti, kot so službeni avto, mobilni telefon... 
Uveljavljanje v družbi pa ni le napredovanje na hierarhični lestvici, ampak tudi 
strokovni napredek, vključevanje v time, ki se ukvarjajo s kompleksnejšimi 
nalogami (npr. arhitekturo produkta). Pri tem upoštevamo Vroomovo motivacijsko 
teorijo (Možina, 1994, str. 500). Težimo k čim višji valenci cilja. Poslužujemo se 
tudi ideje instrumentalnosti, ko doseg osebnega cilja vežemo na izpolnitev 
delovne naloge, pomembne za podjetje. 

• Osebna strokovna rast 
V želji po čim hitrejši izpeljavi tekočih projektov ne smemo pozabiti na strokovno 
rast zaposlenih. Po eni strani je to močan motivacijski dejavnik, predvsem za 
visoko izobražene zaposlene, po drugi pa naložba za prihodnost. Nova znanja se 
pridobivajo na različne načine. Najbolj razširjeno je seveda izobraževanje preko 
eksternih in internih tečajev. Delavcem se povrnejo stroški dodatnega študija. Ne 
smemo pozabiti tudi na samoizobraževanje. Del časa vsakega delavca 
rezerviramo za prebiranje strokovnih publikacij in virov na internetu. Pri tem niso 
pomembna le tehnična znanja, ampak tudi ostala, predvsem organizacijska. 
Kroženje delovnih nalog ima poleg povečane zanimivosti dela močan vpliv tudi na 
strokovno rast, saj zaposleni pridobivajo znanja iz raznovrstnih področij. 

• Možnost napredovanja 
Pri napredovanju po hierarhični lestvici podjetja je pomembno, da imajo to 
možnost vsi zaposleni. Ali jo bodo izkoristili, pa je odvisno od njihovega interesa 
in seveda od sposobnosti, ki se predvsem kažejo v rezultatih dela. Tudi pri tem 
motivacijskem dejavniku se upoštevajo individualne razlike. V razvojnih oddelkih 
so pogosto posamezniki bolj zainteresirani za strokovno rast kot za napredovanje 
po hierarhični lestvici. Pri njih je to bolje izkoristiti in nagraditi strokovno delo, kot 
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pa jih promovirati na delovna mesta, ki zahtevajo več organizacijskega kot 
tehničnostrokovnega znanja. Naslednja zelo pogosta napaka pri sistemu 
napredovanj v razvojnih oddelkih je, da se znanje in sposobnosti posameznika 
ocenjujejo le na osnovi tehničnih rezultatov dela, zanemarijo pa se sposobnosti 
vodenja in organiziranja. Te so težje ocenljive, zato pa nič manj pomembne. 
Posameznik se lahko z njimi izkaže, le če npr. dobi v izvedbo manjši projekt z 
nekaj izvajalci. Sistem dela mora omogočati, da ima vsakdo kdaj možnost sprejeti 
tak izziv. 

• Priznanje za delo 
Sistem nagrajevanja je močno, a nikakor ne edino motivacijsko orodje. Nujen je 
inovativen pristop. Nagrade so lahko tudi v drugačni, ne samo v denarni obliki. To 
je odvisno tudi od posameznikovih osebnih ciljev, kar sem opisal v prejšnji točki. 
Vsekakor mora biti vsaka nagrada, pa naj bo to ustna pohvala ali denar ali 
napredovanje, posledica dobro opravljenega, za podjetje koristnega dela. Dana 
mora biti takoj. Naslovnik nagrade in tudi ostali zaposleni morajo jasno vedeti, za 
kaj je bila nagrada podeljena in kakšno delovanje se pričakuje tudi v prihodnosti. 
Dober sistem nagrajevanja torej deluje motivacijsko tudi na tiste, ki priznanja v 
določenem trenutku ne dobijo. Pri timskem delu vedno obstaja dilema, ali naj 
bodo nagrade individualna ali timske. Strinjam se z avtorji (Hayes, 1997,           
str. 146), ki zagovarjajo, da je potrebno upoštevati oba vidika. Osebne nagrade 
posamezniku pomenijo potrditev dobrega dela in zagotavljajo, da bo prispeval 
svoj maksimum pri delu svojega tima. Istočasno pa timske nagrade povečujejo 
občutek pripadnosti in zavezanosti skupnemu cilju. Osnovna vodila pri 
postavljanju sistema nagrajevanja so torej (Picken, 1998, str. 47): 

- Cilji so jasni, razumljivi, izvajalci jih sprejemajo za svoje. 
- Nagrade so trdno povezane z izvedbo in želenim delovanjem. 
- Merjenje delovanja je jasno in razumljivo. 
- Povratna informacija o delovanju je takojšnja in nedvoumna.  
- Sistem nagrajevanja je pravičen. 
- Sistem nagrajevanja je fleksibilen in omogoča prilagajanje spremenjenim 

razmeram. 
 
Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na nižje potrebe, na zadovoljevanje katerih 
predvsem vplivajo dejavniki, ki jih je Herzberg uvrstil med higienike. Predvsem je pri 
projektnem delu pomembna varnost zaposlitve. Udeleženci morajo vnaprej vedeti, da 
bodo po zaključku projekta vključeni v delo naslednjega. V nasprotnem primeru 
obstaja velika nevarnost nepotrebnega odmikanja zaključka projekta, saj si delavci s 
tem podaljšujejo svojo zaposlitev. Za ustvarjalno klimo so pomembni tudi dobri odnosi 
z nadrejenimi in sodelavci. Konfliktom se popolnoma ne da izogniti. Velikokrat so celo 
produktivni, saj spodbujajo generacijo inovativnih idej. Vendar pa morajo biti znani in 
utečeni postopki razreševanja sporov, ki preprečujejo dolgotrajne zamere, in to ne na 
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račun kvalitete odločitev. Potrebno je zagotoviti, da imajo pri odločitvah večjo in edino 
moč argumenti, ne pa položaji razpravljalcev na hierarhični lestvici podjetja. 

3.2.5 Ravnalna organizacijska struktura 
Projekti razvoja visokotehnoloških produktov zahtevajo fleksibilno ravnalno 
organizacijsko strukturo. V poglavju 3.1.3 sem že omenil dva najbolj pogosta tipa 
organizacijskih struktur v podjetjih, kjer velika večina delovnih nalog zahteva projektno 
delo. To sta: 

• čista projektna organizacijska oblika  
• projektnomatrična organizacijska oblika 

 
Prednosti in slabosti obeh so zbrane v tabeli 1 na str.17. Pri razvoju visokotehnoloških 
produktov sta se v praksi uveljavili obe obliki. Čista projektna je bolj primerna za 
manjše število večjih projektov, ki večinoma potekajo zaporedno. Projektnomatrična 
oblika je bolj fleksibilna. Omogoča učinkovito izpeljavo več vzporednih projektov, ki 
imajo lahko zelo različne potrebe po človeških zmožnostih in ostalih sredstvih. 
Zagotavlja tudi stalnost delovnega mesta, ki je nujna za razvoj vrhunskega tehničnega 
znanja. Ta organizacijska oblika je v perspektivi ustreznejša od čiste projektne prav 
zaradi svoje fleksibilnosti, ki omogoča hitre odzive na spremembe v okolju. 
 
Pri opisu obeh organizacijskih oblik ravnalne strukture se večina avtorjev ne spušča v 
podrobnejšo analizo. Zadovolji se s trditvijo, da projekt izpelje projektni tim, ki je lahko 
formalno združen v projektnem oddelku (čista projektna organizacijska oblika) ali pa je 
sestavljen iz posameznikov, ki formalno ostajajo v svojih funkcijskih oddelkih, 
opravljajo pa delovne naloge projekta (projektnomatrična organizacijska oblika) 
(Rozman, 2000, str. 95 – str. 99; Hayes, 1997, str. 7; Whitaker, 1994, str. 103).  
 
Pri projektih razvoja visokotehnološkega produkta je večina udeležencev iz razvojnega 
oddelka, iz ostalih oddelkov pa le določeni posamezniki. Priporočljivo je, da se v delo 
neposredno vključijo tudi naročniki projekta in dobavitelji. Kompleksnost in obsežnost 
dela pri veliki večini projektov zahtevata time, ki imajo 50 in tudi več članov. (V 
Microsoftu v tipičnem projektu sodeluje okoli 50 programerjev. (Maguire, 1994, str. 11)) 
Učinkovitost dela v tako velikih skupinah ni optimalna (Hayes, 1997, str. 199): 

• Posamezniki se skrivajo za dosežki ostalih. 
• Izkoristek članov ni optimalen, saj so nekateri odrinjeni.  
• Komunikacijska struktura je nepopolna.  
• Pripadnost timu je majhna. 
• Formirajo se neformalne skupine znotraj tima.  

 
Naslednja pomanjkljivost takih projektnih timov je, da imajo različni projekti različne 
potrebe po človeških zmožnostih. Tako so timi bolj začasnega značaja in za vsak 
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projekt posebej se vzpostavlja nova organizacijska struktura. Razvojno delo pa 
zahteva neko stalnost, saj se le na tak način razvija vrhunsko tehnično znanje. 
 
Rešitev, ki se kar sama ponuja, je razdelitev razvojnega oddelka na stalne time. Vsak 
tim ima pet ali šest članov, vsi imajo podobno izobrazbo in strokovno usmeritev. 
Potrditev za to trditev najdem tudi v sodobni strokovni literaturi (MacConnell, 1997,    
str. 11). To je enota, ki je po eni strani dovolj fleksibilna, po drugi pa tudi učinkovita, kar 
kažejo različne raziskave (Maguire, 1994, str. 11; Možina, 1994, str. 626). V njej je 
skoncentriranega veliko znanja, ki se ob vsakodnevnem skupnem delu le še bogati. 
Tim je sposoben prevzeti različne, tudi najkompleksnejše naloge, za kar nosi 
odgovornost, seveda pa zahteva zase tudi ustrezno avtoriteto. Poleg izvedbe opravlja 
tudi večino delovnih nalog planiranja in kontrole svojega dela. Vsak tim ima svojega 
vodjo, ki je le prvi med enakimi. Zadolžen je za predstavljanje tima v javnosti. Javnost 
je v tem primeru razumljena kot okolica tima, torej ostali timi, vodstvo razvojnega 
oddelka pa tudi ostali oddelki podjetja ter kupci in dobavitelji.  
 
Vse skupaj deluje pozitivno tudi z motivacijskega vidika. Delo v majhnih timih, kjer so 
medsebojni odnosi urejeni, že zadovoljuje nekaj osnovnih človekovih socialnih potreb, 
kot so potreba po pripadnosti, potreba po pozornosti v družbi, potreba po priznanju. 
Participativni način vodenja (Y odnos managementa do podrejenih po McGregorjevi 
teoriji), ki je nujen v timih, ima močan vpliv tudi na zadovoljevanje najvišjih potreb po 
samouresničitvi. Planiranje, uveljavljanje in kontrola celotnega projekta je tako 
poenostavljeno.  
 
Veliko večino delovnih nalog projekta predvsem v fazi izvedbe prevzamejo stalni timi. 
Ostanejo nam še naloge, ki jih ne moremo dodeliti posameznemu stalnemu timu 
zaradi kompleksnosti ali pa zato, ker je potrebno sodelovanje strokovnjakov z 
različnimi znanji in interesi. Za reševanje teh nalog se formirajo začasni problemski 
timi. Člani takih timov so lahko manager razvojnega oddelka, vodje in člani stalnih 
timov, prihajajo pa tudi iz ostalih oddelkov podjetja ali so predstavniki kupcev in 
dobaviteljev. Tudi pri problemskih timih poskušamo zagotoviti optimalno velikost (pet 
do šest članov), vendar se pogosto dogaja, da so zaradi velikega števila 
zainteresiranih timi večji. Osnovna kriterija pri izboru članov sta: 

• Na področju dane problematike ima posameznik največ znanja in izkušenj. 
• Posameznik ima velik interes, da se delovna naloga uspešno izvede. 

 
Delo tima je učinkovito, samo če so izpolnjeni določeni pogoji (Hayes, 1997, str. 79 - 
str.85): 

• enotnost tima 
• dobre komunikacije 
• ponos članov na dosežke tima 
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V veliki večini primerov se ti pogoji v skupini, ki vsakodnevno sodeluje, zagotovijo sami 
po sebi. V nekaterih primerih pa je potrebno posredovanje nadrejenih in v skrajnem 
primeru menjava članov tima.  
 
Seveda pa timsko delo skriva tudi nevarnosti, ki precej zmanjšujejo pravilnost odločitev 
(Hayes, 1997, str. 132 - str. 140): 

• Polarizacija mišljenj  
Stališča se v timu radikalizirajo. Odločitve so ali premalo ali preveč tvegane. 

• Skupinsko razmišljanje  
V timih, ki obstajajo že dolgo, imajo člani občutek, da je njihovo mnenje edino 
možno in pravilno. 

• Pritisk na različna mnenja 
Mnenja, ki se razlikujejo od mnenj večine članov, se ne upoštevajo. 

 
Nevarnostim se izognemo s pravilnim vodenjem in dobrim sistemom nagrajevanja 
(poglavje 4.2.2).  
 
S področja timskega dela je bilo opravljenih vrsto raziskovanj, postavljenih mnogo 
teorij in napisanih ogromno člankov in knjig (Hayes, 1997, str. 220 - str. 226). Jaz se v 
svojem delu ne bom spuščal v podrobnosti, saj je tema preveč obširna. Bom pa 
opozoril na problem medtimskega povezovanja.  
 
Velika nevarnost za učinkovito izvedbo projektov je samozadostnost stalnih timov. 
Predvsem je to prisotno v timih, ki obstajajo že dolgo časa. V tem času razvijejo svoja 
pravila delovanja in navzven do ostalih udeležencev nastopajo nezainteresirano ali 
celo sovražno. To se pogosto dogaja v primerih, ko tekmujejo za skupne vire. 
Komunikacijski kanali so prekinjeni. Koordinacija dela je otežkočena. 
 
Povezovalno vlogo v projektu igra projektni manager, kar pa večinoma ne zadostuje, 
saj obstoj stalnih timov ni vezan na projekt. Dolgoročno je za medtimsko povezovanje 
odgovoren manager razvojnega oddelka. Vendar pa kot posameznik nastopa preveč s 
pozicije moči, kar ni združljivo s širokim kontrolnim razponom oblastne strukture. Bolj 
smiselno je uvesti kolegijski organ. Rešitev nam ponuja Likertova ideja o vertikalno 
vpetih skupinah (Lipovec, 1987, str. 330). Povezanost skupin se doseže preko 
njihovih vodij, ki se na višji stopnji združujejo v ravnalno skupino. V našem primeru 
vodje stalnih timov skupaj z managerjem razvojnega oddelka tvorijo ravnalni tim 
razvojnega oddelka (Slika 4).  
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Slika 4: Ravnalna struktura vertikalno vpetih skupin 

LEGENDA: 

manager razvojnega oddelka 

vodje stalnih timov 
člani   stalnih timov  

 

Vir: Lipovec, 1987, str. 331 
 
 
V večjih razvojnih oddelkih z velikim številom stalnih timov bi ravnalni tim imel preveč 
članov. Delo v takih skupinah, kot sem v tem poglavju že ugotovil, ni optimalno. Zato 
uvedemo dodatno stopnjo oddelčenja. Time, ki delujejo na skupnem 
tehničnostrokovnem področju združimo v skupni oddelek, imenoval ga bom 
tehničnostrokovni sektor. Vsak sektor ima svojega managerja, ki skupaj z vodji 
stalnih timov tvori ravnalni tim sektorja.  
 
Prednosti takega združevanja so: 

• boljši pregled nad aktivnostmi, ki potekajo v posameznih timih 
• večji nadzor nad razpoložljivostjo zaposlenih in sredstev  
• večja koncentracija znanja z določenega področja in lažje razvijanje le-tega 

 
Managerji vseh tehničnostrokovnih sektorjev skupaj z managerjem razvojnega oddelka 
tvorijo ravnalni tim razvojnega oddelka. Tako smo dobili statično ravnalno 
organizacijsko strukturo (Slika 5), v katero je potrebno vgraditi projekte.  
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Slika 5: Statična ravnalna organizacijska struktura 
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PROBLEMSKI
TIM 2
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TIM X

Vodja teh.-str.
sektorja

STALNI 
TIM 2

STALNI 
TIM 1

STALNI 
TIM X

OSTALI ODDELKI

KUPCI

DOBAVITELJI

 
 
 
V večini sodobnih podjetij, ki razvijajo izdelke visoke tehnologije, istočasno poteka več 
projektov, ki se razlikujejo po velikosti, pomembnosti za podjetje, stopnji tveganja. Te 
značilnosti se s časom tudi spreminjajo. Vsi pa se borijo za iste vire (predvsem 
človeške zmožnosti), ki so nujno omejeni. Večinoma strokovnjaki kljub kroženju 
delovnih nalog ne pokrivajo celotnega strokovnega področja. Če več projektov 
istočasno potrebuje človeka z določenim znanjem, se aktivnost avtomatično znajde na 
kritični poti.  
 
Timska organizacijska struktura ta problem omili, saj ena naloga tipično ne zahteva 
vseh zmožnosti tima. Vsi člani so udeleženi le v fazi analize in postavljanja koncepta 
realizacije, torej pri izdelavi načrta izvedbe delovne naloge. Sodelujejo tudi pri kontroli 
rezultata. Za samo realizacijo, ki zahteva največ časa in sredstev, pa sta ponavadi 
zadolžena eden ali dva izvajalca. Ostali lahko prevzamejo delovne naloge, ki niso 
nujno del istega projekta. Opisano velja za stalne delovne time. Tudi problemske time 
si različni projekti lahko delijo med seboj (npr. problemski tim za arhitekturo produkta). 
Vsak projekt pa ima dodatno tudi specifične, konkretni problematiki in udeležencem 
prilagojene problemske time (npr. problemski tim za postavitev zahtev uporabnika). 
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Središčna vloga v projektu pripada projektnemu managerju. Pri večjih projektih je 
pravi profesionalec. Njegova edina delovna naloga je ravnanje projekta. Pri manjših 
projektih pa ravnanje ni tako zahtevno, da bi zahtevalo celotnega človeka. Zato vlogo 
projektnega managerja opravlja kar eden izmed izvajalcev, ki ima nad projektom 
najboljši pregled in ima za to delo tudi interes (Merwe, 1997, str. 225). Organizacijsko 
še vedno ostaja član svojega delovnega tima. Njegove zadolžitve pa se razcepijo. Na 
eni strani je skupaj s svojim timom zadolžen za realizacijo elementarnih delov (lahko 
tudi na ostalih projektih). Naloge izvedbe opravlja enako kot vsi ostali člani. Dodatno je 
za čas trajanja projekta zadolžen in odgovoren tudi za management projekta, za kar 
dobi vso potrebno avtoriteto kot pravi projektni manager. Ta delovna naloga je 
individualna in se dodeli posamezniku in ne celotnemu timu. Na tak način se 
rekrutirajo, izobrazijo in dobijo izkušnje novi projektni managerji, ki bodo sposobni 
speljati tudi največje in najbolj kompleksne projekte. 
 
Vsak projektni manager ima za svoj projekt mentorja, ki v podjetju zagotavlja podporo 
za projekt. Lahko je eden od članov vodstva razvojnega oddelka ali pa poslovodstva 
podjetja.  
 
Projektni managerji se združujejo v tim projektnih managerjev, ki ga vodi manager 
projektov. Običajno je to človek, ki ima največ znanja in izkušenj na področju 
projektnega managementa. Je član ravnalnega tima razvojnega oddelka. Projektnim 
managerjem nudi podporo in jim svetuje pri njihovem delu.  
 
Primer celotne ravnalne organizacijske strukture v določenem trenutku je prikazan na 
sliki 6. Projekt 1 je manjši projekt, v katerem sodeluje problemski tim 1 in stalni tim 1. 
Vlogo projektnega managerja opravlja  kar eden izmed članov stalnega tima 1. Projekt 
2 je večji projekt, ki že zahteva profesionalnega projektnega managerja iz tima 
projektnih managerjev. V projektu sodelujeta dva stalna tima (1 in X) ter problemski tim 
1. Projekt 3 je prav tako večji projekt s svojim profesionalnim projektnim managerjem, 
izvajalci pa so člani stalnih timov 2 in X ter problemskih timov 1 in Y. Stalni tim 1 torej 
vzporedno sodeluje v projektu 1 in 2, stalni tim 2 le v projektu 3, stalni tim X pa v 
projektu 2 in 3. Problemski tim 1 sodeluje v vseh treh projektih, problemski tim Y pa le 
v projektu 3.  
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Slika 6: Ravnalna organizacijska struktura 
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3.3 ORGANIZACIJSKE STRUKTURE V RAZVOJNEM 
ODDELKU PODJETJA ISKRATEL 

3.3.1 Tehnična organizacijska struktura 
V razvojnem oddelku Iskratela planiranje tehnične organizacijske strukture ni 
popolnoma v domeni projektnega managerja. Sodeluje le pri prvem nivoju delitve, ko 
se skupna delovna naloga deli na delne delovne naloge tehničnostrokovnih sektorjev. 
Naslednji nivoji delitve so delo managerjev sektorjev. Projektni manager pri tem ne 
sodeluje. Managerji sektorjev s pomočjo ključnih izvajalcev svojega sektorja delijo 
delno delovno nalogo sektorja na elementarne delovne naloge, ki jih dodelijo 
izvajalcem v izvedbo. Kriteriji in globina drobljenja niso predpisani. Večinoma se teži k 
preveč podrobni delitvi. To je povezano tudi s preozkim kontrolnim razponom oblastne 
strukture in pomanjkanjem zaupanja do podrejenih. Posledice so preveč obremenjeni 
managerji in premalo motivirani izvajalci. 
 
Skupni WBS (členitev projekta po aktivnostih) je zaradi različnih načinov izdelave in 
premajhnega vpliva projektnega managerja nejasen in tudi nepopoln. Zapostavljene in 
velikokrat prezrte so aktivnosti, ki zahtevajo udeležbo večih sektorjev. Pogled na 
celoten projekt je tako zamegljen. Planiranje je oteženo. Plani so zato nerealni in se 
redkokdaj spoštujejo. Prav tako ni prenosa izkušenj iz preteklih projektov. 

3.3.2 Oblastna organizacijska struktura 
V razvojnem oddelku Iskratela je organizacijska oblika projektnomatrična. Oddelek je 
razdeljen na sektorje. Vsak od njih pokriva določeno tehničnostrokovno področje. 
Sestavljeni so iz delovnih skupin. Za vsak projekt je zadolžen projektni manager, ki za 
njegovo izvedbo dobi na voljo posamezne delavci z različnih sektorjev. Sama osnova 
je torej v skladu z ugotovitvami o podjetjih, ki razvijajo visokotehnološke produkte, le 
da tu vlogo funkcijskih oddelkov prevzamejo tehničnostrokovni sektorji. Vendar pa je 
razdelitev kompetenc med projektnim managerjem in managerji sektorjev neustrezna. 
Močan poudarek je na temeljni hierarhični lestvici, ki teče od managerja razvojnega 
oddelka proti managerjem sektorjev in delovnih skupin. Projektni manager za svoje 
delo nima ustrezne oblasti, niti si je ne more dobiti od mentorja projekta, saj ta vloga v 
podjetju sploh ne obstaja. Posledica je neusklajenost dela različnih sektorjev, težave 
projektnih managerjev pri pridobivanju in zadrževanju ustreznih virov, kar nujno vodi v 
slabo planiranje in neučinkovito izvedbo (prekoračeni roki).  
 
Tudi kontrolni razpon za visokostrokovno delo, ki se opravlja v razvojnem oddelku 
Iskratela, ni popolnoma ustrezen. Manager oddelka in managerji sektorjev zadržujejo 
večino oblasti v svojih rokah. Sicer ne bi mogel trditi, da je kvaliteta strokovnih 
odločitev zaradi tega manjša, čeprav bi v posameznih primerih lahko dokazoval tudi to. 



- 30 - 

Vsekakor pa tak način dela vpliva na zadovoljstvo vodij in članov delovnih skupin in s 
tem tudi na sprejemljivost razmerij. Ta je manjša, kot bi lahko bila. Dodatno 
pomanjkljivost vidim tudi v tem, da managerju oddelka in managerjem sektorjev zaradi 
obilice dela zmanjkuje časa za delovne naloge, za katere so res zadolženi. Njihove 
odločitve so ali premalo premišljene ali prepozne ali pa jih sploh ni. 
 
Opisane razmere imajo zgodovinske vzroke. Razdelitev oblasti je povezana tako s 
stopnjami na hierarhični lestvici kot tudi s samimi osebami, ki te položaje zasedajo. 
Zato je spreminjanje počasno ali pa ga sploh ni. 

3.3.3 Komunikacijska organizacijska struktura 
V razvojnem oddelku Iskratela je komunikacijska struktura zelo razvejana. Vertikalno 
komuniciranje poteka v obeh smereh, zelo močno je horizontalno komuniciranje. 
Neformalni odnosi so razviti, tako med zaposlenimi na isti stopnji na hierarhični lestvici, 
kot tudi med nadrejenimi in podrejenimi. Lahko celo ugotovim, da se za komuniciranje 
porabi preveč časa. Seveda pa to ne pomeni, da ima vsakdo vedno na voljo potrebne 
informacije. Vse prevečkrat je njihovo zbiranje, obdelava in posredovanje prepuščeno 
stihiji. Odvisno je le od zainteresiranosti in sposobnosti posameznikov. Še posebej je 
pomanjkljivo formalno medsektorsko komuniciranje, ki se nekako nadomešča z 
neformalnimi odnosi med izvajalci. Vzrok za to vidim v šibki vlogi projektnega 
managerja, ki bi moral igrati aktivnejšo povezovalno vlogo.  

3.3.4 Motivacijska organizacijska struktura 
V razvojnem oddelku Iskratela na področju motivacije močno odstopamo od ugotovitev 
o razvojnih oddelkih visokotehnoloških podjetij. Higieniki so v podjetju sicer urejeni. 
Delovni pogoji so ustrezni. Varnost zaposlitve je zagotovljena, saj je večina delavcev 
zaposlena za nedoločen čas. Za odnose med sodelavci lahko celo trdim, da so vzorni. 
Tudi s plačo so zaposleni večinoma zadovoljni. Iz tega lahko sklepam, da prevladuje 
ugodno počutje in zadovoljstvo na delu. Vendar pa zaradi neustreznih in pomanjkljivih 
motivacijskih dejavnikov motivacija ni na želenem nivoju. Zanimivost dela je 
kratkoročno za trajanje enega projekta zagotovljena. Vendar pa pri posameznikih, ki so 
že dalj časa v podjetju, prihaja do zasičenosti s podobnimi delovnimi nalogami. 
Kroženja bolj raznovrstnih namreč ni. Zaradi preozkega kontrolnega razpona oblastne 
organizacijske strukture je pomanjkljiva samostojnost pri delu in prevzemanje 
odgovornosti. Možnost doseganja osebnih ciljev in napredovanja je omejena le na 
nekaj najprodornejših delavcev, ki se predvsem izkažejo s tehničnimi rezultati dela. 
Osebna strokovna rast je zagotovljena vsem zaposlenim, pričakuje pa se njihova 
samoiniciativa, kar smatram za dokaj ustrezno rešitev. Pogrešam le uradno rezervacijo 
časa za izobraževanje, saj se zaradi tekočih nalog le-ta skrči na minimum. Najbolj 
problematično področje pa je tako kot povsod nagrajevanje. Z njim se ukvarjajo 
tehnični managerji bolj po občutku, saj za to nimajo ustreznega formalnega znanja. 
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Pravila se neprestano menjajo. Ni individualnega pristopa glede na posameznikove 
preference. Nagrade so včasih javne včasih tajne. Nagrajevanja celotnih delovnih 
skupin ni. Ni tudi jasnega merjenja uspešnosti zaposlenih. Sistem nagrajevanja je 
potrebno popolnoma reorganizirati in to na strokovnih temeljih. Nujno je izobraževanje 
managerjev, ki neposredno skrbijo za motivacijo podrejenih. Kadrovska služba naj bi 
jim tudi nudila pomoč pri sprotnem delu.  

3.3.5 Ravnalna organizacijska struktura 
V Iskratelu je ravnalna organizacijska struktura rezultat zgodovinskega razvoja. 
Podjetje je srednje veliko z nizko stopnjo produktne in tržne diverzifikacije. Na prvem 
nivoju je razdeljeno na poslovnofunkcijske oddelke. Eden od teh je tudi razvojni 
oddelek. Ta je naprej razdeljen na tehničnostrokovne sektorje. Vsak od njih je 
sestavljen iz delovnih skupin (Slika 7).  
 

Slika 7: Ravnalna organizacijska struktura razvojnega oddelka podjetja Iskratel 

RAZVOJNI ODDELEK

SEKTOR RDHW

Del.Sk. 
RDSM1

Del.Sk. 
RDSM2

Del.Sk. 
RDSMz

Manager RDSM

SEKTOR RDSA

Manager RDSA

Del.Sk. 
RDSA1

Del.Sk. 
RDSA2

Del.Sk. 
RDSAx

SEKTOR RDSS

Manager RDSS

Del.Sk. 
RDSS1

Del.Sk. 
RDSS2

Del.Sk. 
RDSSy

MANAGER 
RAZVOJNEGA ODDELKA

SEKTOR RDPM

Manager projektov

Skupina projektnih 
managerjev

SEKTOR RDHW

Del.Sk. 
RDHW1

Del.Sk. 
RDHW2

Del.Sk. 
RDHWw

Manager RDHW
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Na prvi pogled ravnalna organizacijska struktura v osnovi ustreza ugotovitvam o 
najbolj primerni obliki za učinkovito izvedbo projektov razvoja visokotehnoloških 
produktov, a v podrobnostih v marsičem odstopa od njih. Že pri obravnavanju oblastne 
organizacijske strukture sem omenil problem premajhnega kontrolnega razpona in 
preveč trdne hierarhije. Pomembne odločitve pogosto sprejema manager razvojnega 
oddelka sam. Enako velja za tehničnostrokovne sektorje, kjer je večina odločitev v 
domeni managerja sektorja. Za konkretne delovne naloge določa posamezne 
izvajalce. Vpleta se tudi v povsem realizacijske probleme. Rezultat tega je, da delovne 
skupine, ki naj bi bili razvojni timi, to niso.  
To se kaže na več načinov: 

• Pripadnosti skupini je pomanjkljiva. 
• Ne razvijejo se timske vrednote.  
• Komunikacijska struktura v skupini ni popolna. 
• Ni občutka skupne odgovornosti. 

 
Posledice so raznovrstne. Motivacija izvajalcev je prenizka. Odločitve so pogosto 
nekvalitetne, saj pri njih ne sodeluje celotna skupina. Posamezniki, ki so svoje delo 
zaključili, se ne čutijo dolžne pomagati ostalim, čeprav so ogroženi roki izvedbe. 
Kontrola izdelkov je pomanjkljiva. Manager sektorja se izgublja v preobilici dela. 
Procesi planiranja, uveljavljenja in kontrole so po nepotrebnem zelo kompleksni, saj bi 
dobršen del lahko opravili v sami delovni skupini.  
 
Drugi nič manj pereč problem pa je vgradnja projektov v statično organizacijsko 
strukturo. Projektna linija nima formalne avtoritete in s tem tudi ne ustrezne teže. 
Funkcija mentorja projekta ne obstaja. Manager projektov ne odloča o prioriteti 
projektov. Pravih projektnih managerjev pa je zelo malo, tako da njihovo vlogo pri 
večini projektov prevzame kar on. Seveda zaradi preobilice dela tako ravnanje ni 
popolno. Zato je v vsakem sektorju za vsak projekt določen projektni koordinator. 
Njihovo število in izbor sta prepuščena managerjem posameznega sektorja. Nekateri 
so izbrali enega za vse projekte, ostali jih imajo več. Med temi koordinatorji je 
sodelovanje slabo. Rezultat tega je neusklajeno delovanje sektorjev in pogosti spori 
med njimi, kar seveda vodi do prekoračitev rokov izvedbe.  
 
Dodatni problem, ki se kaže predvsem v nepopolno določenih in pogosto spreminjanih 
zahtevah uporabnika, je nedoločena vloga naročnika projekta. Ostali oddelki se v 
razvojno delo ne vključujejo, zato so nesporazumi in tudi spori vsakdanjost. V končni 
fazi seveda trpi ugled podjetja pri kupcih, kar ima direkten vpliv na poslovni rezultat. 
 
Vrsta problemov kar kliče po reorganizaciji, ki naj bi bila izvedena v tem letu. Vendar 
se bojim, da bodo razmerja med konkretnimi osebami ostala nespremenjena, kljub 
novim nazivom delovnih mest. 
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3.4 ORGANIZACIJSKA KULTURA 

3.4.1 Pojmovanje in značilnosti organizacijske kulture 
Formalne organizacijske strukture same po sebi še ne zagotavljajo usklajenega 
delovanja ljudi. Posamezniki v organizaciji potrebujejo za svoje delovanje pravila in 
smernice, ki uokvirijo in usmerijo odločitve proti skupnemu cilju. Večina jih je 
nenapisanih, samoumevnih. Ta pravila, ki so v obliki vrednot, norm, ritualov sestavljajo 
kulturo organizacije. Razumemo jo lahko tudi kot skupek neformalnih odnosov, torej 
kot neformalno organizacijsko strukturo. Močnejša je kultura, manj je potreb po 
natančni kontroli delovanja ljudi. Po drugi strani pa je močna kultura omejevalni faktor 
pri vpeljevanju revolucionarnih sprememb v organizacijo.  
 
Pojem organizacijske kulture v povezavi s podjetji se je v strokovni literaturi začel 
pojavljati konec sedemdesetih let (Možina, 1994, str. 175). V kasnejših letih se je s tem 
ukvarjalo veliko teoretikov in tudi praktikov različnih področij. Same predpostavke in 
zaključki so zato zelo različni. Tudi definicij je skoraj toliko kot avtorjev. Naj tu omenim 
nekaj enostavnejših, ki najbolje opisujejo bistvo organizacijske kulture: 

• Kultura je kolektivno programiranje duha, po katerem se člani ene človeške 
skupine razlikujejo od drugih. Kultura je za človeško skupino kakor osebnost za 
posameznika (Možina, 1994, str. 185). 

• Kultura je način razmišljanja in delovanja večine članov organizacije. Novi člani 
se jih morajo naučiti, če želijo v skupini obstati in napredovati (Hellriegel, 1992, 
str. 555). 

• Kultura je nevidna sila, ki v organizaciji deluje za vidnimi oz. opazljivimi dejavniki 
(Možina, 1994, str. 177). 

• Kultura podjetja združuje vse, kar se je podjetje naučilo v letih svojega obstoja. 
Vpliva na način poslovanja in na metode regulacije in kontrole delovanja svojih 
članov (Ireland, 1999, str. 59). 

• Kultura je sistem norm, vrednot, predstav, prepričanja in simbolov, ki določa 
način obnašanja in odzivanja na probleme vseh zaposlenih in s tem oblikuje 
pojavno obliko nekega podjetja (Rozman, 2000, str. 134). 

• Tako to delamo pri nas! (Možina, 1994, str. 177) 
 
Kultura podjetja ni dejavnik, s katerim bi lahko eksperimentirali. Razvijati jo je potrebno 
počasi in premišljeno. Upoštevati je potrebno trenutno stanje in se na osnovi 
načrtovanega odločiti za akcije. Te gredo v smer spodbujanja želenega delovanja s 
pomočjo zgleda vodilnih, sistema nagrajevanja, sistema napredovanj, odkritega 
komuniciranja z zaposlenimi,  razvijanja ritualov in običajev, ki podpirajo spremembe, 
in načina sprejemanja novih članov. 
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Sestavine organizacijske strukture je nemogoče našteti, saj jih večina ni dostopnih 
zunanjemu opazovalcu. Člani združbe se jih pri svojem delovanju niti ne zavedajo. O 
njih lahko sklepamo le na osnovi proučevanja opazljivih sestavin, ki so vrednote, 
norme, tipični obrazci vedenja, vzorniki, običaji in obredi, komunikacije in proizvodi ter 
storitve (Možina, 1994, str. 180 – str. 182). Vrednote so merila, s katerimi posameznik 
presoja svoje ravnanje kot pravilno ali napačno. So pod močnim vplivom vrednot 
celotne družbe. Nastajajo in spreminjajo se kot potrjevanje vzorcev vedenja, ki koristijo 
združbi. Imajo integrativno vlogo v organizaciji. Norme so kolektivna pravila delovanja, 
ki posameznikom pomagajo pri izbiri določenega delovanja med različnimi možnostmi 
in jih usmerjajo k skupnemu cilju. Neupoštevanje norm vodi v različne sankcije, ki so 
lahko vidne (npr. kazni) ali pa tudi pritajene (npr. izločanje iz skupine). Tudi norme so 
pod močnim vplivom norm celotne družbe. Tipični obrazci vedenja so vzorci 
obnašanja, ki so skupni vsem članom skupine (npr. način medsebojnega naslavljanja). 
Vzorniki so osebe, ki so s svojim delovanjem močno koristile skupini. Predstavljajo 
vzor želenega delovanja. Ponavadi so to pretekli in sedanji voditelji podjetja. Običaji in 
obredi so načini obeleževanja pomembnih dogodkov za podjetje (obletnice, večji 
dosežki), način oblačenja... Pri komunikacijah opazujemo odnos med formalno in 
neformalno komunikacijsko strukturo. Pomembne so vsebina, količina in 
verodostojnost informacij, ki se pretakajo po obeh strukturah. Sprašujemo se, kako 
člani pridejo do informacij, ali verjamejo formalnemu sistemu komuniciranja, kakšno 
vlogo igrajo govorice... Tudi proizvodi in storitve podjetja vplivajo na kulturo 
organizacije. 
 
Tipov organizacijskih kultur je nešteto, verjetno prav toliko, kot je tudi samih podjetij. 
Razvrstimo jih lahko med dve skrajnosti (Hellriegel, 1992, str. 561), klansko in tržno 
organizacijsko kulturo. Klanska organizacijska kultura temelji na socializaciji članov. 
Ti imajo skupne mnoge vrednote, norme in načine delovanja. Zelo pomembna je 
lojalnost podjetju. Ta v zameno zagotavlja visoko stopnjo varnosti. Starejši člani igrajo 
vlogo mentorjev novejšim članom. Fluktuacija je majhna. Zelo pomembni so tudi 
običaji in obredi. Tržna organizacijska kultura poudarja individualnost in 
samostojnost. Člani v glavnem sledijo svojim interesom. Sistem nagrad zagotavlja, da 
so to tudi cilji podjetja. Lojalnost podjetju ne obstaja, fluktuacija je velika. Razvija se 
samoiniciativa, podjetniško razmišljanje, generiranje novih svežih idej... Sprejem novih 
članov je enostaven, saj ni veliko skupnih vrednot in norm, tako da tudi potreb po 
mentorstvu ni. 
 
Vsa raziskovanja kulture organizacij so seveda usmerjena v ugotavljanje povezav med 
kulturo in uspešnostjo podjetja. Večina raziskovalcev se strinja, da je vpliv pomemben. 
Nekateri celo napovedujejo (Ireland, 1999, str. 58), da bo v 21. stoletju glavni vir tržnih 
prednosti za podjetje prav ustrezna organizacijska kultura. Ta daje okvir oblikovanju 
dolgoročnih strategij ter realizaciji le-teh. Vendar pa izsledki raziskav ne dajejo 
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natančnega odgovora o načinu in moči vpliva organizacijske kulture na uspešnost 
podjetja. Jasno je le, da je vpliv močno odvisen od razmer, v katerih podjetje deluje 
(Možina, 1994, str. 196).  Vplivi so zelo raznovrstni: 

• vpliv kulture družbe, v kateri podjetje deluje 
• vpliv dogajanja v panogi 
• vpliv strokovnih združenj 
• vpliv notranjih razmer v podjetju 
• vpliv zaposlenih, predvsem vodilnih  

 
Recept, ki bi predpisal najprimernejšo kulturo organizacije glede na znane vplivne 
dejavnike, torej ne obstaja. Velja celo, da lahko v isti panogi uspešno delujejo podjetja 
s popolnoma nasprotnimi kulturami. Vseeno pa lahko definiramo osnovne lastnosti 
kulture, ki podpira projektno delo. Te so (Rozman, 2000a, str. 329 – str. 330): timsko 
delo, identifikacija s projektnim timom, sprejemanje tveganja, sprejemanje konfliktov, 
pomembnost znanja in učenja, nagrajevanje rezultata, majhne razlike v moči, moč, 
temelječa na strokovnosti, samostojno delo, fleksibilni delovni čas, usmerjenost k 
dolgoročnim ciljem, usmerjenost proti kupcem, podpora spremembam in inovacijam, 
manj formalnosti.  
 
Z naštetimi lastnostmi se lahko strinjam, saj projektno delo prav zaradi svoje 
enkratnosti in kompleksnosti zahteva veliko znanja z različnih strokovnih področij, 
fleksibilnost organizacije in samoiniciativnost delavcev. Kultura podjetja pa mora tako 
delo podpirati. 

3.4.2 Organizacijska kultura v podjetjih, ki razvijajo visokotehnološke 
produkte 

Recepta za kulturo organizacije ni mogoče predpisati. Zato bom podal le določene 
smernice, ki jih je seveda v praksi potrebno nadgraditi glede na konkretno zunanje in 
notranje okolje podjetja.  
 
Podjetja, ki razvijajo izdelke visoke tehnologije, imajo tipično zelo močne razvojne 
oddelke. Ti glede na svoje specifičnosti (struktura zaposlenih, način dela) razvijejo 
svoje subkulture. Zgodi se celo, da imajo tehničnostrokovni sektorji in celo sami timi 
svojo subkulturo, ki odstopa od organizacijske kulture celotnega podjetja. Te 
subkulture so ponavadi celo močnejše kot skupna organizacijska kultura. Zaposleni se 
ravnajo po vrednotah in normah najožje skupine, ki ji pripadajo. V osnovi je taka 
situacija normalna, saj se nepisana pravila postavljajo in utrjujejo v vsakodnevnih 
interakcijah med zaposlenimi, ki so precej pogostejše in intenzivnejše med člani timov 
kot pa navzven. Dodatno zaposleni razvojnega oddelka izhajajo iz podobnega 
družbenega okolja, za seboj imajo študij na isti ali podobni fakulteti. V Sloveniji je 
situacija še posebej specifična, saj obstaja za večino smeri le ena fakulteta, ki so jo 
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obiskovali vsi z določeno izobrazbo. Vsi so poslušali predavanja pri istih profesorjih. 
Tudi poklicna usmeritev vpliva na to, da si delijo skupne družbene vrednote in norme. 
 
Subkulture so torej dejstvo in njihovo zanikanje lahko vodi do odkritih in prikritih 
spopadov, kar za podjetje nikakor ni koristno. Precej bolje je, da težimo k 
harmoničnemu odnosu. Skupna organizacijska kultura je le jedro osnovnih vrednot in 
norm, ki so skupne vsem zaposlenim. To jedro ponavadi tudi v kriznih obdobjih ostane 
nespremenjeno. Vrednote in norme posameznih podsistemov skupne vrednote 
podpirajo ali pa jim vsaj ne nasprotujejo.  
 
Sestavine organizacijske kulture podjetja, ki razvija nov visokotehnološki proizvod, 
izhajajo iz strukture zaposlenih in značilnosti razvojnih projektov. Razlike v moči so 
majhne. Zaposleni z visokim znanjem in izobrazbo imajo vso pravico samostojno 
odločati o svojem delu. Rezultatom ustrezno so tudi nagrajeni, tako da je distribucija 
bogastva enakomerna in ni nujno odvisna od hierarhičnega položaja posameznikov. 
Velika toleranca do negotovosti je pri razvoju visokotehnološkega izdelka, ki je po 
definiciji zelo tvegana delovna naloga, nujna. Individualizem je sicer pri delu 
pomemben, vseeno pa prevladuje skupinski duh. Na ta način se tudi zmanjšuje 
občutek negotovosti. »Moški« cilji (dobiček) v vsakem podjetju, ki deluje na trgu, 
prevladujejo, a za usklajeno timsko delo so potrebni tudi »ženski« cilji, kot so 
prijateljstvo, sodelovanje. Pomembna je dolgoročna usmerjenost podjetja, saj se 
investicija v razvoj novega izdelka povrne v daljšem časovnem obdobju. Kdor deluje 
kratkoročno, ne bo razvijal koncentracije znanja in ljudi, kar je nujni predpogoj za 
uspešno izvedbo projekta. Prav tako ne bo investiral v sam razvoj, ki je tvegan in se 
poplača šele v daljni prihodnosti. Nujno je, da se kot skupna vrednota vseskozi 
poudarja dobičkonosnost podjetja in s tem tudi posameznih produktov ter zadovoljstvo 
kupcev. Velika nevarnost je, da ti vrednoti v subkulturi razvojnega oddelka nimata 
ustrezne teže. Prevladata znanje in tehnološki napredek. Tudi to sta zelo pomembni 
vrednoti, ki pa ne smeta prihajati v nasprotje z osnovnim poslanstvom podjetja, ampak 
ga morata vseskozi podpirati. Pravila delovanja podpirajo osnovne vrednote in 
zaposlenim pomagajo pri vsakodnevnih odločitvah. Ta pravila so enostavna in ne 
prinašajo dodatnega nepotrebnega dela. (Npr. Odpravi napako, takoj ko se odkrije). 
Tipični obrazci vedenja se ponavadi razvijejo spontano. Glede na to, da je distribucija 
moči enakomerna, so tudi odnosi med zaposlenimi in pravila obnašanja precej 
neformalna. Tak je tudi način oblačenja. V nasprotju s kulturo povprečnega podjetja so 
v subkulturi razvojnega podjetja vzorniki nosilci visokega tehničnega znanja, ki niso 
nujno tudi formalni vodje. Obeleževanje pomembnih dogodkov za podjetje in mejnikov 
samega projekta na zaposlene deluje motivacijsko. Neformalna komunikacijska 
struktura je zelo pomembna. Premošča bariere med različnimi organizacijskimi 
enotami. Dopolnjuje formalno komunikacijsko strukturo in ni v nasprotju z njo.  
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Iz opisanega lahko sklepam, da kultura podjetja, ki razvija produkte visoke 
tehnologije, teži h klanski obliki organizacijske strukture. To še toliko bolj velja za 
subkulturo razvojnega oddelka. Za to vrsto kulture pa je značilno, da so pravila trdno 
postavljena in se le stežka in počasi spreminjajo.  
 
Razvojno delo je precej nepredvidljivo. Zahteva ogromno kompleksnih odločitev 
velikega števila zaposlenih. Če želimo, da bodo vse usmerjene proti skupnemu cilju, je 
močna organizacijska kultura nuja. Pravila za vsakršno situacijo je nemogoče napisati, 
tudi kontrola vseh akcij ni smiselna. Za podjetje bi to predstavljalo ogromne stroške, na 
zaposlene pa bi delovalo izredno demotivacijsko. Namesto tega vrednote in norme 
delujejo na delavce samokontrolno in jih usmerjajo v pravo smer. 
 
Omenil pa sem tudi slabo stran močne organizacijske kulture, ki je zelo statična in se 
le stežka, počasi in z odpori spreminja. Okolje, v katerem delujejo podjetja visoke 
tehnologije, pa je izredno dinamično. Ponuja ogromno izzivov pa tudi veliko nevarnosti. 
Vsaka vrsta statičnosti, tudi v organizacijski kulturi, je za podjetje velika zavora.  
 
Tako razmišljanje me pripelje do dveh na videz izključujočih zahtev, kot sta močna 
organizacijska kultura na eni strani in zmožnost hitrega prilagajanja spremembam v 
okolju na drugi. Rešitev mi ponuja koncept učeče se organizacije. V kulturo 
organizacije se vgradijo vrednote nenehnega učenja, spreminjanja, prilagajanja. 
V hierarhiji vrednot jih postavimo zelo visoko kot eno od osnovnih in najpomembnejših. 
Tako jedro kulture organizacije ostaja vseskozi enako kljub nenehnim spremembam v 
podjetju. 

3.4.3 Organizacijska kultura v podjetju Iskratel 
V Iskratelu se pomenu kulture organizacije ne posveča veliko pozornosti. Ciljna kultura 
ni določena, tako tudi ni njenega usmerjenega razvoja. Sistem nagrajevanj in 
napredovanj se velikokrat spreminja. Vzroki za spremembe in želeni učinki velikokrat 
zaposlenim niso popolnoma jasni. Predvsem pa zgled vodilnih ni vedno ustrezen. 
 
Tako so se v podjetju razvile močne subkulture funkcijskih oddelkov. Vse imajo sicer 
skupno jedro, ki tvori organizacijsko kulturo podjetja, v marsikateri sestavini pa se 
izključujejo. To velikokrat vodi v neusklajeno delovanje, v posameznih primerih pa tudi 
do odkritih sporov med funkcijskimi oddelki. Predvsem si velikokrat stojijo nasproti 
vrednote dobičkonosnost (vodstvo podjetja), usmerjenost proti kupcem (prodajni 
oddelek) in uporaba vrhunske tehnologije (razvojni oddelek). Te so na prvi pogled 
kompatibilne, vendar le v primeru, da delujejo v smeri skupnega poslanstva podjetja. 
To pa vse prevečkrat ne drži. 
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V razvojnem oddelku, kjer poteka velika večina aktivnosti razvoja telefonskih central, 
obstajajo zelo močne subkulture tehničnostrokovnih sektorjev. Zaradi narave dela in 
strukture zaposlenih so se razvile skupne norme in vrednote, ki podpirajo razvojno 
delo. Razlike v plačah niso prevelike, tako da je distribucija bogastva dokaj 
enakomerna. Prevladuje dolgoročna usmerjenost. Odnosi med zaposlenimi in način 
oblačenja so precej neformalni. Pravila delovanja so enostavna. Neformalna 
komunikacijska struktura je zelo razvejana. Seveda pa stanje ni idealno. Posamezne 
vrednote zavirajo učinkovito delo. Razlike v moči med posameznimi stopnjami na 
hierarhični lestvici so prevelike. Subkultura timov je slabo razvita, saj so zadolžitve in 
odgovornosti individualne. Tako so tudi vrednote, kot je timsko delo, pripadnost 
skupini, bolj postranskega pomena. Rezultat so slabše odločitve, preobremenjenost 
vodilnih in premajhna motivacija izvajalcev. Vrednota nenehnega učenja je sicer na 
lestvici vrednot zelo visoko, a to velja le za pridobivanje tehničnega znanja. Ostala 
znanja in izkušnje predvsem z organizacijskega področja so zapostavljene. Tako je 
učenje na osnovi preteklih projektov zanemarljivo in redno se ponavljajo enake ali 
podobne napake. 
 
Opisano stanje zahteva takojšen sistematičen pristop k razvoju želene organizacijske 
kulture podjetja in tudi subkulture razvojnega oddelka ter tehničnostrokovnih sektorjev. 
Poudarjene morajo biti skupne vrednote, ki zaposlene celotnega podjetja usmerjajo 
proti skupnemu cilju, Tudi če bi se dela lotili sedaj, bi se rezultati pokazali šele daleč v 
prihodnosti. 

3.5 VLOGE V RAVNALNI PROJEKTNI ORGANIZACIJSKI 
STRUKTURI 

Pri projektih razvoja visokotehnoloških produktov ponavadi sodeluje vrsta 
udeležencev. Večina jih je iz razvojnega oddelka, prihajajo pa tudi iz ostalih oddelkov. 
V delo se pogosto vključijo zunanji sodelavci. Vsak ima določeno vlogo, ki je zbir 
dolžnosti, odgovornosti in avtoritete. Te se določijo v procesu delegiranja. 
Najpomembnejše vloge, ki nastopajo v večini projektov, so naročnik projekta, 
dobavitelj, manager razvojnega oddelka, manager tehničnostrokovnega sektorja, 
mentor projekta, projektni manager, manager projektov in projektna ekipa. 

3.5.1 Naročnik projekta, kupec, uporabnik  
V poglavju bodo nastopali podobni pojmi: naročnik, uporabnik, kupec. Zaradi boljšega 
razumevanja ne bo odveč, če jih najprej razložim. 

• Naročnik projekta je oseba, ki oblikuje zahteve za rezultat projekta in na koncu 
prevzame produkt.  

• Uporabnik je oseba, ki končni produkt uporablja. 
• Kupec je oseba, ki končni produkt plača. 
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Seveda so vse tri vloge lahko združene v eni osebi. Ali pa je npr. uporabnik in kupec 
ena oseba, naročnik projekta pa je član prodajnega oddelka, ki bo produkt tržilo. 
Možnih kombinacij je še več, a upam, da sem s temi primeri preprečil morebitno 
zmedo. 
 
Vloga naročnika je za uspešno izvedbo projekta nadvse pomembna. Nemalo 
kvalitetnih proizvodov na trgu ne prinese dobička, ker ne ustrezajo potrebam 
uporabnika. Upoštevati jih moramo že v začetnih fazah projekta. Pri razvoju novih 
produktov visoke tehnologije je vse skupaj še kompleksnejše. Mnogokrat naročnik 
sprva sploh še nima izoblikovanih natančnih zahtev, saj mu niso znane vse tehnološke 
možnosti. Dodatne težave so tudi pri sporočanju zahtev izvajalcem. Te se zato 
pogosto oblikujejo in specificirajo vzporedno s potekom projekta. Zato je nujna 
vključitev naročnika v sam proces razvoja produkta. Vključimo jih v delo 
problemskega tima, ki postavlja zahteve uporabnika, in v problemski tim za končno 
testiranje, ki preveri ustreznost produkta projekta.  
 
Glavna naloga naročnika projekta je torej, da jasno določi tehnične zahteve za rezultat 
projekta in na koncu preveri, ali rezultat ustreza zahtevam. Za to nalogo ima vso 
potrebno avtoriteto in tudi odgovornost. Ostali člani timov mu pri tem nudijo strokovno 
pomoč, predlagajo morebitne rešitve, upoštevajo tehnološke in ostale omejitve, nikakor 
pa ga ne smejo zavajati. 
 
Za projekt je najbolje, da vlogo naročnika prevzame predstavnik kupcev oz. 
uporabnikov. S tem podjetje pridobi vrsto koristnih informacij. Uspeh končnega 
produkta je skoraj zagotovljen. Na ta način se s kupcem zgradijo trdne dolgoročne 
povezave. Tudi za njega je tak način dela pozitiven, saj bo dobil natančno to, kar 
potrebuje.  
 
Pogosto predstavnika kupcev ni mogoče neposredno vključiti v delo timov zaradi 
sledečih razlogov: 

• Kupci so preveč razdrobljeni, da bi lahko izbrali njihovega ustreznega 
predstavnika. 

• Kupci ne pristanejo na tak način dela. 
 
V tem primeru vlogo naročnika projekta prevzame nekdo iz podjetja: 

• član prodajnega oddelka 
• član poslovodstva podjetja 
• član vodstva divizije, ki je naročnik projekta 
• član vodstva razvoja (če ostale možnosti odpadejo) 
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Njegova naloga je zastopanje interesov kupcev. Po potrebi se z njimi pogaja in njihove 
zahteve potem prenaša v podjetje. Način dela, njegove dolžnosti, odgovornosti in 
avtoriteta so enake kot v primeru, ko vlogo naročnika prevzame direktno kupec. 

3.5.2 Dobavitelj  
Dobavitelji so zunanja podjetja in posamezniki, ki razvijejo oz. izdelajo določen 
sestavni del končnega produkta projekta. Njihovo vključevanje v proces razvoja ni 
prav nič manj pomembno kot vključevanje kupcev. Tak način dela je pozitiven za obe 
strani. Podjetje dobi od dobaviteljev vrsto koristnih informacij. Zagotovi si, da bodo 
dobavljeni sestavni deli in storitve ustrezali zahtevam in bodo na ustrezni kvalitetni 
ravni. Dobava bo pravočasna. Pogosto se celo zgodi, da se na osnovi predlogov 
dobaviteljev izboljšajo lastni procesi v podjetju. Na drugi strani pa si dobavitelji 
zagotovijo vključevanje sodobne tehnologije in znanja podjetja v svoj delovni proces. S 
tem se jim poveča konkurenčna vrednost tudi pri ostalih kupcih. Poslovanje je zaradi 
dolgoročnih partnerskih odnosov manj tvegano. 
 
Predstavnike dobaviteljev vključimo v problemske time, katerih naloga je oblikovanje 
zahtev za naročene sestavne dele oz. storitve in preverjanje, ali res ustrezajo 
zahtevam. Ostali člani teh problemskih timov so predstavniki stalnih razvojnih timov, 
katerih delo je kakorkoli povezano z dobavitelji. 
 
Dobavitelji imajo pravico in dolžnost predlagati spremembe v procesu razvoja novega 
produkta in spremembe novega produkta samega, če predlagane spremembe koristijo 
tako njemu kot tudi celotnemu projektu. Problemski tim ugotavlja, ali so predlogi 
smiselni ali ne. Prav tako člani tima iz podjetja predlagajo spremembe pri dobaviteljih. 
Po potrebi se posvetujejo z ostalimi stalnimi in problemskimi timi.  
 
Na tak način je Boeing (Schilling, 1998, str. 62) vključil kupce (pilote in inženirje 
letalske družbe United) in dobavitelje (inženirje General Electrics-a,...) v delo pri 
razvoju novega letala Boeing 777. S tem so dosegli večjo prilagojenost dobavljenih 
sestavnih delov, ki so se pri dobaviteljih razvijali vzporedno z letalom. Razvoj je bil 
hitrejši, cenejši, končni produkt pa prilagojen zahtevam kupcev tako po funkcionalnosti 
kot tudi udobnosti letala.  

3.5.3 Manager razvojnega oddelka 
Manager razvojnega oddelka je vir formalne avtoritete v razvojnem oddelku. Je nosilec 
zadolžitev oddelka in je zanje tudi odgovoren. Avtoriteto, zadolžitve in odgovornost 
prenaša na managerje tehničnostrokovnih sektorjev.  
 
Njegova glavna neposredna naloga in dolžnost je planiranje in uveljavljanje 
organizacije oddelka. Za to dobi od vodstva podjetja tudi potrebno avtoriteto. 



- 41 - 

Učinkovitost organizacije vseskozi kontrolira in jo prilagaja trenutni situaciji. Pri svojem 
delu sodeluje z managerji tehničnostrokovnih sektorjev, s katerimi tvori ravnalni tim. 
 
Manager razvojnega oddelka predstavlja razvojni oddelek navzven. Pogaja se z 
ostalimi deli podjetja, s kupci in dobavitelji, preden so ti vključeni v projekt. Med 
potekom projekta prevzame vlogo naročnika ali mentorja projekta. Sodeluje lahko tudi 
v problemskih timih, v katerih pa nikakor nima vodilnih funkcij. 

3.5.4 Manager tehničnostrokovnega sektorja 
Manager tehničnostrokovnega sektorja je nosilec treh osnovnih delovnih nalog: 

• Vodi pregled zasedenosti virov svojega sektorja. 
Med vire v prvi vrsti štejemo izvajalce, ki so organizirani v stalnih timih, dodatno 
pa tudi tehnična sredstva. Manager tehničnostrokovnega sektorja se o 
pridobivanju novih virov pogaja z vodstvom razvojnega oddelka. 

• Skrbi za tehnično odličnost svojega sektorja. 
Manager tehničnostrokovnega sektorja zasleduje razvoj znanja v svetu na 
svojem področju. O ugotovitvah se posvetuje s podrejenimi. Tudi njih motivira in 
usmerja v pridobivanje novega znanja. Skrbi za prost pretok informacij v sektorju 
in za vključevanje novih dognanj v razvojno delo. Zadolžen je za izobraževanje 
novozaposlenih.  

• Je zadolžen za motivacijo podrejenih. 
Za vsakega posameznika pripravi plan motivacije, v katerem upošteva njegove 
specifičnosti. Spremlja odzive na motivacijske metode in jih glede na rezultate 
prilagaja konkretni situaciji. 

 
Naštete delovne naloge zahtevajo od managerja sektorja vrsto znanj. Ker skrbi za 
tehnično odličnost, mora biti vrhunski tehnični strokovnjak svojega strokovnega 
področja. Ostale naloge pa zahtevajo tudi sposobnosti ravnanja. Ker je ti zahtevi težko 
združiti, potrebuje pri svojem delu pomoč, ki mu jo nudi manager razvojnega oddelka 
in predvsem pri motivaciji kadrovska služba podjetja. Pri pomembnejših odločitvah tudi 
sodeluje z vodji delovnih timov, s katerimi tvori ravnalni tim sektorja. 
 
Manager tehničnostrokovnega sektorja ima formalno avtoriteto nad podrejenimi, 
vendar pa jo večino delegira na vodje delovnih timov. Pri konkretnih realizacijskih 
odločitvah tako nastopa bolj kot svetovalec, če člani tima izrazijo tako željo. Nikakor 
svoje odločitve ne sme vsiliti izvajalcem, če se ti z njegovim mnenjem ne strinjajo. Pri 
projektu sodeluje v problemskih timih predvsem v zgodnejših fazah življenjskega cikla, 
ko se postavlja koncept in delijo delovne naloge. V teh timih ima status enakopravnega 
člana. 
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V manjših razvojnih oddelkih, ki niso razdeljeni na tehničnostrokovne sektorje, vlogo 
managerjev sektorjev prevzame manager razvojnega oddelka. 

3.5.5 Mentor projekta 
Eden od nujnih predpogojev za uspeh projekta je močna in nedvoumna podpora 
vodstva podjetja in razvojnega oddelka. Na prvi pogled se zdi, da izpolnitev tega 
pogoja ni problematična, saj je odločitev za izvedbo projekta sprejeta na najvišji ravni. 
Vendar pa se v praksi premnogokrat izkaže, da zaradi osebnih preferenc sodelujočih 
določeni projekti izgubijo podporo in s tem tudi vire. Projektni manager se tako mora 
poleg managementa projekta ukvarjati tudi z njegovo promocijo v podjetju. Nekateri 
avtorji znanstvenih publikacij to poimenujejo notranji marketing (Wright, 1997, str. 182). 
Uvajanje funkcije mentorja projekta v veliki meri razbremeni projektnega managerja 
teh nalog, tako da se lahko bolj posveča samemu managementu projekta.  
 
Vlogo mentorja prevzame eden od zaposlenih, ki ima v podjetju dovolj veliko avtoriteto. 
Možnosti sta samo dve: 

• eden od članov vodstva razvojnega oddelka, kar je najbolj smiselna rešitev 
• eden od članov poslovodstva podjetja za projekte, ki so sicer pomembni za 

podjetje, v razvojnem oddelku pa nimajo ustrezne podpore 
 
Zadolžitev mentorja je, da zagotovi podporo za projekt v vseh sferah podjetja. Cilje in 
pomembnost projekta za podjetje jasno predstavi poslovodstvu in tudi vsem ostalim 
zainteresiranim. Projektni manager si tako lažje pridobi in obdrži ustrezne vire. Mentor 
projekta je človek za zvezo. Projektni manager mu redno poroča o poteku projekta in o 
morebitnih težavah, katerih vzroki izvirajo izven projektne skupine. Mentor mu po 
potrebi svetuje, nima pa neposrednega vpliva na njegove odločitve.  
 
Mentor je torej človek z veliko avtoriteto, ki jo nekako posoja projektnemu managerju 
za uspešno izvedbo projekta. 

3.5.6 Projektni manager 
Projektni manager je osrednja figura projekta. Od njega je v veliki meri odvisen uspeh. 
V svetu je poklic projektnega managerja priznan kot samostojen poklic. Vodilno 
ameriško združenje projektnih managerjev, organizacija Project Management Institute 
podeljuje certifikate kandidatom glede na znanja in izkušnje z različnih področij, ki 
tvorijo arzenal znanja projektnega managementa (Project Management Body of 
Knowledge - PMBK).  
Ta področja so (Spinner, 1997, str. 6): 

• management namena in cilja projekta 
• management stroškov 
• management časa 
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• management kakovosti 
• management človeških zmožnosti 
• management komuniciranja 
• management naročil materialnih sredstev in storitev 
• management tveganja 
• integracija projektnih aktivnosti 

 
Področij projektnega managementa, kot jih prepoznava Mednarodno združenje za 
projektni management (IPMA), je še precej več. Trenutno jih je v dokumentu Osnove 
mednarodne kompetentnosti (ICB) opredeljenih 36 (Semolič, 2000, str. 20). 
 
Področja sicer niso urejena po kakšnem razumljivem kriteriju, vendar pa, kar je za nas 
pomembnejše, lahko iz njihove raznovrstnosti sklepamo na številnost delovnih nalog, 
ki jih projektni manager opravlja. Pomembnost posameznih nalog se v življenjskem 
ciklu projekta spreminja (Hameri, 1997, str. 156): 

• V začetni, predrealizacijski, fazi išče odgovore na vprašanje: Kaj in kako bomo 
delali? 

• V realizacijski fazi išče odgovore na vprašanje: Kaj delamo in kaj bomo delali po 
tem? 

• V zaključni, porealizacijski, fazi išče odgovore na vprašanje: Kaj smo naredili in 
zakaj? 

Seveda ne išče odgovorov na našteta vprašanja sam. Njegova naloga je, da poskrbi, 
da udeleženci projekta skupaj učinkovito in uspešno dosežejo cilj projekta. 
 
Avtoriteta projektnega managerja je majhna v primerjavi z njegovo odgovornostjo. 
Odgovoren je namreč za učinkovito in uspešno izvedbo celotnega projekta. 
Raznovrstnost delovnih nalog in nesorazmernost odgovornosti z avtoriteto zahtevata 
od projektnega managerja vrsto lastnosti, znanj in sposobnosti. V eni izmed mnogih 
raziskav je 76 izkušenih projektnih managerjev te lastnosti razvrstilo po pomembnosti 
za uspeh projekta. Odgovori so bili sledeči (Zimmerer, 1998, str. 6): 
1. osebni zgled 
2. vizionarstvo 
3. tehnična kompetenca 
4. sposobnost odločanja 
5. komunikacijske spretnosti 
6. sposobnost motivirati sebe in ostale 
7. odločnost pri odnosih z nadrejenimi 
8. podpora ostalim članom projektnega tima 
9. spodbujevalec novih idej 
(Lastnosti, znanja in sposobnosti projektnega managerja so razvrščene po 
pomembnosti.) 
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Da bi osvetlili problem še z druge strani, so isti projektni managerji odgovarjali še na 
vprašanje o vplivu negativnih lastnosti projektnega managerja na morebitni neuspeh 
projekta. Odgovori so bili skladni z odgovori na prvo vprašanje (Zimmerer, 1998,       
str. 6): 
1. Daje slab zgled. 
2. Ni samozavesten. 
3. Nima tehničnih kompetenc. 
4. Nima komunikacijskih spretnosti. 
5. Ni sposoben motivirati sebe in ostalih. 
(Lastnosti, znanja in sposobnosti projektnega managerja so razvrščene po vplivu na 
neuspeh.) 
 
Rezultati raziskave kažejo, da so pri projektnem managerju najbolj pomembne 
sposobnosti dobrega voditelja. Trditev ne preseneča, saj so njegove delovne naloge 
predvsem ravnalne, pomanjkanje formalne avtoritete pa mora nadomestiti z močjo 
osebnosti. A realnost v podjetjih, še posebej pa v razvojnih oddelkih, kaže, da so 
osnovni kriterij izbire njegovo tehnično znanje in izkušnje. Po rezultatih raziskave je ta 
faktor šele na tretjem mestu po pomembnosti. Lastnosti voditelja in vizionarja so ob 
promociji največkrat spregledane. Poleg tega novopečeni projektni managerji nastopijo 
novo delovno mesto brez dodatnega izobraževanja. Neizogiben rezultat so slabo 
vodeni projekti in zmedeni projektni managerji, ki skačejo z ene delovne naloge na 
drugo. Spuščajo se v realizacijske podrobnosti, zmanjkuje pa jim časa za ostala 
organizacijska vprašanja. Te trditve lahko podkrepim tudi s primerom razvojnega 
oddelka Iskratel.  
 
Z vprašanjem, kaj naredi uspešnega tehničnega strokovnjaka za uspešnega voditelja, 
se ukvarjajo mnogi raziskovalci. Naj omenim teorijo, ki se mi zdi še posebej zanimiva 
(Goleman, 1999, str. 4). Avtor članka predlaga, da je potrebno za merilo uspešnosti 
vodenja poleg inteligence in znanja upoštevati tudi čustveno inteligenco. Brez nje 
tudi vrhunski strokovnjak z najboljšo izobrazbo, poln novih idej ni in ne bo dober 
voditelj. Čustveno inteligenco avtor članka razstavi na komponente: 

• Poznavanje samega sebe  
Nujen predpogoj za uspešno vodenje je poznavanje in razumevanje svojih lastnih 
sposobnosti, slabosti, emocij, ciljev, motivacijskih dejavnikov. Taki ljudje so 
pošteni do sebe in drugih, niso niti pretirano kritični, niti nerealno optimistični. 
Niso pripravljeni prevzeti dela, ki ga niso sposobni opraviti. Odlikuje jih 
samozavest. 

• Samokontrola  
Ljudje, ki so sposobni samokontrole, vedno delujejo premišljeno. Niso sužnji 
svojih emocij. Navzven delujejo hladno, brez strasti. Ne povzročajo nepotrebnih 
konfliktov in v vsaki situaciji znajo poiskati pozitivne strani. 
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• Motivacija 

Ena od najpomembnejših lastnosti uspešnega voditelja je visoka motivacija. Pri 
tem so denar in statusne nagrade drugotnega pomena. Pomembnejši je končni 
dosežek, ki jim pomeni samouresničitev. Taki ljudje radi sprejemajo izzive in se 
veliko učijo. Sebi in svojim sodelavcem postavljajo visoke cilje, ki pa so jih tudi 
sposobni uresničiti. 

• Empatija 
Razumevanje čustev je prav tako pomembna lastnost voditelja. Pri svojih 
odločitvah mora upoštevati tudi emocije drugih, saj le tako lahko predvidi njihove 
odzive. To je še posebej pomembno pri timskem delu. 

• Socialne sposobnosti  
Ljudje s socialnimi sposobnostmi znajo navezati prijateljske stike s komerkoli. S 
tem si zgradijo mrežo neformalnih odnosov, ki jo lahko po potrebi aktivirajo. 
Sposobni so v kratkem času navdušiti celotno skupino za spremembo. 

 
Kljub zgoraj napisanemu nikakor ne trdim, da je mogoče izbor projektnega managerja 
opraviti na osnovi psiholoških testov. Nasprotno! Pomembnost preteklih dosežkov, 
tehničnega znanja in izkušenj ostaja, dodati je potrebno le še nove dimenzije, kot je 
opisana čustvena inteligenca. Le redki so rojeni voditelji. Raziskave kažejo (Goleman, 
1999, str. 9), da so za čustveno inteligenco potrebne tako genska zasnova kot tudi 
izkušnje. Z drugimi besedami, povečamo si jo lahko tudi z učenjem, seveda ne s 
klasičnim v učilnici, ampak bolj na osnovi pozitivnega zgleda izkušenih managerjev v 
praksi. 
 
Vsakdo, ki zasede novo strokovno zahtevno delovno mesto, potrebuje določen čas za 
izobraževanje, da si pridobi ustrezna tehnična znanja. Enako pa velja tudi za ostala 
znanja. Projektni manager potrebuje nova znanja s področja managementa projektov, 
ki jih lahko pridobi v izobraževalnem procesu, tako da se mu ni treba učiti na lastnih 
napakah.  

3.5.7 Manager projektov 
Manager projektov je odgovoren za izvedbo vseh projektov razvojnega oddelka. 
Formalno ima oblast nad projektnimi managerji, ki jih združuje v tim projektnih 
managerjev. Je član ravnalnega tima razvojnega oddelka. Zaželeno je, da ima veliko 
znanja in izkušenj na področju projektnega managementa. 
Njegove naloge so: 

• Skrbi za določitev prioritete projekta. Te ne določa sam, ampak formira ustrezen 
problemski tim. V njem so zbrani predstavniki vodstva podjetja in vodstva 
razvojnega oddelka. Tim tudi odloča o spremembi prioritete, če se vplivni 
dejavniki bistveno spremenijo.  
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• Skrbi, da se prioritete projektov spoštujejo. 
• Za vsak projekt izbere projektnega managerja. 
• Prevzame vlogo mentorja za manjše in za podjetje manj pomembne projekte. 
• Svetuje projektnim managerjem in nanje prenaša svoje bogato znanje in izkušnje. 

To je predvsem pomembno za projekte, ki jih vodi eden izmed izvajalcev. 
• Ima pregled nad zasedenostjo zaposlenih in sredstev celotnega razvojnega 

oddelka. Pri tem sodeluje z vodji tehnočnostrokovnih sektorjev, ki mu pošiljajo 
redna poročila. Ve, kdaj in s kakšnimi novimi projekti se lahko starta.  

• Ima pregled nad projekti. Ve, v kakšni fazi so, kakšne so morebitne nevarnosti in 
problemi ter kako se odpravljajo. To nalogo opravlja s pomočjo projektnih 
managerjev, ki mu pošiljajo redna poročila (poročila, namenjena mentorjem 
projekta). 

• Rešuje morebitne konflikte med projekti. 
• Išče in uvaja morebitne sinergije med projekti. 
• Skrbi, da se izkušnje preteklih projektov prenašajo na bodoče. 

3.5.8 Projektna ekipa 
Izvajalci, ki tvorijo projektno ekipo, so končna stopnja v procesu delegiranja. Formalne 
avtoritete nimajo. V klasični teoriji projektnega managementa jim je namenjena 
obrobna vloga virov, ki se lahko pridobijo, če so le na voljo ustrezna finančna sredstva. 
Projekti so predstavljeni kot tehnični sistemi, ki se obravnavajo z metodami 
obvladovanja stroškov, rokov izdelave in kvalitete proizvoda (Belout, 1998, str. 22). 
Delovne naloge so strokovno ozke in natančno določene. Tak koncept je primeren le 
za preproste, netvegane projekte. V nestabilnem okolju je pri kompleksnih delovnih 
nalogah potrebno uvesti nove metode dela.  
 
Tako se izvajalci v delo na projektu vključijo že v zgodnjih fazah. Sodelujejo pri 
planiranju ciljev projekta in plana izvedbe. Nudijo podporo za najbolj tvegane odločitve 
(razvoj prototipov). Glavna njihova naloga, za katero so tudi odgovorni, pa je seveda 
izdelava sestavnega dela končnega produkta na predpisanem kvalitetnem nivoju. 
Svoje delo s pomočjo ostalih članov tima tudi planirajo in kontrolirajo. Na ta način se 
učinkoviteje izkoristijo človeške zmožnosti delavcev, motivacija je večja, prav tako pa 
tudi zadovoljstvo na delu. 
 
Med člani delovnega tima ima osrednjo vlogo vodja tima, ki je le prvi med enakimi. 
Vendar pa je njegova dodatna zelo pomembna naloga razvijanje in ohranjanje pravega 
timskega vzdušja, ki zagotavlja učinkovito timsko delo. 
 
Spisek glavnih vlog v projektu, njihovih delovnih nalog in ciljev je zbran v tabeli 2. 
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Tabela 2: Vloge v ravnalni projektni organizacijski strukturi 

VLOGA NOSILEC VLOGE NALOGE CILJ 

Naročnik - predstavnik kupcev  
- nekdo iz podjetja (član vodstva podjetja ali 

razvojnega oddelka ali ostalih oddelkov) 

- zastopanje interesov kupcev 
 

- oblikovanje zahtev uporabnika 
- preverjanje ustreznosti končnega produkta 
- prevzem produkta 

Dobavitelj - dobavitelj 
 

- zastopanje interesov dobaviteljev 
 

- oblikovanje zahtev za svoje izdelke 
- preverjanje ustreznosti dobavljenih delov 
- vključevanje sodobne tehnologije in znanja v 

svoj delovni proces 

Manager 
razvojnega 
oddelka 

- manager razvojnega oddelka  - oblikovanje organizacije 
- predstavljanje oddelka navzven 
- pogajanja z naročniki projekta  
- svetovanje 

- vzpostavitev učinkovite organizacije oddelka 
- uspešen zagon projekta 
- uspešna izvedba projekta in predaja izdelka 

naročniku 

Manager 
strokovno 
tehničnega 
sektorja 

- manager strokovnotehničnega sektorja 
- manager razvojnega oddelka (manjši oddelki 

brez sektorjev) 

- pregled zasedenosti zaposlenih in sredstev 
svojega sektorja 

- skrb za tehnično odličnost sektorja ter 
vključevanje znanja v produkte 

- motivacija podrejenih 
- svetovanje 

- optimalna izraba zmožnosti zaposlenih in 
sredstev svojega  sektorja 

- tehnična odličnost sektorja 
- visoka stopnja motivacije in zadovoljstva na 

delu 

Mentor projekta - član vodstva razvojnega oddelka 
- član vodstva podjetja  

- zagotavljanje podpore projektu znotraj podjetja 
- spremljanje poteka projekta 
- svetovanje projektnemu managerju 

- zagotovitev potrebnih virov za projekt 
- uspešna izvedba projekta 

Projektni 
manager 

- projektni manager 
- eden od razvojnih inženirjev (manjši projekti) 

- sodelovanje pri določanju ciljev projekta 
- planiranje izvedbe 
- zagotovitev potrebnih virov 
- spremljanje izvedbe 
- vodenje izvedbe 
- prenos izkušenj na naslednje projekte 

- uspešna in učinkovita izvedba projekta 
- oblikovanje smernic za naslednje projekte 
 

Manager 
projektov 

- manager projektov - določitev prioritete projektov  
- izbira projektnega managerja.. 
- svetovanje projektnim managerjem  
- vodenje pregleda zasedenosti zaposlenih in 

sredstev razvojnega oddelka.  
- vodenje pregleda projektov 
- reševanje konfliktov med projekti 
- iskanje in uvajanje sinergije med projekti 
- prenos izkušnje preteklih projektov na bodoče 

- uspešna in učinkovita izvedba vseh projektov 
z upoštevanjem prioritete 

- prenos znanja in izkušenj na naslednje 
projekte 

 

Projektna ekipa - vodje delovnih timov 
- člani delovnih timov 
 

- sodelovanje pri določanju ciljev projekta in planov 
izvedbe 

- realizacija 

- učinkovita izdelava sestavnega dela končnega 
produkta na predpisanem kvalitetnem nivoju 
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4 ORGANIZACIJSKI PROCESI 

4.1 OSNOVNE ZNAČILNOSTI ORGANIZACIJSKIH PROCESOV 

4.1.1 Planiranje 
Planiranje je zamišljanje ciljev, rezultatov in poti za njihovo doseganje (Rozman, 2000, 
str. 12). Je intelektualno najbolj zahteven in tvegan proces. Je tudi najpomembnejši in 
odločilno vpliva na uspešnost in učinkovitost ostalih procesov. To velja tako za 
množično proizvodnjo kot tudi za projektno delo.  
 
Planiranje projekta je zaradi pomanjkanja istovrstnih izkušenj še posebej tvegano. Zato 
pri njem sodelujejo zaposleni z največjim znanjem in izkušnjami s področja 
projektnega managementa in same tematike projekta, saj napake in nepopolnosti 
vodijo v precejšnje nepotrebne stroške, lahko pa celo povzročijo propad projekta. Pri 
večjih in kompleksnejših projektih planiranje zahteva precejšnje vložke, ki pa se v 
ostalih procesih hitro povrnejo.  
 
Planiranje se začne s pripravo ciljev projekta. Ti so treh vrst in so medsebojno močno 
povezani: 

• lastnosti produkta, ki bo rezultat projekta 
• stroški  
• časovni roki izvedbe 

 
Nadaljuje se z ugotavljanjem, kako na najbolj učinkovit način doseči cilje. 
Identificirajo se potrebne aktivnosti in njihova medsebojna odvisnost. Oceni se dolžina 
trajanja vsake aktivnosti in določi potreben profil delavca, ki bo aktivnost izvajal, ter 
ostala sredstva, ki jih bo za svoje delo potreboval. Pri teh napovedih so zelo 
pomembne izkušnje iz preteklih podobnih projektov. Človeške zmožnosti in sredstva 
so redka in draga. Ponavadi se delijo med več projekti. Zato jih je potrebno pred 
začetkom izvedbe pridobiti in ustrezno časovno razporediti.  
 
Za fazo planiranja je bilo razvitih kar nekaj metod, ki prisilijo uporabnika k bolj 
metodološkemu in urejenemu pristopu. Večinoma omogočajo optimizacijo trajanja 
celotnega projekta. Minimalizirajo se tudi stroški. Vse metode so računalniško podprte, 
kar še poenostavlja njihovo uporabo.  
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Najbolj znane so: 
• GANTT diagrami 

GANTT diagrami so se uveljavili v serijski proizvodnji. Zaradi pomanjkanja ostalih 
metod so jih uporabljali tudi v projektnem managementu, preden se je razširilo 
mrežno planiranje. Postopek izdelave je sledeč: Sestavi se spisek potrebnih 
aktivnosti projekta. Določi se njihov začetek in trajanje. Te aktivnosti se nato 
razvrstijo na časovni osi. Največja slabost gantogramov je, da ne prikazujejo 
medsebojnih odvisnosti. Zato so primerni le za najenostavnejše projekte ali pa 
kot dodatna metoda, ki se uporablja predvsem v poročilih izvedbe, saj nudi 
nazoren prikaz poteka projekta. 

• CPM in PERT mrežno planiranje 
Mrežno planiranje je najpogosteje uporabljena metoda pri planiranju 
najrazličnejših projektov. Razvili so jo v poznih petdesetih letih dvajsetega stoletja 
v ZDA, od tam pa se je hitro razširila po svetu. Je prva metoda, ki prikaže 
medsebojne odvisnosti. To omogoča lažjo in hitrejšo identifikacijo kritičnih 
aktivnosti, ki jim je potrebno posvetiti več pozornosti. Z uporabo mrežnega 
planiranja se močno skrajša trajanje celotnega projekta, znižajo se stroški, 
zaposleni so bolj enakomerno obremenjeni. Izdelava CPM in PERT mrežnega 
plana je dokaj podobna. Razlikujeta se le v načinu ocenjevanja trajanja aktivnosti 
in s tem tudi projekta. CPM predvideva znano fiksno trajanje, zato se večinoma 
uporablja pri enostavnejših projektih, kjer je tveganje manjše. PERT pa se 
ukvarja s statistično verjetnostjo trajanja in je primernejši za kompleksnejše 
projekte. 

• Kombinacija členitve projekta po aktivnostih (WBS-a) in mejnikov 
Pri izdelavi WBS-a se skupna delovna naloga hierarhično deli na delne delovne 
naloge v več stopnjah, vse dokler na spodnjem nivoju niso določene aktivnosti, ki 
jih lahko dodelimo delavcem v izvedbo. Število stopenj in nadrobnost deljenja je 
odvisno od velikosti in kompleksnosti projekta ter načina projektnega 
managementa. Za vsak element WBS-a se natančno opišejo vhodni parametri, 
cilji in potrebne človeške zmožnosti ter ostala sredstva za izvedbo. WBS je torej 
nekakšen most med zahtevami za končni produkt in delom, ki ga je potrebno 
postoriti, da bomo do tega produkta prišli. Predvidene aktivnosti iz WBS-a se v 
planu razporedijo po časovni osi. Določijo se tudi mejniki. To so posebni dogodki 
v poteku projekta. Za vsakega se natančno določijo čas in zahteve za njegovo 
dosego. Glavni mejniki so ponavadi na koncu vsake faze življenjskega cikla. Ti so 
skupni za celoten projekt. Med njimi lahko planiramo poljubno število pomožnih 
mejnikov, ki veljajo za celoten projekt, za skupino ali pa tudi za posamezno 
aktivnost. Mejniki so učinkovito orodje za planiranje, predvsem pa za spremljanje 
poteka projekta. Zagotavljajo zgodnje opozarjanje na probleme. Tako so 
korektivne akcije pravočasne in učinkovite. Mejniki so tudi način informiranja 
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vodstva podjetja, kupcev, dobaviteljev in ostalih zainteresiranih o poteku projekta, 
še posebej če ob mejniku izvedemo prezentacijo doseženega. 

 
Samo planiranje poteka projekta je seveda neposredno povezano z organizacijo. Po 
eni strani je omejeno z obstoječimi organizacijskimi strukturami in procesi, po drugi pa 
ugotavljanje potrebnih aktivnosti in dodeljevanje le-teh v izvedbo delavcem ustvarja 
nove in spreminja stare odnose. Lahko trdim, da vzporedno s planiranjem poteka 
projekta poteka tudi planiranje organizacije za konkretni projekt.   

4.1.2 Uveljavljanje 
Planiranju sledi proces uveljavljanja, v katerem se planirana organizacija spravi v 
delovanje in s tem tudi uresniči (Lipovec, 1987, str. 272). V uveljavljanju je neločljivo 
povezanih več procesov (Lipovec, 1987, str. 273 - str. 289): 

• Kadrovanje in delegiranje 
nabor, izbiranje, najemanje, izobraževanje, premeščanje, napredovanje, 
upokojevanje in odpuščanje osebja ter prenos dolžnosti, pooblastil in 
odgovornosti iz višjih na nižje stopnje na hierarhični lestvici 

• Vodenje, komuniciranje in motiviranje 
sprožitev in vzdrževanje delovanja 

 
Pri projektnem delu je proces uveljavljanja še intenzivnejši kot v klasični množični 
proizvodnji. Kadrovanje poteka na dveh stopnjah. Osnova prve je statična ravnalna 
organizacijska struktura. Nabor, izbira, premeščanje, napredovanje, odpuščanje so 
odvisni od planiranih delovnih mest. Druga stopnja kadrovanja je odvisna od načina 
umestitve projekta v statično ravnalno organizacijsko strukturo (Opisano v poglavju 
3.2.5). Zaposleni se formalno premestijo v projektni oddelek ali pa ostanejo v svojih 
skupinah in le opravljajo delo na projektu. Tudi delegiranje dolžnosti, odgovornosti in 
predvsem pooblastil je odvisno od izbire ravnalne strukture. V vsakem primeru se 
organizacija uveljavlja za vsak projekt posebej in ni statično določena kot pri masovni 
proizvodnji. 
 
Z zapolnitvijo delovnih mest ustvarimo združbo, istočasno pa z delegiranjem tudi 
organizacijo združbe (Lipovec, 1987, str. 283 - str. 284). Doseči pa je potrebno, da bo 
ta združba začela delovati. Delovanje sprožimo in ga kasneje vzdržujemo z različnimi 
načini vodenja. Osnovni predpogoj za uspešno vodenje je posedovanje ustrezne 
moči. Viri le-te so raznovrstni. French in Raven sta jih razvrstila v 5 skupin, Yukl in 
Falbe sta dodala še tri (Hayes, 1997, str. 98). Vse so zbrane v tabeli 3. 
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Tabela 3: Viri moči 

Možnost delitve nagrad 

Možnost kaznovanja 

Formalni položaj 

Kontrola nad informacijami 

Izvirajo iz formalnega položaja na 
hierarhični lestvici. 

Spoštovanje in priljubljenost med ljudmi 

Posedovanje posebnih znanj in sposobnosti 

Zmožnost prepričevanja in usmerjanja ljudi 

Posedovanje karizme 

Izvirajo iz osebnih lastnosti 
posameznika. 

Vir: Hayes, 1997, str. 98 
 
O vodenju je napisanih več teorij. Med najbolj znanimi je gotovo McGregorjeva, ki 
govori o dveh odnosih managementa do podrejenih (Hayes, 1997, str. 94 - str. 95): 

• Teorija X 
Osnovna ideja teorije je, da so ljudje nezainteresirani in nemotivirani za 
delovanje, če ni zunanjih motivacijskih dejavnikov. Zato neprestano potrebujejo 
spodbujanje in nadzor. Management s takim odnosom do podrejenih uporablja 
sledeče motivacijske metode: 

- vpeljava trdnih pravil delovanja 
- neposredna stalna kontrola 
- nagrade za izboljšano delovanje 
- predpisane kazni (tudi grožnja z izgubo delovnega mesta) 

• Teorija Y 
Osnovna ideja teorije je, da se ljudje motivirajo predvsem sami. Zmožni so 
samokontrole in delujejo tudi v primeru odsotnosti zunanjih motivacijskih 
dejavnikov. Vseskozi se izobražujejo. Management doseže povečano delovanje s 
sledečimi motivacijskimi metodami: 

- participacija pri odločanju 
- razširitev dela z nalogami planiranja in kontrole svojega dela 
- prijateljski odnosi z nadrejenimi 

 
McGregor opisuje dva skrajna odnosa managementa do podrejenih, ki pa jih v praksi 
redkokdaj zasledimo. Pogostejša je vmesna pot, ki se glede na značilnosti podjetja in 
zaposlenih nagiba bolj v eno ali v drugo smer.  
 
Pri projektih je zaradi raznovrstnosti in enkratnosti dela nemogoče in nesmiselno 
predpisati vsa pravila delovanja in jih nato tudi kontrolirati. Zato je nujen pristop 
managementa, ki teži k teoriji Y. 
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4.1.3 Kontroliranje 
»Kontroliranje je ugotavljanje, kaj je bilo napravljeno, je merjenje in ocenjevanje 
delovanja in izvajanje korektivnih ukrepov, da bi zagotovili uresničevanje ciljev in 
planov (Lipovec, 1987, str. 240).« Razdelimo ga na 4 podprocese (Spinner, 1997,    
str. 64): 

• Opazovanje 
Vseskozi se nadzoruje potek projekta in primerja s planom. Nadzor je periodičen. 
Frekvenca je odvisna od kompleksnosti in pomembnosti projekta in posamezne 
aktivnosti ter morebitnih že odkritih odstopanj od plana. V pomoč so nam 
računalniška orodja, ki so bila uporabljena pri planiranju. 

• Identifikacija problemov 
Oceni se vpliv odstopanj posamezne aktivnosti od plana na potek celotnega 
projekta ter na ostale aktivnosti. V primeru občutno večjih stroškov in (ali) 
daljšega trajanja projekta se odstopanje izpostavi kot problem. 

• Reševanje problemov 
Za vsak problem se ugotavljajo razlogi, ki so do njega privedli. To delo je zelo 
pomembno, saj se v bodočnosti tako lahko izognemo enaki ali podobni situaciji. 
Uvedejo se korektivne akcije, ki naj bi odpravile ali vsaj zmanjšale vpliv problema 
na potek celotnega projekta. Te akcije se še posebej skrbno kontrolirajo. Če 
predvidenega učinka ni, se uvajajo nove korektivne aktivnosti. 

• Obveščanje zainteresiranih 
Sistem obveščanja je izredno pomemben del projekta. Vsak zainteresirani je o 
dogajanju sproti obveščen. Posebej moramo biti pozorni na količino in kakovost 
podatkov. Vsakdo dobi le informacije, ki ga zanimajo, in to v koncentrirani, 
razumljivi obliki. Preveč podatkov vpliva negativno na razumevanje sporočila, 
tako kot nepopolni podatki. V sistem obveščanja štejemo poročila izvajalcev 
njihovim nadrejenim, poročila projektnega managerja vodstvu podjetja, 
informiranje naročnikov, dobaviteljev, delavcev, ki so vključeni v projekt, in tistih, 
ki niso. Oblike obveščanja so lahko zelo raznovrstne. Brez klasičnih poročil v 
pisni obliki ponavadi ne gre. Pri sestavi le-teh nam pomagajo sodobna 
računalniška orodja. Dodatno pa se poslužujemo tudi delovnih sestankov, 
neformalnega komuniciranja in prezentacij.  

 
Kontrolne akcije se lahko izvajajo po zaključku izvedbe (naknadna kontrola). 
Sodobnejša pa je sprotna kontrola, ko izide merimo takrat, ko nastajajo in ne po 
opravljeni aktivnosti. 
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Prvi pogoj za učinkovito kontrolo pa je stabilno delovno okolje, ki ga sestavljajo trije 
med sabo trdno povezani elementi (Picken, 1998, str 45): 

• kultura podjetja 
• sistem nagrajevanja 
• sistem omejitev delovanja 

 
Ustrezno razmerje teh treh elementov daje izvajalcem pomembne oporne točke za 
njihove vsakodnevne odločitve in jih usmerja k skupnemu cilju. Potreba po kontrolnih 
aktivnostih se močno zmanjša. Vzpostavljanje kulture, sistema nagrajevanja in sistema 
omejitev je dolgotrajen proces, za katerega je zadolženo vodstvo podjetja, in ni vezano 
na posamezni projekt, ampak na celotno delovanje podjetja. 

4.2 ORGANIZACIJSKI PROCESI V PODJETJIH, KI 
RAZVIJAJO VISOKOTEHNOLOŠKE PRODUKTE 

4.2.1 Planiranje 
V projektih razvoja visokotehnoloških produktov je proces planiranja izredno 
pomemben in odločilno vpliva na uspeh projekta. Posebne metode, ki bi pokrivale 
specifiko takih projektov ne obstajajo. Zato je potrebno uporabiti obstoječe in jih 
ustrezno nadgraditi.  
 
Najbolj razširjene in računalniško podprte so metode mrežnega planiranja. Vendar 
pa so kritike te metode v strokovni literaturi vse pogostejše (Badiru, 1991, str. 168 – 
str. 169). Postavlja se celo vprašanje o smiselnosti njene uporabe v sodobnih 
projektih. Izdelava mrežnega plana je zelo kompleksno in zapleteno delo. Zahteva 
precejšnje vložke strokovno visoko izobraženih delavcev. Že v prvih fazah projekta je 
potrebno določiti vse aktivnosti, njihovo trajanje, stroške, medsebojne odvisnosti. Če 
so ocene napačne, celotno delo vodi v napačne zaključke. Majhna sprememba (npr. 
nova odvisnost med aktivnostmi) zahteva revizijo celotnega mrežnega plana in s tem 
občutne dodatne stroške. Problematično je tudi zaporedje planiranja, saj se poraba 
sredstev planira šele na koncu. Prej se vseskozi predpostavlja, da so neomejeni, kar 
pa predvsem pri visokokvalificirani delovni sili z izkušnjami seveda ni res.  
 
Metoda PERT, ki naj bi bila primernejša za kompleksnejše projekte, sloni na trhlih 
statističnih predpostavkah (Badiru, 1991, str. 168 – str. 169): 

• Kršitev centralnega limitnega teorema 
Teorem govori o tem, da je distribucija velikega števila neodvisnih povprečnih 
veličin normalna. Z drugimi besedami povedano, je trajanje celotnega projekta 
vsota najbolj verjetnih trajanj aktivnosti na kritični poti, distribucija pa je normalna, 
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če so trajanja teh aktivnosti medsebojno neodvisna. To pa v večini primerov ni 
res. 

• Neprimernost beta distribucije 
Nobenega dokaza ni, da je verjetnostna distribucija trajanja posameznih 
aktivnosti res normalna beta distribucija. Za to imamo premalo podatkov. 

• Preveliko poenostavljanje statističnih formul 
Formuli za računanje najbolj verjetnega trajanja aktivnosti in variance sta preveč 
poenostavljeni (upoštevata le tri podatke), da bi na njih lahko gradili celotni plan. 

• Zanesljivost ocen trajanja aktivnosti  
Za vsako aktivnost je potrebno oceniti tri čase (minimalno, maksimalno in realno 
ocenjeno trajanje). Trije podatki so za statistične obdelave bistveno premalo, pa 
še zanesljivost teh ocen je vprašljiva.  

 
Določeni avtorji zaradi vseh teh kritik predlagajo modificirane metode mrežnega 
planiranja (Mummolo, 1997, str. 377 – str. 378), ki pa večinoma izdelavo le še bolj 
zapletejo. Ena od bolj znanih sodobnih metod mrežnega planiranja je metoda GERT 
(Zemljarič,1999, str. 32). Omogoča izbiro poljubne verjetnostne porazdelitve, planiranje 
ponavljajočih aktivnosti, upoštevanje verjetnosti prehodov med stanji... Vendar pa 
osnovne predpostavke ostajajo enake. Metoda temelji na ocenah verjetnosti trajanja 
aktivnosti, ki pa so zelo tvegane. Že Simon French je v svoji teoriji odločanja v omejeni 
racionalnosti ugotovil, da je določanje verjetnosti objektivno, le če imamo zelo veliko 
število enakih poskusov (French, 1986, str. 232). Aktivnosti v projektu pa so enkratne, 
tako da je edina možnost subjektivna ocena. Predstavlja ocenjevalčevo mnenje, 
kolikšna je verjetnost, da se bo konkretni dogodek res zgodil (French, 1986, str. 232). 
Je torej močno odvisna od samega ocenjevalca in zato prav tako tvegana kot tveganje 
samo. Tudi ocena teoretične distribucije je subjektivna in zato nezanesljiva. 
 
Za projekte razvoja visokotehnoloških produktov, za katere je značilno, da je 
nemogoče že pred začetkom izvedbe določiti vse aktivnosti, njihovo trajanje, verjetnost 
trajanja, verjetnostne distribucije, predvsem pa medsebojne odvisnosti med 
aktivnostmi, so vse metode mrežnega planiranja precej neuporabne. Zahtevajo 
namreč večje vložke, kot prinašajo koristi. Tudi vpliv na motivacijo ni zanemarljiv, saj 
visoko izobraženemu strokovnjaku ne moremo in ne smemo natančno predpisati 
njegovega dela, če hočemo izkoristiti njegovo znanje in ustvarjalnost. 
 
Ostaja nam torej kombinacija WBS-a (členitve projekta po aktivnostih) in 
mejnikov, ki pa jih je potrebno ustrezno povezati, da dobimo uporabno metodo 
planiranja. Ta naj bi bila enostavna za uporabo in naj ne bi zahtevala prevelikih 
vložkov za izdelavo. Zagotavljati pa mora učinkovito izvedbo in spremljanje poteka 
projekta.  
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Pri izdelavi WBS-a se določijo potrebne aktivnosti in timi, ki bodo zadolženi za njihovo 
izvedbo. Oceni se trajanje aktivnosti in potrebni vložki. V začetni fazi projekta, ko se 
odloča o njegovi smotrnosti, se ti ocenijo po metodi od zgoraj navzdol na osnovi 
izkušenj projektnega in ostalih managerjev. V kasnejših fazah projekta pa se ocene 
korigirajo z uporabo metode od spodaj navzgor. Vodje timov v sodelovanju s člani tima 
ocenijo trajanje in stroške vsak za svojo aktivnost.  
 
V strokovni literaturi lahko preberemo (Royce, 1998, str. 150), da so ocene po metodi 
od spodaj navzgor preveč pesimistične v nasprotju z ocenami po metodi od zgoraj 
navzdol, ki so kar po vrsti preveč optimistične. Tudi moje izkušnje so podobne. Zato je 
ponavadi potrebno usklajevanje. Že z vidika motivacije ni najboljše, če se ocena, ki jo 
je izvajalec sam dal za svoje delo, pod pritiskom bistveno spremeni. Najverjetneje bo 
dokazal, da je bila njegova le pravilna. Če pa je napoved izvajalca potrjena, bo čutil 
tudi moralno odgovornost za njeno uresničitev. 
 
WBS z ocenami trajanja aktivnosti služi kot osnova za plan, v katerem pa je potrebno 
upoštevati tudi medsebojne odvisnosti med aktivnostmi in razpoložljivost zaposlenih 
ter ostalih sredstev. Za to uporabimo mejnike.  
 
Aktivnosti projektni manager s pomočjo vodij timov časovno optimalno razvrsti v več 
iteracij izvedbe. Pri tem kot iteracijo izvedbe smatramo zaključeno skupino aktivnosti z 
dobro definiranim končnim rezultatom. Z vsako iteracijo smo bližje cilju, to je izdelavi 
končnega produkta. Zaključek iteracije je mejnik, na katerem se preveri, ali rezultat 
ustreza planiranemu. Glavni mejniki so določeni že v poslovniku podjetja, kot 
zaključki glavnih faz projekta. Zahteve za te mejnike so formalno določene in 
dogovorjene med vsemi zainteresiranimi. Vsebina projektnega plana pa so tudi 
pomožni mejniki. Ti imajo bolj neformalne zahteve, ki so plod dogovora med 
projektnim managerjem in izvajalci. Vsaka faza ima lahko več pomožnih mejnikov. 
Njihovo število je odvisno od velikosti in kompleksnosti projekta ter posamezne faze, 
tehničnega tveganja, zahtev okolja (npr. prezentacije naročniku, vodstvu podjetja). 
 
Prednosti izvedbe v več iteracijah so številne (MacConnell, 1997, str. 55 – str. 56):  

• Zmanjša se tveganje.  
• Problemi se pokažejo takoj in ne šele na koncu. 
• Na osnovi dogajanja v prvih iteracijah lahko sklepamo na dogajanja v ostalih 

iteracijah. 
• Kritične funkcionalnosti so razvite najprej. 
• V vsakem trenutku lahko nekaj pokažemo naročniku (možne prezentacije). 
• Zagotovljeno je ustrezno razmerje med fleksibilnostjo in učinkovitostjo.   

Razvijalci imajo dovolj svobode med mejniki, ob dosegu mejnika pa se rezultati 
preverijo. 
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• razvijalci ne izgubljajo časa s pisanjem vmesnih poročil, pomembna so le poročila 
o dosegu mejnikov 

 
Seveda tak način dela zahteva dodatne vložke zaradi vmesnih izdaj in testiranja le-teh, 
a praksa kaže, da prednosti odtehtajo to slabost. 
 
Vsebina plana izvedbe je torej: 

• spisek glavnih in pomožnih mejnikov projekta 
• zahteve za dosego mejnikov 
• aktivnosti iz WBS-a, ki so razporejene po fazah in podfazah projekta, skupaj s 

kratkimi opisi težišča dela v posamezni fazi 
 
V podjetjih, v katerih istočasno poteka več različnih projektov, ki se vsi borijo za iste 
vire, je planiranje še kompleksnejše. Mrežne metode so zato še toliko manj ustrezne, 
saj se z viri ukvarjajo v zadnji fazi planiranja. Lahko pa se nadgradi zgoraj opisana 
metoda kombinacije WBS-a in mejnikov. Vpelje se dodaten parameter – prioriteto 
projekta. Določi jo problemski tim za določanje prioritete projektov na samem začetku. 
Prioriteta odslikava njegovo pomembnost za podjetje. Za normalen projekt, ki je 
povprečno pomemben, je predvidena povprečna stopnja, ki se ob vsakem glavnem 
mejniku faze življenjskega cikla nekoliko poveča. Najbolje je, da za tak elementarni 
projekt izberemo enega od že zaključenih projektov. Prioriteta novega se določi in 
spreminja na osnovi primerjave s tem elementarnim in primerjave s projekti, ki trenutno 
tečejo. 
 
Dogodki, ob katerih se prioriteta projekta lahko spremeni, so: 

• spremembe v okolici podjetja (npr. pritisk kupcev, odpoved naročila, akcije 
konkurence...) 

• nepričakovani dogodki (zapleti in zamude pri realizaciji) 
• normalni dogodki projekta (prehod v naslednjo fazo življenjskega cikla) 

 
Ob vsaki nepredvideni spremembi je potrebno opredeliti vpliv na ostale projekte, ki 
imajo nižjo prioriteto. To je naloga managerja projektov, ki jo izvede s pomočjo 
projektnih managerjev udeleženih projektov. 
 
Prioriteta projekta je osnovni kriterij odločanja o razporejanju virov. Pomembna je tudi 
pri odločanju o izvedbi projekta. Če vzporedni projekti z višjo prioriteto zaposlujejo 
ključne izvajalce oz. porabljajo ključna sredstva, se projekt nadaljuje z zmanjšano 
intenzivnostjo, se odloži ali celo prekliče. Enako velja za odločitve o nadaljevanju 
projekta ob glavnih mejnikih življenjskega cikla.  
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4.2.2 Uveljavljanje 
Razvoj visokotehnoloških produktov izvajajo visoko izobraženi delavci, saj so delovne 
naloge zelo kompleksne. Kvalitetno delovno silo pa je zelo težko in drago pridobiti. 
Ponavadi je ceneje in lažje tak kader vzgojiti in ga tudi zadržati. Zato morajo biti 
procesi kadrovanja skrbno izbrani in ne smejo biti prepuščeni stihiji:  

4.2.2.1 Kadrovanje 

V razvojnih oddelkih želimo pridobiti strokovnjake z visokim tehničnim znanjem. 
Izkušnje niso nepomembne, vendar so drugotnega pomena. Na trgu delovne sile 
takega kadra ponavadi primanjkuje. Osredotočiti se je torej potrebno na študente 
zadnjih letnikov in na strokovnjake v drugih podjetjih, ki na obstoječih delovnih mestih 
niso zadovoljni. Za pridobitev obojih je zelo pomemben ugled, ki ga ima naše podjetje 
v javnosti, še posebno v strokovnih krogih. Graditev ugleda podjetja je dolgoročen 
proces, za katerega je odgovorno vodstvo podjetja, za ugled v strokovni javnosti pa 
tudi vodstvo razvojnega oddelka. Postopki so raznovrstni in sežejo vse od nastopanja 
v javnih medijih, na strokovnih konferencah, pojavljanja na sejmih, do promocijskih 
dejavnosti na fakultetah in vključevanja študentov ter zaposlenih na fakultetah v svoje 
projekte. Zelo pomembno je tudi zadovoljstvo obstoječih delavcev z razmerami v 
podjetju in na svojem delovnem mestu. Ti so pomembni razširjevalci dobrega glasu, 
saj se ponavadi tudi v privatnem življenju gibljejo v krogu sebi podobnih. Omeniti 
moram tudi primerno predstavitev možnosti osebnega razvoja v podjetju in ne 
nazadnje tudi ustreznega plačila ter ostalih finančnih in nefinančnih ugodnosti 
zainteresiranim. 

 
V zaposlene v razvojnemu oddelku je potrebno vseskozi tudi vlagati. Razvoj tehničnih 
znanosti je tako hiter, da je neprekinjeno izobraževanje nujno. Ta proces je v 
interesu tako podjetja kot tudi vsakega posameznika. Na zaposlene večinoma deluje 
kot močan motivacijski dejavnik. Načini izobraževanja so različni. Naj omenim 
obiskovanje strokovnih konferenc, sejmov, programov izobraževalnih institucij, 
prebiranje strokovne literature, pregledovanje virov na internetu. Podjetje zagotavlja 
osnovne pogoje (plačila stroškov izobraževanja, dostopnost literature). Managerji 
tehničnostrokovnih sektorjev proces učenja usmerjajo in vzpodbujajo. Zelo pomembna 
pa je tudi samoiniciativa zaposlenih. Tako naj bi vsakdo izbral ozko strokovno 
področje, ki je vsaj približno povezano z njegovim delom. Na tem področju bi spremljal 
razvoj znanja v svetu s prebiranjem strokovne literature, pregledovanjem virov na 
internetu, obiskovanjem konferenc in sejmov. Opisani postopki niso omejeni le na 
tehnično znanje. Vsakdo je potencialni projektni manager, manager 
tehničnostrokovnega sektorja … , za katere sem v prejšnjih poglavjih ugotovil, da 
potrebujejo tudi ostala znanja. Z učenjem zaposlenih se širi arzenal znanja podjetja. Za 
uporabo le-tega v razvojnem delu so pomembni razvejani notranji komunikacijski 
kanali, ki omogočajo širitev znanja posameznika na ostale zaposlene. Ti morajo vsaj 
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vedeti, da je določeno znanje v podjetju prisotno in se ga da tudi uporabiti. Za aktivnost 
pridobivanja in širjenja novega znanja se za vsakega posameznika rezervira del 
njegovega delovnega časa. Ta rezervacija naj bo stalna (npr. 4 ure na teden). V 
nasprotnem primeru se pogosto zgodi, da se zaradi dela na tekočih projektih 
izobraževanje ukine. Resda je pridobivanje novih znanj močan motivacijski dejavnik, 
še pomembnejša pa je uporaba teh znanj pri delu.  
 
Visoko kvalificiran kader, ki si je v podjetju pridobil ustrezna nova znanja in izkušnje, je 
smiselno zadržati daljše časovno obdobje. Delavec bo v podjetju ostal, če bo s svojim 
delom in rezultati zadovoljen. Na zadovoljstvo in motiviranost vpliva vrsta 
dejavnikov (možnost rasti na strokovnem področju, zanimivost in pestrost dela, 
možnost napredovanja, možnost uveljavljanja svojih idej, plača in druge finančne 
nagrade, nefinančne ugodnosti, ugled v podjetju in izven njega…). Pomembnost 
posameznih dejavnikov se razlikuje od človeka do človeka. Nadrejeni morajo zato 
poznati svoje podrejene, njihove vrednostne lestvice in vseskozi skrbeti, da so pri 
svojem delu zadovoljni in ustrezno motivirani. 
 
Mnogi so prepričani, da je v razvojnem delu smiselno menjati delovno silo zaradi 
pritoka novih idej. Vendar pa se odpuščanj lahko izognemo, če znamo ljudi z 
izkušnjami koristno uporabiti na novih delovnih mestih, ki bodo tudi zanje predstavljala 
nove izzive. Podjetje se v določenih, predvsem kriznih situacijah odloči tudi za 
odpuščanje večjega števila delavcev. To se je zgodilo v več slovenskih podjetjih po 
letu 1992, ko so razpustili celotne razvojne oddelke. Za visokotehnološka podjetja 
dolgoročno to pomeni zanesljiv propad, saj ne morejo spremljati razvoja panoge. V 
podjetju je potrebno tudi v kriznih trenutkih zadržati ključne ljudi s ključnim znanjem, ki 
bodo sposobni speljati tudi najzahtevnejše projekte. 
 
O dilemah delegiranja dolžnosti, pooblastil in odgovornosti sem se že razpisal v 
poglavju 3.2.2 o oblastni organizacijski strukturi. Naj tu povzamem osnovno ugotovitev, 
da razvojno delo zahteva širok kontrolni razpon. Odločanje je decentralizirano. V 
literaturi tak pristop imenujejo razširitev in obogatitev dela (Quinn, 1999, str. 26; 
Hayes, 1997, str. 98). Sam pojem največkrat razumemo kot razširitev delovnih nalog 
zaposlenih z delovnimi nalogami v fazi planiranja in kontrole. Delavci so pripravljeni 
prevzeti tudi tveganja. Samoiniciativno uvajajo spremembe. Pri tem prihaja tudi do 
napak, ki pa se ne kaznujejo, ampak so del učenja. Uvajanje novega načina dela ni 
trenutno dejanje, ampak dolgotrajen proces. Podjetje, ki se za spremembo odloči, 
mora najprej zagotoviti osnovne pogoje (Quinn, 1999, str. 27): 

• Jasno izražena vizija 
Delavci morajo poznati smer, v katero gre podjetje. Le tako bodo znali usmeriti 
svoje odločitve. 
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• Disciplina in kontrola 
Postavljeni morajo biti jasni cilji, odgovornosti in delitev avtoritete v podjetju, kar 
se tudi spoštuje. Delavci imajo veliko svobode pri odločanju v okviru jasno 
določenih omejitev. Hkrati pa poznajo tudi zadolžitve ostalih zaposlenih. 

• Timsko delo in odprtost 
Nov način dela je najlažje uresničiti v okviru delovnih timov. Poleg tega morajo 
delavci na vsakem koraku čutiti, da je podjetje odprto do novih idej, da jih 
upošteva in tudi uresničuje. 

• Podpora in občutek varnosti 
Pomembna je jasno izražena podpora nadrejenih. Morebitne napake se ne 
kaznujejo. 

 
To so osnovni pogoji, ki se morajo zagotavljati stalno, daljše časovno obdobje. Le tako 
delavci začutijo, da nadrejeni mislijo resno in začnejo izvrševati svoje nove delovne 
naloge. 

4.2.2.2 Vodenje 

Iz ugotovitev o kadrovanju in delegiranju že lahko tudi sklepam o najprimernejšem 
načinu vodenja projektnih timov. Vseskozi ugotavljam, da delavci pri svojem delu 
pričakujejo veliko mero avtonomnosti. To predstavlja močan motivacijski dejavnik pa 
tudi odločitve so kvalitetnejše. Potrebno jih je le usmeriti proti skupnemu cilju. Vodenje 
mora biti nujno participativno. Odnos managementa do zaposlenih torej sledi 
McGregorjevi teoriji Y. Manager razvojnega oddelka in managerji tehničnostrokovnih 
sektorjev lahko pri svojem delu uporabljajo vse naštete vire moči, priporočljivo pa je, 
da ne prevladujejo tisti, ki izvirajo iz formalnega položaja. Manager projekta se mora 
zanesti na vire moči, ki izhajajo predvsem iz osebnosti. Raziskave kažejo, da je tak 
način vodenja projektov razvoja visokotehnoloških produktov učinkovitejši (Heyes, 
1997, str. 95). Tudi vodje stalnih in problemskih timov ne smejo nastopati s pozicije 
moči, ampak igrajo bolj povezovalno in usmerjevalno vlogo. Le tako se zagotovi 
ustvarjalna klima v timu, kjer vsakdo prispeva svoj maksimum k skupnemu dosežku. 
 
Naj na koncu navedem še osnovne lastnosti dobrega voditelja, kot jih povzemata 
Katzenbach in Smith (Heyes, 1997, str. 111). Z njimi se močno strinjam, saj se 
skladajo tako z ugotovitvami v tem poglavju kot tudi z mojimi lastnimi izkušnjami: 

• Skrbi, da so namen, cilji in pristop tima dobro poznani vsem članom. 
• Razvija pripadnost in samozavest članov tima in tima kot celote. 
• Neprestano skrbi za razvoj zmožnosti članov tima. 
• Ureja odnose z okolico tima. 
• Ustvarja raznovrstne priložnosti za člane tima. 
• Prevzema najtežje zadolžitve in s tem spodbuja ostale. 
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4.2.3 Kontroliranje 
Projekti razvoja visokotehnološkega produkta so kompleksni, z veliko tveganimi 
odločitvami, ki so lahko tudi napačne. Zato je zgodnje odkrivanje problemov in 
odpravljanje vzrokov zanje zelo pomembno. Edina sprejemljiva je zato sprotna 
kontrola. Seveda je potrebno pojem sprotna kontrola natančno definirati. Vsaka 
dodatna aktivnost namreč zahteva čas projektnega managerja in ostalih udeležencev, 
ki so že tako ali tako močno obremenjeni z ostalimi aktivnostmi. Več kontrole pomeni 
manj časa za ostalo delo. Zato je nujen kompromis.  
 
Frekvenca kontrolnih aktivnosti se v času poteka projekta spreminja. Odvisna je od 
(Falco, 1998, str. 51): 

• intenzivnosti dela  
• stopnje tveganja  
• nujnosti projekta 
• stroškov kontrolnih aktivnosti 
• stroškov korektivnih akcij  

 
V literaturi (Falco, 1998, str. 53 – str. 57) je celo podana eksplicitna formula za izračun 
frekvence in časa kontrolnih akcij. Menim, da spuščanje v take detajle povzroči več 
dela kot koristi. Določitev teh parametrov je bolj stvar poslovnika razvojnega oddelka, 
ki postavlja pravila na osnovi izkušenj iz preteklih projektov. Naj tu omenim le različne 
razporeditve kontrolnih akcij glede na značilnosti projekta (Slika 8).  
 

Slika 8; Različne časovne razporeditve kontrolnih akcij  

Vir: Falco, 1998, str. 53  
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Razvojni projekti večinoma padejo v skupino projektov, ki jo predstavlja graf C (spodaj 
levo). V zgodnji in zaključni fazi je število aktivnosti na projektu omejeno in s tem tudi 
potreba po kontroli. V fazi izvedbe se število aktivnosti bistveno poveča, kar zahteva 
tudi več kontrolnih akcij. Zanje je zadolžen projektni manager. Kot osnova mu služi 
projektni plan. Na podlagi poročil, ki jih periodično in ob pomembnih dogodkih izdelajo 
vodje stalnih in problemskih timov, projektni manager primerja realno stanje projekta s 
planiranim in s potekom primerljivih preteklih projektov. Kontrolne aktivnosti so 
predvsem skoncentrirane okoli glavnih in pomožnih mejnikov. Zaželeno je, da je 
zbiranje informacij avtomatizirano in računalniško podprto. Tako se projektni manager 
lahko osredotoči na interpretacijo ostalih signalov, ki jih dobiva od vsepovsod.  
 
Teorija šibkih signalov (Nikander, 1997, str. 371) govori o tem, da velike spremembe 
v poslovnem okolju podjetja pred tem generirajo šibke signale. Ti so znanilci zunanjih 
in tudi notranjih sprememb. Ponavadi so v obliki odstopanj od pričakovanih veličin. Če 
te signale pravočasno spoznamo in pravilno interpretiramo, spremembo pričakujemo in 
imamo že pripravljene korektivne akcije. Pri klasični kontroli pa je reakcija ponavadi 
prepozna. Teorijo šibkih signalov lahko brez zadržkov apliciramo tudi na projektni 
management. Projektni manager je vseskozi pozoren na šibke signale, ki 
napovedujejo večje spremembe v poteku projekta. Ti signali imajo raznovrstne oblike 
(npr. Nejasno poročilo delovnega tima brez konkretnih podatkov lahko kaže na 
zaostanke pri realizaciji.). Upoštevati je potrebno, kdo informacijo daje, kdaj, v kakšni 
obliki, v kakšnem kontekstu… Pri prepoznavanju teh signalov igrajo veliko vlogo 
izkušnje in kreativnost projektnega managerja. Če o pravilnosti sklepanja ni prepričan, 
poskuša zbrati podatke tudi na druge načine (npr. v prejšnjem primeru s pogovorom z 
vodjo tima).  

4.3 ORGANIZACIJSKI PROCESI V RAZVOJNEM ODDELKU 
PODJETJA ISKRATEL 

4.3.1 Planiranje 
V razvojnem oddelku Iskratela ni konsenza o metodi planiranja projektov. V preteklosti 
je propadel poskus uvedbe mrežnega planiranja, prav zaradi razlogov, ki sem jih 
navedel pri kritiki metode. Plani so bili neažurni, še preden so bili dokončno sestavljeni. 
Napovedi so bile netočne. Izvajalci so bili zelo neenakomerno obremenjeni. Tak način 
dela pa je vrgel negativno luč na cel proces planiranja. Večina izvajalcev sedaj s 
skepso sprejema vsak poskus uvedbe novih metod. Tako je planiranje omejeno na 
sestavo nekakšnega približka WBS-a (členitve projekta po aktivnostih), ki ga za svoje 
delo v tehničnostrokovnih sektorjih sestavijo samostojno. Problematične so 
medsebojne odvisnosti med aktivnostmi, ki se izvajajo v različnih sektorjih. Te 
interakcije so slabo planirane, kar povzroča neusklajeno in s tem tudi neučinkovito 
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delo. Projektni manager pri planiranju projekta nima glavne vloge, saj je to večinoma v 
domeni tehničnostrokovnih sektorjev. Na koncu le določi glavne mejnike, pa še ti so 
ponavadi bolj izraz želje vodstva razvojnega oddelka kot stvarnih ocen izvajalcev. 
Kriteriji zanje so sicer formalno določeni, a vse prevečkrat se zgodi, da se zaradi 
zahtev po doseganju mejnika za vsako ceno ne spoštujejo popolnoma. Tak način dela 
se seveda maščuje v kasnejših fazah. Koncept prioritete projektov se v podjetju 
uporablja kot kriterij odločanja. Vendar pa se prioriteta številčno ne določi in pogosto 
za isti projekt ni enaka v vseh tehničnostrokovnih sektorjih. 
 
Posledice slabega planiranja so raznovrstne, vse pa vodijo v neurejen in 
nenadzorovan potek projekta. Roki izvedbe se tako premikajo v zadnjem hipu. Trpi tudi 
kvaliteta končnega produkta. Prenos izkušenj med projekti je nezadosten, saj so 
primerjave med njimi otežkočene. Čez noč se spreminjajo prioritete brez ovrednotenja 
posledic za ostale projekte. Vse to vodi do zaključka, da se mora celoten odnos do 
planiranja spremeniti, za kar pa bo potreben daljši čas. 

4.3.2 Uveljavljanje 
V razvojnem oddelku podjetja Iskratel proces uveljavljanja v grobem sledi ugotovitvam 
za projekte razvoja visokotehnoloških produktov. Seveda v kar nekaj podrobnostih od 
njih odstopa. In prav te podrobnosti zmanjšujejo učinke in povzročajo probleme.  
 
Pri kadrovanju je podjetje dokaj uspešno. V zadnjem desetletju je uspelo pridobiti mlad 
tehnično visoko strokoven kader. Resda je bilo nekaj tudi odpovedi, a to lahko štejemo 
za normalen pretok kadrov v računalniški panogi. Tudi za razvoj kadrov je v razvojnem 
oddelku dokaj dobro poskrbljeno. Omogočeno je izobraževanje in obiski konferenc ter 
sejmov. Seveda pa to velja le za tehnična znanja. Ostala znanja so zapostavljena. Ker 
so tudi napredovanja večinoma odvisna od tega, kako se posamezniki izkažejo na 
tehničnem področju, organizacija ne sledi hitremu razvoju tehnične stroke. Problemi so 
tudi z delovnim časom, ki je večinoma zapolnjen s tekočimi nalogami, tako da ga za 
ostale aktivnosti zmanjkuje.  
 
O pomanjkljivostih delegiranja sem se že razpisal v poglavju 3.3.5, kjer govorim o 
ravnalni strukturi. Kontrolni razpon oblastne strukture je odločno preozek za 
visokostrokovno delo, ki ga opravlja visokostrokovna delovna sila. To vodi v preveč 
direktivni način vodenja. Nujna je uvedba razširitve in bogatitve dela, kjer večino dela 
tudi v fazi planiranja in izvedbe opravijo v okviru delovnih timov. Zaposleni bodo bolj 
motivirani, managerji bodo imeli več časa za ostale aktivnosti in tudi delo bo 
kvalitetnejše. 
 
Tudi na področju vodenja prihaja do vsakodnevnih problemov. Managerji in vodje 
delovnih skupin za to nimajo ustreznih znanj pa tudi trudijo se ne, da bi jih pridobili. 
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Tako je vse odvisno od prirojenih sposobnosti posameznikov in njihove intuicije, ki jo 
nekateri posedujejo, drugi pa tudi ne. Skupni koncept vodenja v podjetju in v 
razvojnem oddelku ne obstaja. Rezultat so vse prevečkrat slabo vodeni projekti in 
slabo vodene delovne skupine. In kar je najslabše, razmere se ob takem odnosu 
vodstva razvojnega oddelka na bolje ne bodo spremenile. 

4.3.3 Kontroliranje 
V razvojnem oddelku Iskratela je učinkovito in pravočasno kontroliranje onemogočeno 
že zaradi slabega plana, ki otežkoča tekoče spremljanje projekta. Projektni manager 
neposredno ne dobiva poročil izvajalcev. Zanesti se mora na ustne informacije 
projektnih koordinatorjev posameznih tehničnostrokovnih sektorjev, ki pa pogosto niso 
popolnoma ažurne. Tako je velikokrat prepuščen lastni iznajdljivosti. Najbolje se 
obnesejo vsakodnevni osebni stiki s posameznimi ključnimi izvajalci. Pri tem je izredno 
pomemben občutek projektnega managerja, da zna iz teh pogovorov izluščiti 
pomembne informacije. Ugotavljam, da je uporaba kontrole na osnovi šibkih signalov v 
razvojnem oddelku Iskratela zelo razširjena, čeprav se konkretni projektni managerji 
tega ne zavedajo. 

 
Posledica takega načina dela je prepozno ugotavljanje problemov v projektu. 
Korektivne akcije so prepočasne. Roki izvedbe se zato zadnji hip prestavljajo. Pred 
kratkim je bilo zaradi teh težav uvedeno novo računalniško orodje, v katerega izvajalci 
sami vpisujejo čas, ki so ga porabili za delo na projektu in napovedi dokončanja 
aktivnosti. Uporaba orodja je še v zgodnji fazi, tako da se učinkov še ne da ugotoviti. Bi 
pa lahko prispevala k učinkovitejši kontroli.  

5 ŽIVLJENJSKI CIKEL PROJEKTA  

5.1 POTEK PROJEKTA 
Kot sem omenil že v prejšnjih poglavjih, je ena od glavnih značilnosti projekta, da ni 
stalni proces, ampak ima svoj začetek in konec. Vmes poteka vrsta aktivnosti, katerih 
skupni cilj je izdelava zahtevanega produkta. Glede na vrsto aktivnosti in njihovo 
intenziteto razdelimo življenjski cikel projekta na več faz. V literaturi zasledimo nekaj 
različnih modelov, ki se predvsem razlikujejo po nadrobnosti delitve. Če jih poskušam 
združiti, dobim štiri glavne faze projekta: 

• Konceptualna faza 
Glavni cilj konceptualne faze je izdelava tehničnih zahtev za končni produkt 
projekta in smernic za izvedbo. Istočasno se projekt ekonomsko ovrednoti. V fazi 
potekajo aktivnosti, ki zagotavljajo dosego tega cilja. V naslednjo fazo 
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življenjskega cikla napredujejo projekti, ki so skladni s strategijo podjetja in 
zagotavljajo dosego ekonomskih in (ali) ostalih ciljev.  

• Faza planiranja izvedbe 
Naloga faze planiranja izvedbe je določitev učinkovite poti za dosego ciljev, ki 
smo jih definirali v konceptualni fazi. Glavni rezultat faze je plan izvedbe, ki 
vsebuje aktivnosti, njihove medsebojne odvisnosti, roke izdelave in izvajalce 
posameznih aktivnosti. V naslednjo fazo življenjskega cikla napredujejo projekti, 
za katere se ugotovi, da je v fazi izvedbe mogoče doseči v konceptualni fazi 
definirane cilje. 

• Faza izvedbe 
Glavni cilj faze izvedbe je izdelava končnega produkta projekta, ki ustreza v 
prejšnjih fazah podanim zahtevam. V naslednjo fazo življenjskega cikla 
napredujejo projekti, ki dosežejo ta cilj.   

• Faza prenosa produkta v uporabo 
Cilj faze prenosa je predaja produkta, ki ustreza tehničnim zahtevam in 
predpisanemu nivoju kvalitete, naročniku projekta oz. zagon redne proizvodnje. 
Uporabnikom se nudijo dodatne poprodajne storitve (izobraževanje, inštalacija 
produkta, pomoč pri uporabi…). Na koncu se uredi zgodovina projekta, ki nudi 
koristne informacije za naslednje podobne projekte. V zgodovini so zbrani 
pomembni dokumenti projekta s komentarji o njihovi izdelavi in morebitnih 
spremembah. Izdela se opis poteka dela s poudarkom na težavah in priporočila 
za naslednje projekte.   

 
Razdelitev na faze življenjskega cikla velja tako za preproste kot tudi za najbolj 
kompleksne projekte razvoja visokotehnoloških produktov. Se pa ti projekti močno 
razlikujejo po aktivnostih, ki tečejo v posameznih fazah. V klasičnih projektih je potek 
dela strogo zaporeden. Najprej se izdelajo detajlne zahteve za končni produkt. To je 
osnova za ugotavljanje potrebnih aktivnosti, njihovih medsebojnih povezav, rokov 
izvedbe in stroškov. Izdela se podroben plan, po možnosti s pomočjo metode 
mrežnega planiranja. Izvajalci se v delo vključijo šele v fazi izvedbe, ko so plani že 
sestavljeni. Kontrola končnega produkta pa se izvaja le v zadnji fazi prenosa.  
 
Tak koncept zaporednega poteka dela je tudi v informacijski tehnologiji prevladoval 
dolga leta (kaskadni model), je pa v zadnjem desetletju doživel precej kritik (Krawitz, 
2000). Značilnosti projektov razvoja visokotehnoloških produktov, ki sem jih naštel v 
poglavju 0, zahtevajo drugačen koncept. Negotovosti (nepopolne zahteve za končni 
produkt, tehnični problemi izvedbe, dolžina izvajanj posameznih aktivnosti, 
medsebojne odvisnosti aktivnosti, število potrebnih iteracij...) se tako razrešujejo sproti 
med potekom projekta. Izdelki zgodnjih faz projekta se verificirajo z izdelki kasnejših 
faz. Po potrebi se zažene nova iteracija, dokler rezultat ni ustrezen pričakovanju. Tako 
se zahteve za končni produkt dopolnjujejo na osnovi analize arhitekture le-tega. Že v 
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zgodnjih fazah projekta izvajalci izdelajo prototipe, s katerimi se preveri ustreznost 
najbolj tveganih odločitev in naročniku prikaže uporabniški vmesnik. Plan projekta se 
sproti dopolnjuje in prilagaja. Zato ni smiselno, da bi bil preveč kompleksen. Bolj je 
koncentriran na mejnike in zahteve zanje. Tudi v kasnejših fazah življenjskega cikla so 
možne spremembe izdelkov prejšnjih faz, seveda pa je vedno potrebno ovrednotiti 
vpliv na celoten potek projekta. Testiranje izdelkov se izvaja sproti, ko ti izdelki 
nastajajo. Morebitni problemi se sproti odpravljajo. 
 
Iterativni način managementa projektov torej omogoča delno vzporedni delovni 
proces, hkrati pa ohranja urejenost in delo usmerja proti skupnemu cilju. 
 
Pri projektih razvoja telefonskih central v razvojnem oddelku Iskratela se uporablja 
sodoben iterativni način dela. Do tega smo prišli na osnovi izkušenj. Formalno se še 
vedno zahteva klasičen zaporedni delovni proces, ki pa v praksi ni zaživel. Ker nov 
način ni natančno določen in opisan, prihaja do prevelikih poenostavitev in odklonov 
od osnovnega koncepta. Predvsem so problematične nejasne, pogosto spreminjajoče 
zahteve za končni produkt brez ovrednotenja vpliva na potek projekta. Roki izvedbe se 
zato pogosto zamikajo v prihodnost. 

5.2 FAZE ŽIVLJENJSKEGA CIKLA PROJEKTA RAZVOJA 
VISOKOTEHNOLOŠKEGA PRODUKTA 

5.2.1 Konceptualna faza 
Konceptualna faza je prva faza življenjskega cikla projekta. V tej fazi nas predvsem 
zanima odgovor na vprašanje: Kaj je vsebina projekta? Začetek faze je težko 
določljiv, saj se prva razmišljanja pojavijo večinoma že precej pred uradnim startom. 
Raziskave tržišča, razgovori z morebitnim naročnikom, predprojektne raziskave... Vse 
to bi že lahko šteli za del konceptualne faze.  
 
Aktivnosti se močno povečajo, ko se doseže stopnja soglasja med naročnikom in 
izvajalcem, kar omogoča oblikovanje vizije projekta. Formira se problemski tim, ki je 
sestavljen iz predstavnikov vodstva podjetja, vodstva razvojnega oddelka in ostalih 
oddelkov. V tim je možno vključiti tudi posameznike, ki formalno ne zasedajo visokega 
položaja v podjetju, vendar posedujejo ustrezna znanja in izkušnje. Vizija projekta je 
prvi izdelek projekta. Je osnovno vodilo, kažipot, ki kaže v smeri uspešnega zaključka. 
Ko je vizija znana, manager razvojnega oddelka določi mentorja, manager projektov 
pa projektnega managerja. Ta je od tega trenutka dalje glavni igralec v projektu. 
Nemudoma formira problemski tim za izdelavo naslednjega izdelka projekta, zahtev 
uporabnika. V ta tim se vključijo predstavniki naročnikov, na izvajalski strani pa 
managerji tehničnostrokovnih sektorjev razvojnega oddelka, ki naj bi predvidoma 
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sodelovali v projektu, in posamezniki z ustreznim tehničnim znanjem in izkušnjami. 
Integrativni del zahtev so tudi kriteriji, ki jim mora končni produkt ob predaji naročniku 
zadoščati. Istočasno se formira problemski tim za oblikovanje arhitekture produkta. 
Tim sestavljajo največji tehnični strokovnjaki razvojnega oddelka, ki se ukvarjajo s 
problematiko projekta. Vzporedno z oblikovanjem zahtev izdelajo prve osnutke 
arhitekture končnega produkta in analizo morebitnih tveganj. Tako sproti preverjajo 
smiselnost in izvedljivost zahtev. Po potrebi se že v konceptualni fazi vključijo tudi 
stalni timi izvajalcev, ki z izdelavo manjših prototipov pripomorejo k oblikovanju 
natančnih, izvedljivih zahtev. Predvsem je že v tej fazi smiselno realizirati uporabniški 
vmesnik. Dodatno se v konceptualni fazi formira tudi problemski tim za oceno 
smotrnosti projekta. V njem sodelujejo poleg projektnega managerja predstavniki 
ostalih oddelkov podjetja (prodajni, finančni, proizvodnji...). Na osnovi vizije projekta in 
zahtev uporabnika se pripravi prva ocena stroškov, rokov izdelave in pričakovanih 
dohodkov. 
 
Pred zaključkom konceptualne faze projektni manager izdela plan za naslednjo fazo - 
fazo planiranja izvedbe. Sestavi tudi kratko poročilo o poteku prve faze. To je 
predvsem namenjeno mentorju projekta, dostopno pa tudi ostalim udeležencem. 
 
Konceptualna faza ima lahko (ni pa nujno) vmesne pomožne mejnike. Njihovo število 
je odvisno od velikosti projekta, njegove pomembnosti za podjetje, kompleksnosti, 
morebitnih tveganj pri izvedbi... Kot primer naj navedem naslednjo razporeditev 
pomožnih mejnikov: 

1. mejnik: vizija projekta oblikovana 
2. mejnik: sestavljena prva verzija zahtev, katerih izvedljivost še ni potrjena 
3. mejnik: oblikovana s prototipom potrjena končna verzija zahtev 
4. mejnik: izdelani tudi ostali dokumenti (glavni mejnik faze) 

 
Zaključek faze je prvi glavni mejnik projekta. Za dosego mejnika morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji: 

• oblikovana vizija projekta 
• oblikovane jasne zahteve uporabnika (Zahteve so potrjene od naročnikov, 

preverjena je tudi njihova izvedljivost.) 
• oblikovane smernice izvedbe 
• opisano 10 največjih tveganj pri realizaciji zahtev 
• prva ocena finančne smiselnosti izvedbe projekta 
• izdelan plan izvedbe za fazo planiranja izvedbe  
• izdelano poročilo o poteku prve faze projekta 

 
Seveda so možne spremembe teh dokumentov tudi v kasnejših fazah, vendar le na 
osnovi speljanega uradnega postopka kontrole sprememb.   
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Doseg mejnika potrdi komisija na zahtevo projektnega managerja. Komisija je 
sestavljena iz članov vodstva in oddelkov podjetja. Poleg ugotovitve stanja odločajo 
tudi o smiselnosti nadaljevanja projekta. Podlaga za to odločitev sta predvsem 
dokumenta o finančni smiselnosti izvedbe in opis tveganj. Upoštevajo pa se tudi ostali 
vidiki, npr. vpliv projekta na imidž podjetja, pomembnost naročnika za podjetje, 
morebitne sinergije z ostalimi projekti... 

5.2.2 Faza planiranja izvedbe 
V fazi planiranja izvedbe v ospredje stopi vprašanje, kako izpolniti v predhodni fazi 
dogovorjene zahteve. V delo se vključijo novi timi, vendar je njihovo število še vedno 
omejeno.  
 
Glavne aktivnosti te faze so povezane z razvojem arhitekture produkta. Zanj je 
zadolžen problemski tim, katerega sestava je opisana v prejšnjem poglavju. Seveda 
člani ne delujejo popolnoma ločeno od izvajalcev, ampak se o kritičnih odločitvah z 
njimi posvetujejo. Smiselno je, da vzporedno nastaja tudi WBS (členitev projekta po 
aktivnostih), saj je deljenje končnega produkta na podsisteme tesno povezano z 
drobljenjem skupne delovne naloge na delovne naloge posameznih timov. Zasnova 
arhitekture produkta je bila sestavljena že v konceptualni fazi, v fazi planiranja izvedbe 
pa se še podrobneje obdela. Analizirajo se morebitna tveganja in sestavi se njihov 
dopolnjen spisek. Sestavni del arhitekture produkta je tudi arhitektura testiranja le-
tega. Ta se izdela na osnovi kriterijev, ki jim mora končni produkt zadoščati ob predaji 
naročniku in so opisani v zahtevah uporabnika. V WBS-u se te naloge razdelijo med 
time, ki se ukvarjajo s testiranjem. Podporo problemskemu timu za razvoj arhitekture 
produkta nudijo nekateri stalni timi razvijalcev. Ti so že v konceptualni fazi izdelali prvi 
prototip produkta, katerega poudarek je bil predvsem na uporabniškem vmesniku. V 
fazi planiranja izvedbe se ta prototip dopolni, tako da omogoča preverjanje najbolj 
kritičnih komponent, katerih izvedba predstavlja največje tveganje. Izdela se lahko tudi 
več različnih prototipov, s katerimi se ovrednotijo različne arhitekturne rešitve. Število 
in popolnost prototipov je odvisna od velikosti, kompleksnosti in pomembnosti projekta. 
Problemski tim za oblikovanje arhitekture izdela tudi smernice za izvedbo, ki so 
nekakšna osnovna vodila izvajalcem pri realizaciji končnega produkta.  
 
Drugi glavni izdelek faze je plan izvedbe, ki ga sestavi projektni manager. Prva verzija 
plana, ki je vsebovala aktivnosti faze planiranja izvedbe, je bila že pripravljena v 
zaključnem delu konceptualne faze. Plan za ostale faze projekta pa projektni manager 
izdela na osnovi WBS-a. Tu je skupna delovna naloga razdeljena na delne delovne 
naloge, tako da so elementarni sestavni deli tako veliki, da jih lahko zaupamo v 
izdelavo enemu timu. Člani vsak za svojo nalogo ocenijo čas izvedbe, vodja tima pa se 
na osnovi tega podatka naprej pogaja s projektnim managerjem. Ta ocene izvajalcev 
le izjemoma spodbija, saj se večinoma pokaže, da se vsiljeni roki ne spoštujejo. S 
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pomočjo računalniških orodij projektni manager optimizira izvedbo in postavi glavne 
mejnike. Z vodji timov se dogovori tudi za pomožne mejnike. Za vsakega sestavijo 
spisek zahtev, ki jih mora sistem izpolnjevati za njegovo uspešno dosego. Projektni 
manager periodično o poteku druge faze projekta sestavlja kratka poročila, ki so 
predvsem namenjena mentorju projekta. Perioda je tu lahko daljša kot v naslednji fazi 
izvedbe. Na koncu izdela tudi skupno poročilo o poteku druge faze. 
 
Naj omenim, da vzporedno z delom v razvojnem oddelku tečejo aktivnosti tudi v ostalih 
oddelkih. Tako se pri komercialnih projektih za neznanega kupca v prodajnem oddelku 
izdelujejo raziskave trga, pripravljajo in izvajajo se marketinške akcije...  
 
V procesu razvijanja arhitekture produkta in plana se ponavadi pojavi potreba po 
spremembi dokumentov konceptualne faze. Zahteve uporabnika se npr. izkažejo za 
težko uresničljive zaradi tehničnih razlogov ali zaradi pomanjkanja virov oz. bi njihova 
uresničitev zahtevala visoke vložke. Skupina za razvoj arhitekture zato sproži postopek 
za njihovo spremembo. Obravnava jo problemski tim za oblikovanje zahtev. Lahko jo 
potrdi ali pa tudi zavrne, če oceni, da so originalne zahteve pomembnejše od 
morebitnih razlogov za spremembo. Tudi problemski tim za oceno smotrnosti projekta 
na osnovi novih podatkov, ki jih dobi predvsem iz plana izvedbe, še enkrat preveri 
svoje izračune predvsem na stroškovni strani in po potrebi pripravi popravljeno verzijo 
dokumenta. 
 
Faza planiranja izvedbe ima prav tako lahko vmesne pomožne mejnike, na primer: 

1. mejnik: prva iteracija oblikovanja arhitekture produkta in WBS-a 
2. mejnik: prva iteracija oblikovanja plana izvedbe 
3. mejnik: druga iteracija oblikovanja arhitekture produkta in WBS-a 
4. mejnik: druga iteracija oblikovanja plana izvedbe 
5. mejnik: revidirani dokumenti konceptualne faze (glavni mejnik faze planiranja 

izvedbe) 
 
Zaključek faze planiranja izvedbe je drugi glavni mejnik projekta. Za njegovo dosego 
morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 

• izdelana kompletna arhitektura produkta 
• izdelane smernice izvedbe 
• izdelan WBS (členitev projekta po aktivnostih) 
• izdelan plan izvedbe za fazi izvedbe in prenosa 
• popravljene zahteve porabnika, potrjene od tima za njihovo pripravo  
• ponovno ocenjena smotrnost projekta 
• ponovno ovrednoteno 10 največjih tveganj 
• izdelano poročilo o poteku faze projekta 
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Seveda so spremembe vseh dokumentov možne tudi v kasnejših fazah, vendar le po 
uradnem postopku kontrole sprememb. Vendar pa morajo biti zahteve uporabnika, 
arhitektura produkta, WBS in plan izvedbe tako stabilni, da omogočajo oceno stroškov 
in rokov izvedbe z veliko gotovostjo. 
 
Doseg mejnika potrdi komisija na zahtevo projektnega managerja. Komisija je 
sestavljena iz članov vodstva podjetja in oddelkov podjetja. Poleg ugotovitve stanja 
ponovno odločajo o smiselnosti nadaljevanja projekta. Podlaga za to so predvsem 
dokumenti, in sicer ocena smotrnosti projekta, opis tveganj izvedbe in plan izvedbe. Ta 
odločitev je na koncu faze planiranja izvedbe izredno pomembna, saj je bilo v delo do 
tega mejnika vključenih sorazmerno majhno število ljudi, torej so tudi stroški 
razmeroma majhni. V naslednji fazi izvedbe se bo število timov, ki delujejo na projektu, 
močno povečalo. Vsaka prekinitev projekta bi podjetju prinesla neprimerno večje 
stroške. Mejnik torej predstavlja prehod iz nizkega v visoko stroškovno tveganje. 

5.2.3 Faza izvedbe 
V fazi izvedbe so glavne aktivnosti povezane z realizacijo v prejšnjih fazah 
postavljenih zahtev uporabnika na osnovi sprejetih smernic izvedbe.  
 
V delo se vključijo stalni razvojni timi, ki prevzamejo realizacijo v arhitekturi predvidenih 
komponent. Najprej se izdelajo detajlne izvedbene specifikacije. Pri tem sodelujejo vsi 
člani tima. Samo izvedbo pa prevzamejo člani, ki posedujejo ustrezno strokovno 
znanje in hkrati niso obremenjeni z drugimi aktivnostmi. Kot osnova služi prototip, ki je 
bil razvit v fazi planiranja izvedbe. O poteku izvedbe vodje razvojnih timov izdajajo 
sprotna periodična poročila. Timi, predvideni za testiranja, vzporedno razvijajo 
specifikacije testnih postopkov. Osnova zanje so zahteve uporabnika, zahteve za 
pomožne mejnike in arhitektura testiranja produkta, ki je bila izdelana v fazi planiranja 
izvedbe. Če je planiran čas faze izvedbe daljši (npr. več od enega meseca), je 
smiselno predvideti več vmesnih izdaj končnega produkta. Te pomožne mejnike opiše 
projektni manager že v planu izvedbe. Za vsakega sestavi spisek zahtev, ki jih mora 
sistem za njegovo uspešno dosego izpolnjevati. To preverjajo timi za testiranje. Vodje 
za vsak mejnik izdajo poročilo. Prednosti takega načina dela je več: 

• večja preglednost poteka izvedbe 
• več koordinacije med razvojnimi timi 
• hitrejša zaznava morebitnih problemov 
• možnost prezentacij naročniku in vodstvu podjetja (naročnik vidi, da projekt 

napreduje; ima možnost vpliva na samo izvedbo) 
• vmesno testiranje produkta  

 
Seveda se moramo zahtev za mejnike 100% držati. Morebitna odstopanja projektni 
manager v svojih poročilih zabeleži. Ugotovijo se vzroki zanje in poišče poti za odpravo 
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problemov. Skrajno nesprejemljivo je, da za merilo napredka projekta uporabljamo 
odstotek realizacije. Izkušnje kažejo, da 90% realizacija ponavadi pomeni, da smo šele 
na polovici poti. 
 
Projektni manager z ustreznim načinom vodenja usmerja izvedbo. S sprotnimi 
kontrolnimi aktivnostmi ugotavlja stanje in po potrebi uvaja korektivne akcije. Vodje 
razvojnih in testnih timov mu periodično (vsak teden) pošiljajo poročila. Precej 
podatkov pridobi tudi z vsakodnevnimi osebnimi stiki z razvojnimi inženirji. Morebitne 
probleme rešuje v dogovoru s sodelavci. Predvsem je pozoren na spisek 10 največjih 
tveganj, ki ga vseskozi ureja problemski tim za spremljanje in razreševanje največjih 
tveganj. Spisek se po potrebi spreminja oz. dopolnjuje. Predlagajo se ukrepi za 
zmanjševanje tveganj. Projektni manager periodično (vsak teden) pripravi skupno 
poročilo o poteku izvedbe, ki je v prvi vrsti namenjeno mentorju projekta, dosegljivo pa 
je tudi vsem ostalim udeležencem (vodstvu podjetja, vodstvu razvojnega oddelka, 
izvajalcem). Naročniku se ga direktno ne pošilja, saj so v njem opisani tudi morebitni 
problemi, ki jih lahko napačno interpretira. Zanj projektni manager ob pomembnih 
dogodkih (pomožni mejniki) sestavi posebno poročilo. Zanj se organizirajo tudi 
prezentacije vmesnih izdaj končnega produkta. Dodatno na zaključku faze izvedbe 
projektni manager izdela končno poročilo. 
 
Tudi v ostalih oddelkih se delo intenzivira. Če produkt projekta zahteva množično 
proizvodnjo, se formira problemski tim, ki je sestavljen iz predstavnikov razvojnega in 
predstavnikov proizvodnega oddelka. Njihova naloga je priprava proizvodnje, tako da 
bo lahko stekla takoj po zaključku projekta. Prodajni oddelek v tej fazi nadaljuje z 
marketinškimi akcijami. 
 
Tudi v fazi izvedbe so možni popravki izdelkov prejšnjih faz. Pobude za spremembo 
zahtev uporabnika lahko pridejo tako s strani naročnika kot tudi izvajalcev. Naročnik na 
prezentacijah ugotovi, da končni produkt ne ustreza popolnoma njegovim potrebam, 
zato predlaga spremembo zahtev. Prav tako jo lahko zaradi problemov pri realizaciji 
predlagajo izvajalci. Seveda imajo morebitni popravki precej širše posledice kot v 
prejšnjih fazah projekta. Posredno povzročijo tudi spremembe v arhitekturi produkta in 
planu. S tem močno vplivajo na izvedbo, torej na stroške in roke. Vse to mora 
problemski tim za oblikovanje zahtev pretehtati, ko odloča o vključevanju sprememb. 
Na enak način poteka postopek spreminjanja arhitekture produkta. Predlog ponavadi 
podajo izvajalci, ko pridejo do novih dognanj pri realizaciji. Spremembo analizira in 
potrdi problemski tim za izdelavo arhitekture produkta. Posledično vpliva na WBS in 
plan izvedbe. 
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Faza izvedbe ima lahko vmesne pomožne mejnike, na primer: 
1. mejnik: prva iteracija izvedbe – prva vmesna izdaja končnega produkta 
2. mejnik: druga iteracija izvedbe, vključene tudi rešitve problemov prve iteracije – 

druga vmesna izdaja  
3. mejnik: tretja iteracija izvedbe, vključene tudi rešitve problemov druge iteracije – 

druga vmesna izdaja končnega produkta 
4. mejnik: vključene rešitve problemov tretje iteracije, revidirani dokumenti prejšnjih 

faz (glavni mejnik faze izvedbe) 
 
Zaključek faze je tretji glavni mejnik projekta. Za njegovo dosego mora biti izpolnjen 
poglavitni pogoj: 

• končni produkt, ki zadošča kriterijem, opisanim v zahtevah uporabnika 
Produkt mora biti dovolj stabilen za prehod v naslednjo fazo prenosa izdelka 
naročniku. Stabilnost ugotavljamo s kombinacijo statističnih metod (npr. število 
sprememb v določeni časovni enoti) in testiranja, ki ga opravljajo timi za 
testiranje. 

 
Poleg končnega produkta so izdelki faze izvedbe tudi:  

• detajlne izvedbene specifikacije 
• specifikacije testnih postopkov 
• poročila projektnega managerja o poteku projekta 
• poročila vodij razvojnih timov o poteku izvedbe 
• poročila vodij testnih timov o poteku testiranj  
• končno poročilo projektnega managerja o poteku faze 
• revidirani dokumenti prejšnjih faz projekta 

  
Doseg mejnika potrdi komisija na zahtevo projektnega managerja. Komisija je 
sestavljena iz članov vodstva podjetja in oddelkov podjetja.  

5.2.4 Faza prenosa produkta v uporabo 
Faza prenosa je zadnja faza projekta. V tej fazi naročnik prevzame končni produkt. 
Število aktivnosti močno pade. Polno zaposlen je le tim, ki je zadolžen za končna 
testiranja, tim za pisanje uporabniške dokumentacije in tim za podporo uporabnikom. 
Ostali sodelujejo le pri odpravljanju odkritih napak. 
 
Tim za pisanje uporabniške dokumentacije se v delo vključi že v konceptualni fazi, 
dokonča pa jo v fazi prenosa. Pri tem tesno sodeluje z razvojnimi timi. Končno varianto 
navodil potrdijo izvajalci vsak za svoje področje in člani tima, ki nudijo podporo 
uporabnikom po predaji produkta. Tim za testiranje opravi testiranja, ki so čim bolj 
prilagojena konkretni uporabi končnega produkta. Če obstaja možnost, se del testiranj 
izvede pri samem uporabniku. Problemi se sproti odpravljajo. Vzporedno se preverja 
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tudi pravilnost uporabniške dokumentacije. Po potrebi sledi več iteracij testiranja in 
odpravljanja napak. V primeru izdelka za množično proizvodnjo se izdela prva serija. 
Prodajni oddelek poskrbi, da se ti izdelki distribuirajo med kupce, s katerimi se sklene 
dogovor o njihovi poskusni uporabi. Smiselne pripombe kupcev se sproti vgrajujejo v 
izdelek. Na koncu se izvede še validacija produkta glede na kriterije, ki jim mora končni 
produkt zadoščati ob predaji naročniku. Ti kriteriji so bili določeni v konceptualni fazi in 
so del zahtev uporabnika. Če izdelek ustreza kriterijem, je pripravljen na predajo, 
drugače pa sledi nova iteracija odprave napak in ponovljena validacija. Tim za podporo 
uporabnikom pripravi šolanje zanje in tako se ti usposobijo za delo. Sledi prevzem 
produkta, ki ga opravi tim za pisanje zahtev. O tem se napiše detajlni zapisnik. Vendar 
projekt s tem še ni popolnoma zaključen. Tudi po prevzemu tim za podporo skrbi za 
stike z uporabniki, jim nudi pomoč in reagira na njihove pripombe. Pri tem služi kot 
nekakšen vezni člen in tamponska cona do ostalih timov, tako da se ti lahko nemoteno 
ukvarjajo z delom na naslednjih projektih. 
 
Ob zaključku se še enkrat sestane problemski tim za oceno smotrnosti projekta. Na 
osnovi konkretnih podatkov izračuna porabo virov in jo primerja s planirano. Če je 
razlika velika, se ugotavljajo vzroki odklonov, tako da bo planiranje pri naslednjih 
projektih bolj uspešno. 
 
Obremenitev projektnega managerja v fazi prevzema močno pade. Njegova naloga je 
še vedno spremljanje dela na projektu in pisanje rednih poročil. Skrbi za to, da se 
napake, ki jih testni tim najde, nemudoma odpravijo. Odloča o številu iteracij testiranj in 
odpravljanj napak. Pri tem so mu v pomoč razni statistični podatki, kot so npr. število 
najdenih napak v določeni časovni enoti, število nepopravljenih napak... Ko je produkt 
pripravljen za predajo, o tem obvesti mentorja. 
 
Ob zaključku projektni manager sestavi končno poročilo, v katerem je opisana 
zgodovina projekta. Poudarek je na tveganjih in morebitnih problemih ter njihovih 
rešitvah. Ta dokument je predvsem pomemben za naslednje projekte. 
 
Tudi v fazi prenosa so možne spremembe izdelkov prejšnjih faz. Omenil sem že 
odpravljanje napak, ki nujno pomeni poseg v sam produkt. To lahko vodi do sprememb 
v izvedbenih dokumentih, sprememb v arhitekturi, v skrajnem primeru pa tudi do 
sprememb v zahtevah. Do njih lahko pride tudi na pobudo naročnika. Vendar pa 
sprememba zahtev uporabnika vodi do ponovitve vseh faz in s tem do velikih dodatnih 
stroškov in premaknitvijo roka izvedbe. To je sprejemljivo le v izrednih primerih. 
Ponavadi je bolj smiselno začeti nov projekt z novimi zahtevami.  
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Faza prenosa ima več vmesnih pomožnih mejnikov. Njihovo število se načeloma da 
planirati, v realnosti pa o tem sproti odloča projektni manager na osnovi podatkov o 
uspešnosti testiranja produkta in odpravljanja napak. Kot primer naj navedem: 

1. mejnik: prva iteracija končnega testiranja, izdelana uporabniška dokumentacija  
2. mejnik: odpravljene napake, odkrite v prvi iteraciji končnega testiranja, 

popravljena uporabniška dokumentacija 
3. mejnik: druga iteracija končnega testiranja 
4. mejnik: odpravljene napake, odkrite v drugi iteraciji končnega testiranja 
5. mejnik: prva iteracija validacije produkta  
6. mejnik: odpravljene napake, odkrite v prvi iteraciji validacije produkta 
7. mejnik: druga iteracija validacije produkta  
8. mejnik: odpravljene napake, odkrite v drugi iteraciji validacije produkta 
9. mejnik: opravljen prevzem  
10. mejnik: revidirani dokumenti prejšnjih faz (glavni mejnik faze prenosa), izdelana 

zgodovina projekta 
 
Zadnji glavni mejnik projekta pomeni tudi njegov zaključek, čeprav določene aktivnosti 
tima za podporo uporabniku še vedno tečejo. Za dosego mejnika morata biti izpolnjena 
glavna pogoja: 

• produkt predan kupcu 
• izdelana uporabniška dokumentacija 

 
Poleg končnega produkta so izdelki faze prenosa tudi:  

• poročilo o validaciji produkta 
• poročila projektnega managerja o poteku projekta 
• opis zgodovine projekta 

 
V tabeli 4 so izdelki projekta urejeni po fazah življenjskega cikla. Izdelava glavnih 
izdelkov je težišče dela v fazi.  Dodatni izdelki so tisti, ki v posamezni fazi že nastajajo, 
a predvsem kot podpora glavnim izdelkom. Dopolnili in zaključili se bodo v kasnejših 
fazah življenjskega cikla. Popravljeni izdelki pa so nastali v prejšnjih fazah, a nova 
spoznanja zahtevajo njihovo spremembo. 
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Tabela 4: Razporeditev izdelkov po fazah projekta 

 Glavni izdelki faze Dodatni izdelki faze Popravljeni izdelki prejšnjih faz

Konceptualna 
faza 

vizija projekta 
zahteve uporabnika 
ocena smotrnosti projekta 
lista tveganj 
plan za fazo planiranja izvedbe 
poročilo o poteku prve faze projekta 

arhitektura produkta 
smernice izvedbe 
prototip z uporabniškim vmesnikom 
uporabniška dokumentacija 

 

Faza planiranja 
izvedbe 

arhitektura produkta 
arhitektura testiranja produkta 
smernice izvedbe 
WBS 
plan izvedbe 
poročilo o poteku druge faze projekta 

prototip 
poročila o testiranju prototipa 
uporabniška dokumentacija 

vizija projekta 
zahteve uporabnika 
ocena smotrnosti projekta 
lista tveganj 

Faza izvedbe specifikacija izvedbe 
končni produkt 
poročila o poteku izvedbe 

specifikacija testiranja 
poročila o testiranju produkta 
uporabniška dokumentacija 

vizija projekta 
zahteve uporabnika 
ocena smotrnosti projekta 
lista tveganj 
arhitektura produkta  
arhitektura testiranja produkta 
smernice izvedbe 
WBS 
plan izvedbe 

Faza prenosa specifikacija testiranja 
poročila o testiranju produkta 
uporabniška dokumentacija 
prevzemni dokument 
zgodovina projekta 
 

 vizija projekta 
zahteve uporabnika 
ocena smotrnosti projekta 
lista tveganj 
arhitektura produkta 
arhitektura testiranja produkta 
smernice izvedbe 
WBS 
plan izvedbe 
končni produkt 
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5.3 IZDELKI PROJEKTA RAZVOJA VISOKOTEHNOLOŠKEGA 
PRODUKTA 

5.3.1 Vizija projekta 
Pojem vizija je pogosteje uporabljen pri strateškem planiranju, vendar ima tudi pri 
projektnem managementu enako vsebino in pomen. Tako lahko za definicijo kar 
privzamemo (Možina, 1994, str. 301): »Vizija pomeni zaznavo okolja, ki ga želi 
posameznik ali podjetje ustvariti na dolgi rok, in pogojev, od katerih je uresničitev 
takšne vizije odvisna. Gre za nekakšno zasnovo nove in zaželene prihodnosti, ki jo je 
mogoče potem sorazmerno zlahka sporočati drugim v organizaciji in v njenem okolju.« 
 
Vizija projekta daje smernice vsem udeležencem pri vsakodnevnem odločanju, tako da 
so odločitve usmerjene proti skupnemu cilju. Ohranja vire na razvoju pomembnih 
lastnosti končnega produkta in preprečuje njihovo izgubo na zanj nepomembnih 
aktivnostih. Združuje udeležence projekta v tim s skupnim ciljem. Daje jim občutek 
pripadnosti. Nanje deluje motivacijsko, saj jim predstavlja velik izziv. 
 
Vizijo projekta oblikuje problemski tim, v katerem sodelujejo predstavniki vodstva 
podjetja, predstavniki vodstva razvojnega oddelka in ostalih oddelkov. Ponavadi je v 
tekstovni obliki in ni daljša od ene strani. Pisana je tako z vidika naročnika kot tudi z 
vidika izvajalca.  
 
Vizija projekta vsebuje: 

• opis končnega produkta 
• glavne lastnosti produkta 
• raven kvalitete 
• način izvedbe 

 
Iz nje je jasno razvidno, kaj je prava vsebina projekta in kaj ni. Je dovolj široka, da 
deluje na izvajalce motivacijsko, po drugi strani pa tudi omejena, tako da omogoča 
izvedbo brez prevelikih tveganj v smiselnem roku. Prav postavitev ostrih omejitev je 
glavna lastnost dobre vizije projekta. V nasprotnem primeru je velika verjetnost, da bo 
prišlo do bistvenih prekoračitev rokov.  
 
Tako so si v Microsoftu (MacConnell, 1997, str. 87) pri razvoju urejevalnika besedil 
Word for Windows 1.0 definirali preširoko vizijo projekta, ki se je glasila: »Razvijamo 
najboljši urejevalnik besedil na svetu.« Resda je na time mladih strokovnjakov delovala 
izredno motivacijsko, vendar jim je puščala preveliko svobode pri njihovem delu. V 
končnem produktu se je znašla vrsta neuporabnih funkcij, rok izdelave pa se je s 
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planiranega enega leta potegnil na pet let. Drugačna vizija projekta (npr. »Razvijamo 
urejevalnik besedil, ki bo najprijaznejši do uporabnika.«) bi na razvijalce delovala 
enako motivacijsko, dala pa bi precej jasnejše usmeritve, katero funkcijo je smiselno 
vključiti v produkt in katere ne. 
 
Lastnosti dobre vizije so torej: 

• Je kratka in jasna. 
• Udeležencem predstavlja velik izziv. 
• Je uresničljiva. 
• Deluje motivacijsko. 
• Usmerja.  
• Postavi jasne okvire delovanja. 
• Združuje udeležence projekta in jim daje občutek pripadnosti. 

 
Vizija projekta se izdela na začetku konceptualne faze. Kasneje jo je mogoče po 
ustaljenem postopku kontrole sprememb spremeniti, če to zahtevajo nova spoznanja 
pri izvedbi projekta. Spremembo lahko predlaga vsakdo. Komisija za potrditev 
spremembe je sestavljena iz članov problemskega tima, ki je sestavil prvotno vizijo. 
Vendar če hočemo, da vizija projekta opravi svoje delo, naj bodo ti popravki prej 
izjema kot pravilo.  

5.3.2 Zahteve uporabnika 
Zahteve uporabnika so osnovni dokument, iz katerega izhajajo vsi ostali izdelki 
projekta. Oblikuje jih problemski tim, v katerem sodelujejo predstavniki naročnikov, 
projektni manager, managerji tehničnostrokovnih sektorjev razvojnega oddelka, ki naj 
bi predvidoma sodelovali v projektu, in posamezniki z ustreznim tehničnim znanjem in 
izkušnjami. Pisana je z vidika uporabnika, zato v timu igrajo glavno vlogo predstavniki 
naročnika. Ostali člani tima ocenjujejo izvedljivost in smiselnost zahtev ter pomagajo k 
njihovi jasnejši opredelitvi. S svojim širokim tehničnim znanjem tudi svetujejo naročniku 
pri oblikovanju zahtev. V podporo odločanju tim izvajalcev izdela prototip končnega 
produkta in prvo verzijo uporabniškega priročnika. Na ta način se odločitve sprejemajo 
z manjšim tveganjem. Naročnik že v zgodnji fazi natančno ve, kakšen izdelek bo dobil.  
 
Dokument zahteve uporabnika je ponavadi v tekstovni obliki, dodane so mu tabele, 
grafi, scenariji uporabe ... Vsebina dokumenta je: 

• spisek vseh lastnosti končnega produkta, ki so natančno opisane in po možnosti 
podkrepljene s številkami 

• prioriteta zahtev 
• natančno opisana, s številkami podkrepljena raven kvalitete 
• scenariji uporabe izdelka 
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• kriteriji, ki jim mora izdelek ustrezati ob zaključku projekta (ob prevzemu) 
• okvirni roki izdelave 

 
Jasno oblikovane smiselne in izvedljive zahteve po eni strani zagotavljajo naročniku, 
da bo v ustreznem času res dobil to, kar potrebuje, po drugi strani pa nudijo trden 
temelj izvajalcem v vseh fazah projekta vse do prevzema produkta. 
 
Zahteve uporabnika so glavni produkt konceptualne faze. V primeru neusklajenosti z 
vizijo projekta, je potrebno zahtevati spremembo le-te. Zahteve uporabnika se lahko v 
kasnejših fazah po ustaljenem postopku kontrole sprememb spreminjajo. Predlogi 
pridejo tako od naročnika kot tudi od izvajalcev. Komisija za potrditev spremembe je 
sestavljena iz članov problemskega tima, ki je sestavil prvotni dokument, in iz 
predstavnikov tima, ki je oblikoval vizijo projekta. Tudi za zahteve uporabnika velja 
pravilo, da se v uspešnih projektih le izjemoma spreminjajo.  

5.3.3 Ocena smotrnosti projekta  
Dokument ocena smotrnosti projekta predvsem odgovarja na vprašanje, ali je projekt 
upravičen ali ne. Pripravi ga problemski tim, ki je sestavljen iz predstavnikov ostalih 
oddelkov podjetja (prodajni, finančni, proizvodni) in projektnega managerja. 
Upravičenost projekta je ponavadi predvsem odvisna od finančnih kriterijev. 
Uporabljajo se različni finančni kazalci, kot so čista sedanja vrednost (NPV – net 
present value), notranja stopnja donosa (IRR – internal rate of return), modificirana 
notranja stopnja donosa (MIRR – modified rate of return), vračilna doba (payback 
period) … V vseh kazalcih nastopajo: 

• načrtovani prihodki rezultata projekta 
• stroški projekta  

 
Ocena prihodkov je predvsem odvisna od tipa projekta. Pri komercialnih projektih za 
znanega kupca se o ceni produkta s kupcem neposredno pogaja. Pogajanja so vsaj v 
osnovi zaključena že pred izdelavo ocene smotrnosti projekta. Možne so seveda 
kasnejše spremembe, če se razmere bistveno spremenijo. Tako so podatki o prihodkih 
dokaj natančni. Več problemov je pri komercialnih projektih za neznanega kupca. 
Ceno produkta se določi na osnovi strategije podjetja in razmer na trgu. Prodajni 
oddelek pripravi plan prodaje skozi cel življenjski cikel izdelka. Ocena se pripravi na 
osnovi preteklih podatkov, ocen neodvisnih institucij in na osnovi raziskave trga. Pri 
nekomercialnih projektih, kjer produkt vpliva na notranje poslovanje podjetja, pa je 
prihranke, ki tvorijo dohodkovno stran ocene smotrnosti projekta, ponavadi zelo težko 
številčno ovrednotiti. Izdela jo oddelek, ki bo produkt pri svojem delu uporabljal. 
 
Stroškovno stran ocene izdela tim s pomočjo managerjev tehničnostrokovnih sektorjev 
razvojnega oddelka. Razvoj produkta predstavlja začetno investicijo. Stroške 
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proizvodnje oceni proizvodni oddelek na osnovi podatkov, ki jih dobi od razvojnega 
oddelka. Ocenijo se tudi ostali stroški (npr. marketing). Pravilnost ocen je predvsem 
odvisna od izkušenj iz preteklih podobnih projektov. 
 
Naj omenim še, da rezultati raziskav (Wateridge, 1998, str. 62) kažejo, da je glavni 
kriterij uspeha projekta zadovoljstvo uporabnikov produkta. To pa je predvsem odvisno 
od stopnje izpolnjevanja njihovih zahtev in kvalitete izdelka. Za to so ponavadi 
pripravljeni plačati tudi višjo ceno ali podaljšati zahtevane roke. Pretirano 
zmanjševanje stroškov in krajšanje projekta se tako ne izkaže za najbolj smiselno. 
 
Vendar pa finančni kazalci niso edino merilo upravičenosti projekta. Potrebno je 
upoštevati tudi ostale nefinančne kriterije uspeha, kot so vpliv na ugled podjetja (na 
trgu izdelkov in na trgu delovne sile), sinergije z ostalimi projekti, pridobivanje novih 
znanj, pridobivanje novih strokovnih kadrov, vpliv na motivacijo… 
 
Dokument ocena smotrnosti projekta se v toku projekta spreminja po konceptu 
kontrole sprememb. Spremembo lahko zahteva kdorkoli, če pride do spoznanj, ki 
spodbijajo napovedi v dokumentu (npr. če se dodajo nove zahteve uporabnika, če se 
ugotovi, da prihodki ali stroški niso pravilno ocenjeni). Spremembe obdela in sprejme 
problemski tim, ki je sestavil prvotni dokument, potrdi pa jih vodstvo podjetja. 
 
Ocena smotrnosti projekta je kompleksna naloga, ki bolj sodi v analizo poslovanja 
podjetja in ne v ravnanje projektov. Vendar pa je marsikatera odločitev projektnega 
managerja in ostalih udeležencev odvisna tudi od tega dokumenta. Zato sem v tem 
poglavju opisal osnovno logiko priprave ocene smotrnosti projekta, v globino pa se 
nisem spuščal. 

5.3.4 Lista največjih tveganj 
Urejanje liste največjih tveganj smatramo za ukrep obvladovanja tveganja. Je 
dokument, ki se prvič sestavi in objavi že v konceptualni fazi. Kasneje se redno 
dopolnjuje in osvežuje. Vsakdo ima pravico predlagati njegovo spremembo.  
 
Za njegovo urejanje je zadolžen tim za spremljanje in obvladovanje največjih tveganj. 
Tim je sestavljen iz oseb, ki imajo dober pregled nad celotnim projektom. Pomembno 
je tudi, da imajo v podjetju dovolj velik vpliv. Njihova naloga je, da so vseskozi na preži. 
Vsako tveganje natančno določijo, v sodelovanju s sodelavci predlagajo ukrepe za 
njegovo zmanjšanje in nato tudi spremljajo njegovo razreševanje. V listo se vključujejo 
tako organizacijska kot tudi tehnična tveganja. Dolžina liste je najmanj 10 tveganj, po 
potrebi pa tudi več. Urejena so po pomembnosti za projekt.  Ta se določa glede na 
verjetnost , da se bo neželeni dogodek zgodil, in na posledice, ki jih bo povzročil.  
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Dokument je v obliki tabele s sledečimi stolpci (MacConnell, 1997, str. 101): 
• vrstno mesto ta teden 
• vrstno mesto prejšnji teden 
• število tednov na listi 
• opis tveganja 
• opis ukrepov za obvladovanje tveganja 

 
Listo največjih tveganj prikazuje tabela 5. 
 

Tabela 5: Lista največjih tveganj 

 Vrstno mesto 
ta teden 

Vrstno mesto 
prejšnji teden 

Število tednov 
na listi 

Opis 
tveganja 

Opis ukrepov za 
obvladovanje 

tveganja 

Tveganje1      

...      

Tveganje10      

 
Lista največjih tveganj je vseskozi javno objavljena in dostopna vsem udeležencem 
projekta.  

5.3.5 Arhitektura produkta, smernice izvedbe in arhitektura testiranja  
Arhitektura produkta je najbolj kritičen tehnični dokument. Je most med zahtevami in 
izvedbo. V njem so razrešene glavne realizacijske dileme. Sprejeti so potrebni 
kompromisi, tako da je zagotovljena uresničitev vizije projekta in zahtev naročnika v 
okviru parametrov ocene smotrnosti projekta.  
 
Izdelava arhitekture produkta je strokovno najbolj zahtevna naloga. Zahteva največjo 
mero tehničnega znanja, izkušenj in inovativnosti, zato so v problemskem timu za 
izdelavo arhitekture združeni največji strokovnjaki razvojnega oddelka, ki se ukvarjajo 
s problematiko projekta. Razmerje med znanjem, izkušnjami in inovativnostjo mora biti 
skrbno izbrano in uravnoteženo. 
 
Arhitektura vsebuje spisek sestavnih delov, ki bodo sestavljali končni produkt, in način 
zlaganja le-teh. Razgradnja produkta poteka v več stopnjah. Tako dobimo nekakšno 
drevesno zgradbo, katere deblo je končni produkt, listi pa so elementarni sestavni deli, 
ki jih ne delimo več na podenote (Slika 9). 
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Slika 9: Arhitektura produkta – razgradnja produkta na elementarne enote  

 
V drugem delu dokumenta so enote natančno specificirane, določen je tudi način 
njihove pridobitve (Tabela 6). Možni so štirje viri: 

• Enota se bo na novo razvila. 
• Enota je že bila realizirana v preteklosti (v prejšnjih projektih ali v predprojektnem 

razvoju), potrebno jo je le prilagoditi. 
• Enota bo realizirana pri dobaviteljih. 
• Enota je standardizirana in bo kupljena na trgu. 

 
Ne glede na vir se enota natančno opiše z vsemi številčno izraženimi karakteristikami, 
ne spušča pa se v način izvedbe.  
 
Tretji del arhitekture produkta predstavljajo vmesniki med enotami in uporabniški 
vmesnik. Vsi so natančno specificirani (Tabela 7). 
 
 
 

KONČNI
PRODUKT

El. enota 21 El. enota 22 El. enota 32

El.enota321 El.enota322

El. enota 11 El. enota 12 El. enota 13

Prvi nivo
delitve

D
rugi nivo
delitve

Tretji nivo
delitve

Funkcionalna
enota 1

Funkcionalna
enota 2

Funkcionalna
enota 3

Funk. enota 31
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Tabela 6: Specifikacija elementarnih enot 

ELEMENTARNA 
ENOTA 

OPIS      
KARAKTERISTIK 

NAČIN 
PRIDOBITVE 

El. enota 11   
El. enota 12   
El. enota 13   
El. enota 21   
El. enota 21   
El. enota 311   
El. enota 312   
El. enota 32   

 
Tabela 7: Specifikacija vmesnikov med elementarnimi enotami 

ELEMENTARNA 
ENOTA1 

ELEMENTARNA 
ENOTA2 

OPIS                    
VMESNIKA 

El. enota 11 El. enota 13  
El. enota 11 El. enota 12  
El. enota 21 El. enota 32  
... ...  
El. enota 311 El. enota 312  

 
 
V dodatku so opisane glavne dileme pri razvoju arhitekture produkta, možnosti, ki so 
se ponujale, in razlogi za odločitve, ki so bile sprejete. Ta del je predvsem namenjen 
kasnejši verifikaciji odločitev in vpeljavi morebitnih sprememb. 
 
Karakteristike dobre arhitekture produkta so (MacConnell, 1997, str. 145): 

• Nudi pregled nad celotnim produktom. 
• Rešitve ustrezajo osnovnim usmeritvam. 
• Je jasna in enostavna. 
• Zaželena je standardna notacija.  

Način prikaza je skupen za vse podobne projekte. Orodja naj bodo prilagojena 
področju dela. Če nimamo na voljo ustreznega računalniškega orodja, naj bo 
arhitektura produkta v obliki diagramov in tabel, ki so vsem razumljive. 

• Podpira izvedbo po delih. 
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Tudi arhitektura produkta je seveda dokument, ki se evolucijsko spreminja in je 
podvržen kontroli sprememb. Zahteve za spremembo lahko pridejo od zgoraj, v 
primeru sprememb v zahtevah naročnika, ali od spodaj, ko se v fazi izvedbe izkaže, da 
so določene rešitve v arhitekturi produkta nesmiselne ali neuresničljive. Korekcijo je 
potrebno uvesti takoj, saj napaka v arhitekturi, ki se pravočasno odpravi, povzroči 50 
do 200-krat nižje stroške, kot če bi se našla šele v fazi končnih testiranj (MacConnell, 
1997, str. 151). Postopek spreminjanja arhitekture produkta je standardiziran. Komisija 
za verifikacijo in potrditev sprememb je sestavljena iz članov problemskega tima za 
izdelavo arhitekture produkta in predstavnikov vodstva razvojnega oddelka. 
 
Poleg arhitekture problemski tim pripravi tudi smernice izvedbe. To je dokument, v 
katerem so v kratki in jasni obliki podana osnovna navodila izvajalcem za realizacijo 
produkta. Podaja jim smer, ki ji morajo slediti pri vsakodnevnih odločitvah. Navodila ne 
smejo biti preveč podrobna, saj se s tem duši njihova kreativnost. So pa nujna, če 
želimo usklajeno in učinkovito delovanje timov razvijalcev in s tem tudi ustrezen končni 
produkt.  
 
Smernice izvedbe so v obliki pisnega dokumenta. V kasnejših fazah projekta se le 
izjemoma spreminjajo. Izredno pomembno je, da so izvajalci o vsebini dokumenta 
natančno obveščeni še pred začetkom svojega dela, pa tudi kasneje se z njim 
srečujejo na vsakem koraku (izobešene so na oglasni deski, objavljene na intranetnih 
straneh...). 
 
Vzporedno z glavno arhitekturo produkta nastaja tudi arhitektura testiranja. V njem 
se testiranje celotnega produkta razdeli na testiranja logičnih podenot. Te so le v 
posebnih primerih enake enotam arhitekture. Elementarne podenote so ponavadi 
kompleks testiranj posamezne funkcionalnosti ali pa testiranje določene karakteristike 
končnega produkta. 
 
Za izdelavo dokumenta je prav tako zadolžen problemski tim za arhitekturo produkta. 
Način dela, orodja, kriterij in globina drobljenja so enaki kot pri arhitekturi končnega 
produkta. 
 
Tudi ta dokument je podvržen sistemu kontrole sprememb. Spreminja se v primeru 
spremenjenih zahtev uporabnika ali pa če se pri delu v kasnejših fazah projekta 
pokažejo napake arhitekture testiranja produkta.  

5.3.6 Členitev projekta po aktivnostih (WBS) in plan izvedbe 
Tako kot je arhitektura produkta glavni tehnični izdelek, je WBS glavni managerski 
izdelek, ki omogoči pravilno določitev stroškov projekta in rokov izdelave. Pri izdelavi 
WBS-a gre za deljenje skupne delovne naloge na delne delovne naloge. Osnovne 
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dileme in predlagane rešitve sem opisal v poglavju o tehnični organizacijski strukturi, 
3.3.1, in planiranju, 4.2.1. Naj tu le ponovim, da imajo podobni projekti podobno WBS 
strukturo. Razlikujeta se le podskupini aktivnosti izdelave in testiranja končnega 
produkta. Ostale aktivnosti so skupne vsem projektom. Seveda se njihova vsebina 
razlikuje, a to nas pri izdelavi WBS-a ne zanima. Le podskupini aktivnosti izvedbe in 
testiranja končnega produkta je torej potrebno natančneje obdelati. To delo pa je že 
bilo opravljeno pri izdelavi arhitekture produkta in arhitekture testiranja, če smo 
upoštevali predlagane kriterije delitve. Elementarna delovna naloga je preprosto 
izdelava elementarne podenote. Strukturo tako enostavno preslikamo v WBS. Izdelava 
strukture WBS-a je torej precej enostavna naloga in ne zahteva večjega umskega 
napora. Tudi razdeljevanje aktivnosti timom je ustaljeno opravilo. Tiste, ki so skupne 
večim projektom, izvajajo znani, vnaprej določeni timi. Za ostale pa izvajalce določi 
skupina za izdelavo arhitekture produkta. Osnovna struktura WBS-a je prikazana na 
sliki 10. 
 
Pomembnejše in kompleksnejše opravilo je ocenjevanje trajanja aktivnosti in potrebnih 
vložkov. Opisal sem ga v poglavju o planiranju, 4.3.1. Podatki se zberejo v tabeli 8. 
 

Tabela 8: Tabela aktivnosti projekta 

 Opis aktivnosti Izvajalec Trajanje Stroški 

Aktivnost 1     

Aktivnost 2     

...     

Aktivnost X     

 
Rokov izdelave in glavnih mejnikov, ki so bili ravno tako napovedani v oceni smotrnosti 
projekta, na osnovi WBS-a še ni mogoče potrditi. Potrebno je upoštevati tudi 
medsebojne odvisnosti med aktivnostmi in razpoložljivost zaposlenih in ostalih 
sredstev. To pa je tema naslednjega izdelka projekta - plana izvedbe. 
 
Seveda se lahko WBS po ustaljenem postopku kontrole sprememb kadarkoli 
spremeni, če za to nastopijo ustrezni razlogi, kot so sprememba arhitekture produkta, 
nova spoznanja o poteku aktivnosti... 
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Slika 10: Členitev projekta po aktivnostih - WBS projekta  
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Plan izvedbe je logično nadaljevanje WBS-a. Tudi zanj je zadolžen projektni manager. 
Pri izdelavi sodelujejo managerji tehničnostrokovnih sektorjev, vodje timov, ki so 
predvideni za izvedbo, in po potrebi tudi ostali posamezniki. Njegovo izdelavo sem 
opisal v poglavju o planiranju, 4.2.1. 
 
Plan izvedbe je lahko v pisni obliki, priporoča pa se uporaba enega od številnih 
računalniških orodij, ki poenostavljajo planiranje in spremljanje poteka projekta. 
Preprost primer je prikazan v tabeli 9. 
 

Tabela 9: Primer plana izvedbe v preprosti tabelarični obliki za prvo podfazo 
konceptualne faze projekta 

 

1. podfaza konceptualne faze projekta  

Mejnik Datum Opis zahtev za mejnik 

1. pomožni mejnik 
konceptualne faze  

1.5.2002 - izdelana in potrjena vizija 
projekta 

- izdelana prva verzija zahtev 
uporabnika 

 

Aktivnosti faze Opis težišča dela Izvajalec 

izdelava vizije 
projekta 

- izdelava in potrjevanje vizije 
projekta 

- distribucija vizije projekta med 
udeležence projekta 

problemski tim za izdelavo 
vizije projekta 

izdelava zahtev 
uporabnika 

- izdelava prve verzije zahtev 
uporabnika 

problemski tim za izdelavo 
zahtev uporabnika 

izdelava arhitekture 
produkta 

- uvodno srečanje tima 
- preverjanje možnosti realizacije 

zahtev uporabnika 

problemski tim za izdelavo 
arhitekture produkta 

izdelava liste 
tveganj 

- uvodno srečanje tima 
- pogovori z ostalimi udeleženci 

projekta o morebitnih tveganjih 

problemski tim za spremljanje 
in obvladovanje tveganja 
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Plan je še en dokument, ki je podvržen sistemu kontrole sprememb. Projektni manager 
ga sproti prilagaja konkretni situaciji v poteku projekta in spremembam v WBS-u. Prav 
tako pa spremembe v planu izvedbe zahtevajo spremembe ostalih izdelkov projekta 
(npr. ocena smotrnosti projekta). Komisija za potrditev sprememb je sestavljena iz 
managerjev tehničnostrokovnih sektorjev, ki sodelujejo na projektu. 
 
Plan izvedbe je zelo pomemben dokument, saj projektnemu managerju omogoča 
sprotno spremljanje poteka projekta.  

5.3.7 Specifikacija izvedbe, končni produkt in njegovo testiranje 
Namen vseh predhodnih aktivnosti in izdelkov projekta je čim enostavnejša in čim 
kvalitetnejša izdelava končnega produkta. Ta je glavni rezultat projekta. V arhitekturi je 
bil razdeljen na podenote. Te so bile natančno specificirane, določeni so bili tudi 
vmesniki med enotami in uporabniški vmesnik. V WBS-u so bile elementarne enote 
razdeljene med stalne time razvijalcev. Ti so s tem trenutkom postali odgovorni za 
njihovo izvedbo.  
 
Delo si člani tima razdelijo sami. Za večje in kompleksnejše enote je zadolženih več 
razvijalcev, za manjše in enostavnejše pa je lahko le en sam. Pri delitvi dela se 
upoštevajo tudi izkušnje in znanje posameznikov, njihova zasedenost z ostalimi 
aktivnostmi, njihove želje, rok izvedbe… Najprej se za vsako elementarno enoto izdela 
podrobna specifikacija izvedbe. Namen te aktivnosti je zagotovitev bolj premišljene in 
s tem tudi kvalitetnejše izvedbe. Omogoča tudi enostavnejši pregled rešitev in 
kasnejše vključevanje drugih razvijalcev v delo. Zaželeno je, da so specifikacije 
izdelane v standardni notaciji, ki poenostavlja kasnejšo realizacijo. Oblika in vsebina je 
odvisna od vrste projekta in je določena v poslovniku razvojnega oddelka oz. 
tehničnostrokovnega sektorja razvojnega oddelka ali pa v smernicah izvedbe. V 
grobem je določena tudi zahtevana podrobnost. Odvisna je od kompleksnosti in 
velikosti projekta kot celote, kompleksnosti in velikosti enote, splošnega nivoja znanja 
v razvojnem oddelku… Bolj je specifikacija podrobna, lažja in bolj pregledna je 
realizacija, seveda pa zahteva izdelava takšne specifikacije precej več vložkov.  
 
Vsako specifikacijo izvedbe pregledajo vsi člani stalnega tima, ki je zadolžen za 
izdelavo enote. Preverijo: 

• pravilnost specifikacije 
• popolnost specifikacije 
• razumljivost specifikacije 

 
Ko je specifikacija potrjena, se začne naslednja faza izvedbe - realizacija elementarne 
enote. Ponavadi so zanjo zadolženi isti člani tima, ki so izdelali specifikacijo, ni pa to 
nujno. Pri delu se upoštevajo standardi in smernice izvedbe. Vsako enoto izvajalci 
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sami pretestirajo, nato pa jo čim prej integrirajo v skupno celoto. Najkasneje je to ob 
vmesnih mejnikih, ki predvidevajo njeno vključitev. 
 
Naj za konec omenim še, da sta tako specifikacija izvedbe kot tudi realizirana enota 
podvrženi kontroli sprememb. Potreba po popravkih nastopi zaradi spremembe 
arhitekture produkta ali pa zaradi odkritih napak pri testiranju. Komisija, ki potrjuje 
spremembe, je sestavljena iz vseh članov tima, ki je zadolžen za realizacijo enote. 
Zelo pomemben pa je tudi obratni vpliv na arhitekturo produkta in zahteve uporabnika. 
Šele v fazi izvedbe se namreč izkaže kvaliteta predhodnih aktivnosti. V primeru zahtev 
uporabnika, ki niso izvedljive, ali v primeru napak pri izdelavi arhitekture produkta 
vodja tima zahteva spremembo teh dokumentov. Predlog pregledajo in potrdijo člani 
problemskih timov, ki so avtorji prvotnih verzij dokumentov. 
 
Vzporedno z izvedbo oz. le korak za njo potekajo aktivnosti testiranja. Preverja se: 

• Ali so realizirane vse zahtevane funkcionalnosti.  
• Ali so realizirane pravilno. 
• Ali so realizirane na sprejemljivem kvalitetnem nivoju.  

 
Celotna delovna naloga testiranja je v WBS-u razdeljena na elementarne delovne 
naloge in za vsako je zadolžen stalni tim za testiranje. Delo si člani razdelijo sami. 
Najprej se za vsako elementarno enoto izdela podrobno specifikacijo testiranja. 
Namen te aktivnosti je enak kot pri specifikaciji izvedbe, torej kvalitetnejše testiranje in 
lažje vključevanje ostalih razvijalcev v delo. Oblika, vsebina in podrobnost je odvisna 
od vrste projekta in je določena v poslovniku razvojnega oddelka oz. 
tehničnostrokovnega sektorja razvojnega oddelka ali pa v smernicah izvedbe. 
 
Vsebina specifikacije testiranja je: 

• spisek opreme za testiranje in opis uporabe le-te 
• testni vzorci 

 
Če je le mogoče, se izvajanje testov avtomatizira. To nam omogoči: 

• hitrejše testiranje 
• kvalitetnejše testiranje (izločitev človeškega faktorja) 
• enostavno ponavljanje testiranja ob ponovljenih izdajah produkta 
• uporabo testnih vzorcev v naslednjih projektih 

 
Specifikacijo pregledajo in potrdijo ostali člani stalnega tima pred začetkom samega 
testiranja. V kasnejših fazah se spreminja samo po ustaljenem postopku kontrole 
sprememb. Člani komisije za potrditev sprememb so sestavljeni iz vseh članov 
stalnega tima za testiranje. Testiranje se izvaja sproti, predvsem pa ob doseženih 
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glavnih in pomožnih mejnikih. Preverja se, ali izdelek ustreza zahtevam za dosego 
posameznega mejnika. Po vsaki iteraciji izvajalci napišejo poročilo. Poročilo vsebuje: 

• spisek funkcionalnosti, ki so se testirale 
• spisek, opis in težo napak, ki so se pri testiranju pokazale 
• pripadajoče podatke, ki poenostavijo reševanje napak 

 
Člani timov za testiranje pri svojem delu tesno sodelujejo z razvijalci. Ti jim nudijo 
dodatno podporo. Poenostavlja pa se tudi iskanje vzrokov za napake. Razvijalci 
napake sproti popravljajo, testerji pa rešitve takoj tudi preverijo.  
 
Na osnovi vseh poročil timov, ki testirajo produkt, projektni manager pripravi končno 
poročilo za vsak mejnik. V njem je podano mnenje o tem, ali je uspešno dosežen ali 
ne. Opisani so tudi vzroki za dosego oz. zavrnitev in smernice za nadaljnje delo.  

5.3.8 Uporabniška dokumentacija 
Uporabniška dokumentacija je sestavni del končnega produkta. Sestavlja jo stalni tim, 
ki je zadolžen za to delo. Z aktivnostjo se starta že v zgodnjih fazah projekta, ko se 
pripravi prva groba verzija dokumenta. S tem se nudi podpora sestavljalcem zahtev 
uporabnika. V kasnejših fazah se uporabniška dokumentacija dopolnjuje. Zaključena je 
pred predajo izdelka naročniku. Sestavljalci potrebne informacije dobijo iz ostalih 
dokumentov projekta in neposredno od članov ostalih problemskih in stalnih timov, s 
katerimi pri svojem delu tesno sodelujejo.  
 
Uporabniška dokumentacija je napisana v razumljivi in uporabniku prijazni obliki. 
Vsebuje:  

• opis in karakteristike produkta kot celote 
• opis posameznih funkcionalnosti 
• navodila za uporabo funkcionalnosti  

 
Uporabniško dokumentacijo pregledajo vodje stalnih timov, ki so zadolženi za izvedbo 
in člani tima, ki nudijo podporo uporabnikom po predaji produkta. Dokument je 
podvržen kontroli sprememb. Popravki se zahtevajo, če v produktu pride do sprememb 
funkcionalnosti. 

5.3.9 Poročila o poteku projekta 
Poročila o poteku projekta so izredno pomembni dokumenti, ki nastajajo vzporedno z 
izvedbo v vseh fazah projekta. V njih se podajajo periodični pregledi stanja projekta. 
So rezultat kontrolnih aktivnosti. Izdeluje jih projektni manager. So kratka in vsebujejo 
le bistvene informacije (Royce, 1998, str. 134): 

• stanje človeških in ostalih virov 
• finančni podatki (stroški) 
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• pred kratkim doseženi in planirani naslednji mejniki 
• 10 glavnih tveganj in ukrepi za zmanjšanje le-teh 
• tehnični napredek projekta 
• opis sprememb v dokumentih že zaključenih faz (npr. zahtev uporabnika) in 

posledice sprememb 
• povzetek, v katerem so opisana odstopanja od plana in vpeljane korektivne akcije 

 
Prednosti rednega izdelovanja poročil so: 

• Od projektnega managerja se zahteva, da periodično pregleda stanje projekta. 
• Mentor je obveščen o dogajanju in po potrebi pravočasno reagira.  
• Tudi ostali udeleženci projekta lahko reagirajo, če smatrajo, da njihovi interesi 

niso upoštevani. 
• Standardizirana poročila omogočajo primerjavo med različnimi projekti. 

 
Poročila so javni dokumenti. Dostop do njih imajo vsi udeleženci projekta. 

5.3.10 Prevzemni dokument 
Prevzemni dokument je pogodba med naročnikom in izvajalcem, v kateri se potrjuje, 
da je produkt uspešno realiziran, da ima predvidene karakteristike, da vsebuje 
predpisane funkcionalnosti in da je kvaliteta na sprejemljivem nivoju. Dokument je 
rezultat dela problemskega tima za končno testiranje. V njem so zbrani predstavniki 
naročnika, predstavniki tima, ki je definirala zahteve uporabnika, in predstavniki timov, 
ki opravljajo testiranje produkta. Glavno besedo pri tem imajo seveda naročniki. Ostali 
člani nudijo strokovne nasvete in orodja.  
 
Glavna zadolžitev problemskega tima za končno testiranje je, da preveri, ali končni 
produkt ustreza kriterijem, ki so bili predpisani v dokumentu zahteve uporabnika. 
Poročilo o tem je prvi del prevzemnega dokumenta. Če je negativno, se zahteva še 
ena iteracija razvoja. V njej se odpravijo pomanjkljivosti na produktu in opravijo 
dodatna testiranja. Nato se še enkrat poskuša s prevzemom. V drugem delu 
prevzemnega dokumenta so opisani odnosi med naročnikom in izvajalcem po 
prevzemu, morebitne garancije, poprodajne storitve…  
 
Dokument igra zelo pomembno vlogo pri morebitnih sporih v prihodnosti, zato mora biti 
skrbno napisan. Veljati začne, ko ga podpišeta obe strani.  
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5.3.11 Zgodovina projekta 
Po prevzemu je formalno delo na projektu zaključeno. Seveda se nadaljujejo aktivnosti 
skupine, ki nudi podporo uporabnikom pri uporabi produkta.  
 
Zadnja naloga projektnega managerja pa je ureditev dokumenta, v katerem je opisan 
celotni potek projekta in izkušnje, ki so si jih sodelujoči nabrali pri delu. Je zbir 
objektivnih kazalcev in subjektivnih mnenj. Informacije projektni manager črpa: 

• iz ostalih izdelkov projekta  
Predstavi se logična pot projekta od zahtev uporabnika do poročil o testiranju. 
Opišejo se glavni dogodki v projektu (mejniki), glavna tveganja in način njihovega 
razreševanja. Dodajo se razni tehnični in ekonomski kazalci (npr. odstopanja od 
planiranega roka izvedbe in od planiranih vložkov, graf porabe vložkov v času 
trajanja projekta, število sprememb pomembnih dokumentov, število najdenih in 
popravljenih napak…). Vse to se opremi s komentarjem. 

• iz subjektivnih mnenj udeležencev projekta 
Mnenja projektni manager zbira sproti v neformalnih pogovorih. Na koncu 
projekta razdeli med udeležence anonimne vprašalnike, lahko pa tudi organizira 
skupne sestanke, na katerih predstavijo svoja stališča in predloge za izboljšave. 

 
Zgodovina projekta je ponavadi v pisni obliki, v njej pa so narejene povezave na ostale 
izdelke projekta. V zaključku dokumenta projektni manager zbere izkušnje, ki naj bi se 
prenesle na naslednje projekte, in opozori na glavna tveganja. Predlaga tudi način 
njihovega razreševanja.  
 
Ta navodila pripomorejo k temu, da bo naslednji projekt še bolje voden, da bo izvedba 
bolj kvalitetna in hitrejša, da bodo stroški nižji in da bo naročnik na koncu še bolj 
zadovoljen. To pa je bistvo učeče se združbe. 
 
V tabeli 10 so zbrani vsi glavni izdelki projekta z njihovimi avtorji in fazami življenjskega 
cikla, v katerem nastanejo. 
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Tabela 10: Izdelki projekta 

 IZVAJALEC GLAVNI IZDELEK FAZE

Vizija projekta problemski tim za pripravo vizije 
projekta 

konceptualne faze 

Zahteve uporabnika problemski tim za pripravo zahtev 
uporabnika 

konceptualne faze 

Ocena smotrnosti projekta problemski tim za pripravo ocene 
smotrnosti projekta 

konceptualne faze 

Lista tveganj problemski tim za spremljanje in 
obvladovanje tveganja 

konceptualne faze 

Smernice izvedbe problemski tim za pripravo arhitekture faze planiranja izvedbe 
Arhitektura produkta problemski tim za pripravo arhitekture faze planiranja izvedbe 
Arhitektura testiranja problemski tim za pripravo arhitekture faze planiranja izvedbe 
WBS projektni manager faze planiranja izvedbe 
Plan izvedbe projektni manager faze planiranja izvedbe 
Specifikacija izvedbe stalni timi izvajalcev faze izvedbe 
Končni produkt stalni timi izvajalcev faze izvedbe 
Specifikacija testiranja stalni timi izvajalcev faze prenosa 
Poročila o testiranju stalni timi izvajalcev faze prenosa 
Uporabniška 
dokumentacija 

stalni tim za pripravo uporabniške 
dokumentacije 

faze prenosa 

Prevzemni dokument problemski tim za končno testiranje faze prenosa 

Zgodovina projekta projektni manager faze prenosa 

Poročila o poteku projekta projektni manager vseh faz 

 

5.4 OBVLADOVANJE TVEGANJA 
Tveganje lahko definiramo kot možnost, da se to, kar pričakujemo, ne bo zgodilo. Če 
to prevedemo v jezik projektnega managementa, je tveganje možnost, da bodo izhodni 
parametri projekta (stroški, roki) odstopali od planiranih (Conroy, 1998, str. 354). 
Njegova analiza je torej študij prihodnosti in morebitnih nevarnosti v prihodnosti 
(Nikander, 1997, str. 371). Velikost tveganja je verjetnost, da bo izhodna veličina 
odstopala od planirane. V teoriji se kot merilo pojavlja varianca oz. standardni odklon 
(Verjetnost, da bo izhodna veličina v mejah planirana veličina +- standardni odklon, je 
67%). 
 
Tveganju se ne moremo izogniti, obstaja vedno in povsod. Praksa kaže, da ga je tudi 
meriti nemogoče (Bachy, 1997, str. 217), saj so take napovedi še bolj tvegane od 
tveganja samega. Seveda pa to ne pomeni, da lahko projekt prepustimo stihiji. 
Obvladovanje tveganja je pomemben del projektnega managementa. Dodatni 
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vložki v te aktivnosti prinesejo drastično znižanje posledic tveganja (MacConnell, 1997, 
str. 95). Zmanjšajo se morebitna odstopanja, predvsem pa se nevtralizirajo njihove 
posledice.  
 
Odstopanje zunanje veličine od planirane je odvisno od več dejavnikov. S preprosto 
enačbo lahko ponazorimo: 
 
∆V=(∆Z+∆N)·∆T  
 

• ∆V – odstopanje izhodne veličine 
- stroški projekta 
- roki izvedbe 
- kvaliteta produkta 

V enačbi nastopa ena od naštetih veličin. Prvi dve sta ponavadi povezani. 
Odmikanje rokov pomeni, da bodo tudi stroški projekta večji. Kvaliteta produkta 
se načeloma poveča, če so stroški večji, vendar to pravilo ne velja vedno in 
povsod. Vendar nas te medsebojne povezanosti v tej enačbi ne zanimajo. Pri 
analizi tveganja je pomembnejši vpliv odstopanj na desni strani enačbe na 
odstopanja izhodnih veličin. 

 
• ∆Z – odstopanje zunanjih vhodnih parametrov 

- nepredvideno delovanje naročnikov (spremembe zahtev, nedefiniranost 
zahtev, zamude pri plačilu...) 

- nepredvideno delovanje dobaviteljev (odpoved dobave, povečanje cene, 
zamude pri dobavah, dobavljeni sestavni deli ne ustrezajo zahtevam oz. 
zahtevanemu kvalitetnemu nivoju...) 

- nepredvidena dogajanja na trgu delovne sile 
- ostali vplivi okolice (tehnološki napredek, nova orodja...) 

 

• ∆N – odstopanje notranjih vhodnih parametrov 
- napačne ocene pri planiranju 
- slaba motivacija izvajalcev 
- komunikacijske ovire (zadrževanje informacij) 
- nepravočasne korektivne akcije 
- tehnično tveganje (neprave tehnične rešitve v konceptualni fazi, 

podcenjevanje težavnosti realizacije) 
 

• ∆T – časovno obdobje med dvema evaluacijama veličin 
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Odstopanja izhodnih veličin zmanjšamo tako, da čim bolj zmanjšamo odstopanja 
vhodnih veličin na desni strani enačbe. Pri tem se seveda predvsem ukvarjamo z 
odstopanji v negativni smeri (povečanje stroškov in odmikanje rokov). 
 
Odstopanja zunanjih vhodnih veličin in posledice le-teh zmanjšamo s tesnim 
sodelovanjem z naročniki in dobavitelji v vseh fazah projekta. Če je le mogoče, jih 
vključimo v delo problemskih timov. Dodatno zmanjšamo tveganje s sprotnim 
spremljanjem razmer na trgu izdelkov, na trgu delovne sile, s sodelovanjem v 
strokovnih združenjih, v standardizacijskih organih... Večjim pretresom na trgu delovne 
sile se izognemo z razvijanjem pripadnosti zaposlenih podjetju. To pa je že del 
motivacijske strukture (Poglavje 3.2.4). 
 
Na notranje vhodne parametre imamo ponavadi precej večji vpliv kot na zunanje. 
Odstopanja obvladujemo z ustreznimi organizacijskimi strukturami in načinom dela. Pri 
tem je predvsem pomembno, da dejanske strukture čim bolj ustrezajo formalnim. 
Tehnično tveganje zmanjšamo z natančnim upoštevanjem zaporedja tehničnih 
izdelkov. Najprej se izdela arhitektura produkta, sledi izvedba v več fazah. Izdelava 
arhitekture se podpre s prototipi. Večina tveganj se tako razreši v zgodnjih fazah 
projekta. Med ostale ukrepe za obvladovanje tveganja štejemo: 

• Uvedba problemskega tima za spremljanje in obvladovanje največjih tveganj 
Tim je sestavljen iz oseb, ki v vsaki stvari vidijo nevarnost. Njihova naloga je, da 
morebitno tveganje natančno določijo, predlagajo ukrepe za njegovo 
obvladovanje in nato spremljajo njegovo razreševanje. Njihov pregled na projekt 
je pesimističen. Zato projektni manager ne sme biti član tega tima, saj gleda na 
projekt s pozitivnega stališča. Seveda pa z njim tesno sodeluje.  

• Urejanje liste tveganj 
Formira se lista 10 največjih tveganj, ki je dostopna vsem udeležencem projekta. 
Vsakdo ima tudi pravico in dolžnost predlagati nova tveganja in način 
razreševanja starih. Uvede se dodatni anonimni komunikacijski kanal, po katerem 
lahko izvajalci obveščajo nadrejene, ne da bi s tem ogrozili odnose v timih. Lista 
se vseskozi osvežuje, vsako tveganje se spremlja skozi celoten projekt. Za 
urejanje liste tveganj je zadolžen problemski tim za spremljanje in obvladovanje 
največjih tveganj. 

 
V zgornji enačbi nastopa tudi čas med dvema evaluacijama izhodnih veličin. Manjši 
kot je, manjše je tudi njihovo odstopanje. V praksi to pravilo upoštevamo s sprotno 
kontrolo. Omogoča jo izvedba v več iteracijah. V primeru odstopanj se takoj uvedejo 
korektivne akcije. 
 
Naj za konec omenim še pozitiven vpliv timske organizacijske strukture na 
obvladovanje tveganja. Teorija govori, da se to zmanjša, če so veličine med seboj 
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ustrezno statistično povezane. Merilo za tako povezavo je kovarianca. V praksi to 
pomeni, da v organizacijske strukture in procese vgradimo to medsebojno odvisnost. 
Timska organizacijska struktura prispeva k zmanjšanju tveganja prav na ta način. V 
ostalih organizacijskih strukturah so posamezniki zadolženi za izvedbo svoje 
aktivnosti. Tveganje, da ta posameznik dela ne bo opravil v roku, je precej veliko. Če je 
aktivnost na kritični poti, bo to vplivalo na celoten projekt. V timski organizacijski 
strukturi pa je za širšo delovno nalogo zadolžen tim. Njegovi člani si medsebojno 
pomagajo. Posameznikom, ki so pri svojem delu naleteli na večje težave, priskočijo na 
pomoč ostali, ki so svoje delo opravili hitreje. Verjetnost, da bo celotna delovna naloga 
opravljena v predvidenem roku, je precej večja. 

5.5 ZAGOTAVLJANJE KVALITETE 

5.5.1 Osnovne značilnosti in metode za zagotavljanje kvalitete 
Osnovni cilj vseh metod za zagotavljanje kvalitete je produkt, ki ustreza zahtevam 
naročnika in zahtevani ravni kvalitete.  
 
Klasične metode so se osredotočile na mehanizme za detekcijo slabih izdelkov. 
Pravzaprav se niso ubadali s problemom, kako doseči boljšo kvaliteto. Potrebno je bilo 
le izločiti nekvalitetne produkte na koncu delovnega procesa.  
 
Sodobnejše metode so razširile svoj pogled. V procese so se začeli vgrajevati dodatni 
postopki in akcije za zagotavljanje kvalitete. Nastala je ideja celovitega obvladovanja 
kakovosti - TQM, ki v sebi združuje:  

• postopke, ki preprečujejo izdelavo nekvalitetnih izdelkov 
• kontrolo vmesnih produktov 
• kontrolo končnega produkta 
• kontrolo postopkov za zagotavljanje kvalitete 

 
Tudi pri TQM torej ne gre brez končne kontrole izdelka. Ostali postopki sicer postavijo 
standarde za kvaliteto produkta, postopki kontrole pa te standarde udejanjijo (Badiru, 
1991, str. 75).  
 
Klasični pogled na zagotavljanje kvalitete je mogoče smiseln le za množično 
proizvodnjo tehnološko manj zahtevnih izdelkov. Pri projektih pa je končni produkt le 
eden. Če ta ne ustreza zahtevam naročnika in zahtevani ravni kvalitete, je celoten 
projekt neuspešen. Ideja TQM je v tem primeru edina smiselna rešitev. Vse akcije v 
celotnem življenjskem ciklu projekta morajo vsebovati tudi komponento zagotavljanja 
kvalitete. Dodatni stroški so malenkostni v primerjavi z dvigom kvalitete končnega 
produkta. 
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Projekti razvoja visokotehnoloških izdelkov pri tem niso nikakršna izjema. Osnova so 
ustrezne organizacijske strukture, v katere so vgrajeni postopki za zagotavljanje 
kvalitete. Dodatno se izvaja tudi kontrola vseh izdelkov ob glavnih in pomožnih 
mejnikih ter kontrola postopkov za zagotavljanje kvalitete. 
 
Strukture in procesi so opisani v poslovniku podjetja in organizacijskih enot. Poslovnik 
mora biti ravno prav podroben, da je po eni strani še razumljiv, po drugi pa ne pušča 
preveč sivih con. Določa: 

• kaj je potrebno narediti (katere izdelke projekta in kako podrobno) 
• kdaj jih je potrebno narediti (faze projekta, aktivnosti faz, mejniki) 
• kdo jih mora narediti (zadolžitve odgovornosti, avtoriteta) 
• merila uspeha (določitev standardnega učinka, uporabljene metrike) 

 
Seveda pa vsega s pravili ni mogoče določiti. Težimo k temu, da skrb za kvaliteto 
dela in izdelka postane del kulture podjetja. Tako je vsaka odločitev, vsaka akcija 
usmerjena k zagotavljanju kvalitete. Ta način je najcenejši in najbolj učinkovit. 
Izgradnja take kulture organizacije pa je seveda dolgotrajen, dobro načrtovan in voden 
proces. 
 
Kvalitetno delo v osnovi zagotavlja timska organizacijska struktura. Vloge in zadolžitve 
posameznikov in timov v projektu so natančno določene. V stalne in problemske time 
so vključeni strokovnjaki, ki področje dela najbolje obvladajo. Za odločitve imajo široka 
pooblastila. Vendar to ne pomeni, da lahko posamezniki delujejo popolnoma po svoji 
volji. Ostali člani timov vsako odločitev pretehtajo in jo osvetlijo z različnih zornih kotov. 
Odgovornost je tako individualna in hkrati timska. Pomembno je tudi vključevanje 
predstavnikov naročnikov in dobaviteljev v delo problemskih timov. S tem je 
zagotovljeno natančno spoštovanje naročnikovih zahtev in ustrezna raven kvalitete 
dobavljenih sestavnih delov. Osnova za kvalitetno delo so tudi horizontalni in vertikalni 
komunikacijski kanali brez ovir. 

5.5.2 Postopki za zagotavljanje kvalitete 
Med postopke za zagotavljanje kvalitete štejemo že samo razdelitev življenjskega cikla 
projekta na faze. Težišče dela v posameznih fazah je določeno. S tem se natančno 
predpiše zaporedje izdelkov projekta. Delo se sicer prekriva, a prav to prekrivanje 
zagotavlja sprotno verifikacijo predhodnih izdelkov. Izvedba v več iteracijah omogoča, 
da se najbolj tvegane odločitve sprejemajo v zgodnjih fazah. V kasnejših fazah se 
pravilnost odločitev vseskozi preverja in po potrebi se izvedejo dodatne akcije. Tudi 
mejniki igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju kvalitete. Seveda to velja, le če so 
zahteve zanje natančno določene in če se tudi skrbno preverijo. Kvaliteten izdelek je 
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tudi rezultat skrbno izdelane arhitekture produkta, v kateri se predvidi vgradnja 
kupljenih in pouporabljenih komponent.  
 
Pomemben postopek, ki ga bom podrobneje opisal, je sistem kontrole sprememb. 
Projekt razvoja visokotehnološkega produkta si lahko predstavljamo kot streljanje v 
premikajočo se tarčo. Izdelki projekta se morajo vseskozi prilagajati novim dognanjem. 
Seveda pa morajo biti vse spremembe kontrolirane. V nasprotnem primeru bo pot do 
cilja dolga in kaotična, končni produkt pa najverjetneje nekvaliteten in ne bo ustrezal 
zahtevam naročnika. Prav to urejenost zagotavlja postopek kontrole sprememb, ki so 
mu podvrženi skoraj vsi izdelki projekta (vizija projekta, zahteve uporabnika, ocena 
smotrnosti projekta, smernice izvedbe, arhitektura produkta, arhitektura testiranja 
produkta, WBS, plan izvedbe, specifikacija izvedbe in testiranja, končni produkt). 
 
Postopek izdelave in spreminjanja izdelka projekta poteka v več fazah: 
1. Izdelek v predvideni fazi življenjskega cikla izdela tim oz. posameznik, ki je za to 

zadolžen. V tej fazi se spremembe vgrajujejo v izdelek mimo postopka kontrole 
sprememb. 

2. Komisija pregleda izdelek, in ko se upoštevajo vse njene pripombe, potrdi, da je 
izdelek realiziran.   

3. Spremembe izdelka lahko predlaga vsakdo, ki ima za to utemeljene razloge. 
Spremembe se sprejmejo oz. zavrnejo po postopku kontrole sprememb. 

 
Za vsak izdelek je torej določena komisija, ki ga pregleduje, in sprejema ter zavrača 
spremembe. Komisijo sestavljajo člani tima, ki so izdelek izdelali, in ostali , ki so zanj 
še posebno zainteresirani. Ponavadi so to člani vodstva podjetja in razvojnega 
oddelka, projektni manager, predstavniki naročnika in dobaviteljev, managerji 
tehničnostrokovnih sektorjev... Sestavo komisij določa poslovnik, lahko pa se po 
potrebi za posamezne primere dodajo novi člani.  Postopek spreminjanja izdelka ima 
več stopenj, prav nobena se ne sme izpustiti. Stopnje si sledijo: 
1. Predlog za spremembo 

Predlagatelj opiše spremembo in razloge zanjo. Ovrednoti prednosti in slabosti 
predloga (vpliv na stroške, roke, kvaliteto, razporeditev zaposlenih in sredstev). 
Opiše tudi vpliv na ostale izdelke projekta ter določi področja, ki jih spremembe 
prizadenejo. 

2. Pregled predloga 
Komisija pregleduje predloge paketno, tako da čim manj moti ostalo delo. Najprej 
si pridobi mnenja timov in posameznikov, ki jih spremembe prizadenejo. Posebej 
je pozorna na mogoče vplive sprememb na ostale izdelke projekta. 
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3. Potrditev oz. zavrnitev predloga 
Komisija presodi, ali prednosti spremembe odtehtajo slabosti in ali je projekt v fazi, 
ki še dovoljuje take spremembe. Na osnovi tega predlog potrdi ali pa ga zavrne. 
Njena odločitev je obvezujoča za vse.  

4. Obveščanje zainteresiranih  
O odločitvi se obvesti vse zainteresirane, predvsem pa time in posameznike, ki 
morajo zaradi spremembe izvesti dodatno delo. 

5. Spreminjanje ostalih izdelkov 
Takoj se podajo predlogi za spremembe ostalih izdelkov, na katere prvotna 
sprememba vpliva. Realizira jo predlagatelj prvotne spremembe ali pa tim oz. 
posameznik, ki je izdelek izdelal. Sprejme se po postopku kontrole sprememb. 
Projektni manager kontrolira, ali so se res vsi izdelki ustrezno uskladili. 

 
Prednosti kontroliranega spreminjanja izdelkov projekta so številne: 

• Preprečuje se vgradnja nepotrebnih sprememb. 
• Poveča se kvaliteta odločitev, saj pri odločanju sodelujejo vsi zainteresirani. 
• Zagotavlja se usklajenost vseh izdelkov projekta. 
• Omogoča spremljanje napredka projekta (možnost uporabe metrik). 
• Poznana je zgodovina projekta in posameznih izdelkov. 

 
Seveda postopki kontrole sprememb zahtevajo dodatne vložke in s tem tudi stroške, 
vendar jih prednosti tudi pri manjših projektih odtehtajo. Pri večjih projektih je kontrola 
sprememb še toliko bolj nujna, če želimo urejen potek in kvaliteten končni rezultat. 
Postopki so ponavadi avtomatizirani. Na tržišču je precej računalniških orodij, ki to 
omogočajo. S tem se nepotrebni režijski stroški skrčijo na minimum. 
 
Tudi pri sodobnih metodah zagotavljanja kvalitete je kontrola izdelkov pomemben 
člen. V preverjanje se vključijo vsi izdelki projekta. Večinoma se verificirajo z izdelki 
poznejših faz (npr. arhitektura produkta s prototipom). Sproti se prilagajajo novim 
spoznanjem. Seveda spremembe niso stihijske, ampak so izvedene po postopku 
kontrole sprememb. Za testiranje končnega produkta so zadolženi posebni delovni 
timi. Testiranje se načrtuje vzporedno s samim izdelkom, izvaja pa se tudi ob vmesnih 
mejnikih in ne le na koncu projekta. Problemi se sproti odpravljajo. Vseskozi se vodi 
statistika najdenih in odpravljenih napak. Ta je pomemben del projektnih poročil. 
 
Na koncu ne smem pozabiti tudi na planiranje in kontrolo postopkov za 
zagotavljanje kvalitete. V podjetju oz. razvojnem oddelku obstajajo timi in (ali) 
posamezniki, ki skrbijo za to. Kot osnova jim služi dokument zgodovina projekta, ki ga 
sestavi projektni manager na koncu vsakega projekta. Učijo se torej na izkušnjah. Med 
potekom projekta skrbijo, da predvidene aktivnosti ustrezno potekajo.  
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Uveljavljeni, računalniško podprti postopki za zagotavljanje kvalitete torej zagotavljajo 
predvidljiv potek projekta in kakovosten končni produkt. Dodatno omogočajo 
primerljivost med različnimi projekti, torej učenje organizacije. Naslednji projekti bodo 
zato kvalitetnejši, prav tako pa tudi končni produkti. 

6 ZAKLJUČEK 
Podjetja razvitih držav vse več dohodka ustvarijo z visokotehnološkimi izdelki. Klasične 
delovno intenzivne in ekološko sporne panoge se selijo na vzhod in jug. Pravzaprav 
prav znanje in uporaba le-tega loči gospodarstva razvitih od nerazvitih dežel. Slovenija 
je na poti v skupino razvitih držav, a spoznanje, da le znanje vodi tja, še ni popolnoma 
prevladalo. Strokovnjakov predvsem na tehničnem področju tako v svetu kot tudi pri 
nas kronično primanjkuje. Zato je nujna optimalna izraba njihovih zmožnosti. 
Oblikovanje organizacije in uvedba postopkov, ki to omogočajo, je glavna tema 
magistrskega dela.  
 
Posebno pozornost sem v prvem delu magistrskega dela posvetil enovitim 
organizacijskim strukturam. Pri tehnični strukturi sem poudaril glavno dilemo deljenja 
skupne delovne naloge na elementarne enote. To je podrobnost deljenja. Ugotovil 
sem, da pri sodobnih projektih drobljenje na opravila ni smiselno, saj si s tem naložimo 
ogromno dela, ki se v kasnejših fazah največkrat izkaže za nesmiselno. Poleg tega pri 
izvajalcih naleti na neodobravanje, saj je njihov pogled na način izvedbe dela lahko 
popolnoma drugačen in ne nujno slabši. S preveč natančnim opisom pa se jim krati 
pravica do kreativnosti, kar v krogih strokovnjakov zelo negativno deluje na motivacijo. 
Zato sem predlagal, da se pri planiranju tehnične strukture skupna delovna naloga deli 
na elementarne delovne naloge, ki ustrezajo dvema kriterijema: 

• Rezultat naloge je izdelek. 
• Izdela ga osnovna organizacijska enota, tim. 

 
Nadaljnja drobljenja pa smatramo kot interni problem tima, ki je zadolžen za izvedbo. 
Oni so za to delo usposobljeni in tudi zainteresirani. Management tako ohrani pogled 
na celoto in se lahko bolj koncentrira na reševanje glavnih organizacijskih dilem.  
  
Pri oblastni strukturi sem poudaril potrebo po širokem kontrolnem razponu, saj so 
odločitve kvalitetnejše, če jih sprejema strokovnjak, ki ima z določenega področja 
največ znanja in izkušenj. Managerjem pa tako ostaja več časa za management 
projektov in se manj ukvarjajo s samo izvedbo. Tudi komunikacijska struktura je za 
pravilnost odločitev zelo pomembna. Potrebno je izrabiti vse komunikacijske kanale, 
vertikalne in horizontalne, formalne in neformalne. Zavedati pa se je potrebno tudi 
nevarnosti poplave podatkov, iz katerih je zelo težko izluščiti prave informacije. Pri 



- 99 - 

oblikovanju motivacijske strukture je predvsem potrebno upoštevati strukturo 
zaposlenih. Ti so večinoma visokoizobraženi in materialno preskrbljeni. Nanje 
motivacijsko deluje predvsem zadovoljevanje višjih potreb na Maslowovi hierarhiji, torej 
potreb po ugledu v družbi, samospoštovanju in samouresničitvi.   
 
Ugotovitve o enovitih organizacijskih strukturah sem združil v poglavju o sestavljenih 
strukturah. Pri ravnalni strukturi sem se med čisto projektno in projektnomatrično 
organizacijsko strukturo opredelil za drugo. Ta je fleksibilnejša, kar omogoča hitre 
odzive na spremembe v okolju. Opozoril sem na pomanjkljivost opisov ravnalnih 
struktur, ki podpirajo projektno delo, v strokovni literaturi. Večinoma se vsi avtorji 
zadovoljijo s trditvijo, da projekt izpelje projektni tim. Vendar pa v sodobnih projektih 
sodeluje tudi 50 in več udeležencev. Učinkovitost dela v tako velikih skupinah pa 
dokazano ni optimalna. Zato sem v ravnalno strukturo vpeljal stalne delovne time kot 
elementarne organizacijske enote, ki jih sestavlja 5 do 6 razvojnih inženirjev. Ti so 
sposobni prevzeti in izpeljati kompleksne delovne naloge. Sami si določajo, kako in 
kdo jih bo realiziral. Praviloma vsi sodelujejo pri izdelavi načrta in kontroli izvedbe, za 
realizacijo pa sta zadolžena en ali dva člana. Stalni delovni timi se združujejo v 
tehničnostrokovne sektorje, ki so temeljne enote, v katerih se zbira in razvija znanje z 
določenega strokovnega področja. Poleg stalnih delovnih timov sem v strukturo vpeljal 
tudi problemske time. To so začasni timi, v katerih se izvajajo najbolj kompleksne 
delovne naloge. Sestavljajo jih strokovnjaki razvojnega in ostalih oddelkov ter tudi 
zunanji sodelavci, ki imajo iz izbrane problematike največ znanja in izkušenj ali pa so 
za rešitev problema najbolj zainteresirani. Vanje vključimo tudi naročnike projekta in 
dobavitelje. Središčna vloga v projektu seveda pripada projektnemu managerju. Ta je 
lahko pravi profesionalec, pri manjših projektih pa njegovo vlogo prevzame kar eden 
izmed izvajalcev, ki je za to delo posebej zainteresiran. Projektni managerji so 
združeni v timu projektnih managerjev, ki ga vodi manager projektov. Ta tudi ureja 
interakcije med projekti in jim določa prioriteto. 
 
Formalne organizacijske strukture, ki so združene v ravnalni strukturi, same po sebi še 
ne zagotavljajo usklajenega delovanja ljudi. Posamezniki v organizaciji potrebujejo za 
svoje delovanje pravila in smernice, ki uokvirijo in usmerijo odločitve proti skupnemu 
cilju. Večina jih je nenapisanih, samoumevnih. Ta pravila, ki so v obliki vrednot, norm, 
ritualov, sestavljajo kulturo organizacije. Razumemo jo lahko tudi kot skupek 
neformalnih odnosov, torej kot neformalno organizacijsko strukturo. Kultura podjetja, ki 
razvija produkte visoke tehnologije, teži h klanski obliki organizacijske strukture. To še 
toliko bolj velja za subkulturo razvojnega oddelka. Za to vrsto kulture pa je značilno, da 
so pravila trdno postavljena in se le stežka in počasi spreminjajo. Vanjo je potrebno 
vgraditi tudi vrednote nenehnega učenja, spreminjanja in prilagajanja. Le tako 
statičnost kulture ne omejuje razvoja podjetja. 
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V razvojnem oddelku Iskratela organizacijske strukture odstopajo od zgornjih 
ugotovitev. Planiranje tehnične strukture je preveč podrobno, kontrolni razpon oblastne 
strukture je preozek, prekinjeni so komunikacijski kanali med tehničnostrokovnimi 
sektorji. Pri motivaciji zaposlenih je premalo poudarka na zanimivosti dela, možnostih 
doseganja osebnih ciljev in napredovanja. Sistem nagrajevanja je pomanjkljiv in se 
prehitro spreminja. Ravnalna struktura je preveč toga. Razvoju ustrezne kulture 
organizacije nihče ne posveča posebne pozornost. To so glavni razlogi za premalo 
učinkovito delo in večkrat tudi nezadovoljstvo zaposlenih. 
 
V nadaljevanju sem obdelal organizacijske procese. Pri planiranju sem dokazoval 
neprimernost mrežnih metod, ki že v začetnih fazah življenjskega cikla zahtevajo 
preveč natančne podatke o aktivnostih, njihovih medsebojnih odvisnostih in trajanju. 
Ustreznejša se mi zdi kombinacija WBS-a (členitve projekta po aktivnostih) in 
mejnikov. Pri uveljavljanju sem opisoval prednosti participativnega vodenja in Y 
odnosa managementa do zaposlenih. Pri kontroliranju sem ugotovil, da je zgodnje 
odkrivanje problemov in odpravljanje vzrokov zanje zelo pomembno. Edino 
sprejemljiva je zato sprotna kontrola. 
 
V razvojnem oddelku Iskratela so postopki planiranja projektov nedorečeni. Zaradi 
spodletelih poskusov uvajanja metod mrežnega planiranja večina izvajalcev sedaj s 
skepso sprejema celoten proces planiranja. Uveljavljanje v grobem sledi ugotovitvam 
za projekte razvoja visokotehnološkega produkta, le vodenje je preveč avtoritativno. 
Učinkovito kontroliranje pa je onemogočeno že zaradi slabega planiranja. 
Pomanjkljivosti organizacijskih procesov so vzrok pogosto zmedenemu poteku 
projekta, kar nujno vodi v prekoračitev dogovorjenih rokov izvedbe.  
 
Za konec sem opisal še življenjski cikel projekta. Ugotovil sem, da razdelitev na faze 
življenjskega cikla projekta velja tako za preproste kot tudi za najbolj kompleksne 
projekte. Se pa ti projekti močno razlikujejo po aktivnostih, ki tečejo v posameznih 
fazah. Projekti razvoja visokotehnoloških produktov zaradi negotovosti, ki se 
razrešujejo sproti med potekom, zahtevajo delno vzporedni delovni proces. Izdelki 
zgodnjih faz se verificirajo z izdelki poznejših faz projekta. Na osnovi novih spoznanj 
se po urejenem postopku kontrole sprememb tudi popravijo.  
 
Pri projektih razvoja telefonskih central v razvojnem oddelku Iskratela se uporablja 
sodoben iterativni način dela. Do tega smo prišli na osnovi izkušenj. Ker nov način ni 
natančno določen in opisan, prihaja do prevelikih poenostavitev in odklonov od 
osnovnega koncepta. Roki izvedbe se zato pogosto zamikajo v prihodnost. 
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