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1 Uvod 
 

1.1 Problematika in namen magistrskega dela 
 
Globalizacija, visokotehnološki razvoj, hitre spremembe, dinamičnost družbe in okolja 
nasploh silita podjetja sodobnega časa v maksimalno popolnost in prilagodljivost svojega 
delovanja. Mehanizmi za dosego teh ciljev so različni, med njimi sta vsekakor pomembna 
primerna organiziranost in doseganje kakovosti na vseh nivojih, oboje pa v tekmovalnem 
okolju današnjega časa predstavlja določeno prednost pred konkurenco na trgu. V 
organizacijah, kjer so projekti temeljna sestavina poslovanja, je projektno usmerjena 
organiziranost pomemben dejavnik, ki omogoča čim boljši izkoristek virov in s primernim 
ravnanjem predstavlja oviro pred neuspehom projektov samih in posledično celotne 
organizacije, ki je od teh projektov odvisna. Sama kakovost, tako procesov, ki se odvijajo 
znotraj organizacije kot tudi produktov, katerih kakovost je odvisna tudi od kakovosti 
procesov, pa danes predstavlja poleg neke konkurenčne prednosti pred konkurenti na trgu tudi 
zahteve odjemalcev, ki niso več zadovoljni le s povprečnim proizvodom, ampak z vrhunskim. 
Podjetja, ki so danes uspešna in vsebujejo visokotehnološke raziskovalno razvojne oddelke, 
se morajo še posebej zavedati izzivov, ki jih prinašajo hitre spremembe na področju njihovega 
delovanja. Te spremembe se kažejo tako v tehnoloških spremembah kot tudi pogojih, ki se 
spreminjajo na trgu. Slednji so mnogokrat odvisni prav od prvih. 
 
Projekti, projektni management, kakovost procesov in vse to v razvojnem sektorju podjetja, ki 
deluje na področju razvoja sodobnih telekomunikacijskih produktov, je glavna tema tega 
magistrskega dela. Zato se zdi umestna opredelitev pojmov projekt, projektni management, 
proces, kakovost, razvoj in raziskave, ki so s samim razvojem tesno povezani.  
 
Projekt je skupina povezanih in organizirano izvršenih aktivnosti, z jasno definirano začetno 
in končno točko ter z namenom doseganja rezultatov, ki zadovoljujejo potrebam organizacije, 
katere izvirajo iz tekočih poslovnih planov (Young, 1996, str. 16). 
 
Projektni management je veda o vodenju projekta od njegove konceptualne do zaključne faze. 
Zahteva aplikacijo primernih veščin oziroma strokovnih znanj ter tehnik in orodij z namenom, 
da je projekt zaključen v skladu z zahtevami, pravočasno in z danim proračunom (Deeprose, 
2002, str. 7). Od operativnega managementa se razlikuje po uporabljenih orodjih, izrazitem 
poudarku na planiranju in posebnem odnosu med managerjem in timom. Projektni managerji 
običajno dosegajo delovne cilje s pomočjo zaposlenih, ki sicer poročajo svojim nadrejenim v 
funkcijski, vertikalni vlogi. 
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Proces je transformacija seta vhodov, ki lahko vsebuje akcije, metode in operacije, v želene 
izhode v obliki proizvodov, informacij, storitev oziroma v splošnem rezultatov (Oakland v 
Lock, 1994, str. 15). 
 
Kupcu oziroma odjemalcu orientirana Juranova definicija kakovosti pravi, da je to zmožnost 
uporabe, po Garvinu pa to pomeni dobrine, ki najbolj zadovoljujejo odjemalčeve prioritete. 
Proizvodno orientirana Crosbyjeva definicija kakovost označuje kot prilagoditev zahtevam 
(Bennett, 1996, str. 54). 
 
Raziskovanje je zavestno usmerjeno iskanje za pridobitev novega znanja. Je izhodišče za 
naraščajoče število značilnih raznolikih proizvodov in različnih procesov njihovega 
ustvarjanja. Raziskave imajo, po opredelitvi, negotov učinek. Razvojno raziskovanje, ki je 
bolj ciljno usmerjeno, je bolj merljivo (in morda tudi bolj obvladljivo) kot temeljne in 
uporabne raziskave. Toda nemajhen del zneskov razvojnih raziskav bo moral biti prav tako 
odpisan kot izguba (Mihelčič, 2002, str. 128). Kot drugo stopnjo opredelimo razvojne 
dejavnosti, s katerimi se z načrtovanjem izdelkov zaposleni v industrijskem podjetju ukvarjajo 
takrat, ko še tudi ni povsem jasno, ali bo določen izdelek prišel v redno proizvodnjo ali ne 
(Mihelčič, 2002, str. 130). 
 
Iskra Transmission d.d. ima svojo zgodovino na področju razvoja visokotehnoloških izdelkov 
že iz časov po drugi svetovni vojni, ko je bilo leta 1946 ustanovljeno podjetje Iskra. Večkrat 
se je preoblikovalo, danes pa v tej obliki zaposluje približno 150 ljudi, med katerimi je velik 
delež strokovnjakov z elektrotehniškega področja. Na tržišču se podjetje predstavlja v vlogah 
razvojno proizvodne organizacije in integratorja sistemskih rešitev, z lastnim razvojem in 
proizvodnjo prenosnih sistemov pa si je zagotovilo prepoznavno vlogo na globalnem tržišču. 
Razvojni sektor podjetja se ukvarja s programom radijskih in optičnih prenosnih sistemov. 
Delo je usmerjeno projektno. Kakovost tako v razvojnem sektorju kot v celotnem podjetju je 
rezultat skupnih naporov vseh zaposlenih ob popolni podpori vodstva. 
 
Namen magistrskega dela je na osnovi analiz in zaključkov podati predloge za izboljšanje 
organiziranosti v razvojnem sektorju Iskre Transmission d.d. in na osnovi eventuelne 
aplikacije teh predlogov tudi dosegati boljše delovne rezultate ter s tem zagotoviti pravočasen 
nastop kvalitetnega izdelka na konkurenčnem trgu. Predlogi so podani najprej s časovnega 
vidika vodenja projektov v sektorju, zatem s kakovostnega vidika razvojnega procesa, končno 
obravnavam še kombinacijo vodenja projektov v razvojnem procesu. Namen je torej na 
osnovi analiz in poiskanih stičnih točk vodenja projektov skozi čas in razvojnega procesa, ki 
je v skladu z zahtevami kakovosti, določiti napake oziroma slabosti in jih po danih možnostih 
odpraviti.  
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1.2 Cilj magistrskega dela 
 
Ob prehodu strateške usmeritve podjetja s prodaje zaključenih projektov znanemu kupcu na 
prodajo zaključenih produktov neznanemu kupcu je visoka kakovost izdelka še kako 
pomembna. Zato želimo, da je izdelek, ki ga ponujamo na trgu, popoln. Idealne popolnosti 
seveda ni mogoče doseči, lahko pa se ji čimbolj približamo s pomočjo ukrepov tam, kjer je to 
mogoče. Znaten vpliv na kvaliteto prodanega proizvoda ima seveda kvaliteta razvojnega 
procesa, v katerem izdelek nastaja, in pravilno vodenje projekta razvoja tega izdelka. Da bi 
bili čim bolje pripravljeni na nov način nastopa na trgu, je smiselno v posameznih segmentih 
poslovanja podjetja in tako tudi v razvojnem sektorju stremeti k idealnosti.  Kljub prenovi 
poslovnih procesov v podjetju in vloženim naporom za uskladitev z zahtevami standardov 
kakovosti ISO 9001:2000 pa se v razvojnem sektorju podjetja še vedno kažejo določene 
anomalije, ki bi jih bilo potrebno odpraviti za doseganje boljših poslovnih rezultatov. Te 
anomalije se izražajo predvsem v časovnih zaostankih razvoja novega izdelka. Postavljeni 
roki za prihod izdelka na trg lahko tako postanejo nerealni ali pa na račun pravočasnosti 
nastopa na trgu trpi kvaliteta. Z enakimi težavami se danes zaradi hitrega razvoja in velike 
konkurence na področju telekomunikacijske tehnologije srečujejo mnoga podjetja, med njimi 
tudi nekatera velika imena. Cilj tega magistrskega dela je raziskati vzroke za te časovne 
zamike v razvojnem sektorju in analizirati vodenje projektov v razvojnem sektorju, kakovost 
razvojnega procesa ter skladnost obstoječega vodenja projektov z obstoječim razvojnim 
procesom. Na osnovi opravljenih analiz je mogoče povzeti zaključke, ki bodo v pomoč pri 
doseganju namena tega dela. 
 

1.3 Metode dela 
 
V okviru magistrskega dela analiziram vodenje projektov in razvojni proces v sektorju 
razvoja Iskre Transmission d.d. Hkrati je to tudi kvalitativna analiza procesa in primerjalna 
analiza dogajanja v matrični ravnini, kjer horizontalno vejo predstavlja vodenje projektov, 
vertikalno vejo pa obvladovanje razvojnega procesa, ki zadošča mednarodnim standardom 
kakovosti. 
 
Pred izvedbo analize sem preučil in opisal teoretično podlago iz tematike projektov in 
projektnega managementa, vodenja in organiziranja dela ter kakovosti in mednarodnega 
standarda ISO 9001:2000. Pri tem mi je bila v pomoč domača in tuja strokovna literatura, viri, 
prispevki in članki s teh področij, uporabil pa sem tudi lastna znanja, ki sem jih pridobil v 
času študija na magistrskem programu, in znanja, ki sem jih s svojim delom pridobil v 
podjetju. 
 
Analiza temelji na predhodni predstavitvi problematike v matriki vodenja projektov in 
razvojnega procesa ter raziskavi dogajanja v razvojnem sektorju Iskre Transmission d.d. Za 
namen raziskave sem uporabil metodo razgovorov, metodo primerjanja in anketo, ki sem jo 
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izvedel med zaposlenimi v sektorju. Anketa je enaka za managerje in inženirje s tehniki, 
vendar analiza nadalje ločuje med obema anketiranima skupinama. Ločuje tudi med časovno 
komponento vodenja projektov in kakovostno komponento razvojnega procesa. Sledi še 
primerjava obeh komponent v že omenjeni matrični ravnini. Na osnovi raziskave in izvedene 
analize ločeno podajam predloge za izboljšave glede časovne komponente vodenja projektov, 
zatem glede kakovosti razvojnega procesa in nato še predloge glede vodenja projektov v 
razvojnem procesu. 
 

1.4 Struktura poglavij 
 
V uvodnem poglavju opredelim problematiko in namen magistrskega dela, pojasnim cilj 
magistrskega dela in metode dela.  
 
V drugem poglavju obravnavam projekte in projektni management. Zgodovina in opredelitev 
projekta in projektnega managementa predstavljata uvod v poglavje. Po predstavitvi 
projektnega in funkcijskega managementa, sodelavcev pri projektu in organizacijskih struktur 
nastopi obravnava življenjskega cikla projekta s procesi projektnega managementa ter 
obvladovanja časa. Temu sledi še kratka obravnava obvladovanja tveganja ter posebnosti 
projektov in projektnega managementa v razvoju. 
 
Tema tretjega poglavja je vodenje in organiziranje dela. Po opredelitvi vodenja in 
organiziranja dela sledi predstavitev pristopov, modelov in slogov vodenja ter obravnava 
moči, vpliva in odgovornosti. Kadrovanje za projekt, organiziranje dela, komuniciranje in 
konflikti ter motiviranje v projektni skupini predstavljajo osrednji del poglavja. Temu sledi še 
obravnava kontroliranja izvajanja projekta. 
 
Četrto poglavje je namenjeno kakovosti. Po kratkem uvodu z zgodovino in opredelitvijo 
kakovosti preidem preko celovitega zagotavljanja kakovosti na tiste točke zahtev standarda 
kakovosti ISO 9001:2000, ki so pomembne za razvojni proces. Na koncu so predstavljene še 
presoje ter vlogi lastnika in presojevalca procesa. 
 
V petem poglavju je predstavljeno podjetje Iskra Transmission d.d. Predstavljena je 
zgodovina podjetja in dejavnost, organizacija podjetja in razvojnega sektorja ter razvojni 
proces s projekti in projektnim managementom v sektorju. 
 
Šesto poglavje je namenjeno analizi vodenja projektov v razvojnem procesu Iskre 
Transmission d.d., čemur služi primer projekta Iskralink. Najprej je predstavljena 
problematika v matriki vodenja projektov v razvojnem procesu, sledi raziskava in analiza 
rezultatov raziskave. 
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Sedmo poglavje je namenjeno predlogom za izboljšanje vodenja prihodnjih projektov v 
razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. Ločeno so podani predlogi za izboljšanje časovne 
komponente vodenja projektov in kakovostne komponente razvojnega procesa ter predlogi, ki 
obravnavajo matriko vodenja projektov v razvojnem procesu. 
 
Sledi sklep, seznam uporabljene literature in virov ter priloge. 
 

2 Projekti in projektni management 
 

2.1 Zgodovina projekta in projektnega managementa 
 
Ljudje so se skozi zgodovino ukvarjali s planiranjem in obvladovanjem projektov že od 
samega nastanka civilizacije. S časom so se razvile tehnike obvladovanja časa, tveganja, 
stroškov in virov na širokem spektru projektov, pa najsi so to bili projekti s tehničnega ali 
katerega drugega področja. Te zgodnje ideje so bile osnova za razvoj sodobnega projektnega 
managementa, katerega korenine segajo v zgodnja šestdeseta leta, ko so organizacije uvidele 
prednost projektno organiziranega dela (PMI, 2001). 
 
Ob prehodu v dvajseto stoletje je Frederick Taylor (1856-1915) z znanstveno organizacijo 
dela utemeljil, da je lahko delo analizirano in izboljšano z osredotočanjem na njegove 
sestavne dele. Pred tem je bilo mogoče produktivnost izboljšati le s povečanim naporom 
delavcev in podaljševanjem delavnika. Taylorjev sodelavec Henry Gantt (1861-1919) pa je v 
tem času podrobno analiziral zaporedje delovnih operacij. Gantogram, ki ga je razvil in 
omogoča vpogled v časovno zaporedje in trajanje operacij, se je izkazal za tako uporabnega, 
da je še leta 1990, ko so bile dodane povezave, ki so natančneje določale odvisnosti med 
posameznimi opravili, obstajal v izvorni obliki. Kompleksnejši projekti po drugi svetovni 
vojni so zahtevali nove organizacijske oblike. Predstavljene so bile nove tehnike z uporabo 
PERT – Program Evaluation and Review Technique in CPM – Critical Path Method 
diagramov. V zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja pa se je na poslovnih interakcijah 
aplicirala splošna sistemska znanstvena teorija. Za poslovno preživetje je postalo pomembno, 
da vsi funkcionalni deli celote delujejo skladno in sledijo skupnemu cilju oziroma projektu. 
Tega obvladuje projektni manager, ki sestavi ekipo in skrbi za integracijo in komunikacijo v 
horizontalni smeri (Sisk, 1998). Sodobna podjetja se zavedajo, da je implementacija 
projektnega managementa potreba in ne izbira. Ni več vprašanje kako implementirati 
projektni management, pač pa kako hitro je to mogoče storiti (Kerzner, 2003, str. 47). 
 

2.2 Opredelitev projekta in projektnega managementa 
 
Projekt predstavlja set usmerjenih aktivnosti z definirano končno točko in omejeno 
življenjsko dobo (Babcock, 1996, str. 285). Je enkratna aktivnost, katere cilj je nov rezultat ali 



 

 6

proizvod. Odgovornost za projekt je običajno dodeljena eni osebi, ki ji asistira projektni tim. 
Na projekt lahko gledamo z vidika samostojnega procesa, ki vsebuje aktivnosti in ima 
določene vhode in izhode. Za planiranje in kontroliranje delovanja zahteva managerski proces 
in običajno analizira druge procese, med njimi na primer razvoj. Za projekt je značilna ciljna 
usmerjenost, časovna determiniranost in enkratnost. Izvedba projekta zahteva 
interdisciplinarnost, v primeru razvojnih projektov pa je velikega pomena tudi tveganje. 
Projekt lahko torej obravnavamo kot zaporedje aktivnosti in opravil, ki imajo definiran 
začetni in končni datum. Cilj teh aktivnosti, ki se izvajajo skozi več funkcij v podjetju, mora 
biti dosežen v okviru zahtev, pri tem pa so uporabljeni človeški, finančni in drugi viri 
(Kerzner, 2003, str. 2). 
 
Projektni management je proces spremembe vizije v realnost (Turner, 2000, str. 69). Je 
koncepcija vodenja, kjer se za čas trajanja projekta odredi centralna odgovornost za projekt, ki 
se na ustrezen način institucionalizira in organizira v obliki projektne organizacije (Hauc, 
2002, str. 169). Projektni management se izvaja horizontalno skozi funkcije organizacije, 
uporablja vire z različnih nivojev, pretok informacij v vertikalni smeri pa je v primerjavi z 
medfunkcijskim pretokom relativno majhen. Rosenau navaja kot bistvo uspešnega 
projektnega managementa v simultani zadovoljitvi trem omejitvam oziroma trem ciljem, ki 
jih kaže njegov tridimenzionalni graf. Te so učinek projekta omejen s specifikacijo, čas 
omejen s planom in cena omejena s proračunom (Bennett, 1996, str. 171). Babcock to 
ponazori s trinožnikom, ki stoji na učinku, ceni in planu. Uspešen projektni manager drži te tri 
komponente v ravnotežju (Babcock, 1996, str. 286).  Projektni management predstavlja 
planiranje, organiziranje in usmerjanje ter kontroliranje virov podjetja. Za namene uspešne 
zaključitve projekta v horizontalni hierarhiji uporablja funkcijsko osebje podjetja, ki 
predstavlja vertikalno hierarhijo (Kerzner, 2003, str. 4). 
 

2.3 Projektni in funkcijski management 
 
Bistvena razlika med projektnim in funkcijskim managementom je v trajnosti. Medtem, ko se 
prva oblika pojavlja začasno, traja namreč le do zaključka projekta, ima druga oblika 
nedoločen čas obstoja. V času trajanja projekta projektni manager uporablja vire, ki so 
odgovorni funkcijskemu managerju, kar lahko vodi v konflikte med horizontalnimi in 
vertikalnimi potrebami. Funkcijska ekipa je srednjeročno oziroma dolgoročno stalna, v njej se 
vzpostavijo močnejše medsebojne vezi in oblikuje se timska identiteta. Pretok informacij je v 
duhu napredovanja tima večji, večji je tudi poudarek na napredovanju posameznika. Po drugi 
strani pa je projektna ekipa sestavljena začasno, članstvo v njej je kratkoročno, člani se med 
seboj ne poznajo dobro, če niso ravno iz istega oddelka, od njih pa se zahtevajo takojšnji 
rezultati. Cilj je uspešen in v roku zaključen projekt. Predvsem pri rokih pa med funkcijskim 
in projektnim managementom pogosto prihaja do nasprotij. Medtem, ko si pri razvoju novega 
izdelka funkcijski management prizadeva dosegati najboljše rešitve, ki seveda zahtevajo svoj 
čas, projektni management pritiska z zahtevami po doseganju zastavljenih rokov. 
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Velikost naloge ni ključnega pomena za uporabo projektne strukture, pač pa o tem odloča 
narava naloge. Medtem, ko ustvarjalne naloge z visoko negotovostjo zahtevajo projektne 
strukture, so trivialne in relativno ponavljajoče naloge z nizko negotovostjo bolj primerne za 
funkcijsko organiziranost. V organizacijah, ki imajo v svojem poslovnem procesu obe vrsti 
nalog, je odločitev o uporabi enega ali drugega načina težja in je odvisna od konkretne 
situacije. Seveda to ne pomeni, da projektnih struktur ni mogoče vpeljati tudi procesom s 
ponavljajočimi nalogami. 
 
Ob priložnostih, ko se pričakuje ponovitev rahlo modificiranega problema z novimi in 
nepričakovanimi vidiki, je mogoče z namenom obvladovanja novosti v funkcijske strukture 
vključiti preproste projektne strukture. Tak primer je lahko oddelek za raziskave in razvoj, ki 
je organiziran funkcijsko z interno razvitimi kratkoročnimi projektnimi oblikami s točno 
določenimi in omejenimi nalogami (Silverman, 1996, str. 270). 
 

2.4 Sodelujoči pri projektu 
 
Najbolj pogosto omenjeni udeleženci pri projektu so (Rozman, 2004, str. 69): 
 

- Naročnik projekta je lahko zunanji ali notranji, ponavadi je to direktor 
podjetja, njegova naloga pa je opredelitev namena in podaja osnovne zamisli 
projekta, okvirna določitev ciljev, imenovanje vodje projekta in njegovih 
zadolžitev. 

- Sponzor projekta je lahko oseba, skupina, združba ali več njih, ki imajo pri 
projektu določen interes, ga financirajo, vendar neposredno ne sodelujejo pri 
izvedbi in niso naročniki. 

- Direktor podjetja s projekti uresničuje strategije in razvoj podjetja, globalno 
usmerja in nadzira njihov potek, pogosto je v vlogi naročnika in predsednika 
usmerjevalne skupine ter usklajuje sodelovanje poslovnih funkcij s projekti. 

- Usmerjevalna skupina se v primeru obstoja sestaja občasno in daje ključne 
odločitve v zvezi s projektom. Usmerja delo pri projektu, potrjuje plane, 
kontrolira izvajanje in po potrebi razrešuje nastale konflikte. Njeni člani so 
lahko vodje poslovnih funkcij, uporabniki sistema, predstavniki naročnika ali 
sponzorjev ter predstavniki drugih sodelujočih. 

- Vodja projektov odgovarja za program projektov. Njegova naloga je 
medsebojno usklajevanje večjega števila projektov. 

- Vodja projekta je ključna oseba projekta, ki je odgovorna podjetju, naročniku 
in usmerjevalni skupini ter projektni ekipi. Njegova naloga je planiranje, 
uveljavljanje in kontroliranje projekta, predmet njegovega vodenja pa so 
zaposleni pri projektu. Od njega se pričakuje učinkovitost, čim boljša izraba 
časa in virov ter doseganje kakovosti. Skrbi za ustrezno razdelitev nalog med 
člane projektne ekipe, njihovo usposabljanje in motiviranje. Managerjem 
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podjetja je dolžan redno obveščanje o statusu projekta, naročniku pa predvsem 
pravočasno in kakovostno izvedbo. 

- Poslovno-funkcijski vodje so pomemben člen uspešne izvedbe projekta, kjer 
sodelujejo sami ali njihovi podrejeni. Odgovorni so za znanje in 
usposobljenost podrejenih ter skrbijo za njihovo ustrezno vsebinsko in časovno 
zasedenost. Usklajujejo zadolžitve podrejenih in se prilagajajo zahtevam 
projekta.  

- Strokovne skupine se vključijo v primerih težjih vsebinskih vprašanj projekta, 
njihovo delo je strokovne in svetovalne narave. Sodeluje lahko izvedenec 
posameznik ali skupina, vedno pa le na zahtevo usmerjevalne skupine ali 
drugega organa, ki opravlja njene naloge. 

- Informacijsko-računalniška skupina usmerja informacijsko-računalniške 
rešitve projekta in daje soglasje k predlaganim rešitvam. Po potrebi predlaga 
spremembe, ki jih je potrebno izvesti zaradi poenotenja s splošno politiko 
glede informatike v podjetju. 

- Vodja skupine aktivnosti podrobneje planira, uveljavlja in kontrolira svoje 
aktivnosti z upoštevanjem določil vodje projekta. V tej vlogi se lahko pojavlja 
poslovno-funkcijski vodja ali vodja manjšega stroškovnega mesta. Pogosteje 
so vodje v okviru poslovne funkcije, npr. skupinovodje ali preddelavci. 

- Vodja aktivnosti odgovarja za svojo aktivnost in ima podobno vlogo kot vodja 
skupine aktivnosti, oba pa sta ponavadi tudi izvajalca. Pri tem gre za večje 
aktivnosti, ki jih izvaja večje število sodelujočih. 

- Izvajalec aktivnosti je član projektne ekipe oziroma tima. Sodeluje pri izvedbi 
projekta in tudi v managementu projekta. Učinkovitost dosega z ustvarjalnostjo 
in inovativnostjo. Organizacijsko je določen v projektno skupino glede na 
vrsto aktivnosti, njeno trajanje in zahtevnost. Vrsta aktivnosti določa potrebno 
izobrazbo in usposobljenost, narava ekipnega dela pa zahteva tudi določene 
osebnostne lastnosti.  

- Pomožno osebje predstavljajo npr. tehnični risarji, oblikovalci besedil, 
strokovnjaki za računalniške predstavitve in obdelave ipd. 

 

2.5 Organizacijske strukture 
 
Na oblikovanje organizacijske strukture vplivajo predvsem štiri osnovne prvine (Ivanko v 
Možina, 1994, str. 381): 
 

- Specializacija, ki predstavlja proces opredeljevanja posebnih nalog ter njihovo 
dodeljevanje posameznikom ali skupinam, ki so za izvrševanje teh nalog 
usposobljeni. 
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- Standardizacija, ki opredeli organizacijske postopke na način, ki omogoča, da 
zaposleni enotno in konsistentno izvršujejo delovne naloge z namenom 
izboljšanja dosežkov organizacijskih enot. 

- Koordinacija, ki predstavlja formalne in neformalne postopke povezovanja 
tistih aktivnosti, ki se izvajajo ločeno s strani posameznikov ali skupin. 

- Avtoriteta, ki predstavlja nadrejenost enih položajev nad drugimi. 
 
Za izvedbo projektov so zanimive predvsem tri temeljne organizacijske strukture. Te so 
funkcijska, projektna in matrična oblika organiziranosti. 
 

2.5.1 Funkcijska oblika organiziranosti 
 
Funkcijska organizacijska struktura je najpogostejša organizacijska struktura, ki se uporablja 
že od nastanka prvih industrijskih podjetij (Ivanko v Možina, 1994, str. 383). V sodobnem 
času se najbolj uporablja v manjših podjetjih in je primerna za stabilna okolja z majhnim 
tveganjem. Funkcije so v tej strukturi oblikovane v optimalno število področij, sektorjev 
oziroma oddelkov. Njena prednost je v racionalnosti, povzročanju manjših stroškov, 
specializaciji in profesionalizaciji zaposlenih. Slabost je v težji prilagodljivosti spremembam, 
počasni komunikaciji, odločitve se sprejemajo počasi in prav tako izvršujejo. Te odpravljajo 
oblikovane štabne enote na funkcijskih in srednjih ravneh, ki pa nimajo pravice odločanja, 
kljub temu da odločitve pripravljajo. 
 

2.5.2 Projektna oblika organiziranosti 
 
Projektno organizacijsko strukturo so razvili v organizacijah ameriške vojaške industrije in jo 
poskusno uvajali v ameriškem obrambnem ministrstvu. Vpliva na dezintegracijo tistih oblik 
organiziranosti, ki imajo vzpostavljeno hierarhično moč in avtoritarno vodenje. Le-to 
spreminja v demokratično vodenje (Ivanko v Možina, 1994, str. 386). V praksi se uvaja takrat, 
ko je potrebna visoka stopnja usklajevanja večjega števila aktivnosti pripadajočih projektu in 
jih ni mogoče udejaniti na klasičen način s funkcijsko obliko organiziranosti. Njen namen je 
zadostiti pravočasni izvedbi projekta, z omejenim proračunom in v skladu z zahtevami. Ta 
oblika obravnava projekt kot celoto in je usmerjena k doseganju ciljev projekta. Za projektno 
organizacijsko strukturo je značilna dinamičnost in interdisciplinarnost. Prednost te oblike je 
v načrtovanosti in nadzoru postopkov, določeni odgovornosti, fleksibilnosti, visoki motivaciji 
sodelavcev na projektu, na osnovi doseženih rezultatov pa omogoča tudi izbor bodočih vodij. 
Nevarnosti, ki se kažejo v taki organiziranosti, so predvsem projektno funkcijski konflikt, 
nestalnost članov projekta, težnja vodij projektov po prevelikih rezervah projektnih virov, 
pojav nadaljnjega razvoja tehnologije po uspešno zaključenem projektu in možnost 
razočaranja zaradi nerealno postavljenih ciljev projekta. 
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2.5.3 Matrična oblika organiziranosti 
 
V matrični obliki organiziranosti projektni in funkcijski manager medsebojno delita 
odgovornosti pri projektu. Oba določata prioritete in usmerjata projektno delo. Vodja tima se 
nahaja v vsakem funkcijskem oddelku, rezultati pa se prenašajo med posameznimi timi. Kar 
je za en funkcijski oddelek izhod, to je za naslednjega vhod. Osebje funkcijskih oddelkov je 
začasno določeno nalogam projekta in se ob zaključitvi projekta vrne nalogam funkcijskih 
skupin. Z namenom minimiziranja negativnih efektov dvojnega poročanja in v izogib 
potencialnim konfliktom je priporočljivo tesno sodelovanje med projektnim in funkcijskim 
managerjem. V velikih podjetjih razvitih industrijskih dežel se ta oblika organiziranosti, razen 
na posameznih področjih, ni uspešno uveljavila. Uspela je predvsem v projektnih in 
projektantskih organizacijah (Ivanko v Možina, 1994, str. 390). Prednosti matrične 
organiziranosti so predvsem izboljšana koordinacija, pretok informacij in uporaba virov, znan 
cilj in ohranitev znanja in osebja po zaključenem projektu. Slabosti te oblike se kažejo v 
kompleksni strukturi nadzora, kjer se pojavlja za eno delovno mesto več vodij in zlahka 
prihaja do nasprotij v prioritetah projektnega in funkcijskega vodje. Prihaja do podvojene 
obremenjenosti posameznikov in konfliktov. Tako matrična kot projektna organizacijska 
struktura sta primernejši za organizacije z obsežnejšimi in časovno daljšimi projekti. 
 

2.6 Življenjski cikel projekta 
 
Vsak projekt ima svoj začetek in konec in s tem tudi življenjski cikel razdeljen na faze. 
Različni avtorji različno navajajo faze življenjskega cikla projekta, enotna delitev pa zaradi 
raznolikosti projektov ne obstaja. Faze se razlikujejo tako po številčnosti kot tudi po 
poimenovanju. Največkrat je življenjski cikel projekta razdeljen na štiri faze (Young, 1996, 
str. 19), ki so: 
 

- Faza 1 – Definicija: V neki točki mora biti identificiran začetek projekta, 
projekt pa mora biti definiran s soglasjem vseh tistih, ki so zainteresirani za 
njegove rezultate. 

- Faza 2 – Planiranje: Namen procesa planiranja projekta je izpeljava realnega 
urnika, ki upošteva tudi razne omejitve, katere vplivajo na projekt. 

- Faza 3 – Izvajanje: V tej fazi se lansira delo pri projektu, zagotovljeno mora 
biti razumevanje plana in kontroliranja s strani vseh sodelujočih, prav tako je 
potrebno zagotoviti, da se kljub morebitnim spremembam delo izvaja 
pravočasno. 

- Faza 4 – Zapiranje: V tej točki se pripravi stranko na prevzem rezultata 
projekta oziroma proizvoda, ki zadošča dogovorjenim zahtevam, identificirane 
so aktivnosti, ki še sledijo, zaključi se proces vrednotenja projekta. 

 



 

 11

Tipično distribucijo vloženega dela pri projektu v odvisnosti od časa oziroma življenjskega 
cikla, ki je linearen skozi čas, kaže slika 1. Kumulativen napredek projekta skozi čas pa kaže 
slika 2. Krivuljo na tej sliki lahko obravnavamo kot integral krivulje na predhodni sliki 
(Bennett, 1996, str. 174). 
 

Slika 1: Dovršitev projekta kot funkcija časa – vloženo delo skozi čas 

 
Vir: Bennett, 1996, str. 174 
 
Slika 2: Dovršitev projekta kot funkcija časa – kumulativen napredek skozi čas 

 

Vir: Bennett, 1996, str. 174 
 

2.7 Procesi projektnega managementa 
 
Medtem, ko faze življenjskega cikla projekta predstavljajo stanja, skozi katera projekt 
napreduje, predstavljajo procesi projektnega managementa serijo aktivnosti, ki se izvajajo z 
namenom dosega rezultata projekta. V realnem projektnem managementu se aktivnosti 
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izvajajo paralelno, lahko se ponavljajo in lahko se dogajajo v različnih fazah projektnega 
procesa (Turner, 2000, str. 437).  
 

Slika 3: Prekrivanje procesov skozi življenjski cikel projekta 

 
Vir: Nathan, 2003, str. 73 
 
V življenjskem ciklu projekta obstaja pet procesov (slika 3): 
 

- Inicialni proces predstavlja začetek projekta. V tem procesu se definira cilje in 
obseg projekta, določijo se pravila in pogodbe ter osebje na projektu.  

- Proces planiranja je namenjen izdelavi delovnih planov in identifikaciji 
zadostitve projekta poslovnim potrebam. Planiranje projekta vključuje 
identifikacijo potrebnih izvedenih del za uspešen zaključek projekta, odločitve 
pristopa tem delom, ocenitev in popis del in virov, planiranje proračuna 
projekta in definicijo standardov, ki jih je potrebno upoštevati. Vključuje tudi 
definicijo in planiranje obsega projekta, planiranje aktivnosti in njih zaporedje. 
V tem procesu se uporabljajo razna orodja in tehnike projektnega 
managementa kot so gantogrami, aktivnostne mreže, diagrami organizacijske 
strukture, matrike odgovornosti idr. 

- Proces izvajanja se osredotoča na koordinacijo in organizacijo virov v razvoju 
produkta. Namen tega procesa je zagotoviti, da bo delo pri projektu opravljeno 
v skladu s planom. 

- Kontrolni proces je osredotočen na elemente časa, stroškov, kvalitete in 
obsega. Tu se nadzirajo vsi štirje našteti elementi, primerjajo s planom, 
medsebojno uravnavajo, identificirajo razhajanja in povzemajo korektivni 
ukrepi, kjer je to potrebno. O vseh izpostavljenih spremembah v kontrolnem 
procesu se je potrebno sporazumeti in se uskladiti skozi celoten projekt. 

- Proces zaključevanja je zadnji in se nanaša na zaključne aktivnosti. Rezultat 
projekta se integrira v organizacijo, sistem ali okolje, za katerega je bil izdelan, 
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razpustijo se viri in se dodelijo drugam, izvede se komisijsko testiranje. Projekt 
se oceni in izdela se zaključno poročilo. 

 

2.7.1 Inicialni proces 
 
Inicialni proces pomeni začetno fazo projekta od katere je odvisen uspeh le-tega. Vhodi v ta 
proces so opis produkta, strateški plan, kriteriji za izbiro projekta in zgodovinske informacije. 
Izhodi pa so naročilo projekta, določitev projektnega managerja, zahteve in predpostavke ter 
pogodbe. Pri tem se v procesu uporabijo metode za izbiro projekta in ekspertne analize. 
Naročilo projekta je organizacijski dokument in kot rezultat formalne potrditve projekta 
vključuje predvsem naslednje elemente (Rozman, 2004, str. 32): 
 

- naziv projekta, 
- opis obstoječega stanja in problema, 
- namen, cilje in opis projekta, 
- projektnega ravnatelja in druge sodelavce, 
- zaključni rok in mejnike projekta, 
- predvidene stroške ter omejitve projekta. 

 
Najboljše organizacije se zavedajo, da projekti propadejo na začetku in ne na koncu. Kar 
pomeni, da je potrebno iskati vzroke za propad projekta v katerikoli fazi življenjskega cikla v 
inicialnem procesu zaradi slabo oziroma nejasno definiranih elementov tega procesa. 
 

2.7.2 Proces planiranja 
 
Uspešen projekt se ne zgodi kar sam od sebe, potrebno je izvesti mnogo aktivnosti, ki morajo 
biti smiselno urejene. Planiranje je proces urejanja kaosa v kompleksnem okolju projekta, kjer 
se nenehno dogajajo spremembe. Najenostavneje lahko proces planiranja opišemo z vprašanji 
(Young, 1996, str. 85): 
 

- Katere aktivnosti je potrebno izvesti? 
- Kdaj je te aktivnosti potrebno izvajati? 
- Kdo so akterji v posameznih aktivnostih? 
- Katero opremo in orodja potrebujemo? 
- Česa ne bomo izvajali? 

 
Projektni manager mora s projektnim timom doseči pravočasno izvedbo projekta s stroški, ki 
jih omogoča proračun projekta in zahtevano kvaliteto. Namen projektnega planiranja je: 
 

- zmanjšati tveganje in negotovost na minimum, 
- uveljaviti standarde izvedbe, 
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- zagotoviti strukturirano osnovo za izvršitev del, 
- uveljaviti procedure za efektivno izvedbo kontroliranja del, 
- zagotoviti želene rezultate projekta v minimalnem porabljenem času. 

 
Vedno se pojavlja vprašanje, kje začeti s planiranjem. Imamo tri osnovne možnosti in varianto 
kombiniranja prvih dveh spodaj naštetih: 
 

- od zgoraj navzdol, kjer se osredotočimo na osnovne gradnike dela, ki ga je 
potrebno opraviti, 

- od spodaj navzgor, kjer je najprej potrebno identificirati vse aktivnosti, ki se 
bodo pojavile v projektu, 

- tretja možnost je, da začnemo pri koncu projekta oziroma pri datumu zaključka 
projekta in se vračamo proti začetku, vendar je ta možnost izpostavljena 
večjemu tveganju. 

 
V procesu planiranja se uporabljajo različna orodja in tehnike, namenjene lažjemu in 
preglednejšemu planiranju. Pomembnejša med njimi so: 
 

- Ganttov diagram oziroma gantogram predstavlja razred diagramov, v katerih 
se napredek oziroma sekvenca aktivnosti oziroma virov v vertikalni smeri 
križa s časom v horizontalni smeri, 

- Struktura členitve dela – WBS (Work Breakdown Structure) je produktno 
orientirano "družinsko drevo", ki kaže nivojsko delitev predvidenih del, 

- Metoda kritične poti – CPM (Critical Path Method) je metoda mrežnega 
programiranja oziroma planiranja, ki se ukvarja z analizo posameznih 
aktivnosti v projektu, kjer nas zanima koliko časa posamezne aktivnosti trajajo, 
kdaj se pričnejo in zaključijo, koliko izvorov potrebujejo, s kakšnimi stroški 
bodo izvedene itd., 

- Metoda ocenjevanja projekta – PERT (Program Evaluating and Review 
Technique) je prav tako mrežna analiza, ki pa je usmerjena v dogodke in 
poskuša odgovoriti, kdaj in s kolikšno verjetnostjo se bodo posamezni dogodki 
oziroma mejniki v projektu izvedli. 

 
Ob zaključku procesa planiranja in začetku izvajanja projekta vsebuje dokumentacija 
planiranja sledeče (Young, 1996, str. 117): 
 

- spisek ključnih stopenj projekta, 
- logični diagram projekta, 
- graf odgovornosti za ključne stopnje projekta, 
- po možnosti tudi graf odgovornosti v vsaki ključni stopnji projekta posebej, 
- zapisnik mnenj za vsako ključno stopnjo, 
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- optimiziran gantogram ključnih stopenj in podrobnejše gantograme vsaj 
začetnih ključnih stopenj, 

- aktualen zapis tveganj pri projektu, 
- modele obvladovanja še neznanih tveganj, 
- določen proračun, namenjen projektu. 

 

2.7.3 Proces izvajanja 
 
Proces izvajanja vsebuje sedem interaktivnih podprocesov (Nathan, 2003, str. 234), ki so: 
 

- Izvajanje projektnega plana, ki pomeni izvrševanje aktivnosti in nalog z 
namenom zadoščanja ciljem tega plana. 

- Zagotavljanje kakovosti določa izvrševanje projekta na način, ki zadošča 
postavljenim standardom.  

- Razvoj tima vsebuje razvoj strokovnega znanja celotnega tima kot tudi 
posameznika v timu. 

- Distribucija informacij zagotavlja pravočasno informiranost vlagateljev. V ta 
namen se organizirajo sestanki o napredovanju projekta. 

- Povpraševanje, pri katerem se pridobivajo ponudbe potencialnih dobaviteljev. 
- Izbira virov je ključni korak izbora dobaviteljev, pri katerih bomo kupovali. 
- Administriranje pogodb predstavlja obvladovanje odnosov z dobavitelji. 

 

2.7.4 Kontrolni proces 
 
Kontrolni proces je časovno neodvisen. Izvaja se praktično skozi celoten življenjski cikel 
projekta. Začne se že v času inicializacije projekta in se konča s procesom zaključevanja. 
Vhodi v ta proces so projektni plan, izvršna poročila in zahteve po spremembah, izhodi pa 
prenovljen projektni plan, korektivni ukrepi in pridobljena znanja (Nathan, 2003, str. 262). 
 
V samem kontrolnem procesu se izvajajo meritve izvajanja projekta in dodatno planiranje. Pri 
tem se uporablja informacijski sistem za projektni management, sistem kontrole sprememb in 
konfiguracijski management, ki je podsklop sistema kontrole sprememb. Vodstvo projekta 
izvaja kontrolno analizo projekta na podlagi sledečih osnovnih vprašanj (Hauc, 2002, str. 
248): 
 

- Je izvedba aktivnosti v planiranih rokih? 
- Je izvedba aktivnosti v planiranih stroških? 
- Je izvedba aktivnosti v okviru planiranih obremenitev virov? 
- Je dosežena predvidena kakovost rezultata in so cilji projekta ogroženi? 
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Kontrolni proces je torej osredotočen na časovno, stroškovno in kvalitetno komponento ter 
obseg projekta.  
 

2.7.5 Proces zaključevanja 
 
Zadnji proces je zaključevanje projekta. Planiranje za zaključevanje je potrebno izvesti še 
pred pričakovanim datumom zaključitve. V procesu zaključitve oziroma zapiranja projekta v 
glavnem ločimo tri področja (Silverman, 1996, str. 290): 
 

- zunanje predstavlja odnos klient – uporabnik – kupec, kjer je potrebno  dobiti 
potrditev prejemnika rezultatov projekta o doseženih ciljih projekta in določiti 
opravila, ki jih je še potrebno storiti za uspešno zaključitev, 

- notranje predstavljajo funkcijske potrebe znotraj organizacije, ki se nanašajo 
na notranjo razporeditev osebja na projektu za zaključne in druge naloge po 
končanem projektu, kompletiranje testnih poročil in ostale dokumentacije,  
razporeditev ostalih virov idr., 

- sam projekt oziroma povzetek projekta, kjer se določi, kaj se je od projekta 
pričakovalo, spremembe, ki so nastale tekom projekta in doseženi rezultati. 

 

2.8 Obvladovanje časa 
 
Pomemben dejavnik vsakega projekta je čas oziroma obvladovanje časa. Za večino ljudi je 
čas vir, ki za vedno izgine, ko je izgubljen ali napačno izrabljen, projektnemu managerju pa 
predstavlja omejitev. Da je omejitev mogoče spremeniti v vir, je potrebno uporabiti efektivne 
temelje obvladovanja časa (Kerzner, 2003, str. 274). 
 
V primeru razvoja novega izdelka je celoten čas od naročila in zasnove do prihoda izdelka na 
trg odvisen od posameznih podprocesov, ki se odvijajo skozi življenjski cikel projekta razvoja 
le-tega. Težko bi bilo podrobno opisati načine za zmanjševanje porabljenega časa v katerikoli 
poslovni situaciji, vendar obstaja nekaj osnovnih načel za ta namen, ki jih je mogoče uporabiti 
tako v poslovnem kot tudi v neposlovnem svetu (Vonderembse, 1996, str. 110): 
 

- sočasno opravljanje nalog lahko s pravilno razporeditvijo nalog med 
usposobljene člane tima nadomesti zaporedno opravljanje nalog, 

- eliminacija nepotrebnih opravil izloči vsa opravila brez vrednosti za kupca 
rezultata projekta, 

- eliminacija ponavljajočih korakov v izogib vsaki ponovitvi že opravljenega, 
- sestavljanje več opravil v eno reducira več opravil za isti namen v eno samo, 
- skrajšanje izvajanja posameznih nalog tudi rezultira v pridobljenem času, 

vendar je v primerjavi s predhodnimi možnostmi manjšega pomena. 
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Bistvo obvladovanja časa ni obvladovanje mnoštva aktivnosti, ampak upravljanje obveznosti 
na način, ki onemogoča pojav situacije, ko je potrebno naenkrat opraviti preveč stvari hkrati. 
Lahko povzamemo osnovne koncepte in strategije obvladovanja časa (Badiru, 1996, str. 85): 
 

- past aktivnosti: prednost osredotočanja na samo aktivnost v primerjavi z 
osredotočanjem na pričakovane rezultate aktivnosti, 

- pravilo 80/20: 80% pozitivnih rezultatov pridobimo z 20% potrebnih 
aktivnosti, 20% totalne vrednosti je pridobljenih z 80% trivialnih prizadevanj 
in 80% časa se porabi za 20% aktivnosti z dodano vrednostjo, 

- prioritete: prednost klasificiranja aktivnosti po pomembnosti v primerjavi s 
klasifikacijo po nujnosti, 

- planiranje: dosledno planiranje prinese boljše in hitrejše rezultate kot 
neplaniranje, 

- urnik: verjetnost pojava dogodka na urniku je večja kot tistega, ki ga na urniku 
ni, 

- roki: postavitev rokov vzbuja akcijo in odpravlja zavlačevanje, 
- grupiranje: sestavljanje podobnih opravil omogoča hkratno pridobitev 

rezultatov, 
- dnevno obvladovanje časa: obvladovanje časa z vsakodnevno razjasnitvijo 

ciljev. 
 
Med ovire efektivnega obvladovanja časa lahko uvrstimo med drugim tudi slabo 
komunikacijo, pomanjkanje orodij, močne funkcijske meje, preveliko posvečanje pozornosti 
podrobnostim, spreminjanje prioritet, pomanjkanje jasne organiziranosti in poslovne 
strategije, nejasen proračun, uvajanje neizkušenih članov tima, zunanje motnje kot so 
nenadzorovani obiski in telefonski pozivi, iskanje podatkov in informacij, pretirano pisanje in 
birokracija, preobremenjenost z aktivnostmi, ki niso del projekta, nejasen cilj projekta 
(Young, 1996, str. 171). Mogoče jih je našteti še mnogo več, med njimi pa je mnogo takih, ki 
resno vplivajo na efektivnost izvedbe. Posledica teh ovir je redukcija delovnega časa vseh 
vpletenih pri projektu. Produktivni učinek večine ljudi je 80% razpoložljivega časa oziroma 
vsak dejansko dela le štiri dni v tednu (Young, 1996, str. 172). To je koristno upoštevati tako 
pri planiranju projekta kot pri določitvi zaključnega roka. 
 
Zgodnjo udeležbo pri projektu razvoja novega produkta lahko štejemo za primeren način 
skrajševanja časa med začetno in končno točko življenja projekta. Tako so vsi vpleteni 
pravočasno seznanjeni s cilji projekta in svojimi nalogami pri projektu ter so v trenutku, ko je 
potrebno začeti z izvajanjem posamezne naloge, že v polni pripravljenosti. 
 
 
 



 

 18

2.9 Obvladovanje tveganja pri projektih 
 
Z vidika projektnega managementa lahko tveganje opredelimo z eno od štirih kategorij 
(Kliem, 1997, str. 16):  
 

- ceno oziroma stroški, ki predstavljajo riziko proračuna projekta,  
- planom, katerega tveganje je doseganje zastavljenega plana,  
- kvaliteto, kjer se tveganje nanaša na tehnična vprašanja in  
- ljudmi, ki so direktno ali indirektno vpleteni v projekt. 

 
Ne glede na kategorijo tveganja pa nekatere okoliščine povečujejo izpostavljenost projektov 
tveganju. Mednje štejemo (Kliem, 1997, str. 16): 
 

- velikost tima, pri čemer večji tim predstavlja težjo koordinacijo in 
komunikacijo, ne pomeni pa povečane in boljše produktivnosti, 

- tehnično kompleksnost, ki predstavlja izzivalnost cilja, bolj izzivalen cilj pa 
pomeni več možnosti za neuspeh, 

- stabilnost managerske strukture pomeni tudi stabilnost zastavljenih ciljev, 
pogosto menjajoča se vodstvena struktura pa vodi v pogosto spreminjanje 
prioritet, taki pogoji tako ustvarjajo veliko možnosti za neuspeh projektov, 
planiranje je skorajda nemogoče, 

- stabilnost tržnih pogojev si lahko predstavljamo kot streljanje v premično 
tarčo, kjer se okno priložnosti lahko premika prehitro, da bi bilo mogoče 
doseči časovno ustrezne rezultate, v primeru velikih ciljev projekta in 
majhnega tržnega okna je tveganje veliko, 

- strokovnost in izkušenost tima, ki mora biti za izvajanje projektnih nalog 
visoka, da se izognemo povečanemu tveganju za neuspeh, zato je potrebno 
paziti, da pri projektu ni preveč sodelavcev, ki se morajo realizacije njim 
zaupanih nalog šele naučiti. 

 
Za uspešno obvladovanje tveganja je potrebno upoštevati zgoraj naštete kategorije in 
okoliščine. 
 

2.10  Posebnosti projektov in projektnega managementa v razvoju 
 
Dejavnosti, ki vodijo do rezultata projekta v razvoju, lahko razdelimo na dve stopnji. Prva 
stopnja so  raziskave, ki jih po vrsti in naravi raziskovanja delimo na temeljne raziskave, pri 
katerih imamo neusmerjene oziroma svobodne in usmerjene, ko se išče teoretična rešitev 
vnaprej zastavljenega problema, uporabne raziskave, katerih rezultat so tehnološka odkritja in 
razvojne raziskave, ki imajo praktičen cilj. Pri tem je razvojno raziskovanje bolj ciljno 
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usmerjeno in bolj merljivo kot temeljne in uporabne. Razvojne dejavnosti opredelimo kot 
drugo stopnjo. Funkcijo razvoja lahko po namenu členimo na (Mihelčič, 2002, str. 130): 
 

- temeljni razvoj, kjer gre za delovne naloge, ki so povezane s celotnim 
programom, 

- aplikativni ali uporabni razvoj, ki pomeni uvajanje novosti, 
- spremljajoči razvoj, ki predstavlja naloge, povezane z že zaključenimi 

razvojnimi projekti. 
 
Za uspešno delo službe za raziskave in razvoj je potrebno zagotoviti organizacijsko obliko, ki 
ustreza specifičnim zahtevam tehnološkega okolja in primeren slog delovanja managerjev. 
Dejavniki, ki vplivajo na organizacijske rešitve v razvojnem podjetju so vsebina nalog 
raziskav in razvoja, obseg potrebnega sodelovanja med oddelki, povprečna življenjska doba 
rezultata projekta, naložbe v raziskave in razvoj ter odnos do vrhunskih dosežkov. 
 
Posebnosti upravljanja organizacij za raziskave in razvoj, in s tem tudi projektnega 
managementa v razvoju, se kažejo v štirih elementih (Jain, 1997, str. 18): 
 

- ljudeh, ki so običajno visoko izobraženi in sposobni ter so bili že v obdobju  
izobraževanja usmerjeni v samostojno delo in samoiniciativnost, 

- idejah, ki se generirajo s posebnim načinom komunikacije in jih pospešuje 
znanstveno okolje, 

- kapitalu, katerega pridobivanje je različno kot v drugih velikih organizacijah in 
je običajno podprto tudi s strani države, 

- kulturi, ki se razlikuje v objektivnem in subjektivnem smislu in se v prvem 
kaže po različni infrastrukturi, v drugem pa po drugačnih pravilih, zakonih, 
standardih, vrednotah in normah. 

 

3 Vodenje in organiziranje dela 
 

3.1 Opredelitev vodenja in organiziranja dela 
 
Vodenje je del organiziranja dela, ki posledično vodi k realizaciji zastavljenih ciljev 
organizacije. Je ena izmed štirih faz procesa managementa, kamor spadajo še načrtovanje, 
organiziranje in ocenjevanje. Nanaša se na ljudi in njihove zmožnosti. V okviru procesa 
vodenja skušamo na ljudi vplivati, jih usmerjati ali kako drugače doseči, da bi delo opravili 
kar najbolje (Lipičnik, 1998, str. 312). Pri tem uporabimo različne bolj ali manj uspešne 
tehnike oziroma sloge vodenja. Pojmovanje vodenja se s časom spreminja. V preteklosti so se 
menjali tako osnovna ideja vodenja kot tudi tehnike in načini vodenja, ker pa ljudje vedno 
iščejo nove oblike vplivanja na ljudi, kaže trend spreminjanja pričakovati tudi v prihodnosti. 
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Klasični princip vodenja je zasnovan na ideji predvsem ekonomske osnovne organizacije, kar 
se razume kot vzdrževanje reda, nadzor vedenja in usmerjanje ljudi v ekonomsko objektivne 
cilje. Tako pojmovanje človeških zmožnosti ne sprošča, pač pa zavira, zato se uveljavlja tudi 
ideja, da naj bi vodje ljudi samo podpirali in usmerjali pri njihovem delu, pri čemer pa je 
potrebno upoštevati, da znajo delavci sami najti najustreznejše delo, ki ga je potrebno opraviti 
za dosego cilja. 
 
Organizacijo z gledišča ljudi in sprotnega opravljanja dela imenujemo organiziranje dela in je 
pomembna dejavnost poslovodnih oziroma organizacijskih procesov. Z racionalno 
razporeditvijo nalog in smotrnim izkoriščanjem časa se posledično pojavi večja uspešnost pri 
delu. Organiziranje dela pomeni nenehno sistematično proučevanje delovnega procesa, 
aktivnosti in problemov ter iskanje primernih poti, metod in načinov dela, ki vodijo v 
doseganje zastavljenih ciljev. Pa najsi gre pri tem za lastno delo, delo v skupini ali delo v 
delovni organizaciji. Organiziranje dela lahko tako ločimo glede na različne ravni opravljanja 
dela v organiziranje samega sebe, organiziranje drugih in organiziranje dela v večjih ali 
manjših organizacijskih enotah znotraj podjetja (Lipičnik, 1998, str. 309). K organiziranju 
samega sebe spada razporejanje in izraba delovnega časa, priprave na delo, zaznavanje 
problemov in njih reševanje, način zapisovanja podatkov in podobno. Organiziranje drugih 
predstavlja razporejanje dela sodelavcem, odnose do njih, vodenje pogovorov in sestankov, 
učinkovito spremljanje dela itd. Organiziranje dela v organizacijskih enotah podjetja pa na 
primer pomeni opredeljevanje in uresničevanje organizacijskih ciljev, analizo in načrtovanje 
razvoja ter spremljanje doseženih ciljev. 
 

3.2 Pristopi, modeli in slogi vodenja 
 
Pri proučevanju vodenja se pojavljata pojma pristop in model, ki pa nista sinonima. Medtem, 
ko slednjega opredelimo kot posebno obliko povezanosti različnih variabel, predstavlja prvi 
ugotavljanje ključne variable, ki pomembno vpliva na obliko povezanosti vseh drugih 
variabel (Možina, 1994a, str. 22). Slog vodenja pa je vzorec vedenja, ki ga vodstveni delavec 
uporablja pri delu z ljudmi in ga ti sprejemajo ter kaže podobne odzive v podobnih situacijah 
in razmerah (Možina, 1994a, str. 28). 
 

3.2.1 Pristopi vodenja 
 
Kako naj torej managerji in vodje ustvarijo prave pogoje, v katerih bi sami in tisti, ki jim 
sledijo, dosegli kar največ? Obstajajo štiri različne ideje oziroma pristopi k proučevanju 
vodenja (Partington v Turner, 2000, str. 743): 
 

- Značilnostni pristop zagovarja teorijo, da imajo učinkoviti vodje enake 
prirojene lastnosti in kvalitete. Predpostavlja torej, da so učinkoviti vodje 
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rojeni, ne narejeni. Namen teorije je izbira vodij, katerih lastnosti se ujemajo s 
predvidoma želenimi generičnimi lastnostmi. Poskusi identificiranja in 
izločitve lastnosti vodij se osredotočajo v glavnem na spretnosti, personalne 
variable in fizične lastnosti, vključno z velikostjo in celotno podobo.  

- Vedenjski pristop izpostavlja obnašanje vodij, ki je lahko bolj demokratično ali 
bolj avtokratično. Po tej teoriji se je vodenja mogoče naučiti in ni prirojeno kot 
to zagovarja predhodna teorija. Pojavljata se dve dimenziji vodenja, ena je 
usmerjenost k delu, druga pa usmerjenost k ljudem. V koordinatnem sistemu 
obeh dimenzij tako najdemo timski management, ko sta obe komponenti 
visoko zastopani, nemočni management, ko sta obe komponenti nizko 
zastopani, ko je usmerjenost k delu visoka, k ljudem pa majhna, imamo 
avtoritativni management in klubski management v nasprotnem primeru. 

- Kontingenčni pristop je zasnovan na ideji ''odvisno''. Kar pomeni odvisno od 
situacije. Ta pristop torej upošteva odvisnost učinkovitosti vodenja od 
situacije. Osredotoča se na izločitev vplivov razmer na uspešnost vodenja in 
upošteva karakteristike vodje. Razvitih je bilo več kontingenčnih teorij vodenja 
z različno kompleksnostjo, vendar vsi pristopi uporabljajo enak vzorec. 
Najprej se ocenijo karakteristike vodje, zatem se ovrednoti situacija s ključnimi 
kontingenčnimi spremenljivkami in se v zadnjem koraku išče skupne točke 
vodje in situacije. 

- Vizionarski pristop se osredotoča na pojav mnogih uspešnih organizacij, ki so 
bile pod vplivom vizionarskih oziroma karizmatičnih vodij. Pozornost je v tem 
primeru usmerjena na lastnosti in spretnosti tistih vodij, ki so sposobni preseči 
tradicionalne ideje transakcijske vloge managerja. Transakcijsko vodenje, ki 
poudarja naloge, cilje in učinke, je omejeno z eksplicitnim in implicitnim 
odnosom med vodjem in tistimi, ki mu sledijo. Vizionarski oziroma 
transformacijski vodje pa so sposobni združiti svoje ideje z ostalimi in pod 
vplivom višjih ciljev preseči individualne interese. Komponente 
transformacijskega vodenja so karizma, inspiracija, intelektualna stimulacija in 
individualna pozornost. Vizionarsko vodenje lahko delimo na štiri stopnje, ki 
predstavljajo nov izziv transformacijskim projektnim vodjem. V prvem koraku 
vodja identificira priložnost in potrebe po spremembah, zatem svojo vizijo 
predstavi ostalim, gradi zaupanje v vizijo in v zadnjem koraku vodi z zgledom 
in razdeljevanjem moči tistim, ki mu sledijo. 

 

3.2.2 Modeli vodenja 
 
Vodenje je potrebno prilagoditi značilnostim konkretne organizacije in pri tem ni nujno, da 
vodja uporablja le en način (Možina, 1994a, str. 25). Celo zaželeno je uporabiti več različnih 
načinov vodenja, prilagojenih dani situaciji, ki je odvisna od različnih skupin, posameznikov, 
nalog in ciljev. Nekatere modele vodenja z njihovo vsebino kaže tabela 1. 
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Tabela 1: Modeli vodenja 

          MODELI 
 
VSEBINA 

 
Avtokratski 

 
Skrbniški 

 
Podporni 

 
Kolegialno-

demokratični 
Temelj  
modela 

moč ekonomski vir participacija partnerstvo 

Vodstvena 
usmerjenost 

avtoriteta denar pomoč, 
podpora 

timsko delo 

Usmerjenost 
zaposlenih 

ubogljivost varnost, 
ugodnost 

delovni učinek odgovornost 

Odvisnost 
zaposlenih 

odvisnost od 
vodje 

odvisnost od 
organizacije 

odvisnost od 
sodelavcev 

samozadostnost

Zadovoljitev 
potreb 

preživetje varnost status, 
priznanje 

samouresničitev

Delovna 
zavzetost 

minimalna pasivno 
sodelovanje 

prebujeno 
zanimanje 

usmerjeno 
navdušenje 

Vir: Možina, 1994a, str. 24 
 
Temelj avtokratskega modela vodenja je moč, vodstvena usmerjenost pa je k avtoriteti. 
Nasprotno kolegialno-demokratični model temelji na partnerstvu. Temu modelu ustreza 
timsko delo. S samozadostnostjo zaposlenih v kolegialno-demokratičnem modelu je večja 
tudi njihova odgovornost, zaposleni so usmerjeno navdušeni. Delovna zavzetost pada z 
gibanjem proti avtokratskemu modelu, kjer je minimalna. Pasivno sodelovanje je značilno za 
skrbniški model, katerega temelj je ekonomski vir. Akterji so usmerjeni k denarju, varnosti in 
ugodnostim. Status in priznanje sta potrebi, ki zadovoljujeta podporni model, samouresničitev 
v kolegialno – demokratičnem modelu pa predstavlja najvišjo stopnjo zadovoljitve potreb. 
 

3.2.3 Slogi vodenja 
 
V literaturi pogosteje omenjeni slogi vodenja so (Možina, 1994a, str. 28): 
 

- Birokratski slog, ki je vrsta zadržanega vodstvenega sloga in se izraža z 
lastnostmi birokrata, ki upošteva pravila in postopke, je trden in zanesljiv ter 
vzdržuje čvrsto formalno organizacijo, je natančen, racionalen, vljuden in se 
zna obvladovati. 

- Razvijalski slog je socialno usmerjen vodstveni način in poudarja značilnosti 
razvijalca, ki druge spodbuja in razvija ter jih razume in podpira, je dober 
poslušalec, široko komunikativen, dela dobro in sodeluje, zaupanje s sodelavci 
je obojestransko. 

- Ugodnejša zvrst nalogam usmerjenega sloga je dobrohotni avtokratski slog. 
Avtokrat je odločen in spodbuden, delaven ter usmerjen v realizacijo visokih 
proizvodnih rezultatov. 
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- Izvrševalski slog je združevalno-integracijski slog, pri katerem izvrševalec v 
odločitvah uporablja skupinsko delo, prepričuje ljudi, da se sami zavežejo za 
določene cilje, spodbuja sodelavce k večji učinkovitosti in usklajuje delo 
drugih. 

 
Kot oblike manj uspešnega vodenja med drugim poznamo dezerterski, misijonarski, 
avtokratski in kompromisarski slog (Možina, 1994a, str. 29): 
 

- Dezerterski slog je vrsta zadržanega vodstvenega sloga in se kaže v 
značilnostih dezerterja, ki dosega minimalne rezultate, se zadovolji z 
upoštevanjem predpisov, se izogiba odgovornosti in sodelovanju, ni 
komunikativen in ne ustvarjalen, pri čemer ovira tudi druge. 

- Misijonarski slog je socialno usmerjen, misijonar pa se izogiba konfliktom, je 
ljubezniv, prisrčen in prijazen, rad ugaja in je od drugih odvisen, je pasiven in 
nevzpodbuden, ne daje navodil, delovni rezultati ga ne zanimajo. 

- Nalogam usmerjen je tudi avtokratski slog, kjer avtokrat sam odloča o vsem, je 
kritičen, duši spore in zahteva pokorščino, od vsake akcije pričakuje takojšnje 
rezultate, s podrejenimi se ne posvetuje in komunicira samo navzdol z 
dajanjem navodil.  

- Manj uspešna zvrst integriranega sloga je kompromisarski slog, kompromisar 
pa je mehak in omahljiv, odločitvam se izogiba, če pa že, potem sprejema 
nedoločene kompromisne odločitve, odnose in delovne naloge poudarja v 
nepravih razmerah, je dvoličen, ljudje mu ne zaupajo. 

 

3.3 Moč, vpliv in odgovornost 
 
Moč je socialni odnos med močnejšim in šibkejšim udeležencem in se kaže v doseganju ciljev 
močnejšega kljub upiranju šibkejšega (Palmer v Dorf, 2000, str. 7.45). Moč je potrebno ločiti 
od formalne avtoritete, ki se pojavlja v organizacijski verigi ukazovanja. Tradicionalni pogled 
na avtoriteto je legitimna moč. Moč je potrebno ločevati tudi od vpliva. Medtem, ko moč 
pomeni sposobnost oziroma kapaciteto, pomeni vpliv akcijo. Moč je torej zmožnost vplivanja 
na udeležence (Možina, 1998, str. 28). Ker je moč mogoče definirati kot sposobnost 
spreminjanja vedenja, mnoge avtoritete na področju vodenja verjamejo, da je pozicija moči 
vodje kritični faktor, ki vpliva na efektivnost vodenja. Vodje uporabijo v različnih 
organizacijskih situacijah pet različnih oblik moči (Martin, 1980, str. 129): 
 

- Moč prisile bazira na strahu in se nanaša na zmožnost vodje, da kaznuje 
podrejene za neposlušnost. 

- Moč nagrade je nasprotje moči prisile v smislu zmožnosti vodje, da ljudi 
pozitivno nagradi za njihovo kooperativnost. 
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- Legitimna moč se nanaša na moč, ki jo daje managerju njegov položaj v 
organizacijski hierarhiji. 

- Moč znanja poseduje oseba s tistim visokim strokovnim znanjem in 
spretnostmi, ki ju podrejeni cenijo. 

- Referenčna moč je v bistvu moč osebnosti in se nanaša na sposobnost vodje, da 
je ena ali več njegovih osebnih lastnosti občudovanih s strani okolice. 

 
Vpliv je proces. V tem procesu posameznik ali skupina povzroči spremembo v stališčih in 
ravnanju drugega posameznika ali skupine (Možina, 1994a, str. 96). Vpliv ne zahteva 
socialnega odnosa. Sposobnost vplivanja na druge z namenom dosežka privolitve in brez 
uporabe direktne moči je bistvena veščina v današnjih tehničnih in strokovnih organizacijah 
(Ward v Dorf, 2000, str. 7.50). Vplivom se posamezniki in skupine upirajo, ker ne želijo 
spreminjati svoje naravnanosti in delovanja. Razlogov, tako pri enih kot drugih, je več. 
Posamezniki se upirajo predvsem zaradi koristi, navad, varnosti in strahu pred neznanim ter 
izbiranja prejetih informacij. Skupine in organizacije pa se upirajo zaradi vztrajnosti struktur 
in skupin, notranje soodvisnosti ter ogroženosti ustaljenih razmerij moči, razporejenosti 
resursov in ekspertize. Ločimo različne strukture vpliva. Ta je lahko stvarna ali želena, 
aktivna ali pasivna. Vrsta in izvor vpliva se nanaša na oblike moči. Različna je tudi količina in 
smer vpliva, prav tako načini in oblike izvajanja vpliva. 
 
Odgovornost se večkrat obravnava kot sinonim za avtoriteto in moč, vendar se občutek, 
intenzivnost in obseg odgovornosti v praksi loči od podobnih elementov pri moči oziroma 
vplivu. Z organizacijskega vidika je pomembno ločiti med odgovornostjo organa in delavca. 
Delavec predstavlja samo sebe in za prekršek odgovarja sam, organ pa predstavlja tudi 
organizacijo, zato za prekršek odgovarja poleg organa tudi organizacija. Razdelitev 
odgovornosti v organizaciji mora biti takšna, da organizacija pravilno funkcionira. Zato je 
potreben pravi človek na pravem delovnem mestu. In za vodjo mora biti izbran manager s 
pravimi kvalifikacijami. Ta potem nadzira podrejene. Obstajajo tri osnovna vodila, ki jim je 
potrebno slediti pri delitvi in delegiranju odgovornosti. Izogibati se je potrebno vrzelim, 
prekrivanju in delegiranju odgovornosti za delo, ki ni del obravnavane teme (Martin, 1980, 
str. 41). 
 
Odgovornosti projektnega managerja lahko razdelimo v tri glavne kategorije (Bennett, 1996, 
str. 188): 
 

- odgovornost do organizacije oziroma podjetja, v katerem je zaposlen, ki 
vključuje tudi pametno uporabo sredstev, kompetentno vodenje projekta ter 
pravočasne in natančne komunikacije, 

- odgovornost do projekta, ki vsebuje pravočasno izvajanje projekta po 
specifikaciji in z danimi finančnimi sredstvi ne glede na težave in konflikte, ki 
se pri tem pojavljajo, 



 

 25

- odgovornost do članov projektnega tima, kar pomeni, da so vloge članov tima 
in pričakovanja v projektnem delu jasno podana, da je odnos do članov 
pozitiven, pomemben mora biti njihov osebni razvoj, aktivna pa mora biti tudi 
skrb, kaj bo s člani projekta po zaključku le-tega. 

 
Povezanosti med stvarno distribucijo vpliva in stvarno distribucijo odgovornosti ni, vendar 
kdor ima stvarni vpliv, mora tudi prevzeti odgovornost, pa najsi bo to na individualni ali 
organizacijski ravni (Možina, 1994a, str. 102). 
 

3.4 Kadrovanje za projekt 
 
Ljudje so viri projektov. Ne glede na to, kako dobro je planiranje in kontrola projekta, še 
vedno so ljudje tisti, ki opravijo delo. V projektno orientiranih organizacijah je izbira kadrov 
za projekt pomembno vprašanje. Variacije v izbiri so odvisne od znanj in spretnosti 
kandidatov, ki so lahko osnovnega ali postranskega pomena za podjetje. Prav tako pomembno 
vpliva razpoložljivost kadrov na trgu in zahtevnost priučitve za posamezno delo. Na mnogih 
področjih projektno orientiranega dela lahko najdemo dovolj razpoložljivega kadra, ki ga je 
mogoče hitro zamenjati. Obstajajo pa področja, kot je na primer visoka tehnologija, kjer je 
kader teže zamenljiv in tudi priučitev na posameznem delovnem mestu je zahtevnejša in 
časovno daljša. Takšen kader so predvsem tehnični strokovnjaki, projektni managerji, vodje 
in nadzorniki, ki predstavljajo kadrovsko jedro podjetja. Osnovna praksa izbire kadrov za 
projektno orientirano organizacijo se precej razlikuje od funkcijske hierarhično oblikovane 
organizacije in vključuje direkten ''lov na glave'' ali lov s pomočjo raznih agencij, uporabo 
osebnih stikov, sodelovanje z univerzami in tehničnimi šolami in najem osebja s projektnimi 
izkušnjami (Turner, 2000, str. 695). 
 
Izbor projektnega managerja je eden od prvih korakov v življenjskem ciklu projekta. V tej 
osebi morajo biti združena tako tehnična znanja in sposobnosti kot tudi upravljalska. Uspešen 
projektni manager obvladuje komunikacijo in medsebojne odnose, nenazadnje je to oseba, ki 
kadruje ostale člane tima. 
 
Projekt, ki vključuje več kot deset članov tima, potrebuje enega ali več vodij skupine. To je 
oseba, na katero se projektni manager lahko zanese, da bo delo opravljeno v skladu s 
pričakovanji. Dober kandidat za to pozicijo je entuziast, oseba, ki gre še malo dlje, kot je 
potrebno. Entuziazem okuži ostale člane tima, skupaj s pozitivnim pristopom pa daje občutek 
možnosti realizacije (Kliem, 1994, str. 119). Toda sam entuziazem ne zadostuje. Kandidat 
mora imeti dobre komunikacijske sposobnosti, kar pomeni, da mora poleg obvladovanja 
podajanja informacij, obvladovati tudi prejemanje le-teh. Biti mora torej dober poslušalec, kar 
je osnova za objektivno presojanje napredovanja projekta. Dober mora biti v medsebojnih 
odnosih in upoštevati mora odločitve projektnega managerja. Vodja tima ima manj formalne 
avtoritete od projektnega managerja. 
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Za ostale člane projektnega tima velja, da naj bodo pravi ljudje na pravem mestu. To je 
potrebno upoštevati že pri samem kadrovanju za projekt, kar preprečuje nadaljnje neugodne 
situacije. Dober projektni manager že pri načrtovanju potreb kadrov za bodoči projekt 
upošteva pomembnost znanja, ki ga ljudje prinesejo s seboj. Za izvedbo projekta izbira ljudi, 
ki bodo sposobni sodelovati. To zmanjšuje možnost konfliktov med bodočimi člani tima. 
Projektni managerji pogosto izbirajo kadre na osnovi njihovega tehničnega znanja, 
zanemarjajo pa verjetnost, da bodo imeli sodelavci z najboljšim tehničnim znanjem 
primanjkljaj na drugih področjih, ki so tudi pomembna za projekt. Primanjkljaj se lahko kaže 
v zmanjšanem razumevanju življenjskega cikla projekta, pomembnosti dokumentiranja in 
izobraževanja ali v pomanjkanju kooperativnosti. Projektni manager naj bi torej upošteval tri 
druge faktorje, ki so izobrazba, izkušnje in osebnost (Kliem, 1994, str. 127). Razmerje med 
sodelavci na projektu, ki svoje delo do popolnosti obvladajo, in sodelavci, ki se svoje 
projektne vloge šele učijo, mora biti v prid uspešni izvedbi projekta. Izbor članov projektnega 
tima ne sme ogroziti pravočasne izvedbe projekta v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. 
Kadrovanje za projekt lahko poteka interno v okviru podjetja oziroma organizacije ali celo 
oddelka. Ti ljudje so z veliko verjetnostjo po zaključenem projektu nadzorovano razporejeni 
na nove naloge oziroma projekte v okviru organizacije. Lahko pa se kadruje po pogodbi z 
zunanjimi sodelavci, ki bodo ob zaključku projekta predvidoma odšli na druge delovne naloge 
po lastnem izboru, seveda v kolikor ni obojestranske volje do nadaljnjega sodelovanja pri 
novih projektih. Organizaciji je smiselno zadržati kadre s specifičnimi znanji, ki so zanjo 
strateškega pomena, pa najsi bodo to notranji ali zunanji sodelavci. 
 

3.5 Organiziranje dela v projektnem timu 
 
Timsko delo je življenjska lastnost ljudi. Na svet privekamo v timu lastne družine, šolani smo 
v timu sošolcev, sami izberemo tim prijateljev in se vključujemo v športne in rekreativne 
time. Življenjska doba tima je nedoločena, nekateri timi trajajo dlje, drugi manj časa. Sestava 
tima pogosto presega naše zmožnosti nadzora. Pri zaposlitvi izberemo tim s skupnim 
interesom, vendar imamo malo vpliva na izbiro timskih kolegov. Večina odraslih je vključena 
v različne time in se dobro zaveda bogastva in nevarnosti timskega življenja (Freeman-Bell, 
1996, str. 349). Živimo torej v svetu, polnem timov. 
 
Tim je skupina ljudi, katere delovanje je lahko uspešno pa tudi neuspešno. Namen združitve 
teh ljudi je seveda uspešnost, ki se kaže v kvalitetno opravljenem delu v predvidenem času in 
z razpoložljivimi viri. Med člani tima se pojavlja dinamična interakcija in aktivno prilagajanje 
skupnemu cilju. Sodelujejo pri odločanju in v medsebojni pomoči pri opredeljevanju ciljev. 
Najbolj preprosta definicija opredeli skupino kot dva ali več posameznikov, ki se srečujejo 
zaradi pomembnih zadev. Vzrok srečevanja članov projektne skupine je projekt, na katerem 
delujejo. Vsi timi so skupine, vendar vse skupine niso timi (Možina, 1994, str. 601). Pri 
formiranju timov je potrebno upoštevati več dejavnikov. Značilnosti učinkovitih timov so 
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medsebojna podpora dela članov, veliko spoštovanje drugih članov in komplementarne 
veščine, strategije in pristopi. Spoštovanje zahteva podoben nivo sposobnosti, osnovnega 
pristopa in vrednot. Vseeno pa morajo imeti člani tima tudi različne sposobnosti in specifične 
pristope, ki se dopolnjujejo (Jain, 1997, str. 57). 
 
V timu se izražajo štiri sestavine, ki so proces odločanja, narava dela, velikost tima in vloga 
vodje (Možina, 1994, str. 625). Timsko odločanje ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, 
mnenja o tem pa so različna. Medtem, ko ta oblika odločanja nekaterim pomeni zapravljanje 
časa, drugim predstavlja najboljšo možnost odločanja. Da bi bilo delo v projektnem timu 
uspešno, je priporočljivo, da so podatki in informacije zbrani na enem mestu, od članov je 
potrebno pridobiti kar največ spretnosti in specifičnih znanj ter iz njih izvabiti ideje in zamisli. 
Ob večjih spremembah v organizaciji ali skupini je pomembno zagotoviti pristanek članov 
tima. Najprimernejša velikost tima je od pet do deset članov. V nasprotnem primeru se 
pojavijo težave v komuniciranju, timsko vzdušje se slabša, vodja postane preobremenjen in se 
od ostalih članov oddalji, odločanje postane centralizirano, norme in postopki pa čedalje bolj 
formalizirani. Vloga vodje tima je zbiranje informacij in spodbujanje izmenjave mnenj, 
odkrivanje problemov in ugotavljanje najprimernejšega trenutka za njihovo reševanje. 
Pomembnejši vidiki dela vodje tima so ravnanje ob nesoglasjih, ravnanje s časom in ravnanje 
ob spremembah. 
 
Belbin je s svojimi kolegi razvil osem timskih vlog (Freeman-Bell, 1996, str. 352), ki so: 
 

- delavec preoblikuje koncepte in plane v praktične delovne procedure, 
- predsednik nadzira delo tima in pot tega k cilju, prepoznava prednosti in 

slabosti tima in zagotavlja najboljšo izkoriščenost posameznikovih 
sposobnosti, 

- oblikovalec oblikuje pot timskega napora z usmerjanjem pozornosti direktno 
na prioritete in napredovanje k cilju, 

- tvorec kot vloga predstavlja pospeševanje novih idej in strategij s posebno 
pozornostjo do bistvenih vprašanj, 

- raziskovalec virov ustvarja kontakte zunaj tima in raziskuje in sporoča o 
idejah, razvoju in virih prav tako zunaj skupine, 

- kontrolor – ocenjevalec analizira probleme in daje predloge, ki olajšajo 
odločanje ostalim članom, 

- timski delavec predstavlja podporo sodelavcem v njihovih slabostih in 
prednostih in izboljšuje komunikacijo med člani, 

- zaključevalec varuje tim pred možnimi napakami na nalogah in morebitno 
opustitvijo, aktivno išče tiste dele projekta, ki potrebujejo posebno pozornost 
ter daje timu občutek nujnosti. 

 
Ljudje so najpomembnejša sestavina projekta. Kako so vodeni, bistveno vpliva na rezultat. 
Projektni manager upravlja aktivnosti, ljudi pa vodi. Ljudje so tisti, ki projekt realizirajo. 
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Vodja projektnega tima mora prepoznati nesoglasja, indikatorje slabe morale, razumeti 
karakteristike učinkovitega tima, razumeti svoj vpliv na storilnost, po potrebi izboljšati 
delovno okolje in znati ustvariti občutek solidarnosti. 
 

3.6 Komuniciranje in konflikti sodelavcev pri projektu 
 

3.6.1 Komuniciranje 
 
Komuniciranje pomeni proces prenašanja informacij z medsebojnim sporazumevanjem, kjer 
se vzpostavljajo stiki in oblikuje vzdušje razumevanja dveh oseb (Možina, 1998, str. 23). 
Informacijo pa lahko pojmujemo kot energijo, ki je vsebovana v sporočilu in poteka od vhoda 
do izhoda (Možina, 1994a, str. 89). V najosnovnejši obliki komunikacija sestoji iz treh 
elementov, ki so oddajnik, prenosni medij oziroma kanal in sprejemnik. Tej osnovi lahko 
dodamo še kodirni proces na vhodu v komunikacijski kanal oziroma na oddajni strani, 
dekodirni proces na izhodu kanala oziroma na sprejemni strani ter šum oziroma motnje, ki so 
vedno do neke mere prisotne. Prekinitev na kateremkoli delu poti pomeni prekinitev celotne 
komunikacije. Verjetnost uspeha komunikacijskega procesa je odvisna od verjetnosti uspeha 
posameznih korakov v procesu. Da bo komunikacija uspešna, je potrebno zagotoviti, da 
oddajnik pravilno pošlje sporočilo, da pravilno deluje komunikacijski kanal in da sprejemnik 
prejme in interpretira sporočilo brez napak. Komuniciranje v organizacijah poteka od zgoraj 
navzdol, od spodaj navzgor in lateralno med sodelavci na istem organizacijskem nivoju. 
Projektni managerji v tehničnih organizacijah morajo pogosto komunicirati tudi v četrti smeri, 
kar pomeni zunaj organizacije (Bennett, 1996, str. 149). Del odgovornosti tako predstavlja 
komunikacija s klientom, javnostjo, mediji ipd. Slika 4 kaže pomembne komunikacijske 
povezave za projektnega managerja na področju tehnike. 
 
Fulmer  predstavlja spisek za izboljšanje govorne in pisne komunikacije, ki jih imenuje ''Pet 
C-jev komunikacije'' in trdi, da v kolikor sporočilo  visoko rangira v vsakem posameznem 
elementu tega spiska, je pričakovati uspešnost izmenjave idej med posamezniki (Fulmer v 
Martin, 1980, str. 90). Spisek vsebuje sledeče elemente: 
 

- Clarity – jasnost predstavlja enostavno in logično sporočilo, 
- Completeness – popolnost zajema komunikacijo, katere sporočilo mora 

vsebovati vse bistvene elemente, 
- Conciseness – jedrnatost odpravlja nepomembna sporočila v komunikaciji in s 

tem zmanjša pojavljanje napak, 
- Concretness – stvarnost pomeni efektivnejšo komunikacijo, če ta bazira na 

dejstvih, 
- Correctness – natančnost povzroča širjenje resnice in zmanjša možnost 

širjenja neresnic. 
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Slika 4: Komunikacijske povezave projektnega managerja 

 
Vir: Bennett, 1996, str. 149 
 
V raziskovalno-razvojnih aktivnostih je prisotnega veliko znanja, ki se ne nahaja v knjigah. 
Mnoge aktivnosti niso dokumentirane. Pisana beseda je omejujoč medij za komunikacijo, 
medtem ko osebni kontakti omogočajo izmenjavo idej, hitrejšo analizo podatkov in obstoj 
relevantnejših informacij za aktualen razvojni projekt. V sodobnih raziskovalno-razvojnih 
aktivnostih igra, zaradi kompleksnosti tehnoloških problemov in analize ter sinteze 
relevantnih tehničnih informacij, verbalna komunikacija pomembno vlogo. V pogovoru s 
sodelavci na podobnih nalogah se sprosti veliko novih idej (Jain, 1997, str. 29). Pri razvojnih 
in tehničnih projektih se razvije drugačen jezik, pomen in predstave, ki so unikatni pri 
tekočem projektu. Tako ustvarjen lokalni jezik predstavlja težavo pri komunikaciji z zunanjim 
svetom. Neformalno, toda kritično vlogo imajo tako v organizaciji t.i. vratarji. To so 
posamezniki, ki so tehnično zelo podkovani in so sposobni harmonične interakcije z okoljem 
ter povezujejo projekt z zunanjim svetom. Premoščajo torej mejo med projektnim timom in 
zunanjim svetom. 
 

3.6.2 Konflikti in nasprotja 
 
Obvladovanje projekta bi lahko definirali kot obvladovanje konflikta predvsem iz razloga, ker 
je uspeh projekta odvisen od osnovnega, praktično konfliktnega cilja, ki zahteva kvaliteten in 
poceni izdelek v omejenem času (Graham v Turner, 2000, str. 777). Projekt je sicer lahko 
hitro zaključen, vendar pod pogojem povečanja stroškov ali zmanjšanja kvalitete. Že tako 
konfliktno naravo projekta še dodatno oplemenitijo konflikti med vpletenimi pri projektu in 
umestitev projekta v organizacijski strukturi. Nenehno se namreč pojavljajo konfliktne 
situacije med horizontalno oziroma projektno strujo in vertikalno funkcijsko strujo v 
organizaciji. Konfliktna je tudi vloga projektnega managerja, ki nosi vso odgovornost za 
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uspešno realizacijo projekta, nima pa praktično nobene formalne avtoritete nad zaposlenimi, 
ki so domena funkcijskega managerja. Zato je pomembno, da projektni manager razvija 
sposobnosti dogovarjanja in pogajanj. 
 
Konflikte lahko delimo v konflikte posameznika, konflikte med posamezniki, konflikte med 
skupinami in konflikte med skupino in posameznikom. Elementi te delitve so prisotni v vseh 
organizacijah, se pa v raziskovalno razvojnih organizacijah oziroma oddelkih pojavljajo 
nekatere specifičnosti. Mednje lahko štejemo konflikt med tehniki in raziskovalci oziroma 
razvijalci, kjer se lahko prvi čutijo kot drugorazredni člani skupine, ki servisirajo slednje 
(Jain, 1997, str. 155). Seveda je ta konflikt vloge, s primernim vodenjem in poudarkom 
pomembnosti dela tehnikov ter čim večjo samostojnostjo pri delu, mogoče razrešiti. Druga 
oblika konflikta je med različnimi pričakovanji podrejenih in nadrejenih oseb. Še ena oblika 
konflikta se pojavlja pri mejnih vlogah, to je pri inženirjih, ki povezujejo organizacijo z 
zunanjim svetom. Ti so deležni več pritiskov ter imajo manj možnosti po opravljanju želenega 
dela, napredovanju in maksimalni uporabi profesionalnih sposobnosti. Zanimiv je še pojav 
medskupinskega konflikta, v našem primeru med skupino raziskovalcev oziroma razvijalcev 
in drugimi skupinami v organizaciji, ki jih predstavljajo zaposleni v marketingu, prodaji, 
proizvodnji ali kateremkoli drugem oddelku. V primeru splošnega slabšega odnosa med temi 
skupinami tudi pripadniki posameznih skupin običajno obravnavajo pripadnike drugih skupin 
kot neko celoto, ki je v primeru konflikta seveda sovražna. Ko pa je odnos med skupinami 
dober, takrat pripadniki določene skupine ločujejo med posamezniki nasprotne, v tem primeru 
nesovražne, vendar še vedno druge oziroma drugačne skupine. Vzroki konfliktov med 
delovnimi skupinami so medsebojna odvisnost, tekmovanje za vire, razlike v ciljih in razlike 
v poteh do ciljev. 
 
Vzorec načinov reševanja konfliktov ločuje med zadovoljevanjem lastnih potreb in 
zadovoljevanjem potreb drugih. Ko sta obe komponenti visoki, potem imamo način 
dogovarjanja, ki teži k ugotavljanju vzrokov za nasprotja in skupnemu iskanju ustreznih 
rešitev. Nasproten temu je način izogibanja, ki predstavlja težnjo po umiku in nevtralnosti. 
Večja komponenta zadovoljevanja lastnih potreb predstavlja prevladovanje in težnjo po 
uporabi moči, da bi drugi pristali na ponujeno rešitev. Majhno zadovoljevanje lastnih potreb 
in poudarek na skupnih interesih je značilen za prilagajanje, vmes med vsemi pa je 
kompromis, kjer se mora vsakdo nečemu odpovedati, da bi dosegli dogovor. Kompromis torej 
ni optimalna rešitev za nobeno od strani, čeprav vodi v rešitev konfliktne situacije. Optimalna 
rešitev je dogovarjanje, kjer obe strani samo pridobita. 
 

3.7 Motiviranje v projektni skupini 
 
Motivacija je pomembna vsebina posameznikov in skupin. Medtem, ko njena prisotnost ne 
jamči visoke storilnosti, pa njena odsotnost jamči dolgoročne težave. Visokomotivirani 
strokovnjaki in projektni timi običajno pretiravajo s trudom in željo po rezultatih. Nekaterim 
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managerjem je motivacija strokovnjakov velikega pomena. Izkušnje so namreč pokazale, da 
je v ekipi bolje imeti posameznike z višjo motivacijo in morda malo manjšimi sposobnostmi 
kot pa obratno. Managerji v raziskavah in razvoju pa so ocenili motiviranje inženirjev in 
znanstvenikov kot eno najtežjih nalog svoje vloge vodje (Katz v Dorf, 2000, str. 7.2). 
Posplošen model motivacijskega procesa lahko okarakteriziramo s tremi skupnimi 
imenovalci, ki pravijo, da je motiviranje primarno nekaj, kar vzbuja določeno obnašanje, 
nekaj, kar usmerja to obnašanje in nekaj, kar to obnašanje spodbuja ali spreminja. Prva 
komponenta tega modela se osredotoča na potrebe oziroma pričakovanja posameznika, ki 
povzročajo določeno obnašanje, druga komponenta izpostavlja cilje in vizijo posameznika 
oziroma skupine, h katerim so vedenja usmerjena, zadnja komponenta pa se ukvarja z 
odzivom. 
 
Motivacijski model Maslowove hierarhije potreb (Jain, 1997, str. 108) pravi, da je v vsakem 
posamezniku hierarhija petih razredov potreb. Ko je posamezen razred oziroma stopnja v 
hierarhiji izpolnjena, postane dominantna naslednja stopnja. Stopnje oziroma razredi potreb si 
od najnižje do najvišje sledijo v tem vrstnem redu: 
 

- fiziološke potrebe so v hierarhiji najniže in vsebujejo telesne potrebe, kot so 
lakota, zatočišče, spolnost, 

- potreba po varnosti vsebuje potrebe varovanja pred čustvenimi in fizičnimi 
poškodbami, 

- socialne potrebe vključujejo potrebe po naklonjenosti, pripadnosti, sprejetosti, 
- potreba po uveljavljanju vključuje samospoštovanje, avtonomijo, dosežke kot 

tudi statusne potrebe in potrebo po prepoznavnosti, 
- potreba po samodokazovanju vsebuje samoizpolnitev, potrebo po rasti in 

dosežkih polnega potenciala posameznika. 
 
Po Maslowu so razredi, ki so niže na hierarhični lestvici, zadovoljeni z zunanjimi dejavniki 
kot na primer s plačo, bonusi, varnostjo zaposlitve in podobnim, potrebe višjega reda pa 
zadovoljujejo notranji dejavniki posameznika, kot so njegov čut za osebno rast in razvoj. Ko 
že zadovoljene potrebe posameznika več ne zadovoljujejo, se ta po hierarhiji potreb pomakne 
nivo više. Organiziranost raziskovalno razvojnih oddelkov naj bi bila takšna, da bi 
zadovoljevala potrebe višjega reda njihovih tehničnih strokovnjakov. Za visoko motiviranost 
mora tehnološki kader čutiti pomembnost in smotrnost dela, ki ga opravlja. 
 
McClellandova teorija potreb (Katz v Dorf, 2000, str. 7.4) pa motivacijo obravnava kot 
funkcijo medsebojnega ustrezanja posameznika in delovnega mesta v organizaciji. Po 
McClellandu so posameznikove potrebe in motivi predstavljeni v treh dimenzijah: 
 

- potreba po članstvu oziroma pripadnosti opisuje posameznikovo željo po 
prijateljskem in bližjem medsebojnem odnosu, 
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- potreba po moči govori o potrebi posameznika po moči in vplivu na druge in 
nasploh, 

- potreba po dosežkih obravnava željo posameznika po uspehu v izzivalnih 
aktivnostih ali projektih. 

 
Povzročanje nenehnega naraščajočega navdušenja nad delom je precej težko. Po drugi strani 
pa je to navdušenje in moralo zlahka uničiti. Neizkušen raziskovalno razvojni manager ob 
nerazumevanju tega dejstva zlahka izgubi voljo po kreiranju visoko motivirane delovne 
skupine. 
 

3.8 Kontroliranje izvajanja projekta 
 
Kontroliranje pomeni zbiranje in sporočanje informacij o uspešnosti in učinkovitosti 
delovanja organizacije tistim, ki odločajo, da lahko ti primerjajo dosežene rezultate z 
načrtovanimi in na osnovi tega odločajo o morebitnih ukrepih. Je izrazito pozitiven proces 
merjenja doseganja ciljev in smotrov v interesu vseh udeležencev organizacije. Zagotovo je 
slaba organizacija, kjer je kontroliranje element manipuliranja, prisile, vohljaštva in 
podobnega (Možina, 1994a, str. 207). 
 

Slika 5: Proces kontroliranja 

 
Vir: Babcock, 1996, str. 148 
 
Slika 5 kaže proces kontroliranja, ki predhodno vključuje planiranje z vpeljanimi standardi, 
katere potem primerjamo z izmerjenimi rezultati in na osnovi odstopanj določimo korektivne 
ukrepe. Kontroliranje je lahko avtomatsko oziroma kibernetično,  imenovano tudi 
zaprtozančno ali nekibernetično odprtozančno. Prvo vključuje povratno informacijo, medtem, 
ko slednje ne in deluje le na osnovi direktiv. S časovnega vidika je kontrolo mogoče izvajati 
vnaprej, sproti ali naknadno. V planiranju vpeljane standarde pa delimo po tipu na časovne, 
kakovostne, količinske in stroškovne. Pri tem je standard zadovoljiva vrednost pri doseganju 
ciljev organizacije (Možina, 1994a, str. 208). 
 
V okviru projektnega managementa je kontroliranje s predhodnim planiranjem vsebovano 
tudi v Navodilu za projektni management BS6079. Predlagani elementi kontrole projekta so 
sledeči (Turner, 2000, str. 91): 
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- obvladovanje  projektnega proračuna 
- dajanje navodil za začetek, konec in potek dela 
- nadzorovanje napredka 
- obvladovanje projekta 
- ocenjevanje in obvladovanje tveganj 
- motiviranje lastnikov delovnih nalog 
- pogajanja 

 
Proces pregledovanja oziroma ocenjevanja projekta naj bi bil formalen in naj bi odseval 
pomembnost projektnega managementa. Rezultiral naj bi v reviziji projektnega plana v taki 
obliki, ki izraža realno situacijo (Freeman-Bell, 1996, str. 278). 
 

4 Kakovost 
 

4.1 Zgodovina kakovosti 
 
Formalni delovni standardi so se oblikovali skozi stoletja, lahko pa jih obravnavamo vsaj od 
srednjega veka, ko so si slavni evropski obrtniški cehi med cilji zastavili tudi razvoj in 
vzdrževanje visokih standardov zaključenih del. Prav tako so se rokodelci ločevali v 
kategorije od mojstrov do vajencev, kar je zagotavljalo različno stopnjo kakovosti izdelka. 
Skozi zgodovino se je ohranjala osnovna ideja kakovosti, ki je bazirala na kakovosti izdelka. 
Razmere v drugi svetovni vojni in masovna proizvodnja tedaj so silile v drugačno 
razmišljanje. Ko so se razvile tudi tehnike sistemske analize, je bilo mogoče ločevati med 
kakovostjo procesov in kakovostjo produktov. Samo standardizacijo pa v tem času in seveda 
tudi kasneje ni zahtevala le kakovost, pač pa tudi uniformnost izdelka. Kasneje je kakovost 
padala, ker vse do leta 1970 v svetu prevladujoča ameriška industrija ni imela prave 
konkurence (Aucoin v Dorf, 2000, str. 13.69). To obdobje je minilo z osredotočenjem Evrope 
in Japonske na kakovost procesov. Kakovost izdelkov je spet začela rasti, upoštevali so se že 
postavljeni standardi, leta 1987 pa je na osnovi teh pod vplivi globalne ekonomije 
mednarodna organizacija ISO – International Organization for Standardization izdala serijo 
standardov ISO 9000.  
 

4.2 Opredelitev kakovosti 
 
Kakovost je mogoče različno definirati. Definicija se lahko nanaša na tehnični vidik, 
proizvod, procese ali sistemsko interpretacijo. Pogovorno pomeni odličnost, ki pa je običajno 
občutek, ki ga ni mogoče kvantificirati (Hutchins, 1997, str. 14). Tudi različni avtorji 
kakovost definirajo različno. Lahko jo obravnavamo kot vsoto takih lastnosti produkta, ki 
zadovoljujejo odjemalčeve potrebe. Lahko jo obravnavamo tudi kot nenehno izboljševanje, 
kot sposobnost za uporabo ali kot prilagajanje zahtevam. Če za izhodišče izpostavimo zadnjo 
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definicijo, ki morda tudi najbolj izraža vidik zaposlenega, da je kakovost prilagajanje 
specifikacijam, potem lahko iz te definicije izpeljemo še (Stimson, 1998, str. 10) naslednje 
pojme: 
 

- politiko kakovosti, ki pomeni usmerjenost podjetja h kakovosti, kot jo 
uveljavlja top management, 

- management kakovosti, ki predstavlja upravljalsko funkcijo, ki določa in 
implementira politiko kakovosti, 

- sistem kakovosti, ki vsebuje organizacijsko strukturo, odgovornosti, procedure, 
procese in vire za implementacijo managementa kakovosti. 

 
Ločimo tudi med obvladovanjem kakovosti (QC – Quality Control) in zagotavljanjem 
kakovosti (QA – Quality Assurance). Obvladovanje kakovosti pomeni uporabljene operativne 
tehnike in aktivnosti za izpolnjevanje zahtev po kakovosti, zagotavljanje kakovosti pa so 
planirane in sistematične akcije, ki so potrebne za primerno zaupanje v stopnjo kakovosti 
izdelka ali storitve, ki bo ustrezala zahtevam (Tricker, 1997, str. 2). Kakovost v kontekstu 
projektov lahko definiramo kot skladnost z zahtevami odjemalca, skladnost s specifikacijami, 
rešitev problema, ustreznost namenu ali zadovoljitev odjemalca (Turner, 2000, str. 267). 
 

4.3 Celovito zagotavljanje kakovosti – TQM 
 
Mnogi problemi s kakovostjo v podjetjih ne izvirajo v proizvodnem ali operativnem procesu, 
temveč v marketinških, finančnih, administrativnih, kadrovskih in podpornih funkcijah. 
Kakovosti ni primerno nadzirati le ob zaključenih procesih ali sekvencah procesov, vgrajena 
mora biti v sistem organizacije in glavah njenih kadrov. Celovito zagotavljanje kakovosti 
(TQM - Total Quality Management) je način izboljševanja učinkovitosti, fleksibilnosti, 
zmogljivosti in konkurenčnosti celotnega poslovanja organizacije. Namesto usmerjanja 
pozornosti le v preverjanje in iskanje napak v nekaterih točkah vključuje obvezo do kakovosti 
celotnega poslovnega sistema, vključno z vsako aktivnostjo vsakega oddelka, vsake osebe na 
kateremkoli nivoju. Celovito zagotavljanje kakovosti namreč predpostavlja, da mora za 
tekoče delovanje celote tekoče delovati vsak njen posamezen del. Predstavlja tudi metode 
odstranjevanja vseh nepotrebnih postopkov, ki so enako uporabne v različnih oddelkih 
podjetja. 
 
Celovito zagotavljanje kakovosti omogoča podjetjem sledeče (Lock, 1994, str. 12): 
 

- jasno osredotočanje na potrebe njihovih trgov, 
- doseganje delovnega učinka vrhunske kakovosti na vseh področjih, ne le 

vrhunske kakovosti proizvoda ali storitve, 
- opravljanje enostavnih postopkov, ki so potrebni za doseganje kakovostnega 

delovnega učinka, 
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- kontinuirano kritično preiskovanje procesov z namenom odstranjevanja 
neproduktivnih aktivnosti, 

- pregled nad zahtevanimi izboljšavami in razvoj mer učinka, 
- v celoti razumeti konkurenco in razvijati učinkovite konkurenčne strategije, 
- razvoj skupinskega pristopa k reševanju problemov, razvoj dobrih 

komunikacijskih postopkov in nagrajevanje dobro opravljenega dela, 
- nenehno pregledovanje procesov z namenom razvoja strategij za neskončno 

izboljševanje. 
 

Slika 6: Stopnice do TQM 

 
 
Vir: Lock, 1994, str. 24 
 
V celovitem zagotavljanju kakovosti so pomembni sistemi in tehnike, vendar njihov pomen ni 
primarnega značaja. Na prvem mestu gre za način razmišljanja, kulturo in obveznost vseh 
vpletenih v procesih podjetja, od managementa do zadnjega delavca v hierarhiji podjetja. Da 
bi podjetje uspelo implementirati celovito zagotavljanje kakovosti, mora skozi serijo kritičnih 
korakov, ki jih kaže slika 6. 
 
Osnova, na kateri gradimo celovito zagotavljanje kakovosti so pričakovani rezultati, trije 
temeljni koncepti, tri gonilne sile, trije kritični procesi in ključni elementi infrastrukture 
celovite kakovosti (Juran, 1998, str. 14.3). Pričakovani rezultati zagotavljanja kakovosti so: 
 

Organizacija za kakovost 

Načrtovanje kakovosti 

Urjenje za kakovost 
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- nižji stroški, ki so posledica reduciranih napak, predelav in dela brez dodane 
vrednosti, kar vse pelje v večjo kakovost, 

- višji dohodki rezultirajo iz povečanih zahtev kakovosti na trgu, kjer na račun 
slabše konkurence podjetje pridobi nove stranke na novih in starih trgih, 

- zadovoljne stranke so lojalne stranke, ki vedno znova kupujejo pri istem 
podjetju in izdelke ali storitve, ki jih zadovoljujejo, tudi reklamirajo, 

- pooblaščeni kadri so tisti, ki se samostojno odzivajo, ko je to potrebno, 
obvladajo samokontrolo, so sposobni primerjati cilje organizacije z 
interpretacijo opravljenih meritev, vedo kako spremeniti proces, da bo 
učinkovitost večja, razumejo planiranje za kakovost ipd. 

 
Med tri temeljne koncepte štejemo: 
 

- orientiranost na kupca je danes vse pomembnejša in predstavlja velik izziv 
sodobnim podjetjem, ki merijo zadovoljstvo strank z namenom, da zadržijo 
obstoječe, ker je pridobivanje novih težje opravilo,  

- nenehno izboljševanje zahteva tudi nenehne spremembe, seveda na boljše, kar 
bistveno vpliva na konkurenčnost, 

- koristnost vsakega člana, ker je prispevek kakovosti prispevek vsakega 
posameznika, ki je vključen v proces. 

 
Tri močne sile predstavljajo: 
 

- usklajenost ciljev, virov in aktivnosti organizacije z njeno strategijo, 
- povezanost aktivnosti predstavlja procesni management oziroma sistemsko 

razmišljanje, kar pomeni, da mora biti organizaciji razumljiva medfunkcijska 
narava dela, ki se povezuje skozi celotno organizacijo, 

- ponovljivost je sila, kjer majhna izboljšava predstavlja velik prispevek k 
povečanju kakovosti, ker lahko vpliva na več mestih. 

 
Trije kritični procesi managementa kakovosti so: 
 

- planiranje kakovosti je sestavljeno iz univerzalne sekvence dogodkov, kamor 
po vrsti štejemo vpeljavo projekta, identifikacijo kupcev, odkrivanje potreb 
kupcev, razvoj produkta, razvoj procesa in razvoj kontrol s preoblikovanjem v 
operacije, 

- kontroliranje kakovosti predstavlja način minimiziranja odpada oziroma 
neproduktivnega dela, ki ga opravljajo operativne sile in bazira na petih 
elementih, ki so jasna definicija kakovosti, jasen cilj, način merjenja 
učinkovitosti, način interpretacije meritev in pristop k eventuelno potrebnim 
aktivnostim za preureditev procesa, 
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- izboljševanje kakovosti predstavlja korak naprej od zagotavljanja planiranega 
nivoja kakovosti, kar je naloga kontroliranja kakovosti. 

 
Infrastruktura celovitega zagotavljanja kakovosti pa vključuje sistem kakovosti, ki ga najbolje 
definira standard ISO 9004, partnerstvo med proizvajalcem in odjemalcem, za kar je spet 
dobro izhodišče serija standardov ISO 9000, celovito vpletenost organizacije, merjenja in 
informacije ter izobraževanje. 
 

4.4 Standardi skupine ISO 9000:2000 
 
Kakovost je torej sklop karakteristik entitete, ki predstavljajo sposobnost le-te, da zadovoljuje 
določene potrebe. Prvotna in časovno najdaljša metoda, ki naj bi zagotavljala določen nivo 
kakovosti, vsebuje pregled in testiranje izdelka ob koncu proizvodnega procesa. Korak naprej 
predstavlja metoda kontroliranja kakovosti (QC), ki se poleg kakovosti izdelka osredotoča 
tudi na kakovost po tej metodi opazovanega in kontroliranega procesa. Metoda zagotavljanja 
kakovosti (QA) gre še dlje. Osredotoča se na obvladovanje vseh aktivnosti, ki kakorkoli 
vplivajo na kakovost izdelka ali storitve. Nadgradnja te metode pa je celovito zagotavljanje 
kakovosti (TQM), ki presega meje izdelka in se osredotoča na zadovoljitev kupčevih potreb in 
pričakovanj. 
 
Zagotavljanje kakovosti je torej sredstvo, ki omogoča zagotovitev kakovosti rezultata na 
izhodu sistema. Zahteva formalen, strukturiran pristop k samemu obvladovanju kakovosti. 
Organizacija ima pri izboru sistema zagotavljanja kakovosti dve možnosti. Prva možnost 
predstavlja razvoj lastnega sistema kakovosti, ki je unikaten in prirejen aktivnostim v procesih 
organizacije. Drugo možnost pa predstavlja uporaba sistema, ki ga je razvila druga 
organizacija (Freeman-Bell, 1996, str. 211). Slednja predstavlja odločitev večine organizacij, 
ki tako uporabijo mednarodni sistem standardov za zagotavljanje kakovosti ISO 9000. 
 
Mednarodna skupina standardov ISO 9000:2000 navaja pojme, načela, osnove, slovar, 
zahteve, napotke za izboljševanje in smernice za presojo sistemov vodenja kakovosti. 
Poudarek se je spremenil s sistema zagotavljanja kakovosti na sistem vodenja kakovosti. 
Slovenski ekvivalent oziroma prevod mednarodnega standarda ISO 9000:2000, ki ga je izdal 
Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, je SIST ISO 9000:2000 
(Potkonjak, 2004).  
 

4.4.1 Razvoj in vsebine standarda ISO 9000:2000 
 
Namen razvoja družine standardov ISO 9000:2000 je bila podpora organizacijam za 
implementacijo in uporabo učinkovitega sistema vodenja kakovosti. Mednarodna organizacija 
za standardizacijo ISO je prvič izdala standard ISO 9000, ki je baziral na leta 1979 izdanem 
BS 5750, leta 1987. Standard je bil v slovenski jezik prvič preveden leta 1989 (ISKRA 
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STANDARD), 1993 pa je bila v Sloveniji prvič izdana serija SLS ISO 9000. Tej je sledila 
druga dopolnjena izdaja leta 1994, ki je bila predelana in usklajena leta 1995. Prenovljena 
tretja izdaja standarda SIST ISO 9000 se je zgodila leta 2000 (Potkonjak, 2004). 
 
Ključni dokumenti, ki trenutno sestavljajo družino standardov ISO 9000:2000, so (Kerzner, 
2003, str. 770): 
 

- ISO 9000:2000, ki navaja osnove in slovar ter pojme in načela za sisteme 
vodenja kakovosti. Razvit je bil na osnovi predhodnih standardov ISO 
8402:1994 – slovar in ISO 9000-1:1994 – selekcija in raba, 

- ISO 9001:2000 določa zahteve za tak sistem vodenja kakovosti, v katerem 
mora biti organizacija sposobna predstaviti svojo zmožnost za zadovoljitev 
odjemalčevih zahtev. V ta standard sistema vodenja kakovosti so združeni trije 
predhodni standardi sistema zagotavljanja kakovosti, in sicer ISO 9001:1994, 
ISO 9002:1994 ter ISO 9003:1994, 

- ISO 9004:2000 daje napotke za nenehno izboljševanje celotnega delovanja 
organizacije in nadomešča standard ISO 9004-1:1994. Namen tega standarda 
je izboljšanje učinkovitosti organizacije in zadovoljstvo odjemalca ter ostalih 
vpletenih strank. Razvit je bil po formatu in strukturi standarda ISO 
9001:2000, 

- ISO 19011:2002 določa smernice za presojo sistemov vodenja kakovosti in 
tudi sistemov ravnanja z okoljem. 

 

Tabela 2: Povezava med izdajo 1994 in 2000 družine standardov ISO 9000 

Izdaja 1994 Izdaja 2000 
ISO 8402 
ISO 9000-1 

ISO 9000 

ISO 9001 
ISO 9002 
ISO 9003 

ISO 9001 

ISO 9004-1 ISO 9004 
ISO 10011 ISO 19011 

 
Tabela 2 kaže povezavo med izdajama družine standardov ISO 9000 iz leta 1994 in leta 2000. 
Štirje obstoječi standardi sistema vodenja kakovosti so nadomestili sedem standardov sistema 
zagotavljanja kakovosti iz leta 1994. Sicer pa serija standardov ISO 9000 vsebuje še mnogo 
drugih uporabnih dokumentov, med njimi tudi ISO 10006 -  napotke za kakovost v 
projektnem managementu. V nadaljevanju se bomo osredotočili na zahteve sistema vodenja 
kakovosti, ki jih določa ISO 9001:2000. 
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4.4.2 ISO 9001:2000 – Zahteve 
 
ISO 9001 določa podrobnosti zahtev sistema kakovosti, ki se uporabijo v primeru, ko 
pogodba med dvema strankama zahteva potrebo po demonstraciji sposobnosti proizvajalca, da 
izdela in dobavi kakovosten proizvod. Primarni namen teh zahtev je preprečevanje 
neskladnosti na vseh nivojih od načrtovanja do servisa oziroma podpore (Tricker, 1997, str. 
48). 
 
ISO 9001:2000 temelji na osmih načelih vodenja kakovosti (Vraber, 2003, str. 13), ki jih 
najvišje vodstvo lahko uporablja z namenom, da vodi organizacijo k izboljšanemu delovanju 
(Vraber, 2003, str. 184). Ta načela so: 
 

- osredotočenost na odjemalce, ker so organizacije od njih odvisne in morajo 
tako razumeti njihove trenutne in bodoče potrebe, izpolnjevati njihove zahteve 
ter si celo prizadevati preseči njihova pričakovanja, 

- voditeljstvo vzpostavi enotnost namena in usmeritve organizacije, zato naj se 
ustvari in vzdržuje tako notranje okolje, ki daje možnost zaposlenim po 
popolnem vključevanju v doseganje ciljev organizacije, 

- vključenost zaposlenih na vseh ravneh, ker so ti jedro organizacije in se tako 
njihove sposobnosti uporabijo v korist organizacije, 

- procesni pristop k aktivnostim omogoča uspešnejše doseganje želenih 
rezultatov, 

- sistemski pristop k vodenju, ker identificiranje, razumevanje in vodenje 
procesov, ki so med seboj povezani v sistem, prispevajo k uspešnosti in 
učinkovitosti organizacije, 

- nenehno izboljševanje splošnega delovanja organizacije naj je njen stalen cilj, 
- odločanje na podlagi dejstev, ki pomenijo analizo podatkov in informacij, ker 

na njih temeljijo učinkovite odločitve, 
- vzajemno koristni odnosi z dobavitelji zaradi medsebojne odvisnosti in 

povečevanja sposobnosti obeh strani za ustvarjanje vrednosti. 
 
Organizacijo je potrebno usmerjati in obvladovati na sistematičen in pregleden način, kar vodi 
v uspešno vodenje in delovanje. Uspeh je lahko med drugim tudi rezultat uvedbe in 
vzdrževanja tako zasnovanega sistema vodenja, ki omogoča nenehno izboljševanje delovanja 
z upoštevanjem potreb vseh zainteresiranih strank. Vodenje kakovosti je del vodenja 
organizacije. 
 
Vsebina dokumenta ISO 9001:2000 v uvodnih določbah najprej med drugim pove, da naj bo 
privzem sistema vodenja kakovosti strateška odločitev organizacije in da njegov namen ni 
zahteva po enotni strukturi sistemov vodenja kakovosti ali poenotenosti dokumentacije. 
Zatem pojasni procesni pristop in razmerje do ISO 9004 ter združljivost z drugimi sistemi 
vodenja. V nadaljevanju oriše predmet standarda in zvezo z drugimi standardi ter pojasni 
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izraze in definicije. Po obravnavi sistema vodenja kakovosti pojasnjuje odgovornost vodstva, 
se ukvarja z vodenjem virov in realizacijo proizvoda, tej pa sledi opis merjenj, analiz in 
izboljšav. 
 
ISO 9001:2000 in ISO 9004:2000 sta bila razvita kot skladni par standardov za sistem 
vodenja kakovosti, drug drugega dopolnjujeta in se lahko uporabljata tudi samostojno. 
Medtem, ko prvi specificira zahteve za sistem vodenja kakovosti za uporabo znotraj 
organizacije, certificiranje ali pogodbene namene in se osredotoča na učinkovitost sistema 
vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev, drugi daje navodila na podlagi širšega 
obsega ciljev sistema vodenja kakovosti, se osredotoča na nenehno izboljševanje celotnega 
delovanja, uspešnosti in učinkovitosti organizacije, toda ni namenjen za certificiranje ali 
pogodbene odnose. 
 
V predmetu standarda je pojasnjeno, da se le-ta uporablja, kadar mora organizacija dokazati 
dosledno dobavljivost proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve odjemalcev ter zahteve ustrezne 
zakonodaje, in kadar namerava izboljšati zadovoljstvo odjemalcev z učinkovito uporabo 
sistema. Specificirane zahteve v tem standardu so splošne, namenjene pa so za uporabo v vseh 
organizacijah, pri čemer ni pomembna vrsta organizacije ali njena velikost ter tudi ne 
preskrbljeni proizvod.  
 
Izrazoslovje standarda opisuje nabavno verigo dobavitelj – organizacija – odjemalec, izraz 
proizvod pa lahko pomeni tudi storitev. V tej verigi smo organizacija mi oziroma naše 
podjetje, dobavitelji so osebe ali podjetja od katerih prejemamo proizvode v obeh pomenih 
besede, odjemalci pa so osebe ali podjetja, ki od nas prejemajo proizvode, prav tako v obeh 
pomenih besede. 
 
Splošne zahteve sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2000 določajo organizaciji 
vzpostavitev, dokumentiranje, izvajanje in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti ter nenehno 
izboljševanje v skladu z zahtevami standarda. Organizacija mora pri izvajanju sistema 
vodenja kakovosti: 
 

- identificirati tiste procese in njihovo uporabo v organizaciji, ki so potrebni za 
sistem vodenja kakovosti, 

- določiti zaporedje in medsebojne vplive procesov, 
- določiti kriterije in metode za  zagotovitev učinkovitega delovanja in 

obvladovanja procesov, 
- zagotoviti vire in informacije za podporo delovanja in nadzorovanja procesov, 
- procese nadzorovati, meriti in analizirati, 
- izvajati ukrepe za dosego planiranih rezultatov in za nenehno izboljševanje 

procesov. 
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Standard kakovosti ISO 9001:2000 opredeljuje najvišje vodstvo kot osebo ali skupino ljudi, ki 
usmerjajo in obvladujejo organizacijo na najvišji ravni (Vraber, 2003, str. 65). To mora 
priskrbeti dokaze o svoji zavezanosti razvoju in izvajanju sistema vodenja kakovosti ter 
nenehnem izboljševanju njegove učinkovitosti s sporočanjem organizaciji o pomembnosti 
izpolnjevanja zahtev odjemalcev in zakonodaje, z določitvijo politike kakovosti, zagotovitvijo 
določenosti ciljev kakovosti, izvajanjem vodstvenih pregledov in zagotavljanjem 
razpoložljivosti virov. 
 
Vodenje virov v standardu opredeljuje priskrbo virov in definira človeške vire kot izvajalce 
dela, ki morajo biti zaradi vpliva na kakovost proizvoda kompetentni na podlagi primerne 
izobrazbe, usposobljenosti, veščin in izkušenj. Obravnava tudi infrastrukturo in delovno 
okolje. 
 
Po standardu ISO 9001:2000 mora organizacija planirati in izvajati procese nadzorovanja, 
merjenja, analiziranja in izboljševanja z namenom dokazovanja skladnosti proizvoda, 
zagotavljanja skladnosti sistema vodenja kakovosti in nenehnega izboljševanja učinkovitosti 
tega. Določiti je potrebno tudi metode za izvajanje teh procesov, vključno s statističnimi, in 
obseg njihove uporabe. 
 

4.4.2.1 Procesni pristop 
 
ISO 9001:2000 spodbuja privzem procesnega pristopa tako pri razvijanju kot tudi pri 
izvajanju in izboljševanju učinkovitosti sistema vodenja kakovosti. Za učinkovito delovanje 
organizacije mora ta identificirati in voditi številne povezane aktivnosti. Tiste, ki uporabljajo 
vire in omogočajo spremembe vhodov v izhode, lahko obravnavamo kot procese, ki jih lahko 
med seboj povežemo, saj izhod enega procesa pogosto predstavlja vhod drugega.  
 
Procesni pristop omogoča nenehen nadzor nad povezavami med posameznimi procesi znotraj 
samega sistema procesov, prav tako pa nad njihovimi kombinacijami in medsebojnimi vplivi. 
Uporaba takega pristopa v sistemu vodenja kakovosti izpostavlja pomen razumevanja in 
izpolnjevanja zahtev, potrebe obravnave procesov z vidika dodane vrednosti, pridobivanja 
rezultatov delovanja in učinkovitosti procesov ter nenehnega izboljševanja procesov po 
predhodnih objektivnih merjenjih.  
 
Slika 7 kaže procesni model sistema vodenja kakovosti, ki pokriva vse zahteve standarda ISO 
9001:2000, vendar procesov ne prikazuje podrobneje. Odjemalci imajo po tem modelu 
pomembno vlogo pri določanju vhodnih zahtev, saj spremljanje zadovoljstva odjemalca 
zahteva oceno njegovega zaznavanja o izpolnitvi zahtev s strani organizacije.  
 
V procesnem modelu je tako kot pri vseh procesih mogoče uporabiti metodologijo Planiraj – 
Izvedi – Preveri – Ukrepaj (PDCA – Plan – Do – Check – Act). Planiraj v tem primeru 
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pomeni vzpostavitev ciljev in procesov, ki so potrebni za doseganje rezultatov in so v skladu z 
zahtevami odjemalcev ter načeli organizacije. Izvedi predstavlja izvajanje procesov. Preveri 
predstavlja njihovo nadzorovanje in merjenje ter prav tako nadzorovanje in merjenje 
proizvoda glede načel, ciljev in zahtev za proizvod. Pričakuje se tudi poročanje o rezultatih. 
Ukrepaj pa pomeni ukrepanje v takem smislu, da se delovanje procesa nenehno izboljšuje. 
 

Slika 7: Procesni model sistema vodenja kakovosti 

 
Vir: SIST ISO 9001:2000, 2000, str. 8 
 

4.4.2.2 Zahteve glede dokumentacije 
 
Standard definira zahteve glede vsebine dokumentacije sistema vodenja kakovosti. Ta mora 
vključevati izjave o politiki in ciljih kakovosti, poslovnik kakovosti, dokumentirane postopke, 
dokumente, potrebne za zagotovitev učinkovitega planiranja, delovanja in obvladovanja 
procesov organizacije, in zapise (SIST ISO 9001, 2000, str. 12). Slednji so pomemben 
element poslovnega procesa razvoja, saj naj bi nastajali v skorajda vsaki fazi načrtovanja in 
razvoja. Odločitev o tem, kako podrobna je dokumentacija in v kakšni obliki je, je prepuščena 
uporabniku. Iz dokumentacije mora biti razvidno dogajanje v organizaciji, ni pa potrebno 
pretiravanje v smeri proizvajanja dokumentov in zapisov, kar ne bi nikomur koristilo ali bi 
celo ohromilo normalno delovanje. 
 
Poslovnik kakovosti je krovni dokument, nekakšen zemljevid, ki vodi skozi ostalo 
dokumentacijo v obliki organizacijskih predpisov, navodil za delo in obrazcev ter zapisov. 
Poslovnik kakovosti, ki ga mora organizacija izdelati in vzdrževati, naj vključuje predmet 
sistema vodenja kakovosti, ki vključuje tudi razloge in podrobnosti glede morebitnih 
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opustitev, dokumentirane postopke za sistem vodenja kakovosti in opis medsebojnega vpliva 
procesov sistema vodenja kakovosti (SIST ISO 9001, 2000, str. 12). 
 
Sistem vodenja kakovosti zahteva obvladovanje dokumentov, med katerimi izpostavlja zapise 
kot posebno vrsto dokumentov. Vzpostavljen postopek dokumentiranja mora opredeljevati 
način obvladovanja za odobritev primernosti dokumentov pred izdajo, za pregled, 
posodobitev in ponovno odobritev, ko je to potrebno, zagotovitev identifikacije sprememb in 
trenutnega statusa ter dostopnost, čitljivost in prepoznavnost dokumentov. Potrebno je tudi 
preprečiti nenamerno uporabo zastarelih dokumentov.  
 
Posebej definirano obvladovanje zapisov predvideva njihovo uporabo za namene dokazovanja 
skladnosti z zahtevami ter učinkovitosti delovanja sistema vodenja kakovosti. Zato se zahteva 
njihova dostopnost, prepoznavnost in čitljivost. Z namenom pravilnega obvladovanja zapisov 
je potrebno vzpostaviti postopek, ki opredeljuje identifikacijo, shranjevanje, čas hranjenja in 
odstranjevanje zapisov ter njihov zaščito in dostopnost. Obvladovanje zapisov opisuje točka 
4.2.4 sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2000 in je del zahtev glede dokumentacije, ki so 
opisane v točki 4.2 tega standarda (SIST ISO 9001, 2000, str. 12). 
 

4.4.2.3 Realizacija proizvoda 
 
Realizacijo proizvoda obravnava točka 7 standarda ISO 9001:2000 (SIST ISO 9001, 2000, 
str. 17), ki vključuje planiranje realizacije proizvoda, procese, ki so povezani z odjemalci, in 
proces nabave, načrtovanje in razvoj, s katerim se bomo ukvarjali kasneje, ter proizvodnjo z 
izvedbo storitev.  

 
Planiranje procesov realizacije proizvoda mora biti usklajeno z zahtevami ostalih procesov 
sistema vodenja kakovosti (SIST ISO 9001, 2000, str. 17). Organizacija mora v tej fazi 
primerno določiti cilje kakovosti, zahteve za proizvod, potrebo po vzpostavitvi procesov in 
dokumentov ter proizvodu specifičnih virov, kriterije sprejemljivosti proizvoda z aktivnostmi 
overjanja, nadzorovanja, validacije, preskušanja in kontrole ter potrebne zapise. 

 
Z odjemalci povezani procesi vključujejo določitev zahtev, ki so vezane na proizvod in jih 
specificira odjemalec, zakon ali kakšna druga regulativa v zvezi s proizvodom ali pa so 
definirane kako drugače. Seveda mora organizacija zahteve primerno pregledati in rezultate 
tega vzdrževati, v primeru sprememb pa zagotoviti ažurnost dokumentov o zahtevah. 
Standard določa organizaciji tudi opredelitev načina komuniciranja z odjemalci o proizvodu, 
povpraševanju, pogodbah, naročilih. 
ISO 9001:2000 obravnava tudi proces nabave s potrebnimi informacijami za nabavo in 
overjanjem nabavljenih proizvodov. Izbira in ocenjevanje dobaviteljev v procesu nabave mora 
biti v skladu z zahtevami organizacije za nabavljeni proizvod. Pri obsegu in vrsti 
obvladovanja procesa nabave vpliva pomen nabavljenega proizvoda za kasnejše procese 
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realizacije. Za izbiro in ocenjevanje dobavitelja pa morajo biti določene mere. Informacije za 
nabavo morajo zagotoviti ustreznost nabavljenega proizvoda, vzpostaviti in izvajati pa je 
potrebno kontrolo in druge aktivnosti, ki to ustreznost potrdijo. 

 
Organizacija mora obvladovati pogoje, v katerih planira in izvaja proizvodnjo. Procese 
proizvodnje in izvedbe storitev mora validirati povsod, kjer njihovih rezultatov ni mogoče 
overiti  z nadzorovanjem in merjenjem v kasnejših fazah. Validacija mora dokazati 
sposobnost procesov za doseganje planiranih rezultatov (SIST ISO 9001, 2000, str. 23). Z 
namenom sledljivosti je potrebno proizvode pri realizaciji ustrezno identificirati. V primeru 
uporabe lastnine odjemalcev v procesu proizvodnje je potrebno s to skrbno ravnati in jo 
varovati pred poškodbami ali izgubo. Med notranjo obdelavo in dostavo na predvideno 
lokacijo mora organizacija ohraniti skladnost proizvoda, ki ga mora zato primerno zaščititi. 
Primerno je potrebno poskrbeti tudi za obvladovanje nadzornih in merilnih naprav. 
 

4.4.2.4 Načrtovanje in razvoj 
 
Poslovni proces razvoja v standardu ISO 9001:2000 opisuje točka 7.3 Načrtovanje in razvoj 
(SIST ISO 9001, 2000, str. 19), ki se dalje deli na sedem podtočk, ki si v praksi ne sledijo 
nujno v enakem vrstnem redu, so pa v celotnem procesu tako ali drugače zajete. Te podtočke 
so: 
 

- 7.3.1 Planiranje načrtovanja in razvoja 
- 7.3.2 Vhodi za načrtovanje in razvoj 
- 7.3.3 Rezultati načrtovanja in razvoja 
- 7.3.4 Pregled načrtovanja in razvoja 
- 7.3.5 Overjanje načrtovanja in razvoja 
- 7.3.6 Validacija načrtovanja in razvoja 
- 7.3.7 Obvladovanje sprememb načrtovanja in razvoja 

 
V praksi je standard fleksibilen in njegov namen ni dobesedno prilagajati poslovnih procesov 
standardu, pač pa po standardu opisati obstoječe procese. Vse aktivnosti se namreč v 
organizaciji že izvajajo, treba jih le urediti na tak način, da ne bo standardizacija zaposlenim v 
breme in le nekje napisana, ampak da se bo dejansko izvajalo, kar je na papirju. 
 
Prvi korak k obvladovanju načrtovanja in razvoja je planiranje, katerega rezultate je potrebno 
obnavljati v skladu z napredovanjem skozi proces načrtovanja in razvoja. Planiranje obsega 
določitev faz posameznih podprocesov, pregled, overjanje in validacijo, odgovornosti in 
pooblastila ter zagotovitev učinkovitega komuniciranja med vključenimi v proces načrtovanja 
in razvoja. 
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Potrebno je določiti vhode za načrtovanje in razvoj, ki predstavljajo zahteve za proizvod. 
Primernost vhodov mora biti pregledana, zahteve pa morajo biti popolne, neprotislovne in 
nedvoumne. Zahteve so lahko funkcionalne, zahteve glede zmogljivosti, zakonske zahteve in 
zahteve regulative ali katerekoli druge zahteve, ki so za načrtovanje in razvoj pomembne. Kot 
vhod lahko uporabimo tudi informacije, ki izhajajo iz predhodnih podobnih načrtovanj. 
 
Rezultati načrtovanja in razvoja morajo izpolnjevati vhodne zahteve, vsebovati kriterije 
sprejemljivosti proizvoda in specificirati njegove bistvene karakteristike za varno in pravilno 
rabo. Iz rezultatov naj bo mogoče pridobiti ustrezne informacije za nabavo, proizvodnjo in 
nudenje storitev, zagotoviti pa jih je potrebno v taki obliki, ki omogoča overjanje glede na 
vhode. Rezultate načrtovanja in razvoja je potrebno pred izdajo odobriti. 
 

Slika 8: Zveza med pregledom, overjanjem in validacijo 

 
Vir: Vraber, 2003, str. 100 
 
Zveza med pregledom, overjanjem in validacijo je razvidna iz sheme, ki jo kaže slika 8. 
Preglede je potrebno izvajati sistematično na primernih stopnjah in v skladu s planiranimi 
ukrepi izpolnjevanja vhodnih zahtev. V skladu s planiranimi ukrepi je potrebno izvajati tudi 
overjanje, validacijo pa v skladu s planiranimi dogovori za zagotovitev izpolnjevanja zahtev 
za specificirano ali nameravano rabo, kjer je znana. Pregledov se morajo udeležiti 
predstavniki funkcij, ki so sodelovali v fazi načrtovanja in razvoja, ki se pregleduje. S 
pregledom naj bi ocenili sposobnost rezultatov, da izpolnjujejo zahteve, ter identificirali 
probleme, za katere bi predlagali potrebne ukrepe. Zapise rezultatov pregledov, overjanja in 
validacije je potrebno vzdrževati, prav tako zapise o potrebnih ukrepih. Validacijo je potrebno 
izvesti pred dostavo ali izvedbo proizvoda, kjer je to uporabno. 
 
Spremembe so lahko posledica zahtev trga po izboljšanem proizvodu, problemov v 
proizvodnji ali revidiranih proizvodnih procesov, novih ali spremenjenih zahtev regulative, 
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dejavnosti pregleda, overjanja ali validacije načrtovanja in razvoja in nenazadnje tudi 
sprememb specifikacije pri odjemalcu. Spremembe je potrebno identificirati, jih primerno 
pregledati, overiti in validirati ter pred izvedbo odobriti. Oceniti je potrebno vplive sprememb 
na sestavne dele in predhodno dostavljene proizvode. Tudi zapise o pregledih sprememb in 
morebitnih ukrepov je potrebno vzdrževati. 
 

4.5 Lastnik procesa 
 
Lastnik oziroma skrbnik procesa je oseba, ki je odgovorna za načrtovanje in kakovostno 
izvajanje procesnih aktivnosti, pridobivanje vrednosti ter identificiranje možnih izboljšav na 
procesu. Izvajalsko odgovornost lastniku procesa lahko tudi odpišemo, odvisno od 
praktičnega pristopa k avtoriteti in odgovornosti v medfunkcijskem okolju, je pa odgovoren 
za merjenje kakovosti procesa oziroma obvladovanje povratnih informacij o izvajanju 
načrtovanega. Njegova odgovornost sega tudi v procesno dokumentacijo in seznanjanje 
procesnih izvajalcev z njihovo vlogo v procesu. 
 
Koncept lastništva oziroma skrbništva procesa lahko v zvezi z avtoriteto in odgovornostjo 
razdelimo na tri praktične pristope (Keen, 1995, str. 162), v katere vključujemo: 
 

- dodelitev procesnega lastništva posamezniku v obstoječi funkcionalni strukturi, 
ki se mora v vlogi koordinatorja pogajati s funkcijskimi vlogami, 

- imenovanje višjega managerja za procesnega lastnika, ki ima poleg pogajanja 
tudi moč zapovedovanja, 

- organiziranje okoli poslovnega procesa, kjer sta ekvivalentna lastnik procesa in 
oddelčni izvršni organ in je direktno središče razvoja avtoritete in odgovornosti  
proces. 

 
Odgovornost lastnika procesa zajema v prvi vrsti razumevanje samega procesa in 
razumevanje umeščenosti procesa v medfunkcijsko strukturo. Zavedati se mora pomembnosti 
merjenj procesa in poznati vsebino merjenj. Vedeti mora kaj in kako meriti ter primerjati 
proces, za katerega je odgovoren, s podobnimi procesi v drugih organizacijah. Na osnovi 
razumevanja obstoječega procesa, merjenj in primerjav mora biti sposoben razvijati 
dolgoročno vizijo izboljšanja procesa. Med njegove odgovornosti spada tudi redno poročanje 
o stanju procesa višjemu managementu, pri presojah pa je glavni sogovornik presojevalcu. 
 

4.6 Presoje in presojevalci 
 
Presoja kakovosti je sistematičen in neodvisen pregled skladnosti kakovosti aktivnosti in 
njihovih rezultatov s planiranimi načrti in efektivnosti doseganja ciljev z implementacijo teh 
načrtov (Freeman, 1997, str. 3). Pri presoji kakovosti se v bistvu odvijajo tri primarne 
aktivnosti - pridobivanje oziroma zbiranje informacij, primerjanje teh informacij in 
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postavljanje vprašanj - zakaj?. Faze presoje lahko razdelimo na planiranje, vodenje presoje in 
poročanje. Planiranje presoje presojevalec izvaja pred samo presojo, ko že zbere precejšen del 
potrebnih informacij, ki jo potem vodi po izdelanem planu. Med samo presojo presojevalec 
vodi pogovor s presojanimi, jih posluša, opazuje pri delu in zbira dodatne informacije. Po 
presoji presojevalec na osnovi zbranih informacij in zapiskov  izdela poročilo in izda 
dokumente, kot so priporočila in zapisi o neskladnostih, za katere mora lastnik presojanega 
procesa poskrbeti, da bodo v doglednem času odpravljene. Po nivojih ločimo presoje na 
interne oziroma notranje, kjer organizacija samostojno izvaja presojo lastnih procesov, in dve 
vrsti zunanjih. Zunanjo presojo lahko izvaja ena organizacija v procesih druge, v enem 
primeru je presojevalec odjemalec ali dobavitelj, v drugem primeru pa je to neodvisna 
agencija, ki je zadolžena za certifikacijo procesov organizacije. Po tipu ločimo presojo 
skladnosti dokumentov in presojo izvajanja procesov v skladu z dokumentacijo. 
 
Presojevalec kakovosti je oseba, ki je kvalificirana za izvedbo presoj kakovosti (Freeman, 
1997, str.47). Taka je tudi postavljena definicija v dokumentu ISO 10011-1 Navodila za 
presojo sistemov kakovosti – 1. del – Presoja. Presojevalec mora presojo voditi tako, da se 
drži bistva presoje, mora biti objektiven, zbrati in analizirati pa mora tiste dokaze, ki so 
relevantni in zadostni, da si je iz njih mogoče ustvariti pravilen pogled na presojan sistem 
kakovosti. Ob presoji mora biti pozoren na dogajanje v okolici in mora primerno reagirati ob 
kakršnihkoli, tudi najmanjših nejasnostih, ki lahko pripeljejo do bistvenega problema v 
presojanem sistemu. Seveda pa morajo biti njegove aktivnosti ves čas presoje v etičnem 
okviru. Glede na nivo presoje ločimo notranje in zunanje presojevalce. 
 

5 Predstavitev podjetja Iskra Transmission 
 

5.1 Zgodovina in dejavnost podjetja 
 
Iskra Transmission d.d. v sedanji obliki s približno 150 zaposlenimi obstaja od leta 2002. Na 
tržišču se predstavlja v vlogah razvojno-proizvodne organizacije in integratorja sistemskih 
rešitev, svojim partnerjem pa nudi celovite telekomunikacijske rešitve, katerih izvedba je 
posamična ali pa zaokrožena v storitve na ključ. Zgodovinske mejnike razvoja Iskre 
Transmission d.d. kaže slika 9. 
 
Poslanstvo podjetja je razvoj in proizvodnja radijske in optične prenosne telekomunikacijske 
opreme, integriranje celovitih telekomunikacijskih rešitev v Sloveniji in na prostoru srednje 
Evrope z lastno opremo in opremo tujih dobaviteljev, trženje lastne proizvodnje na osnovi 
odnosov s partnerji po vsem svetu, vzdrževanje lastnega vrhunskega tehnološkega in 
inženirskega znanja ter motiviranje kadrov za vzdrževanje odličnega dolgoročnega 
poslovnega odnosa. 
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Vizija podjetja je razširitev razvoja lastnih rešitev na področju radijskih in optičnih prenosnih 
sistemov, v srednjeročnem obdobju pa utrditev na evropskem tržišču in razširitev na svetovno 
raven. Poslovno in tehnično sodelovanje s svetovnimi proizvajalci telekomunikacijske opreme 
je poleg razvoja lastnih rešitev najpomembnejša dejavnost, saj omogoča nadgrajevanje lastnih 
prenosnih sistemov v celovite telekomunikacijske rešitve. Vizija so tudi povečana vlaganja v 
specialistično izobraževanje sistemskih inženirjev in tehnologov ter vzdrževanje odnosa 
odličnosti pri delu s poslovnimi partnerji. 
 

Slika 9: Zgodovinski mejniki Iskre Transmission d.d. 

 
Vir: Iskra Transmission d.d., 2004, Predstavitev družbe, str.5 
 
Kakovost, ki ima dolgoročen vpliv na poslovni uspeh, konkurenčnost in zadovoljstvo kupcev, 
je v podjetju rezultat skupnih naporov vseh zaposlenih ob podpori vodstva. Pomembnost 
procesa celovitega obvladovanja kakovosti v podjetju, katerega rezultat so zadovoljni 
odjemalci in delničarji, urejena in varna delovna mesta ter čisto okolje, je visoka. Poslovanje 
podjetja je usklajeno s standardom ISO 9001:2000. 
 
Razvojne dejavnosti v podjetju so usmerjene v proizvodna programa radijskih SparkWave in 
optičnih SparkLight prenosnih sistemov. Družina naprav za digitalne radijske povezave 
sestoji iz modularnih komponent s katerimi je mogoče reševati velik obseg aplikacij. Družina 
optičnih prenosnih sistemov pa zajema visoko zmogljive prilagodljive multipleksorje. Nadzor 
nad obema družinama naprav izvaja orodje SparkView, ki je prav tako lastni izdelek podjetja. 
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Ti trije izdelki oziroma družine izdelkov so s časom tudi oblikovale organiziranost razvojnega 
sektorja v pripadajoče oddelke. 
 

Slika 10: Integrirane telekomunikacijske rešitve Iskre Transmission d.d. 

 
Vir: Iskra Transmission d.d., 2004, Predstavitev družbe, str.8 
 
Z uporabo lastnih proizvodov in proizvodov vodilnih svetovnih proizvajalcev 
telekomunikacijske opreme pa se podjetje kot integrator v srednjeevropski regiji ukvarja tudi 
z načrtovanjem, dobavljanjem, postavljanjem, vzdrževanjem in upravljanjem kompleksnih 
telekomunikacijskih rešitev in omrežij. Integrirane telekomunikacijske rešitve vključujejo 
vsebine, ki jih kaže slika 10. 
 

5.2 Organizacija podjetja 
 
Podjetje Iskra Transmission d.d. je organizacijsko razdeljeno v sektorje, ki se naprej delijo v 
oddelke. Delitev je funkcijska in je delno odvisna tudi od izvora izdelka. Izvor pri tem 
pomeni, ali gre za lasten izdelek ali za izdelek drugega proizvajalca. Smiselna delitev 
sektorjev, ki opravljajo vsak svojo poslovno funkcijo, organizacijsko ne zadošča, delitev na 
oddelke pa nadalje reši potrebno razdeljenost nalog, ki so lahko tudi v istem sektorju precej 
različne. 
 
Tako obstajajo v podjetju trije nivoji managementa: 
 

- najvišji nivo: vrhnji management, kjer odgovornost celotnega podjetja pripada upravi 
z direktorjem podjetja, 

- srednji nivo: odgovornost v tem nivoju prevzemajo direktorji sektorjev in so direktno 
odgovorni najvišjemu nivoju, 
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- nižji nivo: vodje oddelkov prevzemajo odgovornost na nižjem nivoju, direktno so 
odgovorni srednjemu nivoju. 

 
Slika 11: Organizacijska struktura družbe Iskra Transmission d.d. 

 
Vir: Iskra Transmission d.d., 2004, intranet 
 
Organizacijsko strukturo podjetja kaže slika 11. V njej lahko najdemo tudi sektor za razvoj, ki 
vključuje tri oddelke. Seveda se vsi trije ukvarjajo z razvojem lastnih proizvodov, delitev pa 
je v tem primeru odvisna od tehnološke narave proizvoda. 
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Slika 12: Povezave med procesi družbe Iskra Transmission d.d. 

 
Vir: Iskra Transmission d.d., 2004, intranet 
 
Osnova sistema vodenja kakovosti v podjetju je standard ISO 9001:2000. Po tem standardu so 
aktivnosti organizacije povezane v procese, različni procesi pa so povezani med seboj. Tako 
so tudi aktivnosti posameznih sektorjev oziroma oddelkov v Iskri Transmission d.d. povezane 
v procese, ki niso neodvisni. S poslovnikom kakovosti, organizacijskimi predpisi in navodili 
za delo je postavljena osnova za delovanje posameznih oddelkov oziroma njihovih procesov, 
prav tako pa tudi osnova za medsebojno sodelovanje oddelkov. Izvajanje procesov v 
posameznih oddelkih namreč presega njihove sposobnosti oziroma zmožnosti, njihova 
umestitev v podjetju pa tudi ne predvideva samostojne neodvisne enklave v celotni 
organizaciji. Pač pa so naloge vsakega oddelka pri izvedbi naročila jasne in določene. V 
kolikor pa je njihova določenost nejasna, je potrebno napake, z namenom izboljšanja vsakega 
procesa, odpraviti. Povezave med nekaterimi procesi v podjetju, ki so pomembni za izvedbo 
naročila kupca, kaže slika 12. Posamezni procesi s slike pripadajo različnim oddelkom 
oziroma sektorjem, primerjava z organizacijsko strukturo podjetja pa pove, da je za izvedbo 
naročila odjemalca potreben vsak segment družbe. Potreben je njegov obstoj in kakovostno 
izvajanje pripadajočih procesov. 
 
Iz povedanega lahko povzamemo funkcijsko organiziranost družbe, ki uporablja procesni 
pristop pri izvajanju svojih aktivnosti. V kolikor nekaterih aktivnosti ni sposobna izvesti 
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samostojno, koristi storitve kooperantov. Kakovostna izvedba naročila tako zahteva 
kakovostno izvedbo posameznih aktivnosti v oddelkih ali pri kooperantih. 
 

5.3 Organizacija razvojnega sektorja 
 
Organizacijska oblika razvojnega sektorja je prilagojena organizacijski obliki podjetja in je 
funkcijska. Vključuje direktorja sektorja na srednjem nivoju odločanja v sistemu podjetja in 
tri vodje oddelkov na nivoju niže. Običajna narava projektov zahteva njihovo medsebojno 
usklajenost in nenehno dogovarjanje. Komunikacija je potrebna v obeh smereh, tako v 
vertikalni, ki jo predstavlja odnos med direktorjem sektorja in vodjo oddelka, kot v 
horizontalni, ki predstavlja razmerja med vodji oddelkov. Organizacijo sektorja kaže slika 13. 
Za namene raziskave je potrebno upoštevati, da sta trenutno vlogi direktorja sektorja in vodje 
oddelka za programsko opremo združeni v eni osebi, zato vodstvo razvojnega sektorja 
predstavljajo tri osebe, ki sodelujejo v anketi. 
 

Slika 13: Organizacija razvojnega sektorja 

 
 
Medtem, ko so naloge direktorja sektorja mešane v smislu strateških potreb podjetja in 
pripadajočih odločitev, zagotavljanja potrebnih virov ter učinkovitega vodenja aktivnosti 
sektorja, so naloge vodij oddelkov usmerjene k realizaciji projektov z razpoložljivimi sredstvi 
oziroma viri v danem času in s podanimi zahtevami. Vodje oddelkov na ta način prevzemajo 
vloge vodij projektov. Vodja projekta in vodja oddelka oziroma funkcije je ista oseba, 
matrična oblika organizacije pa se tako spremeni v funkcijsko. Rešitev odstopa od osnovne 
ideje projektne ali vsaj matrične organizacije, ki bi bila za projektno naravo dela pričakovana, 
vendar ima svoje prednosti predvsem v zmanjšanih možnostih konfliktov med vertikalno in 
horizontalno smerjo. 
 

Direktor sektorja* 

Vodja oddelka Vodja oddelka Vodja oddelka* 

Razvojni inženir 

Razvojni tehnik 

Razvojni inženir Razvojni inženir 

Razvojni tehnik 

* Vlogi direktorja sektorja in vodje oddelka za programsko opremo sta združeni v eni osebi
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V razvojnem sektorju je šestindvajset zaposlenih. Od tega že omenjeni trije managerji, ki vsi 
izhajajo s tehničnega področja, osemnajst razvojnih inženirjev in pet razvojnih tehnikov. 
Naloge članov oddelkov so strogo razvojne s pripadajočimi potrebnimi raziskavami, del 
zaposlenih pa se ukvarja z nalogami podpore razvoju. Velik del tehnične podpore razvoju je v 
tehničnem in v proizvodnem sektorju. Raziskovalne naloge razvoja so predvsem razvojne in 
uporabne narave, manj kažejo značilnosti usmerjenih temeljnih raziskav, nikakor pa jih ne 
moremo uvrstiti med neusmerjene temeljne raziskave. Razvojne dejavnosti kot stopnjo, ki 
sledi raziskavam, obsegajo tako temeljni razvoj kot tudi spremljajoči in aplikativni razvoj. V 
zadnjem času prihaja z uvajanjem novih izdelkov v ospredje aplikativni oziroma uporabni 
razvoj. 
 
Model vodenja, ki ga je predvsem zaznati v sektorju razvoja, vsebuje elemente kolegialno-
demokratičnega modela, katerega temelj je partnerstvo, vodstvena usmerjenost pa je k 
timskemu delu. Zaposleni so samozadostni, usmerjeni so k odgovornosti, čutijo potrebo po 
samouresničitvi in so usmerjeno navdušeni nad delovnimi izzivi. Seveda se v nekih točkah 
pojavljajo tudi elementi drugih vodstvenih modelov. Slog vodenja, ki je v razvojnem sektorju 
najbolj prisoten, je razvijalski, jasno pa tudi v tem primeru ne more biti opredelitev popolna 
brez upoštevanja vsebin drugih slogov. Oboje ustreza oziroma je primerno naravi dela in 
zaposlenim v sektorju. 
 
Medsebojna komunikacija v sektorju je tudi na tej ravni v vertikalni in horizontalni smeri, 
zaposleni so direktno odgovorni vodjem oddelkov, narava izdelkov pa zahteva večinoma 
nenehno komunikacijo tudi med zaposlenimi v različnih oddelkih. Pri tem ne smemo 
zanemariti komunikacije, ki poteka z zaposlenimi na isti ali različnih ravneh v drugih 
sektorjih. To zahteva sam proces razvoja, ki od zasnove do izvedbe in lansiranja izdelka na trg 
vključuje različne akterje, ki se pojavljajo tudi in predvsem v prodajnem, tehničnem in 
proizvodnem sektorju ter v marketingu. 
 

5.4 Razvojni proces v sektorju 
 
Razvojni proces v sektorju opisuje in opredeljuje interni organizacijski predpis, ki bazira na 
zahtevah standarda ISO 9001:2000 oziroma natančneje, vodilo tega procesa je točka 7.3 
Načrtovanje in razvoj obravnavanega standarda (SIST ISO 9001, 2000, str. 19). Interni 
organizacijski predpis za razvojni proces upošteva vseh sedem podtočk točke 7.3, kar je tudi 
zahteva za pridobitev certifikata kakovosti ISO 9001:2000, vendar njihova vsebovanost ni 
direktno razvidna iz zaporedja aktivnosti, ki jih proces vsebuje. To tudi ni zahteva standarda. 
Predpis določa odgovornosti in aktivnosti v razvojnem procesu, ki so potrebne za učinkovito 
vodenje procesa izdelave prototipa novega izdelka in priprave pripadajoče dokumentacije. 
Posebej se obravnava obvladovanje sprememb proizvodov, čigar izhodišče v standardu ISO 
9001:2000 je točka 7.3.7 Obvladovanje sprememb načrtovanja in razvoja (SIST ISO 9001, 
2000, str. 19). Pri spremembah proizvodov ločimo med spremembami, ki se zgodijo na že 
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razvitih in na trg lansiranih izdelkih ter spremembami, ki se zgodijo na izdelkih v razvojnem 
procesu in so hkrati že v obdelavi pri kooperantih ali na drugih oddelkih. 
 
Umeščenost razvojnega procesa je razvidna s sheme (slika 12), ki kaže povezave med procesi 
v družbi Iskra Transmisssion d.d. Aktivnosti razvojnega procesa se torej direktno navezujejo 
na aktivnosti v procesih logistike, prodaje, proizvodnje in marketinga. Obravnavani interni 
organizacijski predpis upošteva potrebo po vključitvi ostalih procesov v organizaciji ali 
njihovih delov v razvojni proces. S tem je seveda pričakovana tudi uporaba virov drugih 
funkcijskih enot za potrebe uspešne in kakovostne izvedbe procesa razvoja. Poleg internih 
virov v sami organizaciji pa proces razvoja v podjetju zahteva tudi sodelovanje zunanjih 
virov, med katere lahko štejemo kooperante za izvedbo del, ki jih sami ne moremo opraviti, 
dobavitelje vgrajenih elektronskih komponent in dobavitelje drugih sestavnih delov ter orodij, 
ki so potrebna v samem procesu razvoja nove naprave. 
 
Interni organizacijski predpis opredeljuje aktivnosti razvojnega procesa v sledečem 
medsebojnem sosledju, vendar je pri tem potrebno opozoriti na možnost prehajanj nazaj na 
predhodne aktivnosti, v kolikor je to potrebno: 
 

 Specifikacija zahtev je v domeni strokovnega sveta za razvoj, ki izda Zahtevek za 
razvoj nove naprave, vsebina aktivnosti pa je sledeča: 

 
 opisna podaja osnovnih zahtev za razvoj izdelka, ki je lahko podprta z 

vzorci in skicami, 
 po potrebi izdelava SWOT, tehnične, ekonomske in tržne analize. 

 
 Verifikacija zahtev, za katero odgovornost prevzema kolegij, ki odloča o nadaljnjem 

izvajanju aktivnosti aktualnega bodočega projekta. Vsebina verifikacije zahtev je: 
 

 pregled in ocena Zahtevka za razvoj ter opravljenih analiz, 
 eventuelna odobritev projekta, 
 v primeru odobritve izbira vodje oddelka, ki bo projekt vodil. 

 
 Planiranje aktivnosti prevzema vodja oddelka, ki na osnovi podanih zahtev izdela 

terminski plan razvoja novega izdelka. Planiranje aktivnosti vsebuje: 
 

 izdelavo terminskega plana, 
 določitev rokov izvedbe, 
 določitev aktivnosti. 

 
 Načrtovanje naprave, katere odgovornost je v domeni vodje oddelka, ki k sodelovanju 

pritegne potrebno število razvojnih inženirjev in oddelek nabave. Vsebina načrtovanja 
je: 
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 izdelava idejnih skic, 
 pridobitev vzorcev in ponudb za nove materiale in dele, 
 izdelava predkalkulacije. 

 
 Razvoj naprave (prototip 0) je spet odgovornost vodje oddelka, ki v tem koraku 

pritegne k sodelovanju razvojne inženirje, razvojne tehnike in tehnologa. Razvoj 
prototipa 0 vsebuje: 

 
 izdelavo razvojne dokumentacije, 
 razvoj in izdelavo elektronskih in mehanskih sklopov, 
 izdelavo računalniških modelov in simulacij, 
 razvoj programske opreme, 
 pridobitev ponudb kooperantov za izdelavo orodij in sestavnih delov, 
 izvedbo meritev na posameznih sklopih in celotni napravi, 
 izdelavo zapisnika meritev in podajo zahtev za popravke. 

 
 Izdelava naprave (prototip 1) je logična posledica predhodnega koraka. Ekipa ostane 

ista, na prototipu 1 pa je potrebno odpraviti odkrite sistemske in tehnološke napake 
prototipa 0. Popravi se razvojna dokumentacija in ponovno izvede meritve. Običajno 
je to zadnja prototipna iteracija. 

 
 Izdelava proizvodne dokumentacije 0-te serije je v domeni iste skupine ljudi kot sta 

razvoj in izdelava naprave, vključuje pa: 
 

 na osnovi razvojne dokumentacije izdelano proizvodno dokumentacijo 
za 0-to serijo, ki vsebuje opis, sheme, kosovnico, navodila in merilno 
mapo, 

 izdajo zahteve proizvodnemu sektorju za lansiranje 0-te serije. 
 

 Validacija predstavlja večje sodelovanje razvojnega in tehničnega sektorja. Za potrebe 
atesta je vključena tudi zunanja institucija. To v Sloveniji predstavlja SIQ, v tujini 
ekvivalentna. Validacija vsebuje: 

 
 lansiranje 0-te serije vzorčnih kosov razvite naprave, 
 na vzorčnih kosih izvedbo internih testiranj v realnih razmerah, 
 oceno skladnosti naprave s predpisanimi zahtevami pri zunanji 

instituciji, 
 pridobitev mnenja zunanje institucije o ustreznosti. 
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 Zaključek in analiza projekta predstavlja zadnji korak razvojnega procesa, 
odgovornost prevzema vodja oddelka, sodelujejo tudi razvojni inženirji in razvojni 
tehniki. Ta del razvojnega procesa vključuje: 

 
 izdelavo končne proizvodne dokumentacije, ki bazira na predhodni 

dokumentaciji za 0-to serijo in je namenjena serijski izdelavi produkta, 
 izdelavo dokumentacije za uporabnika, ki je namenjena potrebam 

oddelka za marketing, 
 izdelavo pokalkulacije, 
 izdelavo analize projekta na osnovi projektne dokumentacije, 
 izdajo Obvestila o končanem razvoju in Zaključnega poročila ter 

zapiranje delovnega naloga, kar skupaj predstavlja zapiranje projekta. 
 
Posebno obravnavo v razvojnem procesu ima obvladovanje sprememb proizvodov. Ločitev na 
obvladovanje sprememb že razvitih in lansiranih proizvodov in tistih, ki so še v razvojnem 
procesu se kaže v tem, da je pri prvih pred samo izvedbo spremembe potrebna ocena 
izvedljivosti, ki vključuje potrebne analize izvedljivosti, medtem ko je pri drugih izvedba 
spremembe brezpogojna. Direkten pobudnik za spremembo proizvoda pa je, za razliko od 
direktnega pobudnika za razvoj novega izdelka, lahko kdorkoli, ki se z izdelkom sreča v 
samem procesu razvoja ali na terenu in odkrije kakršnokoli pomanjkljivost. Potrebno je le, da 
s svojo zahtevo sledi formalni poti. 
 

5.5 Projekti in projektni management v razvojnem sektorju 
 
Projekti v razvojnem sektorju se izvajajo na treh področjih. Vsako področje ima svoj oddelek 
in svojega vodjo oddelka, ki je hkrati tudi vodja projektov s posameznega področja. Delitev 
obsega mikrovalovne sisteme, digitalne sisteme in programsko opremo. Medtem, ko projekti 
mikrovalovnih sistemov predstavljajo proizvodni program radijskih sistemov in projekti 
digitalnih sistemov poleg tega še proizvodni program optičnih sistemov, predstavljajo projekti 
programske opreme nadzorne sisteme za oba prej omenjena programa. 
 
Vsak vodja oddelka in s tem vodja razvojnega projekta je direktno odgovoren direktorju 
razvoja, oddelčnim vodjem pa so odgovorni razvojni inženirji in tehniki, razporejeni na 
razvojne naloge. Zaradi specifičnosti znanj in zahtevnosti del na posameznih področij je po 
pravilu nemogoče prehajanje razvijalcev med temi področji oziroma pripadajočimi projekti in 
se razen v primeru dolgoročnejših prehodov tudi ne izvaja. Vsak oddelek je torej zaključena 
celota, ki pokriva svoj projekt ali svoj del skupnega projekta in hkrati nudi podporo drugemu 
oddelku, kadar je to potrebno. 
 
Kot primer izvajanja projektov in projektnega managementa v razvojnem sektorju Iskre 
Transmission d.d. v nadaljevanju uporabljam projekt razvoja povsem novega izdelka z 
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razvojnim imenom Iskralink. Izdelek je v primerjavi s tistimi, ki smo jih v podjetju razvili v 
preteklosti, nov z več vidikov. Nova je tehnologija samega izdelka, nove so uporabljene 
tehnologije razvoja, nove so funkcionalnosti, katerim moramo prišteti še izboljšane 
funkcionalnosti, ki so že obstoječe na starih sistemih, povsem nov značaj daje izdelku 
modularnost, ki pomeni večjo prilagodljivost potrebam uporabnika in krajše obdobje do 
nastopa, v tem primeru variante izdelka, na trg, nov pa bo tudi način prodaje, ki se bo 
usmerila s prodaje zaključenih projektov znanemu kupcu na prodajo zaključenih produktov 
neznanemu kupcu. Iskralink je torej prvi zaključen produkt za neznanega kupca, katerega 
modularnost pomeni hitrejšo odzivnost neznanemu oziroma v tem primeru že znanemu kupcu 
z znanimi potrebami. Seveda pa nov izdelek ne pomeni opustitve starega, še vedno aktualnega 
programa izdelkov. Projekt Iskralink je za obravnavo zanimiv tudi zato, ker pri njem sodeluje 
celotna razvojna skupina, kar zaradi obsega ali značilnosti nekaterih drugih razvojnih 
projektov ne velja vedno. 
 
Aktivnosti na predhodno definiranem projektu Iskralink smo pričeli izvajati v novembru leta 
2003, plansko predviden zaključek je bil v septembru 2004, dejansko pa smo projekt 
zaključili decembra 2004. V nadaljevanju bomo raziskali vzroke za ta časovni zamik. Vodja 
tega razvojnega projekta je bil zaradi vključenosti celotne razvojne skupine oziroma vseh treh 
oddelkov vodja razvojnega sektorja. V projektnih aktivnostih smo sodelovali vsi inženirji in 
tehniki, vodje oddelkov pa so prevzemali odgovornost nad posameznimi sklopi celotne 
naprave. Sam projekt je bil razdeljen na štiri podsklope aktivnosti. V prvem podsklopu, 
zasnovi sistema, je bilo potrebno veliko dogovarjanj in usklajevanja med oddelki znotraj 
sektorja, prav tako pa tudi z drugimi oddelki, predvsem z interesi prodajnega sektorja, ki je v 
tej fazi še lahko vplival na potek. Kasneje so se aktivnosti ločile na razvoj mikrovalovnega 
dela, razvoj sistemskega dela in na razvoj nadzornega sistema. Sodelovanje je bilo seveda še 
vedno potrebno, vendar so bile naloge in cilji posameznih oddelkov definirane, potrebna je 
bila še izvedba. Razvoj mikrovalovnega dela je prevzel oddelek za mikrovalovne sisteme, 
razvoj sistemskega dela oddelek za digitalne sisteme in razvoj nadzornega sistema oddelek za 
programsko opremo. 
 
Naprava Iskralink je softversko definiran radijski link. Namenjena je prenosu signalov z 
usmerjenimi mikrovalovi, njene lastnosti in zmogljivosti pa so programabilne. Modularnost, 
kadar je to potrebno, nadgrajuje programabilnost. Sestavljena je iz antene, RF bloka, 
sistemskega modula, radijskega modula, ki povezuje RF blok s sistemskim modulom in 
nadzornega sistema. Deluje v gigaherčnem oziroma mikrovalovnem področju,  podpira 
prenos QAM moduliranih signalov, kot PDH multiplekser in SDH maper omogoča različne 
kombinacije kapacitet prenosov E1, E3, Ethernet, STM0 in STM1.  
 
Uspeh izvedbe tega projekta je bil precej odvisen tudi od zunanjih dejavnikov, ki so jih 
predstavljali dobavitelji komponent in kooperanti za izvedbo tistih aktivnosti, ki se v podjetju 
ne izvajajo. Vpliv teh dejavnikov je bil toliko večji, ker je v novi napravi vgrajenih veliko 
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komponent, ki se prej niso uporabljale, hkrati pa je podjetje iskalo tudi nove kooperante za 
izdelavo sestavnih delov. 
 

6 Analiza vodenja projektov v razvojnem sektorju 
 
V tem poglavju s pomočjo raziskave med sodelavci analiziram razvojne aktivnosti v sektorju. 
Problematika nas najprej zanima z dveh vidikov, projektnega in procesnega, zatem pa oba 
vidika združimo v matrično ravnino, ki med obema osema pokaže morebitne stične točke. 
Sledi analiza in ugotavljanje skladnosti ter razhajanj med vertikalno osjo, ki predstavlja 
procesni del problema in horizontalno osjo, ki predstavlja projektni del problema. Bistvo 
procesnega dela je kakovostna komponenta razvoja izdelka, bistvo projektnega dela pa 
časovna komponenta. 
 

6.1 Predstavitev problematike v matriki vodenja projektov in 
razvojnega procesa 

 
Kot izhodišče predstavitve problematike v matrični ravnini si poglejmo matriko, ki jo 
sestavljajo na horizontalni osi procesi, ki se odvijajo skozi življenjski cikel projekta, na 
vertikalni osi pa zahteve za načrtovanje in razvoj, opisane v točki 7.3 standarda ISO 
9001:2000 (SIST ISO 9001, 2000, str. 19). Obe osi bomo v naslednjih dveh točkah primerjali 
z realnimi razmerami v razvojnem sektorju Iskre Transmission d.d.  
 

Slika 14: Povezave med zahtevami standarda ISO9001:2000 in procesi v življenjskem ciklu projekta 

Procesi skozi življenjski cikel projekta  
Inicialni proces Proces 

planiranja 
Proces 
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Kontrolni 

proces 
Proces 

zaključevanja 
Planiranje N&R*      
Vhodi za N&R*      
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Obvladovanje sprememb 
N&R* 

     
*N&R – Načrtovanje in razvoj 

 
Stičišča v matriki kažejo medsebojno povezanost zahtev standarda ISO 9001:2000 s procesi, 
ki se odvijajo skozi življenjski cikel projekta. Tako se v inicialnem procesu zagotovijo vhodi 
za načrtovanje in razvoj, planiranje načrtovanja in razvoja se izvaja v procesu planiranja, 
rezultati načrtovanja in razvoja so posledica procesa izvajanja in so povezani tudi s procesom 
zaključevanja, pregled in overjanje se izvajata v kontrolnem procesu, validacija pa je del 
kontrolnega procesa in procesa zaključevanja. Pri tem moramo ločiti med notranjim 
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področjem procesa zaključevanja, ki ga opisuje zadnja aktivnost Zaključek in analiza projekta 
internega organizacijskega predpisa Iskre Transmission d.d. in predstavlja dejansko interno 
zaključevanje projekta, in zunanjim področjem tega procesa, ki ga opisuje predzadnja 
aktivnost z enakim poimenovanjem Validacija, kjer je potrebno dobiti potrditev prejemnika 
rezultatov projekta o ustreznosti, v našem razvojnem procesu pa prejemnika nadomešča 
zunanja institucija. Obvladovanje sprememb v matriki, ki jo kaže slika 14, izstopa. Direktno 
je namreč povezano z vsemi procesi v življenjskem ciklu projekta, hkrati pa se tudi v 
razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. obravnava ločeno. 
 

6.1.1 Analiza vplivov na časovno komponento v življenjskem ciklu 
projekta 

 
V tem delu si podrobneje oglejmo dogajanje v procesih skozi življenjski cikel projekta 
Iskralink. Najprej nas zanima inicialni proces tega projekta, zatem po procesih planiranja in 
izvajanja kontrolni proces, na koncu pa še proces zaključevanja. S projektnega vidika 
problematike nas zanima predvsem časovna komponenta razvoja novega izdelka, ki vpliva na 
zaostanke in odmaknjene datume zaključka projekta v primerjavi s planiranimi roki. 
 
Inicialni proces 
 
V inicialnem procesu projekta Iskralink so bili postavljeni mejniki projekta glede na 
prototipne izvedbe in zastavljen zaključni rok 15. september 2004. Namen, cilj in opis 
projekta je bil jasno definiran. Razviti je bilo potrebno tehnološko prenovljen proizvod, ki je 
zmogljivejši in sodobnejši od obstoječe serije proizvodov in katerega lastnosti bodo 
predstavljale konkurenčnost na globalnem tržišču, čas od naročila do predaje kupcu pa naj bi 
bil čim krajši. Hkrati naj bi združeval funkcionalnosti obstoječe serije izdelkov, definirane pa 
so bile tudi nove. Proizvod naj bi bil softversko nastavljiv, zahteve po menjavi hardvera 
zaradi potreb po drugačnih funkcionalnostih naj bi bile tako bistveno manjše, v nekaterih 
primerih pa sploh nepotrebne. Vodja projekta je bil določen iz vrst funkcijskega 
managementa, na razvojnih nalogah je sodeloval praktično celoten tim razvojnega sektorja, za 
nabavne, proizvodne in druge tehnične naloge pa so bili aktivirani tudi sodelavci iz drugih 
sektorjev podjetja. Ker so tehnološke zmogljivosti podjetja omejene, je bilo potrebno za 
določene aktivnosti uporabiti tudi sodelovanje zunanjih kooperantov. Prvi vpliv na časovno 
komponento se pokaže pri obvladovanju novouporabljenih tehnologij in orodij projektnega 
tima ter izbiri in sposobnostih kooperantov. Zaključni rok projekta je bil definiran na osnovi 
izkušenj preteklih projektov, kjer pa so sodelavci na projektnih nalogah povečini uporabljali 
preizkušene tehnologije, orodja, postopke, takrat izbrani kooperanti pa so tudi obvladovali 
obstoječe tehnološke zahteve. Poleg tega je bilo razmerje med zastavljenim rokom zaključitve 
in številom članov razvojne skupine neugodno. 
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Tabela 3: Časovna komponenta skozi življenjski cikel projekta Iskralink 

Procesi skozi življenjski cikel projekta 
Iskralink 

Vpliv na časovno komponento 

Inicialni proces - obvladovanje novih tehnologij, orodij, 
komponent, postopkov projektnega tima 

- novodefiniran izbor zunanjih kooperantov 
na projektnih aktivnostih  

- razmerje med zastavljenim rokom 
zaključitve in številom članov razvojne 
skupine 

Proces planiranja - improvizacije glede uporabljene opreme in 
orodij 

- neobstoječ model obvladovanja še 
neznanih tveganj 

Proces izvajanja - potrebne spremembe plana zaradi 
dobaviteljev in kooperantov, deloma tudi 
zaradi potreb po novih znanjih 

- padalske akcije na starih projektih 
- pozna udeležba nekaterih članov razvojne 

skupine 
Kontrolni proces - izvajanje korektivnih ukrepov zunaj 

sektorja razvoja le posredno odvisno od 
vodje projekta 

Proces zaključevanja - brezhibna naprava kot vhodni parameter v 
validacijski postopek 

- odsotnost zgodnje udeležbe akterjev v 
procesu zaključevanja 

 
Proces planiranja 
 
Proces planiranja projekta Iskralink je bil razdeljen na tri osnovne dele, na katerih je baziral 
celotni projektni plan. Ker so se aktivnosti na projektu odvijale v vseh treh oddelkih, je 
odgovornost projektnega planiranja za posamezen oddelek prevzemal vodja tega oddelka, nad 
celotnim projektnim planom pa je bdel vodja sektorja v vlogi vodje projekta. Postopek 
planiranja je tako potekal od zgoraj navzdol, kar pomeni, da so bili v središču pozornosti 
najprej osnovni gradniki dela, ki ga je bilo potrebno opraviti, in so se kasneje identificirale 
posamezne aktivnosti. Vodje so za namene planiranja uporabljali gantograme iz katerih je 
razvidno, katere aktivnosti je bilo potrebno izvesti, kdo jih je izvajal in v katerem časovnem 
segmentu. V procesu planiranja je bilo potrebno tudi zagotoviti potrebno opremo in orodja, 
ker pa vsega ni bilo na razpolago, je bilo potrebno improvizirati. Te improvizacije so 
predstavljali predvsem lastno izdelani pripomočki, katerih izdelava je sicer bila planirana, 
vendar je bilo temu potrebno nameniti dodaten čas. Plan projekta je bilo potrebno zaradi 
časovnih zaostankov pri sodelovanju z dobavitelji in kooperanti večkrat spremeniti, ob tem pa 
kot produkt procesa planiranja ni nikoli nastal kakršenkoli model obvladovanja še neznanih 
tveganj. 
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Proces izvajanja 
 
Proces izvajanja obravnavanega projekta ni sledil projektnemu planu, kasnitve v dobavi 
komponent so zahtevale revizije projektnega plana, zapleti so nastajali tudi pri sodelovanju s 
kooperanti. Izbira virov glede dobaviteljev ni bila spremenjena v primerjavi s preteklimi 
projekti, spremembe pa so se pojavile pri izbiri kooperantov za izvedbo aktivnosti, ki jih v 
podjetju nismo sposobni izpeljati samostojno. Časovno je na projekt vplival tudi razvoj 
strokovnega znanja večjega dela tima, ki je to znanje osvajal šele s tem projektom. Glavni del 
zamud je nastal ob razvoju prototipa 0, ta pa je vplival na začetni datum izdelave prototipa 1 
in kasneje na 0-to serijo produkta. Vse naslednje aktivnosti so bile namreč odvisne od 
uspešnosti izvedbe prototipa 0. Začetek izdelave prototipa 1 je bil predviden s 15. majem 
2004, 0-te serije pa s 15. julijem 2004. Ob prvi reviziji plana se je izdelava prototipa 1 
prestavila na 15. julij in ob drugi na 15. avgust, šele takrat se je dejansko lahko začelo delo na 
tem prototipu. Aktivnosti na 0-ti seriji so končno stekle v oktobru 2004. Skozi celoten 
izvajalni proces projekta so bile moteče tudi aktivnosti povezane s starimi projekti, t.i. 
padalske akcije, ko je bilo potrebno popravljati stare napake, svetovati sodelavcem iz drugih 
sektorjev in drugo. Nekateri od članov razvojne skupine so se kljub pomembnosti projekta 
precej pozno vključili v razvojne aktivnosti, ker so bili zadržani na preteklih projektih ali 
drugih internih aktivnostih. 
 
Kontrolni proces 
 
V kontrolnem procesu razvojnega projekta Iskralink so bili osnovno vodilo postavljeni 
mejniki v inicialnem procesu. Središče postavitve mejnikov so bile prototipne faze. Prvi 
mejnik je bil ob zaključku faze načrtovanja, kjer se je ponovno preveril obseg projekta in 
predvideni stroški, ob predvidenem zaključku prototipne faze 0 smo preverjali predvsem 
časovno komponento procesa kontroliranja, na osnovi katere je bil kasneje tudi spremenjen 
plan projekta. Časovno komponento smo preverjali tudi ob dejanskem zaključku te faze in 
tudi ob zaključku naslednje prototipne faze, hkrati s to pa smo preverjali še kakovostno 
komponento. Zaključitev 0-te serije z validacijskim postopkom pa je pomenila ponovno 
preverjanje vseh komponent kontrolnega procesa, torej stroškov, ki so bili manjši od 
predvidenih za približno 15%, obsega projekta, ki je ostal v okviru predvidenega, kakovosti 
proizvoda, ta je dosegla pričakovano stopnjo v prototipni fazi 1, in porabljenega časa. Čas 
trajanja projekta se je s predvidenih 10 mesecev spremenil na dejanskih 13 mesecev. Ta 
komponenta je tudi zanimiva za našo obravnavo. Korektivni ukrepi so se izvajali hkrati s 
prenovami projektnega plana še v okviru aktivnosti na prototipu 0, ob tem pa je vodja 
projekta imel neposreden vpliv na izvedbo teh ukrepov v okviru sektorja za razvoj, izven tega 
okvira pa je bila njegova vloga na tem področju le posredna s pomočjo dogovarjanj z vodji 
drugih sektorjev v podjetju, ki so pri projektu sodelovali. 
 
 
 
 



 

 62

Proces zaključevanja 
 
Proces zaključevanja projekta Iskralink se je začel že z validacijskim postopkom, ki 
predstavlja zunanje področje tega procesa, v katerem so sodelovali proizvodni in tehnični 
sektor z aktivnostmi na 0-ti seriji ter zunanja institucija, s pomočjo katere je bilo potrebno 
opraviti atest naprave. Pri tem se je kot časovna pomanjkljivost izkazala neupoštevana potreba 
po zgodnji udeležbi sodelavcev pri projektu iz tehničnega sektorja, ki so bili zadolženi za 
izvedbo internih testiranj na 0-ti seriji naprave. Atestni postopek je bilo potrebno ponoviti 
zaradi tehnične pomanjkljivosti, vendar je bila napaka odpravljena v nekaj dneh in ni 
predstavljala potrebe po znatnih posegih v napravo. Interno, v okviru sektorja je bil večji del 
ekipe v tem procesu že prerazporejen na druge naloge, nekaj inženirjev in managerji pa so se 
ukvarjali še z zaključnimi opravili, predvsem v zvezi z dokumentiranjem, poročanjem, 
povzetkom projekta in zaključnimi analizami terminskega plana, stroškov, obsega in 
kakovosti izdelka. 
 

6.1.2 Analiza kakovosti razvojnega procesa na primeru projekta Iskralink 
 
S procesnega vidika problematike nas zanima kakovost obstoječega razvojnega procesa v 
razvojnem sektorju Iskre Transmission d.d. v primerjavi z zahtevami standarda ISO 
9001:2000 oziroma njegove točke 7.3, ki obravnava načrtovanje in razvoj (SIST ISO 9001, 
2000, str. 19). Razvojni proces torej presojamo s stališča kakovosti. Kakovosten razvojni 
proces je namreč pomembna sestavina, ki vpliva na končno kakovost razvitega izdelka. 
Zastavljen razvojni proces razvojnega sektorja Iskre Transmission d.d. je že prestal notranjo 
in zunanjo presojo, zato nas v tem primeru ne zanima le skladnost njegove vsebine s 
standardom ISO 9001:2000, pač pa se osredotočamo na izvajanje tega procesa, ki je v skladu 
z zahtevami standarda kakovosti. Kot primer pregleda izvajanja tega procesa spet uporabimo 
projekt Iskralink. 
 
Čeprav aktivnosti razvojnega procesa tečejo v sosledju, kot ga opisuje poglavje 5.4. Razvojni 
proces v sektorju, izvedimo presojo razvojnega procesa v našem primeru v skladu z 
zaporedjem zahtev standarda ISO 9001:2000. Pravila za izbrano zaporedje presoje aktivnosti 
v procesu ni, presojevalec ima pri tej izbiri proste roke in se ravna v skladu z odločitvami in 
vprašanji, ki so se mu pojavila ob pripravi na presojo. Lahko se osredotoči tudi samo na nekaj 
kritičnih točk v procesu. 
 
Za našo obravnavo so pomembna mesta neskladnosti, ki so označena z zvezdico v tabeli 4 in 
opisana v tabeli 5. V okviru drugih aktivnosti razvojnega procesa na primeru projekta 
Iskralink ni bilo zaznati neskladnosti z zahtevami standarda kakovosti ISO 9001:2000, zato 
teh ne bomo jemali pod drobnogled. 
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Tabela 4: Kakovost razvojnega procesa v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2000 

Zahteve standarda ISO 9001:2000 za 
načrtovanje in razvoj 

Kakovost razvojnega procesa v 
razvojnem sektorju  

Iskre Transmission d.d. 
Planiranje načrtovanja in razvoja - Planiranje aktivnosti* 

Vhodi za načrtovanje in razvoj - Specifikacija zahtev 
- Verifikacija zahtev* 

Rezultati načrtovanja in razvoja - Načrtovanje naprave 
- Razvoj naprave (prototip 0) 
- Izdelava naprave (prototip 1) 
- Izdelava proizvodne dokumentacije 0-te 

serije 
- Zaključek in analiza projekta 

Pregled načrtovanja in razvoja - Načrtovanje naprave* 
- Razvoj naprave (prototip 0)* 
- Izdelava naprave (prototip 1)* 

Overjanje načrtovanja in razvoja - Izdelava proizvodne dokumentacije 0-te 
serije 

- Validacija 
Validacija načrtovanja in razvoja - Validacija 

Obvladovanje sprememb načrtovanja in 
razvoja 

- Postopek obvladovanja sprememb 
načrtovanja in razvoja* 

* Mesta neskladnosti izvajanja projekta Iskralink s standardom ISO 9001:2000 

 
Planiranje aktivnosti 
 
Najprej nas torej zanima planiranje aktivnosti v razvojnem procesu na primeru projekta 
Iskralink v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2000 za planiranje načrtovanja in razvoja. 
Planiranje za posamezen segment projekta je bilo izvajano na nivoju vodij oddelkov, 
usklajevano pa s strani direktorja sektorja za razvoj. Medtem, ko smo pri planiranju v našem 
primeru upoštevali faze procesov in načrtovanja, pregled, overjanje in validacijski postopek 
ter odgovornosti in pooblastila kot to določa standard, pa se ta točka standarda vseeno ni 
popolnoma izrazila. Nepopolnost vnašata dve vsebini planiranja. Prvo je zagotavljanje 
učinkovitega komuniciranja med različnimi akterji pri projektu, predvsem gre tu za 
neučinkovitost formalnih komunikacijskih postopkov med različnimi skupinami, kamor 
vključujemo tudi druge oddelke v podjetju in kooperante. Druga neskladnost s standardom pa 
je neažurno obnavljanje rezultatov planiranja v skladu z napredovanjem načrtovanja in 
razvoja. Plan je bil namreč izdelan v skladu s standardom v fazi planiranja, s kasnejšim 
napredovanjem projekta pa se ni redno obnavljal. 
 
Verifikacija zahtev 
 
Vhode za načrtovanje in razvoj v procesu prepoznamo v aktivnostih specifikacije in 
verifikacije zahtev. Specifikacija zahtev obravnavanega projekta je bila v celoti izvedena v 
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skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2000, enako ne bi mogli trditi za verifikacijo zahtev. 
Razvojni sektor pred začetkom izvajanja aktivnosti na projektu ni dobil potrdila o pregledu 
primernosti vhodov, kar bi se izražalo z odobrenim Zahtevkom za razvoj s strani kolegija. 
Odobren Zahtevek za razvoj je razvojni sektor pridobil kasneje na lastno pobudo že v času 
izvajanja razvojnih aktivnosti pri projektu. 
 
Tabela 5: Opisi mest neskladnosti izvajanja projekta Iskralink s standardom ISO 9001:2000 

Mesto neskladnosti Opis 
Planiranje aktivnosti 
(ISO 9001:2000, 7.3.1 Planiranje načrtovanja in razvoja) 

- zagotavljanje učinkovitega komuniciranja 
med različnimi akterji na projektu 

- neažurno obnavljanje rezultatov planiranja 
v skladu z napredovanjem načrtovanja in 
razvoja 

Verifikacija zahtev 
(ISO 9001:2000, 7.3.2 Vhodi za načrtovanje in razvoj) 

- odobren Zahtevek za razvoj kot potrdilo o 
pregledu primernosti vhodov 

         (ISO 9001:2000, 4.2.4 Obvladovanje zapisov) 
Načrtovanje naprave 
(ISO 9001:2000, 7.3.4 Pregled načrtovanja in razvoja) 

- nedoločen dokument za namen definicije 
zahtev pregleda načrtovanja in razvoja v 
organizacijskem predpisu 

Razvoj naprave (prototip 0) 
(ISO 9001:2000, 7.3.4 Pregled načrtovanja in razvoja) 

- zapisnik meritev  
         (ISO 9001:2000, 4.2.4 Obvladovanje zapisov) 

Izdelava naprave (prototip 1) 
(ISO 9001:2000, 7.3.4 Pregled načrtovanja in razvoja) 

- zapisnik meritev  
         (ISO 9001:2000, 4.2.4 Obvladovanje zapisov) 

Postopek obvladovanja sprememb 
načrtovanja in razvoja 
(ISO 9001:2000, 7.3.7 Obvladovanje sprememb načrtovanja in 
razvoja) 

- zapisi o spremembah 
         (ISO 9001:2000, 4.2.4 Obvladovanje zapisov) 

 
Pregled načrtovanja in razvoja v okviru načrtovanja, razvoja in izdelave naprave 
 
Pregled načrtovanja in razvoja zaznamo v razvojnem procesu v okviru aktivnosti razvoja in 
izdelave naprave. V obeh primerih kot eden izmed dokumentov nastane zapisnik meritev. 
Tako je predvideno v organizacijskem predpisu za razvojni proces in tako zahteva tudi točka 
standarda ISO 9001:2000, ki obravnava pregled načrtovanja in razvoja. Pri projektu Iskralink 
so ti zapisi redno nastajali le v enem oddelku, ne pa tudi v drugih dveh. V slednjih so se 
potrebne meritve na prototipih izvajale, zapisi meritev pa so nastajali redko in tudi, ko so, so 
bili nepopolni. To je bila neskladnost z zahtevami standarda, ki pa jo je kasneje zakrilo 
overjanje 0-te serije, kjer so bili ti zapisi popolni. Interni organizacijski predpis tudi ne določa 
dokumenta, ki bi bil namenjen definiciji zahtev za izvedbo pregleda načrtovanja in razvoja. 
  
Postopek obvladovanja sprememb načrtovanja in razvoja 
 
Postopek obvladovanja sprememb načrtovanja in razvoja vključuje tako obvladovanje 
sprememb zaključenih proizvodov kot obvladovanje sprememb proizvodov, ki so še v 
razvojnem procesu. Ker je produkt projekta Iskralink ravno izšel iz razvojnega procesa, so 
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zanj trenutno aktualne le spremembe, ki so bile potrebne v okviru razvojnih aktivnosti. 
Neredno nastajanje zapisov ob teh spremembah pomeni neskladje z zahtevami standarda 
kakovosti, hkrati pa je ta nered vplival na potrebo po ponavljanju nekaterih aktivnosti 
posameznih izvajalcev pri projektu. 
 

6.1.3 Predstavitev problematike v matrični ravnini 
 
Našli smo torej procese v življenjskem ciklu projekta, v katerih zaznamo vplive na časovno 
komponento in aktivnosti v razvojnem procesu, ki vplivajo na kakovostno komponento. In kje 
se ti med sabo prekrižajo? Slika 15 kaže matrično ravnino, v kateri so predstavljene točke 
odstopanj obeh osi, predstavljenih v predhodnih poglavjih, skozi življenjski cikel projekta 
Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. Pri tem temno obarvana polja obeh osi 
predstavljajo mesta odstopanj na posamezni osi, odebeljen okvir predstavlja mesta smiselne 
povezave med vertikalo in horizontalo v skladu s sliko 14 in tabelo 4, ki zajema z a-s 
označene točke možnega srečanja obeh osi, oznaka (H) pri posameznih točkah predstavlja 
odstopanja, ki se pojavljajo samo v horizontalni časovni komponenti, oznaka (V) predstavlja 
odstopanja v vertikalni, kakovostni komponenti, s (H,V) so označena mesta, kjer se pojavljajo 
odstopanja v obeh komponentah, (H,V,P) pa predstavlja točke, v katerih najdemo tudi 
vsebinsko povezavo obeh komponent. 
 

Slika 15: Točke odstopanj obeh komponent v življenjskem ciklu projekta Iskralink skozi razvojni proces 
Iskre Transmission d.d. 

Procesi skozi življenjski cikel projekta Iskralink Čas   → 
↓   Kakovost Inicialni 

proces 
Proces 

planiranja 
Proces 

izvajanja 
Kontrolni 

proces 
Proces 

zaključevanja 
Specifikacija zahtev a(H)     
Verifikacija zahtev b(H,V)     

Planiranje aktivnosti  c(H,V,P)    
Načrtovanje naprave   d(H) h(H,V)  
Razvoj naprave (p0)   e(H) i(H,V)  

Izdelava naprave (p1)   f(H) j(H,V)  
Izdelava p.d. 0-te serije   g(H) k(H)  

Validacija    l(H) m(H) 
Zaključek in analiza     n(H) 
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Obvladovanje sprememb s(H,V) r(H,V) q(H,V,P) p(H,V) o(H,V) 
Legenda: H – odstopanja samo v horizontalni, časovni komponenti 
 V – odstopanja samo v vertikalni, kakovostni komponenti 
 H,V – odstopanja v obeh komponentah, ki med sabo niso povezana 
 H,V,P – odstopanja v obeh komponentah, ki so med sabo tudi povezana 
 a-s – točke možnega srečanja 

 
Torej kljub temu, da smo v matrični ravnini odkrili skupne točke obeh osi, to še ne pomeni, da 
imajo te točke tudi skupno vsebino odstopanj ali, da morda med obema komponentama 
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obstaja interakcija v obliki obratnega ali premega sorazmerja. Pri tem bi premo sorazmerje 
pomenilo, da se na račun izboljšanja ene komponente poslabša druga, obratno pa, da bi se na 
račun poslabšanja ali izboljšanja ene komponente poslabšala ali izboljšala tudi druga. 
Upoštevati je potrebno tudi negativen značaj časa, ker poslabšanje časovne komponente 
dejansko pomeni podaljševanje časa, izboljševanje pa njegovo krajšanje in vključiti 
spremenljivko a, ker ne moremo jasno določiti stopnje izboljšanja ali poslabšanja (slika 16). 
Vsebinsko sta obe komponenti lahko usmerjeni vsaksebi. 
 

Slika 16: Možen odnos med kakovostno in časovno komponento 

 
 
Glede na sliko 16 navedimo še primer ugodne variante v odnosu čas – kakovost in primer, ko 
je potrebno na račun izboljšanja ene komponente poslabšati drugo. V prvem primeru 
vzemimo izboljšanje planiranja. Na ta način bi lahko povečali kakovost in skrajšali čas, kar 
nas bi umestilo na krivuljo obratnega sorazmerja. V drugem primeru pa bi se umestili na 
krivuljo premega sorazmerja, ko bi za povečanje kakovosti izdelka morali povečati kakovost 
procesa in nameniti več časa razvojnim aktivnostim. Poglejmo, ali je kaj podobnega mogoče 
zaslediti tudi v odnosu obeh komponent na primeru projekta Iskralink? 
 
Inicialni proces – Specifikacija in verifikacija zahtev (točki srečanja: a, b) 
 
Vrnimo se v matrično ravnino (slika 15) in si poglejmo odnos odstopanj oziroma neskladnosti 
med inicialnim procesom, ki predstavlja časovno os in specifikacijo ter verifikacijo zahtev, ki 
predstavljata kakovostno os. V sami specifikaciji zahtev odstopanj nismo našli, zato za 
nadaljnjo obravnavo ni aktualna, sledi oznaka (H) v točki a, kar pomeni samo vpliv 
horizontalne komponente. Glede na ločeno obravnavo vplivov na časovno in kakovostno 
komponento, ki jo zdaj predstavlja samo še verifikacija zahtev, lahko zaključimo, da 
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vsebinske povezave med obema vplivoma ni opaziti. Na časovno komponento namreč vpliva 
obvladovanje novouporabljenih tehnologij in orodij projektnega tima, izbor in sposobnosti 
zunanjih kooperantov ter razmerje med zastavljenim rokom zaključitve in številom članov 
razvojne skupine, na kakovostno komponento pa odobritev Zahtevka za razvoj, ki predstavlja 
potrdilo o pregledu primernosti vhodov v razvojni proces. Medtem, ko odstopanja časovne 
komponente predstavljajo vzroke v odločitvah, odstopanje kakovostne komponente 
predstavlja neizvajanje organizacijskega predpisa. Vsaka od komponent torej predstavlja 
popolnoma različne, med sabo nepovezane dejavnike, zato točko b označimo s (H, V). 
 
Proces planiranja – Planiranje aktivnosti (točka srečanja: c) 
 
Naslednja skupna točka, ki nas v matriki zanima, je povezava med procesom planiranja v 
življenjskem ciklu obravnavanega projekta in planiranjem aktivnosti v razvojnem procesu. Ni 
opaziti povezave med improvizacijami glede uporabljene opreme in orodij s projektnega 
vidika problematike in zagotavljanjem učinkovitega komuniciranja med akterji pri projektu 
ali kakršnekoli druge povezave z drugimi dejavniki na nasprotni osi. Lahko pa bi med sabo 
povezali neobstoj modela obvladovanja še neznanih tveganj s horizontalne osi in neažurno 
obnavljanje rezultatov planiranja z vertikalne, kar v točko c vnese oznako (H,V,P). Ker s 
projektnega vidika problematike ni obstajal model obvladovanja neznanih tveganj, kateremu 
so botrovali novoizbrani kooperanti, orodja in tehnologije, z vidika kakovosti tudi ni bilo 
mogoče zagotoviti ažurnega obnavljanja rezultatov planiranja. Neobstoječ model 
obvladovanja tveganj v tem primeru povzroči povečano porabo časa, ker se nepredvideni 
dogodki rešujejo sproti, z vidika razvojnega procesa in zahtev standarda ISO 9001:2000 pa to 
rezultira v neažurnem obnavljanju planov, ker je na ta način teže predvideti nadaljnje 
dogodke. Na sliki 16 bi ta odnos našli na krivulji obratnega sorazmerja, ker se v tem primeru 
poveča čas in zmanjša kakovost. Predstavlja ga točka (c). V tej točki matrike imamo torej tudi 
vsebinsko povezavo. 
 
Proces izvajanja – Načrtovanje, razvoj, izdelava naprave ter izdelava 0-te serije (točke 
srečanja: d, e, f, g) 
 
Ker na aktivnost Izdelava proizvodne dokumentacije 0-te serije nismo imeli pripomb, točko g 
označimo s (H), nanjo vpliva samo časovna komponenta, in jo izločimo iz nadaljnje 
obravnave. V točkah d, e, f, ki so prav tako označene s (H), je posebna situacija. Tu se namreč 
pojavljajo vplivi na časovno komponento, vplivov kakovostne komponente pa kljub temu, da 
se v teh točkah vertikala in horizontala presekata, ne moremo nikakor medsebojno 
povezovati. Vzrok je v vsebini vertikalne komponente, ki jo po standardu kakovosti 
postavimo v pregled načrtovanja in razvoja, to pa lahko primerjamo s kontrolnim procesom. 
V kolikor bi se odstopanja v aktivnostih načrtovanja, razvoja in izdelave naprave lahko 
uvrstila med odstopanja rezultatov načrtovanja in razvoja, bi lahko v točkah d, e, f iskali 
povezavo s procesom izvajanja. Tabela 4 kaže mesta neskladnosti vertikalne komponente, ki 
so označena z zvezdicami, in pojasnjuje gornje navedbe. Potrebne spremembe plana v 
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procesu izvajanja, padalske akcije na starih projektih in pozno udeležbo nekaterih članov 
razvojne skupine tako ne moremo povezovati z nepopolnimi zapiski meritev v aktivnostih 
Razvoja in izdelave naprave, niti z nedefiniranim dokumentom za pregled načrtovanja in 
razvoja naprave v organizacijskem predpisu. 
 
Kontrolni proces – Načrtovanje, razvoj, izdelava naprave, izdelava 0-te serije in  
validacija (točke srečanja: h, i, j, k, l) 
 
Izpostavljenost odvisnosti izvajanja korektivnih ukrepov v okviru kontrolnega procesa 
življenjskega cikla projekta in razvoja ter izdelave naprave v okviru zahtev standarda 
kakovosti ločuje dejstvo, da časovni vidik obravnava eksterno okolje razvojnega procesa, kjer 
je izvajanje korektivnih ukrepov le posredno odvisno od vodje projekta, kakovostni vidik pa 
interno dogajanje v razvojnem sektorju, kjer se v aktivnostih načrtovanja, razvoja in izdelave 
naprave pregled načrtovanja in razvoja ni izvajal po standardu ISO 9001:2000. V točkah 
matrike h, i, j torej nimamo medsebojnih vsebinskih povezav in jih označimo s (H, V). Točki 
k in l predstavljata vpliv le horizontalne komponente, označimo ju s (H) in ju ne 
obravnavamo. 
 
Proces zaključevanja – Validacija, zaključek in analiza (točki srečanja: m, n) 
 
V točkah m in n zaznamo le vpliv horizontalne, časovne komponente, zato ju označimo s (H). 
Na čas vpliva stanje naprave, ki vstopa v validacijski postopek, in pravočasna udeležba 
akterjev v procesu zaključevanja, z vidika kakovosti pa je bilo izvajanje organizacijskega 
predpisa razvojnega procesa skladno s standardom kakovosti. 
 
Življenjski cikel projekta – Obvladovanje sprememb (točke srečanja: o, p, q, r, s) 
 
Kakšne pa se kažejo povezave med obvladovanjem sprememb v okviru kakovosti in časovno 
komponento v procesih življenjskega cikla projekta Iskralink? Vsebinsko zvezo lahko 
najdemo med obvladovanjem sprememb in procesom izvajanja v točki q, označeni s (H, V, 
P). V procesu izvajanja se aktivnosti niso odvijale po predvidenem planu, zato so bile 
potrebne spremembe plana. Hkrati so v izvajalnem procesu nastale spremembe (komponente, 
dobava, itd.) povzročile spremembe plana, zaradi nerednih zapisov o spremembah pa je s 
kakovostnega vidika sledilo slabše planiranje in s tem izvajanje. Opazimo podaljšanje časa in 
poslabšanje kakovosti in spet lahko postavimo točko, tokrat točko (q), na krivuljo obratnega 
sorazmerja med časom in kakovostjo. Sicer pa so glavno težavo obvladovanja sprememb 
skozi celoten življenjski cikel projekta, poleg točke q še točke o, p, r in s označene s (H, V), 
predstavljali neobvladovani zapisi o spremembah.  
 
V matriki smo torej našli dve točki izmed devetnajstih, ki imata tudi vsebinsko zvezo med 
horizontalno oziroma časovno komponento v življenjskem ciklu projekta Iskralink in 
vertikalno, kakovostno komponento razvojnega procesa Iskre Transmission. 
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6.2 Raziskava o vodenju projektov v razvojnem procesu 
 
Cilj raziskave o vodenju projektov v razvojnem procesu je tako raziskati vzroke za časovne 
zamike v razvojnem sektorju kot raziskati kakovost razvojnega procesa. Namen pa je na 
osnovi analiz rezultatov te raziskave predlagati možnosti izboljšanja organiziranosti v 
razvojnem sektorju Iskre Transmission d.d. in v primeru aplikacije teh predlogov dosegati 
boljše delovne rezultate. Kot izhodišče raziskave o vodenju projektov v razvojnem procesu 
sem uporabil predstavitev problematike v matrični ravnini iz predhodnega poglavja, na osnovi 
katere sem izdelal anketo. 
 
Anketa o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. se nahaja v prilogi 
1. Vprašanja so bila zaprtega tipa, pri dveh vprašanjih sem pustil odprto možnost za dodatno 
mnenje anketiranca, z zadnjim splošnim vprašanjem odprtega tipa pa sem želel pridobiti 
predloge za izboljšanje vodenja bodočih projektov v razvojnem procesu. Pri zaprtih tipih 
vprašanj so imeli sodelavci v večini primerov možnost ocen trditev od 1 do 5, pri čemer je 
bila 5 najvišja ocena strinjanja s trditvijo in 1 najnižja, ocena 3 pa je predstavljala 
neopredelitev, za katero so se lahko odločali tudi tisti, ki na vprašanje niso poznali odgovora. 
Pri dveh vprašanjih je bila mogoča opredelitev z DA ali NE ter NEOPREDELJEN. S prvim 
vprašanjem sem pridobil podatek o vrsti zaposlitve oziroma delovnem mestu anketiranca v 
razvojnem sektorju. Ta podatek je potreben zaradi ločene obravnave mnenj managerjev in 
tehničnega kadra. Sicer so bila vprašanja ločena po časovni in kakovostni komponenti ter so 
se nanašala na napake v procesih življenjskega cikla projekta in aktivnostih v razvojnem 
procesu. 
 
Raziskavi vpliva na časovno komponento vodenja projekta Iskralink v razvojnem procesu so 
bila namenjena vprašanja 2 - 21. Ta so bila še dodatno ločena po posameznih procesih v 
življenjskem ciklu projekta. Tako so bila inicialnemu procesu namenjena vprašanja 2 - 6, 
procesu planiranja vprašanja 7 - 10, procesu izvajanja 11 - 15, kontrolnemu procesu vprašanja 
16 - 18 in procesu zaključevanja vprašanja 19 - 21. 
 
Raziskavi vpliva na kakovostno komponento vodenja projekta Iskralink v razvojnem procesu 
so bila namenjena vprašanja 21 - 42. Ta so bila dodatno ločena po definiranih aktivnostih v 
razvojnem procesu, pri katerih je prihajalo do odstopanj oziroma napak. Tako so bila 
planiranju aktivnosti namenjena vprašanja 22 - 29, verifikaciji zahtev vprašanji 30 - 31, 
pregledu načrtovanja in razvoja 32 - 33, obvladovanju sprememb vprašanja 34 - 37 in 
kakovosti v splošnem vprašanja 38 - 42. Slednji sklop vprašanj je posledica ugotovitve, da je 
v štirih od šestih mest neskladnosti kakovostne osi prisoten problem obvladovanja zapisov. 
Vprašanja naj bi ta pojav pojasnila. 
 
Anketo sem osebno razdelil vsem prisotnim managerjem, inženirjem in tehnikom v 
razvojnem sektorju. Sodelavce sem seznanil z razlogom anketiranja, vsebino ankete in 
anonimnostjo, približnim časom trajanja ter jih zaprosil za sodelovanje. Raziskavo sem 
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izvedel v decembru 2004, sodelavcem pa sem dal na razpolago dva dni za odgovor. Odziv je 
bil pri managerjih stoodstoten, tehnični kader, ki ga predstavljajo razvojni inženirji in tehniki, 
pa se je odzval približno 95-odstotno, kar predstavlja neodzivnost enega sodelavca. V času 
izvedbe ankete je bil en razvojni inženir odsoten, zato njegovega mnenja nisem pridobil, v 
anketi pa tudi nisem zajel lastnega mnenja. Podatke o sodelovanju v raziskavi kaže tabela 6. 
 

Tabela 6: Podatki o sodelovanju v raziskavi o vodenju projekta Iskralink v razvojnem procesu 

Celotna populacija v razvojnem sektorju 
Iskre Transmission d.d. 

- 3 managerji 
- 18 inženirjev in 5 tehnikov,    

skupaj 23 
Število vzorčnih enot  - 3 managerji (100%) 

- 16 inženirjev in 5 tehnikov,    
skupaj 21 (91,3%) 

Veljavni odgovori - 3 managerji (100%) 
- 15 inženirjev in 5 tehnikov,    

skupaj 20 (95,2%) 
Vir: Raziskava o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
 
Analiza rezultatov raziskave je ločena po rezultatih, ki sem jih pridobil od managerjev, in po 
rezultatih, ki sem jih pridobil od inženirjev in tehnikov. Pri obojih ločujem med vplivom na 
časovno komponento, vplivom na kakovostno komponento ter predlogi enih in drugih za 
izboljšanje vodenja bodočih projektov. Tabele v naslednjih dveh podpoglavjih kažejo 
pridobljene rezultate raziskave. Prvi stolpec v tabelah vsebuje zastavljeno vprašanje oziroma 
trditev, v drugem, tretjem in četrtem stolpcu je podano število in odstotek opredeljenih za 
posamezno oceno, zadnji stolpec pa vsebuje število vseh anketiranih, kar pomeni 100%. Pri 
vprašanjih z ocenami 1 – 5 so v drugem stolpcu združene opredelitve z ocenami 1 - se sploh 
ne strinjam in 2 - se ne strinjam, v tretjem stolpcu so opredelitve z oceno 3 - sem 
neopredeljen, v četrtem pa so združene opredelitve z ocenami 4 - se strinjam in 5 - zelo se 
strinjam. Podobno je pri vprašanjih z opredelitvami NE, NEOPREDELJEN in DA. V enakem 
vrstnem redu se število in odstotek opredeljenih za posamezno od treh možnosti nahaja v 
drugem, tretjem in četrtem stolpcu. Pri vprašanjih z možnostjo izbire odgovora a – e je sedem 
stolpcev, opredelitve, ki se nahajajo od drugega do šestega stolpca, pa so v odstotkih 
pridobljenih glasov za posamezno možnost. Vsota odstotkov vseh pridobljenih glasov se 
nahaja v zadnjem stolpcu. 
 

6.2.1 Analiza rezultatov raziskave med managerji 
 
V tem podpoglavju analiziram rezultate raziskave o projektu Iskralink med managerji 
razvojnega sektorja Iskre Transmission d.d. Analiza temelji na pridobljenih podatkih od treh 
anketiranih managerjev v sektorju. 
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Vpliv na časovno komponento 
 
Managerji so dogajanje na horizontalni veji matrične ravnine ocenili, kot kažejo tabele v 
nadaljevanju podpoglavja in pripadajoče tabele v prilogi 2. 
 
Inicialni proces: 
 
Iz tabele 7 je razvidno, da se dva od treh managerjev strinjata s trditvijo, da smo zaključni rok 
projekta Iskralink definirali na osnovi izkušenj iz preteklih projektov, prav tako dva pa se ne 
strinjata z naslednjo trditvijo, ki pravi, da pri definiciji projekta nismo dovolj dobro upoštevali 
vseh novosti, ki jih ta projekt prinaša. Kljub večinskemu nestrinjanju s tretjim vprašanjem 
oziroma trditvijo pa se vsi trije strinjajo s trditvama, da število članov razvojne skupine pri 
projektu ni popolnoma zadoščalo potrebam in da je bilo razmerje med številom članov in 
rokom zaključka projekta neustrezno. Dva se tudi strinjata, da zastavljen rok zaključka 
projekta ni popolnoma ustrezal zmogljivostim razvojnega sektorja, pri čemer se eden ni 
opredelil. 
 

Tabela 7: Ocena inicialnega procesa, managerji 

Vprašanje Ocena 
1,2 

Ocena 
3 

Ocena 
4,5 

Skupaj 

2. Zaključni rok projekta Iskralink smo definirali 
na osnovi izkušenj preteklih projektov. 

1 
(33,33%) 

0 
(0%) 

2 
(66,66%) 

3. Pri definiciji projekta Iskralink nismo dovolj 
dobro upoštevali vseh novosti, ki jih ta projekt 
prinaša. 

2 
(66,66%) 

1 
(33,33%) 

0 
(0%) 

4. Število članov razvojne skupine pri projektu ni 
popolnoma zadoščalo potrebam. 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(100%) 

5. Zastavljen rok zaključka projekta Iskralink ni 
popolnoma ustrezal zmogljivostim razvojnega 
sektorja. 

0 
(0%) 

1 
(33,33%) 

2 
(66,66%) 

6. Razmerje med številom članov razvojne 
skupine in rokom zaključka projekta Iskralink ni 
bilo ustrezno. 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(100%) 

3 
(100%) 

Vir: Priloga 2, P2 - Tabela 2 

 
Proces planiranja: 
 
Trditve, da nepredvidenih dogodkov v planu projekta nismo upoštevali, ne potrjujeta dva 
managerja, eden se pri tem ne opredeli. Vsi se strinjajo s tem, da za razvojne potrebe pri 
projektu nismo imeli na razpolago vse potrebne merilne opreme in da smo morali pri 
izvajanju meritev tudi improvizirati, le eden se ne strinja, da nismo imeli na razpolago vseh 
potrebnih orodij, medtem ko se dva s to trditvijo strinjata. 
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Tabela 8: Ocena procesa planiranja, managerji 

Vprašanje Ocena 
1,2 

Ocena 
3 

Ocena 
4,5 

Skupaj 

7. Nepredvidenih dogodkov v planu projekta 
Iskralink nismo upoštevali.  

2 
(66,66%) 

1 
(33,33%) 

0 
(0%) 

8. Za razvojne potrebe pri projektu Iskralink 
nismo imeli na razpolago vse potrebne merilne 
opreme. 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(100%) 

9. Za razvojne potrebe pri projektu Iskralink 
nismo imeli na razpolago vseh potrebnih orodij. 

1 
(33,33%) 

0 
(0%) 

2 
(66,66%) 

10. Pri  razvojnem projektu Iskralink smo morali 
pri izvajanju meritev tudi improvizirati. 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(100%) 

3 
(100%) 

Vir: Priloga 2, P2 - Tabela 4 

 
Proces izvajanja: 
 
Vsi anketirani managerji so se strinjali s tem, da so razvojne aktivnosti pri projektu Iskralink 
prekinjale aktivnosti, povezane s preteklimi projekti. Vsi se tudi strinjajo, da smo v času 
izvedbe projekta pridobili veliko novih znanj in dva med njimi z nestrinjanjem s trditvijo pri 
štirinajstem vprašanju potrjujeta, da ob začetku projekta nismo imeli dovolj znanja, ki smo ga 
potrebovali za uspešno izvedbo tega. 
 

Tabela 9: Ocena procesa izvajanja, managerji 

Vprašanje Ocena 
1,2 

Ocena 
3 

Ocena 
4,5 

Skupaj 

12. Razvojne aktivnosti pri projektu Iskralink so 
prekinjale aktivnosti, povezane s preteklimi 
projekti. 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(100%) 

14. Že ob začetku projekta Iskralink smo imeli 
dovolj znanja, ki smo ga potrebovali za uspešno 
izvedbo. 

2 
(66,66%) 

0 
(0%) 

1 
(33,33%) 

15. V času izvedbe projekta Iskralink smo 
pridobili veliko novih znanj. 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(100%) 

3 
(100%) 

Vprašanje NE Neopred. DA Skupaj 
13. V aktivnostih razvojnega projekta Iskralink 
sem sodeloval od začetka projekta. 

1 
(33,33%) 

0 
(0%) 

2 
(66,66%) 

3 
(100%) 

Vprašanje a % b % c % d % e % Skupaj % 
11. Kaj je po vašem mnenju vplivalo na časovne 
zaostanke pri razvoju pri projektu Iskralink 
(možnih več odgovorov)? 

33,33 11,11 22,22 22,22 11,11 100 

Vir: Priloga 2, P2 - Tabela 6 
 
Dva od vprašanih sta v aktivnostih razvojnega projekta Iskralink sodelovala od začetka 
projekta, eden pa ne. 
Na vprašanje, kaj je vplivalo na časovne zaostanke pri razvoju pri projektu Iskralink, je bil 
najbolj pogost odgovor a – nepravočasna dobavljivost komponent, takoj za njim sta sledila 
odgovora c – medsebojno nepopolno poznavanje potreb med novimi kooperanti in našim 
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podjetjem in d – nepoznavanje novouporabljenih tehnologij in orodij v izhodišču projekta. 
Odgovor b – porazdelitev podobnih nalog med različne kooperante je bil najmanj zastopan, 
zanj se je opredelil le en anketirani manager, eden pa je v možnosti e – drugo navedel tudi 
lastno mnenje, da je na časovne zaostanke vplivalo primanjkovanje ljudi, opreme in orodij. 
 
Kontrolni proces: 
 
Vsi managerji se strinjajo, da smo v okviru razvojnega sektorja pri projektu Iskralink uspešno 
zagotavljali izvajanje korektivnih ukrepov in da v drugih sektorjih v podjetju za to nismo 
imeli dovolj vpliva, nihče pa se ne strinja s tem, da pri kooperantih nismo imeli dovolj vpliva 
za uspešno zagotavljanje korektivnih ukrepov. 
 

Tabela 10: Ocena kontrolnega procesa, managerji 

Vprašanje Ocena 
1,2 

Ocena 
3 

Ocena 
4,5 

Skupaj 

16. Izvajanje korektivnih ukrepov pri projektu 
Iskralink smo v okviru razvojnega sektorja 
uspešno zagotavljali. 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(100%) 

17. Izven razvojnega sektorja, v drugih sektorjih 
v podjetju, nismo imeli dovolj vpliva, da bi lahko 
uspešno zagotavljali izvajanje korektivnih 
ukrepov. 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(100%) 

18. Izven razvojnega sektorja, pri kooperantih, 
nismo imeli dovolj vpliva, da bi lahko uspešno 
zagotavljali izvajanje korektivnih ukrepov. 

3 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(100%) 

Vir: Priloga 2, P2 - Tabela 8 
 
Proces zaključevanja: 
 

Tabela 11: Ocena procesa zaključevanja, managerji 

Vprašanje Ocena 
1,2 

Ocena 
3 

Ocena 
4,5 

Skupaj 

20. Sodelavci v sektorju tehnike, ki izvajajo 
meritve na vzorcih 0-te serije, niso bili dovolj 
zgodaj udeleženi v aktivnostih projekta 
Iskralink. 

1 
(33,33%) 

0 
(0%) 

2 
(66,66%) 

21. Sodelavci v sektorju tehnike, ki so zadolženi 
za validacijski postopek, so bili dovolj zgodaj 
udeleženi v aktivnostih projekta Iskralink. 

3 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(100%) 

Vprašanje NE Neopred. DA Skupaj 
19. Na vzorcih 0-te serije smo izvedli več 
različnih meritev kot na prototipnih napravah. 

2 
(66,66%) 

0 
(0%) 

1 
(33,33%) 

3 
(100%) 

Vir: Priloga 2, P2 - Tabela 10 
 
Z dvajsetim in enaindvajsetim vprašanjem sem preverjal zgodnjo udeležbo sodelavcev iz 
sektorja tehnike v procesu zaključevanja projekta. Ocena managerjev je enotna glede 
udeležbe sodelavcev, zadolženih za validacijski postopek. Udeležba je bila pozna. Tudi glede 
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udeležbe sodelavcev, zadolženih za meritve na vzorcih 0-te serije, prevladuje mnenje o pozni 
udeležbi. 
S trditvijo, da smo na vzorcih 0-te serije izvedli več različnih meritev kot na prototipnih 
napravah, se strinja le en anketirani manager, dva pa se s tem ne strinjata. 
 
Vpliv na kakovostno komponento 
 
Oceno, ki so jo podali managerji o dogajanju na vertikalni veji v matrični ravnini, kažejo 
tabele v nadaljevanju s pripadajočimi tabelami v prilogi 2. 
 
Planiranje aktivnosti: 
 
Sklop vprašanj o planiranju aktivnosti obravnava komunikacijo in prilagajanje spremembam 
pri projektu. Dva managerja sta potrdila, eden pa se ni opredelil o tem, da je bila 
komunikacija med sodelavci in delovnimi skupinami pri projektu primerna. Prav tako dva pa 
pogrešata izdelane formalne poti komuniciranja med sodelavci in skupinami ter ocenjujeta, da 
je v okviru razvojnega sektorja pri projektu Iskralink v glavnem prevladovalo neformalno 
komuniciranje. Dva se tudi ne strinjata, medtem ko se eden strinja s trditvijo, da je med 
skupinami pri projektu v glavnem prevladovalo formalno komuniciranje. Vsi so si enotni v 
trditvi, da smo aktivnosti pri projektu redno prilagajali spremembam, hkrati pa sta se dva 
opredelila, da plan projekta formalno nismo redno obnavljali skozi njegov celoten življenjski 
cikel. 
 

Tabela 12: Ocena planiranja aktivnosti, managerji 

Vprašanje Ocena 
1,2 

Ocena 
3 

Ocena 
4,5 

Skupaj 

22. Komunikacija med sodelavci pri projektu 
Iskralink je bila primerna. 

0 
(0%) 

1 
(33,33%) 

2 
(66,66%) 

23. Komunikacija med delovnimi skupinami pri 
projektu Iskralink je bila primerna. 

0 
(0%) 

1 
(33,33%) 

2 
(66,66%) 

24. Za namene dobrega komuniciranja med 
sodelavci pri projektu pogrešam izdelane 
formalne komunikacijske poti. 

0 
(0%) 

1 
(33,33%) 

2 
(66,66%) 

25. Za namene dobrega komuniciranja med 
skupinami pri projektu pogrešam izdelane 
formalne komunikacijske poti. 

0 
(0%) 

1 
(33,33%) 

2 
(66,66%) 

26. V okviru razvojnega sektorja je med 
sodelavci pri projektu Iskralink v glavnem 
prevladovalo neformalno komuniciranje. 

0 
(0%) 

1 
(33,33%) 

2 
(66,66%) 

27. Med skupinami pri projektu Iskralink je v 
glavnem prevladovalo formalno komuniciranje. 

2 
(66,66%) 

0 
(0%) 

1 
(33,33%) 

28. Aktivnosti pri projektu Iskralink smo redno 
prilagajali spremembam. 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(100%) 

29. Plan projekta Iskralink formalno nismo redno 
obnavljali skozi celoten življenjski cikel 
projekta. 

0 
(0%) 

1 
(33,33%) 

2 
(66,66%) 

3 
(100%) 

Vir: Priloga 2, P2 - Tabela 12 
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Verifikacija zahtev: 
 
Vsi trije anketiranci so bili enotnega mnenja, da je potrebno zahteve za razvoj pred pričetkom 
razvojnih aktivnosti verificirati, ocena o pravočasnosti izdaje Zahtevka za razvoj pa je bila s 
strani enega pozitivna, dva pa sta bila enotnega mnenja, da je bil ta dokument izdan šele po 
intervenciji s strani razvojnega sektorja. 
 

Tabela 13: Ocena verifikacije zahtev, managerji 

Vprašanje Ocena 
1,2 

Ocena 
3 

Ocena 
4,5 

Skupaj 

30. Zahteve za razvoj je potrebno pred 
pričetkom razvojnih aktivnosti verificirati. 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(100%) 

3 
(100%) 

Vprašanje a % b % c % d % e % Skupaj % 
31. Ali je bil Zahtevek za razvoj razvojnemu 
sektorju v primeru projekta Iskralink pravočasno 
izdan? 

33,33 0 66,66 0 0 100 

Vir: Priloga 2, P2 - Tabela 14 
 
Pregled načrtovanja in razvoja: 
 
Povsem različnega mnenja so managerji o uporabi dokumenta, ki predpisuje vrste in postopke 
merjenj pri meritvah na prototipnih napravah projekta Iskralink. Prevladuje pa mnenje, da o 
rezultatih meritev nimamo izdelanih popolnih zapisov. 
 

Tabela 14: Ocena pregleda načrtovanja in razvoja, managerji 

Vprašanje Ocena 
1,2 

Ocena 
3 

Ocena 
4,5 

Skupaj 

32. Za meritve na prototipnih napravah projekta 
Iskralink smo uporabljali dokument, ki 
predpisuje vrste in postopke merjenj. 

1 
(33,33%) 

1 
(33,33%) 

1 
(33,33%) 

33. O rezultatih meritev na prototipnih napravah 
nimamo izdelanih popolnih zapisov. 

0 
(0%) 

1 
(33,33%) 

2 
(66,66%) 

3 
(100%) 

Vir: Priloga 2, P2 - Tabela 16 
 
Obvladovanje sprememb: 
 
Managerji menijo, da predpisan postopek obvladovanja sprememb poznajo in da ta postopek 
zagotavlja sledljivost sprememb v razvojnem procesu. O spremembah so sodelavce pri 
projektu seznanjali pisno in ustno. 
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Tabela 15: Ocena obvladovanja sprememb, managerji 

Vprašanje Ocena 
1,2 

Ocena 
3 

Ocena 
4,5 

Skupaj 

34. Predpisan postopek obvladovanja sprememb 
ne zagotavlja sledljivosti sprememb v razvojnem 
procesu. 

2 
(66,66%) 

1 
(33,33%) 

0 
(0%) 

35. Ne poznam predpisanega postopka za 
obvladovanje sprememb v razvoju. 

3 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

36. O spremembah pri projektu Iskralink sem 
sodelavce seznanjal ustno. 

1 
(33,33%) 

0 
(0%) 

2 
(66,66%) 

37. O spremembah pri projektu Iskralink sem 
sodelavce seznanjal pisno. 

1 
(33,33%) 

0 
(0%) 

2 
(66,66%) 

3 
(100%) 

Vir: Priloga 2, P2 - Tabela 18 
 
Kakovost splošno: 
 
Mnenje o celovitosti izvajanja predpisanih postopkov v razvojnem sektorju je deljeno. Vsi 
menijo, da organizacijski predpis, ki opisuje razvojni proces, zelo dobro poznajo, prevladuje 
pa tudi mnenje, da ima ta predpis pomanjkljivosti. Vsi trije se strinjajo, da je obvladovanje 
zapisov v razvojnem procesu zelo pomembno, hkrati pa je eden mnenja, da ga organizacijski 
predpisi pri delu ovirajo. 
 

Tabela 16: Ocena kakovosti splošno, managerji 

Vprašanje Ocena 
1,2 

Ocena 
3 

Ocena 
4,5 

Skupaj 

38. Predpisani procesni postopki se v razvojnem 
sektorju ne izvajajo v celoti. 

1 
(33,33%) 

1 
(33,33%) 

1 
(33,33%) 

39. Organizacijski predpis, ki opisuje razvojni 
proces, zelo dobro poznam. 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(100%) 

40. Organizacijski predpis, ki opisuje razvojni 
proces, nima pomanjkljivosti. 

2 
(66,66%) 

1 
(33,33%) 

0 
(0%) 

41. Organizacijski predpisi me ovirajo pri delu 
na projektu. 

0 
(0%) 

2 
(66,66%) 

1 
(33,33%) 

42. Obvladovanje zapisov v razvojnem procesu 
je zelo pomembno. 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(100%) 

3 
(100%) 

Vir: Priloga 2, P2 - Tabela 20 
 
Predlogi managerjev za izboljšanje vodenja projektov 
 
Na vprašanje o predlogih za izboljšanje vodenja projektov v razvojnem procesu pri prihodnjih 
projektih sem dobil odgovor, da bi morali plan projekta v bodoče izdelati s sodelovanjem 
vseh sektorjev, predvidoma udeleženih pri projektu, kar namreč zdaj ne velja. Trenutno plan 
projekta izdelamo samo v razvojnem sektorju. 
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6.2.2 Analiza rezultatov raziskave med inženirji in tehniki 
 
V tem podpoglavju analiziram rezultate raziskave o projektu Iskralink med inženirji in tehniki 
razvojnega sektorja Iskre Transmission d.d. Analiza temelji na pridobljenih podatkih od 
dvajsetih anketiranih oseb, tehničnih sodelavcev na obravnavanem projektu. Delež 
neopredeljenih je pri tehničnem kadru pri mnogih vprašanjih večji, kar je predvsem posledica 
tega, da anketirani s svojim delom ne dobijo vpogleda v celotno dogajanje pri projektu, 
ampak le delno. Tako je bilo gibanje opredelitev precej odvisno od delovnega mesta ali 
oddelka v razvojnem sektorju, kjer anketiranec deluje. 
 
Vpliv na časovno komponento 
 
Dogajanje na horizontalni veji matrične ravnine so inženirji in tehniki ocenili, kot kažejo 
tabele v nadaljevanju podpoglavja in pripadajoče tabele v prilogi 2.  
 
Inicialni proces: 
 
Šestdeset odstotkov anketirancev se strinja, da smo zaključni rok projekta Iskralink definirali 
na osnovi izkušenj iz preteklih projektov, skoraj tretjina pa se jih strinja z naslednjo trditvijo, 
ki pravi, da pri definiciji projekta nismo dovolj dobro upoštevali vseh novosti, ki jih ta projekt 
prinaša. Pri inženirjih in tehnikih ne prevladuje mnenje, da število članov razvojne skupine pri 
projektu ni popolnoma zadoščalo potrebam, pač pa je porazdelitev mnenj v obeh polih 
približno enaka. Da je bilo razmerje med številom članov in rokom zaključka projekta 
neustrezno, potrjuje četrtina anketiranih, kar štirideset odstotkov pa jih meni, da zastavljen rok 
zaključka projekta ni popolnoma ustrezal zmogljivostim razvojnega sektorja. 
 

Tabela 17: Ocena inicialnega procesa, inženirji in tehniki 

Vprašanje Ocena 
1,2 

Ocena 
3 

Ocena 
4,5 

Skupaj 

2. Zaključni rok projekta Iskralink smo definirali 
na osnovi izkušenj preteklih projektov. 

3 
(15%) 

5 
(25%) 

12 
(60%) 

3. Pri definiciji projekta Iskralink nismo dovolj 
dobro upoštevali vseh novosti, ki jih ta projekt 
prinaša. 

5 
(25%) 

9 
(45%) 

6 
(30%) 

4. Število članov razvojne skupine pri projektu ni 
popolnoma zadoščalo potrebam. 

8 
(40%) 

5 
(25%) 

7 
(35%) 

5. Zastavljen rok zaključka projekta Iskralink ni 
popolnoma ustrezal zmogljivostim razvojnega 
sektorja. 

7 
(35%) 

5 
(25%) 

8 
(40%) 

6. Razmerje med številom članov razvojne 
skupine in rokom zaključka projekta Iskralink ni 
bilo ustrezno. 

3 
(15%) 

12 
(60%) 

5 
(25%) 

20 
(100%) 

Vir: Priloga 2, P2 - Tabela 3 
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Proces planiranja: 
 
Tabela 18: Ocena procesa planiranja, inženirji in tehniki 

Vprašanje Ocena 
1,2 

Ocena 
3 

Ocena 
4,5 

Skupaj 

7. Nepredvidenih dogodkov v planu projekta 
Iskralink nismo upoštevali.  

5 
(25%) 

8 
(40%) 

7 
(35%) 

8. Za razvojne potrebe pri projektu Iskralink 
nismo imeli na razpolago vse potrebne merilne 
opreme. 

5 
(25%) 

7 
(35%) 

8 
(40%) 

9. Za razvojne potrebe pri projektu Iskralink 
nismo imeli na razpolago vseh potrebnih orodij. 

3 
(15%) 

8 
(40%) 

9 
(45%) 

10. Pri  razvojnem projektu Iskralink smo morali 
pri izvajanju meritev tudi improvizirati. 

3 
(15%) 

9 
(45%) 

8 
(40%) 

20 
(100%) 

Vir: Priloga 2, P2 - Tabela 5 
 
Da nepredvidenih dogodkov v planu projekta nismo upoštevali, meni 35% anketirancev. Po 
40% tehničnega kadra je mnenja, da za razvojne potrebe pri projektu nismo imeli na 
razpolago vse potrebne merilne opreme in da smo morali pri izvajanju meritev tudi 
improvizirati. Približno enak oziroma malce večji je delež tistih, ki menijo, da za razvojne 
potrebe nismo imeli na razpolago vseh potrebnih orodij. 
 
Proces izvajanja: 
 

Tabela 19: Ocena procesa izvajanja, inženirji in tehniki 

Vprašanje Ocena 
1,2 

Ocena 
3 

Ocena 
4,5 

Skupaj 

12. Razvojne aktivnosti pri projektu Iskralink so 
prekinjale aktivnosti, povezane s preteklimi 
projekti. 

8 
(40%) 

2 
(10%) 

10 
(50%) 

14. Že ob začetku projekta Iskralink smo imeli 
dovolj znanja, ki smo ga potrebovali za uspešno 
izvedbo. 

6 
(30%) 

6 
(30%) 

8 
(40%) 

15. V času izvedbe projekta Iskralink smo 
pridobili veliko novih znanj. 

1 
(5%) 

2 
(10%) 

17 
(85%) 

20 
(100%) 

Vprašanje NE Neopred. DA Skupaj 
13. V aktivnostih razvojnega projekta Iskralink 
sem sodeloval od začetka projekta. 

8 
(40%) 

2 
(10%) 

10 
(50%) 

20 
(100%) 

Vprašanje a % b % c % d % e % Skupaj % 
11. Kaj je po vašem mnenju vplivalo na časovne 
zaostanke pri razvoju pri projektu Iskralink 
(možnih več odgovorov)? 

45,16 0 22,58 19,35 12,90 100 

Vir: Priloga 2, P2 - Tabela 7 
 
Polovica anketirancev se je strinjala s tem, da so razvojne aktivnosti pri projektu Iskralink 
prekinjale aktivnosti, povezane s preteklimi projekti. Kar 85% anketirancev se je strinjalo, da 
smo v času izvedbe projekta pridobili veliko novih znanj, približno pol manj pa je bilo tistih, 
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ki so bili mnenja, da smo imeli že ob začetku projekta dovolj potrebnega znanja za uspešno 
izvedbo projekta. 
Polovica vprašanih je v aktivnostih razvojnega projekta Iskralink sodelovala od začetka 
projekta, skorajda druga polovica pa ne. 
Na vprašanje, kaj je vplivalo na časovne zaostanke pri razvoju pri projektu Iskralink, je bil 
najbolj pogost odgovor a – nepravočasna dobavljivost komponent, takoj za njim sta sledila 
odgovora c – medsebojno nepopolno poznavanje potreb med novimi kooperanti in našim 
podjetjem in d – nepoznavanje novouporabljenih tehnologij in orodij v izhodišču projekta. 
Odgovor b – porazdelitev podobnih nalog med različne kooperante se sploh ni pojavil, 20% 
pa jih je v možnosti e – drugo navedlo tudi lastno mnenje. Spisek mnenj se nahaja v prilogi 2. 
 
Kontrolni proces: 
 
Da smo v okviru razvojnega sektorja pri projektu Iskralink uspešno zagotavljali izvajanje 
korektivnih ukrepov, se strinja 65% anketirancev, le po 20% pa je tistih, ki so mnenja, da v 
drugih sektorjih v podjetju in pri kooperantih za to nismo imeli dovolj vpliva. 
 

Tabela 20: Ocena kontrolnega procesa, inženirji in tehniki 

Vprašanje Ocena 
1,2 

Ocena 
3 

Ocena 
4,5 

Skupaj 

16. Izvajanje korektivnih ukrepov pri projektu 
Iskralink smo v okviru razvojnega sektorja 
uspešno zagotavljali. 

3 
(15%) 

4 
(20%) 

13 
(65%) 

17. Izven razvojnega sektorja, v drugih sektorjih 
v podjetju, nismo imeli dovolj vpliva, da bi lahko 
uspešno zagotavljali izvajanje korektivnih 
ukrepov. 

6 
(30%) 

10 
(50%) 

4 
(20%) 

18. Izven razvojnega sektorja, pri kooperantih, 
nismo imeli dovolj vpliva, da bi lahko uspešno 
zagotavljali izvajanje korektivnih ukrepov. 

7 
(35%) 

9 
(45%) 

4 
(20%) 

20 
(100%) 

Vir: Priloga 2, P2 - Tabela 9 
 
Proces zaključevanja: 
 
Z dvajsetim in enaindvajsetim vprašanjem sem preverjal zgodnjo udeležbo sodelavcev iz 
sektorja tehnike v procesu zaključevanja projekta. Izkazalo se je, da je zelo velik delež tistih, 
ki tega problema ne poznajo, opredeljeni odgovori pa so bili v obeh polih približno enako 
zastopani. Enako velja za trditev, da smo na vzorcih 0-te serije izvedli več različnih meritev 
kot na prototipnih napravah, vendar je v tem primeru vseeno bolj zastopano mnenje, ki jo 
potrjuje. 
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Tabela 21: Ocena procesa zaključevanja, inženirji in tehniki 

Vprašanje Ocena 
1,2 

Ocena 
3 

Ocena 
4,5 

Skupaj 

20. Sodelavci v sektorju tehnike, ki izvajajo 
meritve na vzorcih 0-te serije, niso bili dovolj 
zgodaj udeleženi v aktivnostih projekta 
Iskralink. 

2 
(10%) 

15 
(75%) 

3 
(15%) 

21. Sodelavci v sektorju tehnike, ki so zadolženi 
za validacijski postopek, so bili dovolj zgodaj 
udeleženi v aktivnostih projekta Iskralink. 

3 
(15%) 

13 
(65%) 

4 
(20%) 

20 
(100%) 

Vprašanje NE Neopred. DA Skupaj 
19. Na vzorcih 0-te serije smo izvedli več 
različnih meritev kot na prototipnih napravah. 

1 
(5%) 

16 
(80%) 

3 
(15%) 

20 
(100%) 

Vir: Priloga 2, P2 - Tabela 11 
 
Vpliv na kakovostno komponento 
 
Tabele v nadaljevanju podpoglavja skupaj s pripadajočimi tabelami v prilogi kažejo mnenje 
inženirjev in tehnikov o dogajanju na vertikalni veji matrične ravnine projekta Iskralink. 
 
Planiranje aktivnosti: 
 

Tabela 22: Ocena planiranja aktivnosti, inženirji in tehniki 

Vprašanje Ocena 
1,2 

Ocena 
3 

Ocena 
4,5 

Skupaj 

22. Komunikacija med sodelavci pri projektu 
Iskralink je bila primerna. 

2 
(10%) 

3 
(15%) 

15 
(75%) 

23. Komunikacija med delovnimi skupinami pri 
projektu Iskralink je bila primerna. 

3 
(15%) 

6 
(30%) 

11 
(55%) 

24. Za namene dobrega komuniciranja med 
sodelavci pri projektu pogrešam izdelane 
formalne komunikacijske poti. 

10 
(50%) 

5 
(25%) 

5 
(25%) 

25. Za namene dobrega komuniciranja med 
skupinami pri projektu pogrešam izdelane 
formalne komunikacijske poti. 

9 
(45%) 

5 
(25%) 

6 
(30%) 

26. V okviru razvojnega sektorja je med 
sodelavci pri projektu Iskralink v glavnem 
prevladovalo neformalno komuniciranje. 

1 
(5%) 

4 
(20%) 

15 
(75%) 

27. Med skupinami pri projektu Iskralink je v 
glavnem prevladovalo formalno komuniciranje. 

7 
(35%) 

7 
(35%) 

6 
(30%) 

28. Aktivnosti pri projektu Iskralink smo redno 
prilagajali spremembam. 

2 
(10%) 

6 
(30%) 

12 
(60%) 

29. Plan projekta Iskralink formalno nismo redno 
obnavljali skozi celoten življenjski cikel 
projekta. 

5 
(25%) 

12 
(60%) 

3 
(15%) 

20 
(100%) 

Vir: Priloga 2, P2 - Tabela 13 
 
Tri četrtine anketirancev je komunikacijo med sodelavci pri projektu Iskralink ocenila kot 
primerno, nekoliko manj pa so bili zadovoljni s komunikacijo med skupinami, vendar je tudi 
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to kot primerno ocenila dobra polovica anketiranih inženirjev in tehnikov. Le dobra četrtina 
jih je mnenja, da bi bilo potrebno za namene dobrega komuniciranja med sodelavci in 
skupinami izdelati formalne komunikacijske poti. Večinoma so anketirani mnenja, da je pri 
projektu Iskralink med sodelavci v glavnem prevladovalo neformalno komuniciranje, mnenje 
o formalnem komuniciranju med skupinami pa je precej porazdeljeno. Približno toliko je 
tistih, ki so potrdili prevladovanje formalnega komuniciranja kot tistih, ki so to zanikali in 
tistih, ki se niso opredelili. Da smo aktivnosti pri projektu redno prilagajali spremembam, je 
mnenja 60% anketiranih, prav toliko pa se jih ni opredelilo o rednem obnavljanju plana 
projekta skozi njegov življenjski cikel. 
 
Verifikacija zahtev: 
 
Le eden izmed vprašanih se ni strinjal, trije pa so se vzdržali pri trditvi, da je potrebno zahteve 
za razvoj pred pričetkom razvojnih aktivnosti verificirati. Kar 65% vprašanih ni poznalo 
odgovora na vprašanje o pravočasnosti izdaje Zahtevka za razvoj, 15% pa jih je menilo, da ta 
dokument ni bil pravočasno izdan. 
 

Tabela 23: Ocena verifikacije zahtev, inženirji in tehniki 

Vprašanje Ocena 
1,2 

Ocena 
3 

Ocena 
4,5 

Skupaj 

30. Zahteve za razvoj je potrebno pred 
pričetkom razvojnih aktivnosti verificirati. 

1 
(5%) 

3 
(15%) 

16 
(80%) 

20 
(100%) 

Vprašanje a % b % c % d % e % Skupaj % 
31. Ali je bil Zahtevek za razvoj razvojnemu 
sektorju v primeru projekta Iskralink pravočasno 
izdan? 

10 15 5 65 5 100 

Vir: Priloga 2, P2 - Tabela 15 
 
Pregled načrtovanja in razvoja: 
 
Tehnični kader se bolj nagiba mnenju, da za meritve na prototipnih napravah nismo 
uporabljali dokumenta, ki bi predpisoval vrste in postopke merjenj, ravno tako pa je mnenja, 
da imamo izdelane popolne zapise o rezultatih meritev na prototipnih napravah. 
 

Tabela 24: Ocena pregleda načrtovanja in razvoja, inženirji in tehniki 

Vprašanje Ocena 
1,2 

Ocena 
3 

Ocena 
4,5 

Skupaj 

32. Za meritve na prototipnih napravah projekta 
Iskralink smo uporabljali dokument, ki 
predpisuje vrste in postopke merjenj. 

6 
(30%) 

13 
(65%) 

1 
(5%) 

33. O rezultatih meritev na prototipnih napravah 
nimamo izdelanih popolnih zapisov. 

6 
(30%) 

10 
(50%) 

4 
(20%) 

20 
(100%) 

Vir: Priloga 2, P2 - Tabela 17 
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Obvladovanje sprememb: 
 
Polovica tehničnega kadra meni, da predpisan postopek obvladovanja sprememb poznajo in 
da zagotavlja sledljivost sprememb v razvojnem procesu. Prav toliko jih je svoje sodelavce o 
spremembah seznanjalo pisno, nekoliko manj pa ustno. 
 

Tabela 25: Ocena obvladovanja sprememb, inženirji in tehniki 

Vprašanje Ocena 
1,2 

Ocena 
3 

Ocena 
4,5 

Skupaj 

34. Predpisan postopek obvladovanja sprememb 
ne zagotavlja sledljivosti sprememb v razvojnem 
procesu. 

10 
(50%) 

7 
(35%) 

3 
(15%) 

35. Ne poznam predpisanega postopka za 
obvladovanje sprememb v razvoju. 

11 
(55%) 

5 
(25%) 

4 
(20%) 

36. O spremembah pri projektu Iskralink sem 
sodelavce seznanjal ustno. 

7 
(35%) 

5 
(25%) 

8 
(40%) 

37. O spremembah pri projektu Iskralink sem 
sodelavce seznanjal pisno. 

5 
(25%) 

5 
(25%) 

10 
(50%) 

20 
(100%) 

Vir: Priloga 2, P2 - Tabela 19 
 
Kakovost splošno: 
 
Da organizacijski predpis, ki opisuje razvojni proces, nima pomanjkljivosti, se je opredelil le 
en anketiranec, vsi ostali se o tem sploh niso opredelili. Kar je razumljivo, glede na to, da so 
samo trije mnenja o zelo dobrem lastnem poznavanju tega predpisa, kar tretjina pa je mnenja, 
da tega predpisa ne poznajo dobro. Skoraj polovica anketirancev je mnenja, da se predpisani 
procesni postopki v razvojnem sektorju ne izvajajo v celoti, prav toliko pa jih meni, da jih 
organizacijski predpisi pri delu ne ovirajo. Kar 90% se jih strinja, da je v razvojnem procesu 
obvladovanje zapisov zelo pomembno. 
 

Tabela 26: Ocena kakovosti splošno, inženirji in tehniki 

Vprašanje Ocena 
1,2 

Ocena 
3 

Ocena 
4,5 

Skupaj 

38. Predpisani procesni postopki se v razvojnem 
sektorju ne izvajajo v celoti. 

3 
(15%) 

8 
(40%) 

9 
(45%) 

39. Organizacijski predpis, ki opisuje razvojni 
proces, zelo dobro poznam. 

6 
(30%) 

11 
(55%) 

3 
(15%) 

40. Organizacijski predpis, ki opisuje razvojni 
proces, nima pomanjkljivosti. 

0 
(0%) 

19 
(95%) 

1 
(5%) 

41. Organizacijski predpisi me ovirajo pri delu 
na projektu. 

9 
(45%) 

9 
(45%) 

2 
(10%) 

42. Obvladovanje zapisov v razvojnem procesu 
je zelo pomembno. 

1 
(5%) 

1 
(5%) 

18 
(90%) 

20 
(100%) 

Vir: Priloga 2, P2 - Tabela 21 
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Predlogi inženirjev in tehnikov za izboljšanje vodenja projektov 
 
Na vprašanje o predlogih za izboljšanje vodenja projektov v razvojnem procesu pri prihodnjih 
projektih sem od inženirjev in tehnikov dobil več odgovorov. Večkrat se je pojavilo mnenje, 
da je potrebna večja fleksibilnost pri nabavi komponent, anketirani svetujejo tudi večje 
medsebojno sodelovanje, izboljšanje planiranja in upoštevanje nepredvidenih dogodkov, en 
anketiranec pogreša mehanizem za sledljivost opravljenega dela, med odgovori pa je bilo tudi 
projektno vodenje, kar predvidoma kaže na potrebo po horizontalnem vodenju projektov 
skozi funkcijske vertikale. 
 

6.2.3 Primerjava rezultatov raziskave med vodstvenim in tehničnim 
kadrom v sektorju 

 
Za primerjavo rezultatov raziskave med vodstvenim in tehničnim kadrom sem uporabil pri 
vprašanjih z ocenami 1 - 5 aritmetično sredino posameznih odgovorov. Primerjava je razvidna 
na sliki 17. Pri vprašanjih z opredelitvami NE, NEOPREDELJEN in DA ter vprašanjih z 
možnostjo izbire odgovora a - e pa sem naredil primerjavo, ki je razvidna na slikah 18 in 19.  
 

Slika 17: Primerjava aritmetičnih sredin posameznih odgovorov z ocenami 1-5 
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Vir: Priloga 2 

 
Primerjava vpliva na časovno komponento 
 
Inicialni proces: 
 
Primerjava odgovorov na vprašanja 2 - 6, ki so bila namenjena inicialnemu procesu, je 
razvidna na sliki 17. Strinjanje managementa s trditvami, ki so preverjale zmogljivost sektorja 
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pri zastavljenem zaključnem roku projekta, je bilo večje, za neupoštevanje novosti pri 
projektu pa so se bolj odločali inženirji in tehniki. Približno enakega mnenja sta bili obe 
anketirani skupini o upoštevanju izkušenj iz preteklih projektov. 
 
Proces planiranja: 
 
S trditvijo o neupoštevanju nepredvidenih dogodkov se managerji niso strinjali, medtem ko so 
se inženirji in tehniki rahlo nagibali k potrditvi. Obe skupini sta se strinjali o pomanjkanju 
potrebne merilne opreme in orodij pri projektu ter o potrebnih improvizacijah pri izvedbi 
meritev. Slika 17 kaže primerjavo mnenj vodstvenega in tehničnega kadra pri vprašanjih 7 - 
10. 
 

Slika 18: Primerjava odgovorov pri opredelitvenih vprašanjih Ne, Neopredeljen, Da 

Vprašanji 13 in 19
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Vir: Priloga 2 

 
Proces izvajanja: 
 
Da so razvojne aktivnosti pri projektu Iskralink prekinjale aktivnosti, vezane na pretekle 
projekte, sta se strinjali obe skupini, mnenje o zadostnosti obstoječega znanja pred pričetkom 
projekta, ki naj bi zagotavljalo njegovo uspešnost, pa je bilo deljeno. Sta se pa obe skupini 
tudi strinjali s tem, da smo v času izvedbe projekta pridobili veliko novih znanj. 
V aktivnostih razvojnega projekta je že od začetka projekta sodelovalo dve tretjini 
managerjev ter polovica inženirjev in tehnikov. 
Obe skupini sta največji delež vpliva na časovne zaostanke pripisali nepravočasni 
dobavljivosti komponent, nepopolnemu medsebojnemu poznavanju potreb med novimi 
kooperanti in našim podjetjem ter nepoznavanju novouporabljenih tehnologij in orodij v 
izhodišču projekta. 
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Primerjava mnenj obeh anketiranih skupin je za vprašanja 11 - 15 razvidna na slikah 17, 18 in 
19. 
 
Kontrolni proces: 
 
Slika 17 kaže mnenja posameznih skupin o vprašanjih 16 - 18, namenjenih kontrolnemu 
procesu. Obe skupini sta se strinjali, da smo izvajanje korektivnih ukrepov v okviru sektorja 
uspešno zagotavljali, da nismo imeli dovolj vpliva za izvajanje korektivnih ukrepov v drugih 
sektorjih, so se strinjali managerji, inženirji in tehniki so se bolj nagibali k mnenju, da je bil 
vpliv dovolj velik in obe skupini sta mnenja, da smo imeli pri kooperantih dovolj vpliva za 
zagotavljanje korektivnih ukrepov. 
 

Slika 19: Primerjava odgovorov pri izbirnih vprašanjih a-e 

Vprašanji 11 in 31
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Proces zaključevanja: 
 
Mnenje o zgodnji udeležbi sodelavcev v sektorju tehnike, ki izvajajo meritve na 0-ti seriji in 
tistih, ki so zadolženi za validacijski postopek je pri inženirjih in tehnikih precej 
neopredeljeno. Managerji pa menijo, da je udeležba prvih in drugih pozna. Mnenja o procesu 
zaključevanja, kateremu so bila namenjena vprašanja 19 - 21, so razvidna na slikah 17 in 18. 
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Primerjava vpliva na kakovostno komponento 
 
Planiranje aktivnosti: 
 
Planiranju aktivnosti so bila namenjena vprašanja 22 - 29. Pridobljena mnenja obeh skupin 
kaže slika 17. Obe skupini se strinjata, da je bila komunikacija med sodelavci in skupinami 
pri projektu Iskralink primerna. Precej neodločenega mnenja so inženirji in tehniki o potrebi 
po izdelanih formalnih komunikacijskih poteh, medtem pa managerji te poti pogrešajo. Oboji 
so mnenja, da je v sektorju med sodelavci pri projektu v glavnem prevladovalo formalno 
komuniciranje, enakega mnenja so managerji o komuniciranju med skupinami, inženirji in 
tehniki pa se glede tega niso jasno opredelili. Da smo aktivnosti pri projektu redno prilagajali 
spremembam, menita obe skupini, nasprotnega mnenja so managerji o obnovi plana projekta 
skozi njegov življenjski cikel, medtem ko  se inženirji in tehniki rahlo nagibajo k mnenju o 
redni obnovi plana. 
 
Verifikacija zahtev: 
 
Obe skupini se strinjata, da je potrebno zahteve za razvoj pred pričetkom razvojnih aktivnosti 
verificirati, ali pa je bil Zahtevek za razvoj razvojnemu sektorju v primeru projekta Iskralink 
pravočasno izdan, pri managerjih prevladuje mnenje, da šele po intervenciji s strani 
razvojnega sektorja, tehnični kader pa se je v večini izjasnil, da tega ne ve. Primerjavo obeh 
mnenj o vprašanjih 30 in 31 kažeta sliki 17 in 19. 
 
Pregled načrtovanja in razvoja: 
 
Po mnenju inženirjev in tehnikov v sektorju pri meritvah na prototipnih napravah projekta 
Iskralink nismo uporabljali dokumenta, ki bi predpisoval vrste in postopke merjenj, managerji 
se o tem niso opredelili, o izdelanih zapisih meritev pa prvi menijo, da so popolni, slednji pa 
menijo, da so nepopolni. Odgovori obeh skupin na vprašanja 32 in 33 so razvidni na sliki 17. 
 
Obvladovanje sprememb: 
 
Mnenja obeh skupin o obvladovanju sprememb oziroma vprašanjih 34 - 37 kaže slika 17. Pri 
tem sklopu vprašanj sta obe skupini enotnega mnenja. Predpisan postopek obvladovanja 
sprememb poznajo in menijo, da zagotavlja sledljivost sprememb, sodelavce pa so o 
spremembah seznanjali tako pisno kot ustno. 
 
Kakovost splošno: 
 
Slika 17 kaže tudi kakšen pogled imata obe anketirani skupini na vprašanja 38 - 42. Medtem 
ko je mnenje o popolnem izvajanju predpisanih procesnih postopkov v sektorju pri 
managerjih deljeno, se inženirji in tehniki bolj nagibajo k mnenju, da se ti postopki ne 
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izvajajo v celoti. Managerji so mnenja, da organizacijski predpis zelo dobro poznajo in da ima 
pomanjkljivosti, tehnični kader ta predpis ne pozna tako dobro in mu pripisuje manj 
pomanjkljivosti. Obe skupini sta bolj neizrazito odgovorili na vprašanje o oviranju dela s 
strani organizacijskega predpisa, tehnični kader se je pri tem bolj odločal, da oviranja ni, 
medtem ko so managerji v povprečju izrazili nasprotno mnenje. Obe skupini sta mnenja, da je 
obvladovanje zapisov v razvojnem procesu zelo pomembno. 
 
Primerjava predlogov obeh skupin za izboljšanje vodenja projektov 
 
Mnenji obeh skupin se pri zadnjem vprašanju srečata pri planiranju projekta. Medtem ko 
mnenje iz skupine managerjev opozarja na udeležbo drugih sodelujočih sektorjev pri izdelavi 
plana, mnenje iz skupine inženirjev in tehnikov opozarja na potrebne korekcije plana tekom 
projekta. 
 

6.3 Rezultati raziskave v matrični ravnini 
 
Vrnimo se v matrično ravnino (slika 15). Tokrat dogajanje v stičnih točkah te ravnine 
analiziramo s pomočjo rezultatov raziskave o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre 
Transmission d.d., zanimajo pa nas le tiste točke, v katerih najdemo med sabo povezana in 
med sabo nepovezana odstopanja v obeh komponentah. V teh točkah izpostavimo odstopanja, 
na katera kaže predhodna analiza in jih rezultati raziskave med zaposlenimi v sektorju najbolj 
poudarijo. 
 
Inicialni proces – Verifikacija zahtev (točka srečanja: b) 
 
V tej točki najdemo med sabo nepovezana odstopanja časovne in kakovostne komponente. V 
inicialnem procesu izstopa skupno mnenje o neustreznem razmerju med številom članov 
razvojne skupine in rokom zaključka projekta. Zastavljen rok zaključka ni ustrezal 
zmogljivostim razvojnega sektorja, temu pa je botrovalo tako število članov razvojne skupine 
kot predhodno znanje. Glede verifikacije zahtev prevladuje mnenje, da je potrebno pred 
pričetkom razvojnih aktivnosti zahteve za razvoj verificirati, vendar je tudi anketa pokazala, 
da je bilo dokazilo o tem v obliki Zahtevka za razvoj izdano šele po intervenciji s strani 
razvojnega sektorja, torej že v času razvojnih aktivnosti. 
 
Proces planiranja – Planiranje aktivnosti (točka srečanja: c) 
 
V tej točki imamo med sabo povezana in nepovezana odstopanja v obeh komponentah. V 
predstavitvi matrike smo povezali neobstoječ model obvladovanja še neznanih tveganj s 
horizontalne osi in neažurno obnavljanje rezultatov planiranja z vertikalne. Raziskava je 
slednje potrdila, za prvo trditev pa tega ne moremo reči pri raziskavi med managerji, lahko pa 
pri raziskavi med inženirji in tehniki. Verjetno je vzrok temu slabo zastavljena trditev o 
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obvladovanju še neznanih tveganj, ki ni govorila direktno o obstoju modela obvladovanja 
tveganj, pač pa je ciljala na njegovo uporabo. Kljub temu lahko to stično točko še vedno 
obravnavamo kot točko, v kateri horizontalno in vertikalno odstopanje lahko medsebojno 
generirata težjo posledico kot v primeru, ko odstopanji med seboj nista povezani. 
 
Vpogled v nepovezano odstopanje na horizontalni osi potrjuje premajhno razpoložljivost 
merilne opreme in potrebnih orodij ter improvizacije pri izvedbi meritev. Komuniciranje so 
sodelavci ocenili kot primerno, prevladovalo pa je neformalno komuniciranje. Kljub temu s 
stališča vertikalne osi anketirani pogrešajo izdelane formalne komunikacijske poti. 
 
Proces izvajanja – Načrtovanje, razvoj in izdelava naprave (točke srečanja: d, e, f) 
 
Vertikalna odstopanja se v teh točkah ne prezentirajo, horizontalno pa v procesu izvajanja 
izstopajo padalske akcije na starih projektih, nepravočasna dobavljivost komponent, 
medsebojno nepopolno poznavanje potreb med novimi kooperanti in našim podjetjem ter 
pomanjkljivo poznavanje novouporabljenih tehnologij in orodij v izhodišču projekta. 
 
Kontrolni proces – Načrtovanje, razvoj in izdelava naprave (točke srečanja: h, i, j) 
 
V točkah srečanja h, i, j se prezentirata tako horizontalna kot vertikalna komponenta. V 
horizontali je tudi z raziskavo med managerji izpostavljen problem izvajanja korektivnih 
ukrepov zunaj sektorja razvoja, konkretneje v drugih sodelujočih sektorjih, kjer je bil po 
mnenju anketiranih vpliv razvojnega sektorja premajhen, da bi lahko uspešno zagotavljali 
izvajanje korektivnih ukrepov. V vertikali pa so rezultati raziskave pokazali, da dokument, ki 
bi predpisoval postopke in vrste merjenj oziroma pregled načrtovanja in razvoja, ni najbolj 
poznan. Dokumenta v resnici ni, odgovori pa so bili ob tem vprašanju zelo nedoločeni. 
Potrebno je izpostaviti tudi nepopolne zapise o rezultatih meritev. 
 
Proces zaključevanja – Validacija, zaključek in analiza (točki srečanja: m, n) 
 
S kakovostnega vidika v teh točkah ni bilo odstopanj, s časovnega pa je raziskava med 
managerji pokazala na odsotnost zgodnje udeležbe akterjev sektorja tehnike v procesu 
zaključevanja projekta. Raziskava med inženirji in tehniki na to temo ni dala izrazitih 
rezultatov, na katere bi se lahko posebej oprli. Nekateri ocenjujejo, da je bilo na vzorcih 0-te 
serije opravljenih več meritev kot na prototipnih napravah, kar bi lahko bil vzrok za 
pomanjkljivo brezhibnost naprave na vhodu v validacijski postopek. 
 
Življenjski cikel projekta – Obvladovanje sprememb (točke srečanja: o, p, q, r, s) 
 
Raziskava obvladovanja sprememb skozi življenjski cikel projekta je temeljila na vprašanjih o 
načinih seznanjanja sodelavcev s spremembami, poznavanju predpisanega postopka 
obvladovanja sprememb in sledljivosti sprememb, kar naj bi zagotavljal predpisan postopek. 
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Predpisan postopek obvladovanja sprememb anketirani poznajo in menijo, da zagotavlja 
sledljivost sprememb, sodelavce pa so o spremembah seznanjali pisno in ustno. Predvsem 
pisno seznanjanje o spremembah zagotavlja tudi nastajanje zapisov, kar pa se je sicer 
dogajalo, vendar ne v celoti, saj se je še vedno prevelik del anketiranih opredelil, da 
sodelavcev pisno o spremembah ni seznanjal. Selitev v točko q matrične ravnine nas tako 
ponovno opozori na povezano neskladnost obeh osi. Z raziskavo preverjeni vzroki kasnitev v 
procesu izvajanja pri projektu so terjali spremembe plana. Obvladovanje sprememb s 
kakovostnega vidika pa v procesu izvajanja tudi ni bilo popolno. Neobvladovani zapisi otežijo 
nadaljnje planiranje, to pa direktno negativno vpliva na proces izvajanja. Sinergični učinek 
obeh osi v tej točki tako proizvede še slabše razmere kot sicer. 
 
Kakovost splošno in povzetek predlogov za izboljšanje vodenja projektov 
 
S splošnimi vprašanji o kakovosti sem želel ugotoviti organizacijsko klimo v odnosu 
zagotavljanja kakovosti. Vzrok temu je bila ugotovitev, da se zapisi pojavljajo kot 
pomanjkljivost na več mestih horizontalne osi, kar bi lahko kazalo na nedoslednost pri 
izvajanju predpisanih aktivnosti, do katerih vodijo pomanjkljivo poznavanje ali neupoštevanje 
predpisanih določil. Velik del anketiranih se je strinjal, da se predpisani procesni postopki v 
sektorju ne izvajajo v celoti. Pomanjkljivo poznavanje organizacijskega predpisa bi temu 
lahko bil vzrok, saj se je razen managerjev večji del anketiranih opredelil, da predpisa, ki 
opisuje razvojni proces, ne poznajo zelo dobro. Managerji so ocenili, da ima tudi sam 
organizacijski predpis pomanjkljivosti, kar bi lahko bil tudi vzrok za nepopolno izvajanje. 
Neupoštevanje predpisa kot vzrok lahko izločimo, saj večina zaposlenih meni, da je 
obvladovanje zapisov v razvojnem procesu zelo pomembno in jih organizacijski predpisi pri 
delu ne ovirajo. 
 
Predlogi, ki sem jih zbral od inženirjev, tehnikov in managerjev glede prihodnosti vodenja 
projektov v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d., kažejo največji poudarek na potrebi 
po izboljšanju planiranja in sodelovanju drugih sektorjev v tej fazi.  
 

7 Predlogi za izboljšanje 
 
V predhodnem poglavju sem opravil analizo vodenja projekta Iskralink v razvojnem procesu 
Iskre Transmission d.d. Po predstavitvi problematike v matriki vodenja projekta in razvojnega 
procesa sem z raziskavo preverjal odstopanja oziroma neskladnosti na časovni in kakovostni 
osi. Analiza rezultatov raziskave skupaj s predhodno predstavitvijo problematike je temelj 
opredelitve predlogov za izboljšanje vodenja bodočih projektov v razvojnem procesu sektorja 
za razvoj v Iskri Transmission d.d. Podani predlogi so tako ločeni po obeh oseh, časovni in 
kakovostni, skupne vsebine pa so predstavljene posebej v podpoglavju 7.3. Matrika vodenja 
projektov v razvojnem procesu. 
 



 

 90

7.1 Časovna komponenta vodenja projektov 
 
Inicialni proces 
 
V inicialnem procesu življenjskega cikla projekta Iskralink je kot poglavitna težava izstopal 
zaključni rok projekta ter njegovo neustrezno razmerje z zmogljivostjo razvojnega sektorja 
glede na obstoječe okoliščine. Ker je bil projekt za razvojni sektor inovativne narave in je 
zahteval veliko novih znanj pri osebju sektorja, ki je tudi številčno precej omejeno, se je 
odvijal drugače kot pretekli projekti, s katerimi smo dopolnjevali obstoječ asortima izdelkov. 
Pri prihodnjih projektih je potrebno v prvi vrsti ločevati med projekti, ki predstavljajo 
dopolnitev obstoječe ponudbe na tržišču, in tistimi, ki na trg lansirajo povsem nov izdelek. 
Povečati je potrebno fleksibilnost obstoječega kadra povsod tam, kjer je to mogoče, to pa je 
možno doseči z usmerjenim izobraževanjem. Specialistična znanja kadrov se na ta način 
razširijo s sorodnimi vsebinami, povečana prehodnost pa je v relativno majhnem razvoju še 
kako pomembna. Za nemoten potek dela je potrebno izboljšati podporne funkcije razvoja, ki 
se nahajajo tako znotraj kot zunaj sektorja. S pripravami na prihodnji projekt je potrebno 
zagotoviti zgodnjo udeležbo čim večjega števila razvojnih inženirjev, ki bodo kasneje 
sodelovali pri razvojnih nalogah novega produkta. Potrebno je tudi zagotoviti primerno 
število usposobljenih članov razvojne ekipe tako na delovnih mestih raziskav in razvoja kot 
na delovnih mestih podpornih funkcij razvoju. 
 
Proces planiranja 
 
Obe skupini sta se strinjali o pomanjkanju potrebne merilne opreme in orodij pri projektu 
Iskralink, kar je povzročalo potrebe po improvizacijah, te pa so vodile v nepotrebno porabo 
dragocenega časa. Tu se srečamo s precej veliko težavo, ker razvojni projekti Iskre 
Transmission d.d. zahtevajo drage specialne instrumente pri katerih se kaj hitro lahko zgodi, 
da so nujno potrebni pri enem projektu, potem pa dalj časa niso v uporabi ali sploh niso več 
uporabljeni. Trivialna rešitev je v multifunkcionalnosti nabavljenih instrumentov, še boljša pa 
je v svetu že preizkušena praksa najema ali nakupa in kasnejše odprodaje takih instrumentov. 
Temu namenjena obstoječa podjetja poslujejo tudi preko spleta. Stroški razvoja se na ta način 
zmanjšajo, instrumentarij je maksimalno izkoriščen, hkrati pa se ne vlaga v opremo za 
enkratno uporabo. Bistvena prednost tega načina dela pa je neomejenost razpoložljive 
opreme. Hkrati s tem je potrebno povečati tudi nabor osnovnih instrumentov in orodij, ki so 
potrebna pri vsakem razvojnem projektu. 
 
Proces izvajanja 
 
Da bi bile razvojne aktivnosti čimmanj motene, je potrebno aktivnosti, povezane s preteklimi 
projekti, zmanjšati na minimum. Vzpostaviti je potrebno mehanizem, ki bo zagotavljal, da v 
razvojni sektor pridejo res le nujno potrebne motnje, in v ta namen zagotoviti veliko 
samostojnost sektorja tehnike, ki bo sposoben take motnje absorbirati in je trenutno njihov 
največji povzročitelj. 
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Dobava komponent ob dogovorjenem roku je razvojnemu sektorju ključnega pomena. 
Predvsem pri prototipnih napravah je pomembno pravočasno zagotavljanje komponent, ker je 
sicer razvoj precej moten. V tem segmentu se morajo v podjetju maksimalno angažirati vse 
funkcije, ki so povezane z nabavo za potrebe razvoja. 
Kakovost sodelovanja s kooperanti se lahko znatno poveča z dolgoročnim sodelovanjem s 
tistimi kooperanti, ki jim je moč zaupati. Nepopolno medsebojno poznavanje potreb v takem 
primeru ne more biti več vzrok za zastoje ali nesporazume. 
Nepoznavanje novouporabljenih tehnologij in orodij v izhodišču projekta je mogoče rešiti s 
primerno predpripravo na bodoči projekt, primerno porazdelitvijo nalog že v fazi predpriprave 
in eventuelno izvedbo izobraževanj za namene konkretnega projekta. 
 
Kontrolni proces 
 
V kontrolnem procesu izstopa premajhen vpliv na druge sodelujoče sektorje v podjetju za 
potrebe razvojnih nalog. Rešitev je mogoča s sestavo projektnih skupin, katerih člani so 
odgovorni projektnemu vodji pri aktualnem projektu. Vir članov projektne skupine so vsi 
običajno sodelujoči sektorji pri razvojnih projektih. Glavni cilj projektne skupine je uspešna 
izvedba projekta, odgovornost vodje projekta za uspeh pa zahteva tudi določene kompetence, 
ki mu jih je potrebno zagotoviti. Ob hkratni izvedbi več projektov je potrebno zagotavljati čim 
manjšo preobremenjenost posameznikov, ki so lahko na ta način dodeljeni dvema ali več 
projektom in lahko tako predstavljajo ozko grlo projekta. 
 
Proces zaključevanja 
 
V bodoče je potrebno zagotoviti zgodnjo udeležbo akterjev pri projektu iz sektorja tehnike. 
Ocena anketiranih managerjev je namreč pokazala, da so se izvajalci projektnih nalog iz tega 
sektorja prepozno vključevali v aktivnosti meritev na vzorcih 0-te serije in validacijskega 
postopka. Poleg rešitve s projektnimi skupinami je mogoče ta problem rešiti tudi z listo 
prednostnih nalog na nivoju podjetja, kjer bi bilo potrebno razvojni projekt primerno uvrstiti. 
 

7.2 Kakovostna komponenta razvojnega procesa 
 
Planiranje aktivnosti 
 
Kljub primernosti komunikacije med sodelavci in skupinami pri projektu Iskralink, managerji 
pogrešajo izdelane formalne komunikacijske poti. Takšne poti, ki bi v prihodnje zagotavljale 
tudi večjo sledljivost dogajanja pri projektu, je potrebno predpisati, za namene izvedbe 
komunikacije pa uporabiti temu namenjena računalniška orodja. Tudi za namene ažurnega 
obnavljanja plana v skladu z napredovanjem načrtovanja in razvoja predlagam uporabo 
primernih računalniških orodij, spremembe plana pa naj bi se izvajale v vseh postavljenih 
mejnikih razvojnega projekta. 
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Verifikacija zahtev 
 
V zvezi z verifikacijo zahtev in zakasnitvijo izdaje dokumenta Zahtevek za razvoj razvojnemu 
sektorju predlagam, da se pri prihodnjih projektih aktivnosti izvajajo v skladu z 
organizacijskim predpisom in v predpisanem zaporedju. 
 
Pregled načrtovanja in razvoja 
 
Za namene boljšega pregleda načrtovanja in razvoja prihodnjih projektov predlagam uvedbo 
novega dokumenta v organizacijski predpis in njegovo uporabo. Ta dokument bi bil namenjen 
definiciji zahtev za izvedbo pregleda načrtovanja in razvoja. Taka definicija bi natančneje 
opredelila izvedbo meritev v nadaljnjih aktivnostih, predpisani zapisi meritev pa bi imeli 
uvodno oporno točko. 
 
Obvladovanje sprememb 
 
Ker so za uspešno obvladovanje sprememb ključnega pomena zapisi o spremembah, je 
potrebno pri prihodnjih projektih zagotavljati nastajanje teh zapisov. Zato predlagam, da vsi 
akterji pri prihodnjih projektih povečajo poudarek na pisnem obveščanju svojih sodelavcev o 
spremembah. Na ta način  je dogajanje pri projektu po potrebi laže rekonstruirati. 
 

7.3 Matrika vodenja projektov v razvojnem procesu 
 
Obvladovanje zapisov se je pri projektu Iskralink s kakovostnega stališča izkazalo kot precej 
šibka točka, saj se je pojavljalo kot pomanjkljivost v večih mestih neskladnosti. Na osnovi 
rezultatov raziskave je mogoče sklepati, da je vzrok temu nepopolno poznavanje zahtev 
organizacijskega predpisa s strani tehničnega kadra. Kljub temu, da je tudi tehnični kader 
mnenja, da je obvladovanje zapisov v razvojnem procesu zelo pomembno, menim, da je 
potrebno v razvojnem sektorju dvigniti zavest o pomembnosti obvladovanja dokumentacije in 
zapisov ter temu primerno ukrepati. 
 
Posebno pozornost je pri prihodnjih projektih potrebno nameniti pojavom, ko se negativni 
vplivi obeh osi tudi vsebinsko srečajo v isti točki matrike kot se je to zgodilo pri projektu 
Iskralink v točkah srečanja c in q. Vzroke v takih primerih je potrebno čim prej odpraviti, saj 
je lahko nastala škoda zaradi sinergijskih učinkov negativnih vplivov obeh osi bistveno večja 
kot bi bila sicer. 
 

8 Sklep 
 
Projekt kot ciljno usmerjen skupek aktivnosti z izhodiščno točko, v kateri je definirana 
končna točka, ima omejeno življenjsko dobo, skozi katero se odvija njegov življenjski cikel. 
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Pravilno obvladovanje časovne in kakovostne komponente pri tem igra pomembno vlogo. 
Obvladovanje prve zagotavlja dosego cilja v zastavljenem roku in pravočasen prihod rezultata 
na trg, obvladovanje druge pa skladnost cilja oziroma rezultata projekta z zahtevami 
odjemalca. Obvladovanje obeh komponent je pri razvojnih projektih specifično, obe sta 
relativno precej nepredvidljivi in uspešni izvedbi projekta predstavljata visok nivo tveganja. 
Ker lahko komponenti tudi medsebojno vplivata druga na drugo, je pomembno, da se 
življenjski cikel projekta odvija v skladu z zastavljenimi roki in v kakovostnem razvojnem 
procesu. Na obe komponenti, časovno in kakovostno, pa vplivajo ljudje, akterji, ki sodelujejo 
pri projektu v razvojnem procesu. 
Vodenje projektov v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. sem raziskal in analiziral na 
primeru projekta Iskralink. Časovno in kakovostno komponento sem združil v matrični 
ravnini, izpostavil mesta neskladnosti, poiskal stične točke v matriki, izmed katerih sta se v 
dveh pojavili tudi vsebinski povezavi med obema komponentama. To izhodišče sem uporabil 
za raziskavo med sodelavci v razvojnem sektorju. Rezultate raziskave sem analiziral in zatem 
podal predloge za izboljšanje vodenja prihodnjih projektov. 
 
Anomalije oziroma neskladnosti pri vodenju projekta Iskralink so se pojavljale na obeh oseh. 
Časovna os, ki vodi skozi življenjski cikel projekta, je pri projektu Iskralink vsebovala 
neskladnosti v vseh procesih tega cikla, torej v inicialnem procesu, procesu planiranja in 
procesu izvajanja, kontrolnem procesu in procesu zaključevanja. Kakovostna os predstavlja 
skladnost razvojnega procesa s standardom kakovosti ISO 9001:2000. Pri projektu Iskralink 
so se neskladnosti v razvojnem procesu pojavljale pri planiranju aktivnosti v zvezi s 
planiranjem načrtovanja in razvoja zahtev standarda kakovosti, verifikaciji zahtev v zvezi z 
vhodi za načrtovanje in razvoj, načrtovanju, razvoju in izdelavi naprave v zvezi s pregledom 
načrtovanja in razvoja ter pri postopku obvladovanja sprememb načrtovanja in razvoja v zvezi 
z obvladovanjem sprememb načrtovanja in razvoja. Vzroki za časovne zaostanke pri projektu, 
ki so se pojavljali na časovni osi, so bili različni. Tu najdemo neugodno razmerje med 
zastavljenim rokom zaključitve in številom članov razvojne skupine, pomanjkljivo opremo in 
orodja, nepravočasno dobavljivost komponent in drugo. Kot poglavitna razloga za nepopolno 
skladnost z zahtevami standarda kakovosti pa sta se izkazala neažurno obnavljanje rezultatov 
planiranja ob napredovanju načrtovanja in razvoja ter slabo obvladovanje zapisov. 
 
Predlogi, ki jih podajam na osnovi analiz rezultatov raziskave o projektu Iskralink v 
razvojnem procesu, so namenjeni izboljšanju organiziranosti v razvojnem sektorju Iskre 
Transmission d.d. pri vodenju in izvedbi prihodnjih projektov. S časovnega vidika vodenja 
projektov se tako izkaže potreba po: 
 

- ločevanju projektov na tiste, katerih rezultati dopolnjujejo obstoječo ponudbo na 
globalnem trgu in tiste, ki na trg lansirajo nov proizvod, 

- povečanju fleksibilnosti obstoječega razvojnega kadra, kar je mogoče doseči z 
usmerjenim izobraževanjem, 

- izboljšavi podpornih funkcij razvoja tako znotraj kot izven sektorja, 
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- zgodnji udeležbi večjega števila razvojnih inženirjev v pripravah na prihodnji projekt, 
- primernem številu usposobljenih članov razvojne ekipe tako na delovnih mestih 

raziskav in razvoja kot na delovnih mestih podpornih funkcij razvoju, 
- povečanju razpoložljive opreme in orodij, 
- zmanjšanju nenadzorovanih motenj v zvezi s preteklimi projekti, 
- zagotavljanju pravočasne dobave komponent za prototipe naprav, 
- povečanju kakovosti sodelovanja s kooperanti, 
- primerni predpripravi na bodoči projekt s primerno porazdelitvijo nalog že v fazi 

predpriprave in eventuelno izvedbo šolanj za namene konkretnega projekta, 
- večjem vplivu na aktivnosti zunaj sektorja razvoja, ki so povezane z razvojnim 

projektom, 
- zagotovitvi zgodnje udeležbe akterjev izven sektorja razvoja v procesu zaključevanja. 

 
Kakovostni vidik kaže potrebo po skladnosti razvojnega procesa z zahtevami standarda 
kakovosti ISO 9001:2000. V ta namen je potrebno: 
 

- predpisati formalne komunikacijske poti, ki bi v prihodnje zagotavljale večjo 
sledljivost dogajanja pri projektih, 

- plan projekta obnavljati v skladu z napredovanjem načrtovanja in razvoja, 
- aktivnosti pri prihodnjih projektih izvajati v skladu z organizacijskim predpisom in v 

predpisanem zaporedju, 
- v organizacijskem predpisu uvesti nov dokument, namenjen definiciji zahtev za 

izvedbo pregleda načrtovanja in razvoja, 
- dokumentirati izvedbe prototipnih meritev, kar pomeni, da ob meritvah nastajajo tudi 

zapisi meritev, 
- zagotavljati nastajanje zapisov o spremembah. 

 
Ker se je obvladovanje zapisov pokazalo kot šibka točka v več mestih neskladnosti, menim, 
da je v sektorju tudi potrebno dvigniti zavest o pomembnosti obvladovanja dokumentacije. 
Posebno pozornost je potrebno nameniti situacijam, ko pomanjkljivosti časovne in 
kakovostne komponente vsebinsko sovpadata. Učinek negativnega vpliva je v takih primerih 
lahko večji in manj ugoden. Na časovno komponento lahko negativno vpliva tudi pretirano 
posvečanje kakovostni komponenti. Zato je potrebno obe komponenti tekom projekta 
nenehno usklajevati. 
 
Menim, da bodo dani predlogi pripomogli k izboljšanju vodenja prihodnjih projektov v 
razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
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Priloga 1: Anketa o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
 

ANKETA O PROJEKTU ISKRALINK V RAZVOJNEM PROCESU 
ISKRE TRANSMISSION d.d. 

 
 
Anketa o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. je del moje 
magistrske naloge, v kateri me zanimata časovni in kakovostni vidik vodenja projektov v 
razvojnem procesu. Anketa je anonimna, rezultati ne bodo objavljeni drugje kot v magistrski 
nalogi, z mojimi ugotovitvami pa boste seznanjeni. Potreben čas za izpolnitev je približno 
deset minut. 
 
Legenda: 
 
5 – zelo se strinjam 
4 – se strinjam 
3 – sem neopredeljen 
2 – se ne strinjam 
1 – se sploh ne strinjam 
 
Kdor na vprašanje ne pozna odgovora, obkroži 3 – sem neopredeljen! 

 
 
 
1. V razvojnem sektorju Iskre Transmission d.d. sem zaposlen kot: 

a. direktor razvojnega sektorja oziroma vodja razvojnega oddelka, 
b. razvojni inženir oziroma razvojni tehnik. 

 
2. Zaključni rok projekta Iskralink smo definirali na osnovi izkušenj iz preteklih 

projektov. 
1 2 3 4 5 

 
3. Pri definiciji projekta Iskralink nismo dovolj dobro upoštevali vseh novosti, ki jih ta 

projekt prinaša. 
1 2 3 4 5 

 
4. Število članov razvojne skupine pri projektu ni popolnoma zadoščalo potrebam. 

1 2 3 4 5 
 

5. Zastavljen rok zaključka projekta Iskralink ni popolnoma ustrezal zmogljivostim 
razvojnega sektorja. 

1 2 3 4 5 
 

6. Razmerje med številom članov razvojne skupine in rokom zaključka projekta Iskralink 
ni bilo ustrezno. 

1 2 3 4 5 
 

7. Nepredvidenih dogodkov v planu projekta Iskralink nismo upoštevali. 
1 2 3 4 5 
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8. Za razvojne potrebe pri projektu Iskralink nismo imeli na razpolago vse potrebne 
merilne opreme. 

1 2 3 4 5 
 

9. Za razvojne potrebe pri projektu Iskralink nismo imeli na razpolago vseh potrebnih 
orodij. 

1 2 3 4 5 
 

10. Pri  razvojnem projektu Iskralink smo morali pri izvajanju meritev tudi improvizirati. 
1 2 3 4 5 

 
11. Kaj je po vašem mnenju vplivalo na časovne zaostanke pri razvoju pri projektu 

Iskralink (možnih več odgovorov!)? 
a. nepravočasna dobavljivost komponent 
b. porazdelitev podobnih nalog med različne kooperante 
c. medsebojno nepopolno poznavanje potreb med novimi kooperanti in našim 

podjetjem 
d. nepoznavanje novouporabljenih tehnologij in orodij v izhodišču projekta 
e. drugo:___________________________________________________ 

 
12. Razvojne aktivnosti pri projektu Iskralink so prekinjale aktivnosti, povezane s 

preteklimi projekti. 
1 2 3 4 5 

 
13. V aktivnostih razvojnega projekta Iskralink sem sodeloval od začetka projekta. 

NE NEOPREDELJEN DA 
 

14. Že ob začetku projekta Iskralink smo imeli dovolj znanja, ki smo ga potrebovali za 
uspešno izvedbo. 

1 2 3 4 5 
 

15. V času izvedbe projekta Iskralink smo pridobili veliko novih znanj. 
1 2 3 4 5 

 
16. Izvajanje korektivnih ukrepov pri projektu Iskralink smo v okviru razvojnega sektorja 

uspešno zagotavljali. 
1 2 3 4 5 

 
17. Izven razvojnega sektorja, v drugih sektorjih v podjetju, nismo imeli dovolj vpliva, da 

bi lahko uspešno zagotavljali izvajanje korektivnih ukrepov. 
1 2 3 4 5 

 
18. Izven razvojnega sektorja, pri kooperantih, nismo imeli dovolj vpliva, da bi lahko 

uspešno zagotavljali izvajanje korektivnih ukrepov. 
1 2 3 4 5 

 
19. Na vzorcih 0-te serije smo izvedli več različnih meritev kot na prototipnih napravah. 

NE NEOPREDELJEN DA 
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20. Sodelavci v sektorju tehnike, ki izvajajo meritve na vzorcih 0-te serije, niso bili dovolj 
zgodaj udeleženi v aktivnostih projekta Iskralink. 

1 2 3 4 5 
 

21. Sodelavci v sektorju tehnike, ki so zadolženi za validacijski postopek, so bili dovolj 
zgodaj udeleženi v aktivnostih projekta Iskralink. 

1 2 3 4 5 
 

22. Komunikacija med sodelavci pri projektu Iskralink je bila primerna. 
1 2 3 4 5 

 
23. Komunikacija med delovnimi skupinami pri projektu Iskralink je bila primerna. 

1 2 3 4 5 
 

24. Za namene dobrega komuniciranja med sodelavci pri projektu pogrešam izdelane 
formalne komunikacijske poti. 

1 2 3 4 5 
 

25. Za namene dobrega komuniciranja med skupinami pri projektu pogrešam izdelane 
formalne komunikacijske poti. 

1 2 3 4 5 
 

26. V okviru razvojnega sektorja je med sodelavci pri projektu Iskralink v glavnem 
prevladovalo neformalno komuniciranje. 

1 2 3 4 5 
 

27. Med skupinami pri projektu Iskralink je v glavnem prevladovalo formalno 
komuniciranje. 

1 2 3 4 5 
 

28. Aktivnosti pri projektu Iskralink smo redno prilagajali spremembam. 
1 2 3 4 5 

 
29. Plan projekta Iskralink formalno nismo redno obnavljali skozi celoten življenjski cikel 

projekta. 
1 2 3 4 5 

 
30. Zahteve za razvoj je potrebno pred pričetkom razvojnih aktivnosti verificirati. 

1 2 3 4 5 
 

31. Ali je bil Zahtevek za razvoj razvojnemu sektorju v primeru projekta Iskralink 
pravočasno izdan? 

a. da 
b. ne 
c. šele po intervenciji s strani razvojnega sektorja 
d. ne vem 
e. drugo:_________________________________________________ 
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32. Za meritve na prototipnih napravah projekta Iskralink smo uporabljali dokument, ki 
predpisuje vrste in postopke merjenj. 

1 2 3 4 5 
 

33. O rezultatih meritev na prototipnih napravah nimamo izdelanih popolnih zapisov. 
1 2 3 4 5 

 
34. Predpisan postopek obvladovanja sprememb ne zagotavlja sledljivosti sprememb v 

razvojnem procesu. 
1 2 3 4 5 

 
35. Ne poznam predpisanega postopka za obvladovanje sprememb v razvoju. 

1 2 3 4 5 
 

36. O spremembah pri projektu Iskralink sem sodelavce seznanjal ustno. 
1 2 3 4 5 

 
37. O spremembah pri projektu Iskralink sem sodelavce seznanjal pisno. 

1 2 3 4 5 
 

38. Predpisani procesni postopki se v razvojnem sektorju ne izvajajo v celoti. 
1 2 3 4 5 

 
39. Organizacijski predpis, ki opisuje razvojni proces, zelo dobro poznam. 

1 2 3 4 5 
 

40. Organizacijski predpis, ki opisuje razvojni proces, nima pomanjkljivosti. 
1 2 3 4 5 

 
41. Organizacijski predpisi me ovirajo pri delu na projektu. 

1 2 3 4 5 
 

42. Obvladovanje zapisov v razvojnem procesu je zelo pomembno. 
1 2 3 4 5 

 
43. Kakšni so vaši predlogi za izboljšanje vodenja projektov v razvojnem procesu pri 

prihodnjih projektih? 
 
 
 
 
 
 
 
Hvala za sodelovanje, 
 
Robert Vrhovšek 
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Priloga 2: Analiza veljavnih odgovorov 

 

P2 - Tabela 1: Delovno mesto anketiranca (Vprašanje 1) 

Delovno mesto 
direktor razvojnega sektorja,  
vodja razvojnega oddelka 

3 

razvojni inženir,  
razvojni tehnik 

20 

Vir: Raziskava o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
 

P2 - Tabela 2: Vpliv na časovno komponento v inicialnem procesu projekta Iskralink –managerji 
(Vprašanja 2-6) 

Ocena Vprašanje 
1 2 3 4 5 

% ocen
1,2 

% ocen
3 

% ocen 
4,5 

Aritmetična
sredina 

2. Zaključni rok projekta Iskralink smo definirali 
na osnovi izkušenj preteklih projektov. 

0 1 0 2 0 33,33 0 66,66 3,33 

3. Pri definiciji projekta Iskralink nismo dovolj 
dobro upoštevali vseh novosti, ki jih ta projekt 
prinaša. 

0 2 1 0 0 66,66 33,33 0 2,33 

4. Število članov razvojne skupine pri projektu ni 
popolnoma zadoščalo potrebam. 

0 0 0 3 0 0 0 100 4,00 

5. Zastavljen rok zaključka projekta Iskralink ni 
popolnoma ustrezal zmogljivostim razvojnega 
sektorja. 

0 0 1 1 1 0,00 33,33 66,66 4,00 

6. Razmerje med številom članov razvojne 
skupine in rokom zaključka projekta Iskralink ni 
bilo ustrezno. 

0 0 0 3 0 0 0 100 4,00 

 
Povprečna srednja vrednost 3,53

Vir: Raziskava o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
 

P2 - Tabela 3: Vpliv na časovno komponento v inicialnem procesu projekta Iskralink – inženirji, tehniki 
(Vprašanja 2-6) 

Ocena Vprašanje 
1 2 3 4 5 

% 
ocen 
1,2 

% 
ocen 

3 

% 
ocen 
4,5 

Aritmetična
sredina 

2. Zaključni rok projekta Iskralink smo 
definirali na osnovi izkušenj preteklih 
projektov. 

0 3 5 10 2 15 25 60 3,55 

3. Pri definiciji projekta Iskralink nismo 
dovolj dobro upoštevali vseh novosti, ki jih ta 
projekt prinaša. 

0 5 9 5 1 25 45 30 3,10 

4. Število članov razvojne skupine pri projektu 
ni popolnoma zadoščalo potrebam. 

0 8 5 3 4 40 25 35 3,15 

5. Zastavljen rok zaključka projekta Iskralink 
ni popolnoma ustrezal zmogljivostim 
razvojnega sektorja. 

2 5 5 8 0 35 25 40 2,95 

6. Razmerje med številom članov razvojne 
skupine in rokom zaključka projekta Iskralink 
ni bilo ustrezno. 

1 2 12 4 1 15 60 25 3,10 
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Povprečna srednja vrednost 3,17
Vir: Raziskava o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
 

P2 - Tabela 4: Vpliv na časovno komponento v procesu planiranja projekta Iskralink –managerji 
(Vprašanja 7-10) 

Ocena Vprašanje 
1 2 3 4 5 

% ocen
1,2 

% ocen
3 

% ocen 
4,5 

Aritmetična
sredina 

7. Nepredvidenih dogodkov v planu projekta 
Iskralink nismo upoštevali.  

0 2 1 0 0 66,66 33,33 0 2,33 

8. Za razvojne potrebe pri projektu Iskralink 
nismo imeli na razpolago vse potrebne merilne 
opreme. 

0 0 0 3 0 0 0 100 4,00 

9. Za razvojne potrebe pri projektu Iskralink 
nismo imeli na razpolago vseh potrebnih orodij. 

0 1 0 1 1 33,33 0 66,66 3,66 

10. Pri  razvojnem projektu Iskralink smo morali 
pri izvajanju meritev tudi improvizirati. 

0 0 0 0 3 0 0 100 5,00 

 
Povprečna srednja vrednost 3,75

Vir: Raziskava o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
 

P2 - Tabela 5: Vpliv na časovno komponento v procesu planiranja projekta Iskralink – inženirji, tehniki 
(Vprašanja 7-10) 

Ocena Vprašanje 
1 2 3 4 5 

% ocen
1,2 

% ocen
3 

% ocen 
4,5 

Aritmetična
sredina 

7. Nepredvidenih dogodkov v planu projekta 
Iskralink nismo upoštevali.  

0 5 8 7 0 25 40 35 3,10 

8. Za razvojne potrebe pri projektu Iskralink 
nismo imeli na razpolago vse potrebne merilne 
opreme. 

1 4 7 6 2 25 35 40 3,20 

9. Za razvojne potrebe pri projektu Iskralink 
nismo imeli na razpolago vseh potrebnih orodij. 

1 2 8 8 1 15 40 45 3,30 

10. Pri  razvojnem projektu Iskralink smo morali 
pri izvajanju meritev tudi improvizirati. 

0 3 9 4 4 15 45 40 3,45 

 
Povprečna srednja vrednost 3,26

Vir: Raziskava o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
 

P2 - Tabela 6: Vpliv na časovno komponento v procesu izvajanja projekta Iskralink – managerji 
(Vprašanja 11-15) 

Ocena Vprašanje 
1 2 3 4 5 

% 
ocen 
1,2 

% 
ocen 

3 

% 
ocen 
4,5 

Aritmetična 
sredina 

12. Razvojne aktivnosti pri projektu Iskralink so 
prekinjale aktivnosti, povezane s preteklimi 
projekti. 

0 0 0 2 1 0 0 100 4,33 

14. Že ob začetku projekta Iskralink smo imeli 
dovolj znanja, ki smo ga potrebovali za uspešno 
izvedbo. 

0 2 0 1 0 66,66 0 33,33 2,66 

15. V času izvedbe projekta Iskralink smo 
pridobili veliko novih znanj. 

0 0 0 2 1 0 0 100 4,33 
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Povprečna srednja vrednost 3,77

Ocena Vprašanje 
n * d 

% 
opredelitev 

n 

% 
 opredelitev 

* 

% 
opredelitev 

d 
13. V aktivnostih razvojnega projekta 
Iskralink sem sodeloval od začetka projekta. 

1 0 2 33,33 0 66,66 

Legenda: 
n – NE 
* – NEOPREDELJEN 
d – DA 

Ocena Vprašanje 
a b c d e 

% 
ocen 

a 

% 
ocen 

b 

% 
ocen 

c 

% 
ocen 

d 

% ocen 
e 

(drugo) 
11. Kaj je po vašem mnenju vplivalo na 
časovne zaostanke pri razvoju pri projektu 
Iskralink (možnih več odgovorov)? 

3 1 2 2 1 33,33 11,11 22,22 22,22 11,11 

Komentarji pod e. drugo: 
- premalo ljudi, opreme in orodij 

Vir: Raziskava o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
 

P2 - Tabela 7: Vpliv na časovno komponento v procesu izvajanja projekta Iskralink – inženirji, tehniki 
(Vprašanja 11-15) 

Ocena Vprašanje 
1 2 3 4 5 

% 
ocen 
1,2 

% 
ocen 

3 

% 
ocen 
4,5 

Aritmetična 
sredina 

12. Razvojne aktivnosti pri projektu Iskralink so 
prekinjale aktivnosti, povezane s preteklimi 
projekti. 

3 5 2 4 6 40 10 50 3,25 

14. Že ob začetku projekta Iskralink smo imeli 
dovolj znanja, ki smo ga potrebovali za uspešno 
izvedbo. 

0 6 6 5 3 30 30 40 3,25 

15. V času izvedbe projekta Iskralink smo 
pridobili veliko novih znanj. 

0 1 2 8 9 5 10 85 4,25 

 
Povprečna srednja vrednost 3,58

Ocena Vprašanje 
n * d 

% 
opredelitev 

n 

% 
 opredelitev 

* 

% 
opredelitev 

d 
13. V aktivnostih razvojnega projekta 
Iskralink sem sodeloval od začetka projekta. 

8 2 10 40 10 50 

Legenda: 
n – NE 
* – NEOPREDELJEN 
d – DA 

Ocena Vprašanje 
a b c d e 

% 
ocen 

a 

% 
ocen 

b 

% 
ocen 

c 

% 
ocen 

d 

% 
ocen 

e 
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11. Kaj je po vašem mnenju vplivalo na 
časovne zaostanke pri razvoju pri projektu 
Iskralink (možnih več odgovorov)? 

14 0 7 6 4 45,16 0 22,58 19,35 12,90 

Komentarji pod e. drugo: 
- zaostanki pri dobavi komponent 
- management je projekt preveč skrčil 
- novosti, ki jih je projekt prinesel 
- začetno preoptimistično zastavljen rok projekta 

Vir: Raziskava o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
 

P2 - Tabela 8: Vpliv na časovno komponento v kontrolnem procesu projekta Iskralink –managerji 
(Vprašanja 16-18) 

Ocena Vprašanje 
1 2 3 4 5 

% ocen
1,2 

% ocen
3 

% ocen 
4,5 

Aritmetična
sredina 

16. Izvajanje korektivnih ukrepov pri projektu 
Iskralink smo v okviru razvojnega sektorja 
uspešno zagotavljali. 

0 0 0 3 0 0 0 100 4 

17. Izven razvojnega sektorja, v drugih sektorjih 
v podjetju, nismo imeli dovolj vpliva, da bi lahko 
uspešno zagotavljali izvajanje korektivnih 
ukrepov. 

0 0 0 2 1 0 0 100 4,33 

18. Izven razvojnega sektorja, pri kooperantih, 
nismo imeli dovolj vpliva, da bi lahko uspešno 
zagotavljali izvajanje korektivnih ukrepov. 

1 2 0 0 0 100 0 0 1,66 

 
Povprečna srednja vrednost 3,33

Vir: Raziskava o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
 

P2 - Tabela 9: Vpliv na časovno komponento v kontrolnem procesu projekta Iskralink – inženirji, tehniki 
(Vprašanja 16-18) 

Ocena Vprašanje 
1 2 3 4 5 

% 
ocen 
1,2 

% 
ocen 

3 

% 
ocen 
4,5 

Aritmetična
sredina 

16. Izvajanje korektivnih ukrepov pri projektu 
Iskralink smo v okviru razvojnega sektorja 
uspešno zagotavljali. 

0 3 4 9 4 15 20 65 3,70 

17. Izven razvojnega sektorja, v drugih 
sektorjih v podjetju, nismo imeli dovolj vpliva, 
da bi lahko uspešno zagotavljali izvajanje 
korektivnih ukrepov. 

1 5 10 3 1 30 50 20 2,90 

18. Izven razvojnega sektorja, pri kooperantih, 
nismo imeli dovolj vpliva, da bi lahko uspešno 
zagotavljali izvajanje korektivnih ukrepov. 

1 6 9 4 0 35 45 20 2,80 

 
Povprečna srednja vrednost 3,13

Vir: Raziskava o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
 

P2 - Tabela 10: Vpliv na časovno komponento v procesu zaključevanja projekta Iskralink – managerji 
(Vprašanja 19-21) 

Ocena Vprašanje 
1 2 3 4 5 

% 
ocen 
1,2 

% 
ocen 

3 

% 
ocen 
4,5 

Aritmetična 
sredina 
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20. Sodelavci v sektorju tehnike, ki izvajajo 
meritve na vzorcih 0-te serije, niso bili dovolj 
zgodaj udeleženi v aktivnostih projekta 
Iskralink. 

0 1 0 0 2 33,33 0 66,66 4,00 

21. Sodelavci v sektorju tehnike, ki so zadolženi 
za validacijski postopek, so bili dovolj zgodaj 
udeleženi v aktivnostih projekta Iskralink. 

1 2 0 0 0 100 0 0 1,66 

 
Povprečna srednja vrednost 2,83

Ocena Vprašanje 
n * d 

% 
opredelitev 

n 

% 
 opredelitev 

* 

% 
opredelitev 

d 
19. Na vzorcih 0-te serije smo izvedli več 
različnih meritev kot na prototipnih napravah. 

2 0 1 66,66 0 33,33 

Legenda: 
n – NE 
* – NEOPREDELJEN 
d – DA 

Vir: Raziskava o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
 

P2 - Tabela 11: Vpliv na časovno komponento v procesu zaključevanja projekta Iskralink – inženirji, 
tehniki (Vprašanja 19-21) 

Ocena Vprašanje 
1 2 3 4 5 

% 
ocen 
1,2 

% 
ocen 

3 

% 
ocen 
4,5 

Aritmetična 
sredina 

20. Sodelavci v sektorju tehnike, ki izvajajo 
meritve na vzorcih 0-te serije, niso bili dovolj 
zgodaj udeleženi v aktivnostih projekta 
Iskralink. 

0 2 15 2 1 10 75 15 3,10 

21. Sodelavci v sektorju tehnike, ki so zadolženi 
za validacijski postopek, so bili dovolj zgodaj 
udeleženi v aktivnostih projekta Iskralink. 

1 2 13 4 0 15 65 20 3,00 

 
Povprečna srednja vrednost 3,05

Ocena Vprašanje 
n * d 

% 
opredelitev 

n 

% 
 opredelitev 

* 

% 
opredelitev 

d 
19. Na vzorcih 0-te serije smo izvedli več 
različnih meritev kot na prototipnih napravah. 

1 16 3 5 80 15 

Legenda: 
n – NE 
* – NEOPREDELJEN 
d – DA 

Vir: Raziskava o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
 

P2 - Tabela 12: Vpliv na kakovostno komponento pri planiranju aktivnosti projekta Iskralink – 
managerji (Vprašanja 22-29) 

Ocena Vprašanje 
1 2 3 4 5 

% ocen
1,2 

% ocen
3 

% ocen 
4,5 

Aritmetična
sredina 
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22. Komunikacija med sodelavci pri projektu 
Iskralink je bila primerna. 

0 0 1 1 1 0 33,33 66,66 4,00 

23. Komunikacija med delovnimi skupinami pri 
projektu Iskralink je bila primerna. 

0 0 1 2 0 0 33,33 66,66 3,66 

24. Za namene dobrega komuniciranja med 
sodelavci pri projektu pogrešam izdelane 
formalne komunikacijske poti. 

0 0 1 2 0 0 33,33 66,66 3,66 

25. Za namene dobrega komuniciranja med 
skupinami pri projektu pogrešam izdelane 
formalne komunikacijske poti. 

0 0 1 1 1 0 33,33 66,66 4,00 

26. V okviru razvojnega sektorja je med 
sodelavci pri projektu Iskralink v glavnem 
prevladovalo neformalno komuniciranje. 

0 0 1 1 1 0 33,33 66,66 4,00 

27. Med skupinami pri projektu Iskralink je v 
glavnem prevladovalo formalno komuniciranje. 

1 1 0 1 0 66,66 0 33,33 2,33 

28. Aktivnosti pri projektu Iskralink smo redno 
prilagajali spremembam. 

0 0 0 1 2 0 0 100 4,66 

29. Plan projekta Iskralink formalno nismo redno 
obnavljali skozi celoten življenjski cikel 
projekta. 

0 0 1 2 0 0 33,33 66,66 3,66 

 
Povprečna srednja vrednost 3,75

Vir: Raziskava o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
 

P2 - Tabela 13: Vpliv na kakovostno komponento pri planiranju aktivnosti projekta Iskralink – inženirji, 
tehniki (Vprašanja 22-29) 

Ocena Vprašanje 
1 2 3 4 5 

% 
ocen 
1,2 

% 
ocen 

3 

% 
ocen 
4,5 

Aritmetična
sredina 

22. Komunikacija med sodelavci pri projektu 
Iskralink je bila primerna. 

0 2 3 13 2 10 15 75 3,75 

23. Komunikacija med delovnimi skupinami 
pri projektu Iskralink je bila primerna. 

0 3 6 10 1 15 30 55 3,45 

24. Za namene dobrega komuniciranja med 
sodelavci pri projektu pogrešam izdelane 
formalne komunikacijske poti. 

0 10 5 3 2 50 25 25 2,85 

25. Za namene dobrega komuniciranja med 
skupinami pri projektu pogrešam izdelane 
formalne komunikacijske poti. 

0 9 5 4 2 45 25 30 2,95 

26. V okviru razvojnega sektorja je med 
sodelavci pri projektu Iskralink v glavnem 
prevladovalo neformalno komuniciranje. 

0 1 4 9 6 5 20 75 4,00 

27. Med skupinami pri projektu Iskralink je v 
glavnem prevladovalo formalno 
komuniciranje. 

0 7 7 6 0 35 35 30 2,95 

28. Aktivnosti pri projektu Iskralink smo 
redno prilagajali spremembam. 

0 2 6 11 1 10 30 60 3,55 

29. Plan projekta Iskralink formalno nismo 
redno obnavljali skozi celoten življenjski 
cikel projekta. 

1 4 12 2 1 25 60 15 2,90 

 
Povprečna srednja vrednost 3,30

Vir: Raziskava o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
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P2 - Tabela 14: Vpliv na kakovostno komponento pri verifikaciji zahtev projekta Iskralink – managerji 
(Vprašanji 30, 31) 

Ocena Vprašanje 
1 2 3 4 5 

% 
ocen 
1,2 

% 
ocen 

3 

% 
ocen 
4,5 

Aritmetična 
sredina 

30. Zahteve za razvoj je potrebno pred 
pričetkom razvojnih aktivnosti verificirati. 

0 0 0 1 2 0 0 100 4,66 

 
Povprečna srednja vrednost 4,66

Ocena Vprašanje 
a b c d e 

% 
ocen 

a 

% 
ocen 

b 

% 
ocen 

c 

% 
ocen 

d 

% 
ocen 

e 
31. Ali je bil Zahtevek za razvoj razvojnemu 
sektorju v primeru projekta Iskralink 
pravočasno izdan? 

1 0 2 0 0 33,33 0 66,66 0 0 

Komentarji pod e. drugo: 
 

Vir: Raziskava o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
 

P2 - Tabela 15: Vpliv na kakovostno komponento pri verifikaciji zahtev projekta Iskralink – inženirji, 
tehniki (Vprašanji 30, 31) 

Ocena Vprašanje 
1 2 3 4 5 

% 
ocen 
1,2 

% 
ocen 

3 

% 
ocen 
4,5 

Aritmetična 
sredina 

30. Zahteve za razvoj je potrebno pred 
pričetkom razvojnih aktivnosti verificirati. 

0 1 3 8 8 5 15 80 4,15 

 
Povprečna srednja vrednost 4,15

Ocena Vprašanje 
a b c d e 

% 
ocen 

a 

% 
ocen 

b 

% 
ocen 

c 

% 
ocen 

d 

% 
ocen 

e 
31. Ali je bil Zahtevek za razvoj razvojnemu 
sektorju v primeru projekta Iskralink 
pravočasno izdan? 

2 3 1 13 1 10 15 5 65 5 

Komentarji pod e. drugo: 
- mislim, da je 

Vir: Raziskava o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
 

P2 - Tabela 16: Vpliv na kakovostno komponento pri pregledu načrtovanja in razvoja projekta Iskralink 
– managerji (Vprašanji 32, 33) 

Ocena Vprašanje 
1 2 3 4 5 

% 
ocen 
1,2 

% 
ocen 

3 

% 
ocen 
4,5 

Aritmetična
sredina 

32. Za meritve na prototipnih napravah projekta 
Iskralink smo uporabljali dokument, ki 
predpisuje vrste in postopke merjenj. 

1 0 1 0 1 33,33 33,33 33,33 3,00 

33. O rezultatih meritev na prototipnih 
napravah nimamo izdelanih popolnih zapisov. 

0 0 1 1 1 0 33,33 66,66 4,00 
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Povprečna srednja vrednost 3,50

Vir: Raziskava o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
 

P2 - Tabela 17: Vpliv na kakovostno komponento pri pregledu načrtovanja in razvoja projekta Iskralink 
– inženirji, tehniki (Vprašanji 32, 33) 

Ocena Vprašanje 
1 2 3 4 5 

% ocen
1,2 

% ocen
3 

% ocen 
4,5 

Aritmetična
sredina 

32. Za meritve na prototipnih napravah projekta 
Iskralink smo uporabljali dokument, ki 
predpisuje vrste in postopke merjenj. 

1 5 13 0 1 30 65 5 2,75 

33. O rezultatih meritev na prototipnih napravah 
nimamo izdelanih popolnih zapisov. 

1 5 10 4 0 30 50 20 2,85 

 
Povprečna srednja vrednost 2,80

Vir: Raziskava o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
 

P2 - Tabela 18: Vpliv na kakovostno komponento pri obvladovanju sprememb projekta Iskralink – 
managerji (Vprašanja 34-37) 

Ocena Vprašanje 
1 2 3 4 5 

% 
ocen 
1,2 

% 
ocen 

3 

% 
ocen 
4,5 

Aritmetična
sredina 

34. Predpisan postopek obvladovanja 
sprememb ne zagotavlja sledljivosti sprememb 
v razvojnem procesu. 

0 2 1 0 0 66,66 33,33 0 2,33 

35. Ne poznam predpisanega postopka za 
obvladovanje sprememb v razvoju. 

2 1 0 0 0 100 0 0 1,33 

36. O spremembah pri projektu Iskralink sem 
sodelavce seznanjal ustno. 

0 1 0 0 2 33,33 0 66,66 4,00 

37. O spremembah pri projektu Iskralink sem 
sodelavce seznanjal pisno. 

0 1 0 2 0 33,33 0 66,66 3,33 

 
Povprečna srednja vrednost 2,75

Vir: Raziskava o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
 

P2 - Tabela 19: Vpliv na kakovostno komponento pri obvladovanju sprememb projekta Iskralink – 
inženirji, tehniki (Vprašanja 34-37) 

Ocena Vprašanje 
1 2 3 4 5 

% 
ocen 
1,2 

% 
ocen 

3 

% 
ocen 
4,5 

Aritmetična
sredina 

34. Predpisan postopek obvladovanja 
sprememb ne zagotavlja sledljivosti sprememb 
v razvojnem procesu. 

0 10 7 3 0 50 35 15 2,65 

35. Ne poznam predpisanega postopka za 
obvladovanje sprememb v razvoju. 

0 11 5 3 1 55 25 20 2,70 

36. O spremembah pri projektu Iskralink sem 
sodelavce seznanjal ustno. 

0 7 5 6 2 35 25 40 3,15 

37. O spremembah pri projektu Iskralink sem 
sodelavce seznanjal pisno. 

0 5 5 8 2 25 25 50 3,35 
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Povprečna srednja vrednost 2,96

Vir: Raziskava o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
 

P2 - Tabela 20: Splošno o vplivu na kakovostno komponento pri projektu Iskralink – managerji 
(Vprašanja 38-42) 

Ocena Vprašanje 
1 2 3 4 5 

% 
ocen 
1,2 

% 
ocen 

3 

% 
ocen 
4,5 

Aritmetična
sredina 

38. Predpisani procesni postopki se v 
razvojnem sektorju ne izvajajo v celoti. 

0 1 1 1 0 33,33 33,33 33,33 3,00 

39. Organizacijski predpis, ki opisuje razvojni 
proces, zelo dobro poznam. 

0 0 0 2 1 0 0 100 4,33 

40. Organizacijski predpis, ki opisuje razvojni 
proces, nima pomanjkljivosti. 

0 2 1 0 0 66,66 33,33 0 2,33 

41. Organizacijski predpisi me ovirajo pri delu 
na projektu. 

0 0 2 1 0 0 66,66 33,33 3,33 

42. Obvladovanje zapisov v razvojnem procesu 
je zelo pomembno. 

0 0 0 2 1 0 0 100 4,33 

 
Povprečna srednja vrednost 3,46

Vir: Raziskava o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
 

P2 - Tabela 21: Splošno o vplivu na kakovostno komponento pri projektu Iskralink – inženirji, tehniki 
(Vprašanja 38-42) 

Ocena Vprašanje 
1 2 3 4 5 

% 
ocen 
1,2 

% 
ocen 

3 

% 
ocen 
4,5 

Aritmetična
sredina 

38. Predpisani procesni postopki se v 
razvojnem sektorju ne izvajajo v celoti. 

0 3 8 9 0 15 40 45 3,30 

39. Organizacijski predpis, ki opisuje razvojni 
proces, zelo dobro poznam. 

1 5 11 3 0 30 55 15 2,80 

40. Organizacijski predpis, ki opisuje razvojni 
proces, nima pomanjkljivosti. 

0 0 19 1 0 0 95 5 3,05 

41. Organizacijski predpisi me ovirajo pri delu 
na projektu. 

2 7 9 2 0 45 45 10 2,55 

42. Obvladovanje zapisov v razvojnem 
procesu je zelo pomembno. 

0 1 1 13 5 5 5 90 4,10 

 
Povprečna srednja vrednost 3,16

Vir: Raziskava o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
 

P2 - Tabela 22: Splošno o vplivu na časovno in kakovostno komponento pri projektu Iskralink – 
managerji (Vprašanje 43) 

Vprašanje Odgovori 

43. Kakšni so vaši predlogi za izboljšanje 
vodenja projektov v razvojnem procesu pri 
prihodnjih projektih? 

- Plan projekta bi morali izdelati s sodelovanjem vseh sektorjev, zdaj ga 
izdelamo samo v razvojnem sektorju. 

 

Vir: Raziskava o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
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P2 - Tabela 23: Splošno o vplivu na časovno in kakovostno komponento pri projektu Iskralink – inženirji, 
tehniki (Vprašanje 43) 

Vprašanje Odgovori 

43. Kakšni so vaši predlogi za izboljšanje 
vodenja projektov v razvojnem procesu pri 
prihodnjih projektih? 

- Večja fleksibilnost pri nabavljanju komponent in 
planiranju le-teh. 

- Pogrešam premajhno pripravljenost za korekcijo plana 
projekta (vprašanje 29); utemeljitev: zahtevek za razvoj 
(vprašanje 31) na začetku projekta vsebuje grobe smernice 
in definicije projekta; določene definicije in funkcije se 
lahko oblikujejo šele tekom projekta, ko gre za inovativen 
projekt; te nujne dodatne definicije in funkcije zahtevajo 
dodaten čas. 

- Obstajati mora mehanizem za sledljivost opravljenega 
dela. 

- Vmesna prilagoditev razvojnega procesa glede na 
razmere, ki se pojavljajo pri realizaciji projekta. 

- Projektno vodenje. 
- Predvsem hitrejša dobava vseh komponent za prototip; 

pogrešam tudi osebo, ki bi stalno skrbela za nabavo 
materiala in za prispeli material in to sporočila vodji 
projekta; v projekt je potrebno vključiti tudi čas za 
nepredvidene stvari, ki se pokažejo šele pri meritvah; 
medsebojno sodelovanje vseh, ki so vključeni v projekt. 

Vir: Raziskava o projektu Iskralink v razvojnem procesu Iskre Transmission d.d. 
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