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1 UVOD 
 
Vzpostavljanje in ohranjanje dobrih odnosov podjetij s poslovnimi partnerji postaja vedno 
bolj pomembno predvsem zaradi vedno večje zasičenosti trga in pestrejše ponudbe. Zato se 
danes številna podjetja odločajo za organizacijo najrazličnejših poslovnih srečanj in 
prireditev, posvečenih njihovim najpomembnejšim poslovnim partnerjem. Omenjena 
poslovna srečanja oziroma prireditve vključujejo organizacijo najrazličnejših dogodkov, ki 
zahtevajo ogromno truda in vloženega dela s strani večjega števila ljudi. Pri izvedbi le-teh 
pa podjetja najraje uporabljajo kar izvedbe v sklopu obstoječe organizacije podjetja, in 
sicer v obliki izvajanja projekta. 
 
Vsako podjetje je v neposrednem stiku z okoljem. Okolje pa predstavlja dejavnik, na 
katerega ni mogoče vplivati v večji meri. Organizacija se tako na okolje odziva in se mu 
prilagaja. Številne spremembe v okolju, povezane predvsem s hitrim razvojem tehnologije 
in globalnim marketingom, so tako prisilile podjetja k večji dinamičnosti in s tem k 
postavljanju projektov v središče svoje organizacije. Projektno delo je tako postalo nekaj 
povsem običajnega. Danes je projektni pristop k delu postal stalnica na vseh področjih 
delovanja; najdemo ga tako v gospodarskih kot tudi negospodarskih organizacijah. 
 
Opredelitev pojma projekt se od avtorja do avtorja razlikuje. Če povzamemo njihove 
definicije lahko rečemo, da je projekt vsaka skupina aktivnosti, ki ima svoj začetek in svoj 
konec in katere namen je ustvariti edinstven izdelek ali storitev. Osnovne značilnosti 
projekta so tako: enkratnost njegove izvedbe, prepletenost aktivnosti, iz katerih je 
sestavljen, omejenost projekta glede na čas, finančna sredstva ter kakovost. Za uspešno 
izvedbo in vodenje projekta pa je potrebno tudi znanje s področja projektnega in splošnega 
ravnanja.   
 
Uspešnost projektnega dela je močno odvisna od fleksibilnosti obstoječe organizacije 
podjetja, ki omogoča nemoten potek projektnega dela. Značilnosti omenjene organizacije 
so predvsem timsko delo, sodelovanje, kretivnost ter hitro odzivanje in prilaganje 
spremembam.  
 
Projektni način dela je danes prisoten v večini podjetij, saj zagotavlja večjo usmerjenost k 
rezultatom, večjo motivacijo zaposlenih, tesnejše sodelovanje vseh zaposlenih, boljši 
pregled in kontrolo nad poslovanjem podjetja itd. Vse to pa prinaša nižje stroške, krajši čas 
izvedbe ter večjo kakovost. Projekti se med seboj razlikujejo po svoji zahtevnosti, velikosti 
ter tveganju. 
 
Predmet diplomskega dela je ravnanje projekta, predstavljeno na konkretnem primeru 
organizacije letnega poslovnega srečanja s poslovnimi partnerji podjetja Schneider Electric 
Slovenija.  
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Namen diplomskega dela je izboljšati učinkovitost in kakovost doseganja ciljev projekta s 
pomočjo določenih ukrepov. Od boljše razporeditve opravljanja projektnih aktivnosti med 
člane projektnega tima in s tem razbremenitve preobremenjenih članov tima, izbira 
finančne nagrade kot eno izmed motivacijskih orodij zaposlenih ter izboljšanje 
komuniciranja med člani projektnega tima. 
 
Cilj diplomskega dela je prikazati proces učinkovitega ravnanja in izvajanja projekta, od 
njegovega planiranja, izvajanja do zaključka, prikaz projektnega načina dela ter vloge 
ravnatelja projekta. Ta cilj se nanaša predvsem na konkreten primer projekta. 
 
Metoda dela diplomskega dela bo temeljila na podlagi proučevanja strokovnih in 
teoretičnih izhodišč, ki bodo podala osnovno razumevanje projektnega ravnanja z 
njegovimi glavnimi značilnostmi. Teoretični del diplomskega dela tako zajema prikaz 
temeljne logike projektnega ravnanja. Metode dela uporabljene pri delu so predvsem: 
opisna in primerjalna metoda, metoda posploševanja, metoda analiziranja ter 
posploševanja znanstvenih trditev. Pri tem si bom pomagala s strokovno literaturo, viri in 
članki tako domačih kot tujih avtorjev. Praktični del diplomskega dela pa temelji na 
izkustveni metodi, ki izhaja neposredno iz lastnih izkušenj, in metodi opazovanja. Pri tem 
mi bodo v pomoč predvsem informacije pridobljene z lastnim sodelovanjem pri izvajanju 
proučevanega projekta. 
 
Diplomsko delo je obravnavano v dveh poglavjih. Prvo poglavje predstavlja prikaz 
ravnanja nasploh, projektnega ravnanja ter vse faze projekta. Drugo poglavje pa je prikaz 
ravnanja projekta na konkretnem primeru organizacije poslovnega dogodka podjetja 
Schneider Electric Slovenija: letno srečanje s poslovnimi partnerji. Po predstavitvi podjetja 
in pomembnosti poslovnega srečanja sledi analiza izpeljave projekta skozi faze projekta. 
Naloga se zaključi z ugotovitvami, na podlagi katerih so podani predlogi za izboljšave. 
 
Izraz ravnanje izhaja iz angleške besede management. V svojem delu tako v teoretičnem 
delu uporabljam izraz ravnanje in ravnatelj, medtem ko v praktičnem delu diplomskega 
dela uporabljam izraz vodenje in vodja. Razlog je specifično izrazje, ki se uporablja znotraj 
organizacije podjetja.  
 
2 RAVNANJE PROJEKTA 
 
2.1 OPREDELITEV, CILJ IN NAMEN PROJEKTA 
 
2.1.1 Opredelitev projekta 
 
Projekti so znani že dolgo časa. Če se ozremo nekoliko nazaj v zgodovino, lahko 
ugotovimo, da je bila vrsta največjih dosežkov v zgodovini človeštva (npr. izgradnja 
piramid, templjev, izgradnja kitajskega zidu, vesoljski poleti, razna medicinska odkritja) 
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ustvarjena s pomočjo projektov. Že takrat so projekte spremljali problemi sodobnega 
projektnega managementa, kot so nezadostna delovna sila, negotova finančna sredstva, 
močan vpliv strank in podobno. V tem času govorimo o projektih, katerih ravnanje je 
temeljilo predvsem na izkušnjah in praktičnih spoznanjih. Danes pa so projekti in projektni 
management mnogo bolj razširjeni in pomembni kot nekoč. Tudi kompleksnost le-teh je 
danes veliko večja.  
 
Razvoj projektov in projektnega managementa je močno povezan tudi z razločevanjem 
kontinuiranega proizvodnega dela od enkratnih in neponovljivih procesov. V novejšem 
času je tako vedno več enkratnih aktivnosti, od uvajanja novih proizvodov in storitev na trg 
do nujnih inovacij, ki so v bistvu samo skupek nenehnih inovacijskih projektov. Proti 
sredini prejšnjega stoletja se tako pojavlja vedno več projektov na najrazličnejših področjih 
(vzdrževanju, gradbeništvu, raziskovanju, razvoju, umetnosti, športu, politiki, psihologiji, 
medicini). 
 
Dandanes se v podjetjih in družbi nasploh srečujemo z vedno več enkratnimi nalogami 
oziroma projekti, ki zahtevajo visoko stopnjo usklajevanja velikega števila posamičnih, 
ustvarjalnih in povezanih aktivnosti, ki jih je treba ravnati. 
 
Hauc (1982, str. 17) razume s projektom zaključen proces med seboj logično povezanih 
aktivnosti z namenom doseganja določenega cilja. 
 
Rozman (1991, str. 13) pravi, da je projekt enkraten in se običajno v isti obliki ne ponavlja. 
Sestavljen je iz aktivnosti, ki so med seboj povezane, ima svoj cilj, ki se kaže v izvedbi 
projekta v čim krajšem času, s čim manj izvajalci in drugimi sredstvi ter s čim nižjimi 
stroški. 
 
Kerzner (1998, str. 2) opredeli projekt kot serijo aktivnosti, ki imajo točno določene cilje, 
časovno opredeljen začetek in konec ter omejena sredstva, namenjena njegovi izvedbi. 
 
Različni avtorji tako različno opredeljujejo projekt. Vse opredelitve pojma projekt se sicer 
med seboj razlikujejo v določenih podrobnostih, vendar pa so si v celoti vsebinsko precej 
podobne. Tako lahko iz vseh razlag pojma projekt izluščimo pet glavnih značilnosti: 

- vsak projekt je sestavljen iz aktivnosti, ki so med seboj povezane in prepletene, 
- projekt je enkratna dejavnost, ki se v povsem enaki obliki in zaporedju običajno ne 

ponavljajo, 
- vsak projekt ima omejeno trajanje glede časa, stroškov in porabe poslovnih prvin 

pri projektu, 
- projekt mora biti vodljiv, možno ga je planirati, uveljavljati in kontrolirati, 
- vsak projekt ima svoje cilje in namen, ki ju določi naročnik projekta.  
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2.1.2 Namen in cilji projekta 
 
Cilj projekta odgovarja na vprašanje, kaj želimo doseči, namen pa na vprašanje, zakaj 
izvajamo projekt oziroma zakaj želimo doseči cilj.  
 
Najprej je potrebno ugotoviti, kakšen je namen projekta (ta je določen izven projekta)  in 
nato glede na namene določiti cilje projekta. Določitev cilja oziroma ciljev projekta je 
ključna naloga naročnika projekta. Vsak projekt je ustanovljen z namenom doseganja 
določenega cilja.  
 
Cilji projekta predstavljajo prihodnje stanje, do katerega poskušamo priti z učinkovito 
izvedbo. Načrtovanje ciljev je pomembno, zato morajo ti biti (Randolph, 1992, str.11): 

- specifični, natančno definirani, 
- merljivi, tako da omogočajo izvedbo kontrole in analize, 
- dosegljivi v okviru časa, ki ga imamo na voljo, 
- relevantni za naročnika, ki projekt pripravlja, 
- realni, glede na razpoložljiv čas, denar in sposobnosti.  

 
Določitev cilja projekta je tako ena najpomembnejših nalog naročnika in tudi ravnatelja 
projekta. Projekt je opredeljen s tremi cilji (Burke, 1992, str.15): 

- s časom, kjer upoštevamo datum začetka in zaključka projekta, ki je določen s 
terminskim planom projekta; 

- s stroški, kjer upoštevamo predračun projekta in pritok denarja, ki je določen s 
planom stroškov in prihodkov organizacije; 

- s kakovostjo, kjer upoštevamo zahteve naročnika projekta, ki zahteva, da je projekt 
izveden v skladu z določenimi standardi in specifikacijami.  

 
Cilj vsakega projekta je, da se izvede v čim krajšem času, čim bolj kakovostno, s čim 
manjšimi stroški ter čim manjšim številom izvajalcev. 
 
2.2 OPREDELITEV RAVNANJA NASPLOH 
 
Vse organizacije si prizadevajo za čim uspešnejše preživetje. Sledeč načelu učinkovitosti 
so tako razvile tehnično delitev dela, ki je prispevala k temu, da so ljudje lahko začeli 
opravljati dela, ki jih vsak posameznik ne bi mogel opraviti sam. Posledično se je povečala 
učinkovitost, hkrati pa se je zaradi tehnične delitve dela pojavila potreba po usklajevanju. 
Podjetja so rasla, število zaposlenih je naraščalo, prišlo je do združevanja kapitala, tako da 
so lastniki, ki so upravljali podjetje, morali v usklajevanje vključiti tudi druge zaposlene. 
Tako je prišlo do ločitve na tri organizacijske funkcije: upravljanje, ravnanje in izvedba. 
 
 



5 

Po Lipovcu (1987, str. 136) je ravnanje organizacijska funkcija in proces: 
- ki omogoča, da zaradi tehnične delitve ločene operacije posameznih izvajalcev 

ostanejo člen enotnega procesa uresničevanja cilja gospodarjenja; 
- ki vso svojo nalogo in oblast za izvedbo te naloge prejema od upravljanja, katerega 

izvršilni in zaupniški organ je; 
- ki to svojo nalogo izvaja s pomočjo drugih ljudi v procesu planiranja, delegiranja, 

uresničevanja, koordiniranja in kontroliranja, začetem v upravljanju. 
 
Možina (1994, str. 16) pravi, da je ravnanje ustvarjalno reševanje problemov, ki se 
nanašajo na planiranje, organiziranje, vodenje in ocenjevanje razpoložljivih virov za 
doseganje clijev in vizije razvoja družbe.  
 
Pučko (1996, str. 8) opredeli ravnanje kot proces določanja ciljev in politike družbe ter 
izvajanje naloge družbe s pomočjo drugih ljudi preko planiranja, delegiranja, koordiniranja 
in kontroliranja, s čimer zastopa interese nosilce upravljanja. 
 
Ravnanje Rozman (1993, str. 19-20) opredeli kot usklajevanje tehnično razdeljenega dela v 
celoto, kot usklajevanje posameznikov in skupin. V nadaljevanju avtor omenja štiri 
funkcije ravnanja, ki so: planiranje, organiziranje, vodenje in kontrola. 
 
Rozman (2007, str. 12) pa proces ravnanja opredeli tudi tako, da ga loči na del, ki se 
nanaša na poslovanje, in na del, ki se nanaša na organizacijo. V tem primeru ločimo 
planiranje, uveljavljanje plana in kontroliranje kot temeljne ravnalne funkcije. 
 
2.3 OPREDELITEV PROJEKTNEGA RAVNANJA 
 
Značilnosti ravnanja projekta so močno povezane z značilnostmi projekta. V projektu gre 
za usklajevanje aktivnosti oziroma delovnih nalog. Glavno vlogo pri usklajevanju pa ima 
ravnatelj projekta. Za uspešno delo je potrebna dobra opredelitev nalog posameznih 
udeležencev projekta, opredelitev njihovih dolžnosti, odgovornosti, avtoritete, ciljev, 
medsebojnih odnosov in razmerij. 
 
Pri vsakem projektu poznamo najmanj štiri udeležence ne glede na velikost in 
kompleksnost projekta. To so: naročnik projekta, ravnatelj projekta in projektni tim ter 
ravnatelj organizacije, kjer se bo projekt odvijal. 
 
Kot že rečeno, ima največjo vlogo pri uspešni izpeljavi projekta ravnatelj projekta, ki je 
odgovoren za izvedbo projekta v skladu z zastavljenimi cilji. Njegove naloge so planiranje, 
organiziranje, uveljavljanje in kontroliranje. Njegovi cilji so zaključiti projekt v 
predvidenem roku, s predvidenimi stroški ter predvideno kakovostjo. Izbor ravnatelja 
projekta je tako v veliki meri ključnega pomena za uspešnost in učinkovitost projekta. 
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Za projekt je značilno časovno obdobje trajanja projekta, ki se smiselno loči od ostalih, 
vsebuje določene aktivnosti in ima opredeljene vmesne rezultate za doseganje zastavljenih 
ciljev. Za projektni management je značilno, da poleg funkcij, ki jih obsega management 
(funkcija planiranja, organiziranja, uveljavljanja in kontroliranja), obsega še funkcijo 
začetka in konca projekta. Za vsako zavestno opravljeno delo, ne samo managersko, 
nasploh velja, da vključuje vnaprejšnje zamišljanje poteka in rezultata dela, izvedbo tega 
zamišljanja in kontrolo izvedbe. Pri projektih pa je potreben še začetek projekta, kjer 
prvotno pridobimo vsa potrebna dovoljenja za začetek izvajanja projekta ter na koncu 
zaključek projekta, ki predstavlja predajo rezultatov naročniku projekta. Procesi 
projektnega ravnanja tako potekajo skozi 5 faz: 

- začenjanje, kjer pridobimo odobritev projekta ali posamezne faze projekta; 
- planiranje z opredelitvijo ciljev, tveganj in izborom aktivnosti ter planiranje 

organizacije, ki pomeni vzpostavljanje razmerij in struktur znotraj projekta, tako, 
da bo njegovo delovanje uspešno in učinkovito; 

- uveljavljanje, kjer poteka usmerjanje zaposlenih in sredstev za izvršitev načrta; 
- kontroliranje organizacije, kjer se preverja izpolnjevanje ciljev projekta z 

ugotavljanjem odmikov med načrtovanim in uresničenim, kot osnova za eventualne 
popravljalne ukrepe; 

- zaključevanje, ki pomeni predajo rezultatov in prevzem projekta ali posamezne 
faze s strani naročnika. 

 
Skupek vseh faz od začetka do zaključka projekta imenujemo življenjski cikel projekta. 
Koncept življenjskega cikla projekta je pomembna osnova za opazovanje dinamike 
projekta skozi čas. Projekt ob svojem začetku napreduje počasi, saj je v tem delu cikla 
potrebno izbrati ravnatelja projekta in projektni tim ter organizirati delo. V naslednjih 
fazah napreduje delo hitreje, vse do skorajšnjega zaključka projekta, ko se delo ponavadi 
upočasni in počasi pride do zaključka projekta.    
 
2.4 ZAČETEK PROJEKTA 
 
Za uspešen potek projekta je zelo pomemben njegov začetek. Ob začetku projekta je 
potrebno analizirati izhodišča z vidika predmeta projekta in organizacije, potrebno je 
natančno opredeliti namen in cilje projekta, obseg in okvirno zamisel projekta ter v grobem 
opredeliti tehnike dokumentiranja in spremljanja projekta. 
 
Najprej je potrebno določiti namen projekta in na podlagi tega cilje, ki bodo služili vsem 
udeležencem projekta kot vodilo za doseganje končnega rezultata projekta. Ko so določeni 
cilji projekta, je naloga ravnatelja projekta doseči, da ti cilji postanejo in ostanejo skupna 
vizija vsem udeležencem projekta vse do njegovega zaključka. Običajno je, da se 
udeležence projekta seznani s cilji projekta na ustanovnem sestanku, kjer se določi tudi 
udeležence projetknega tima, njihove vloge, zadolžitve in odgovornosti. 
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Na začetku je pomembna predvsem pravilna izbira ravnatelja projekta s strani naročnika 
projekta. Njegove glavne zadolžitve so predvsem skrb za izvedbo projekta v dogovorjenem 
roku in v okviru omejenih sredstvih ter v skladu s prepisanimi standardi in kakovosti. 
   
2.5 PLANIRANJE PROJEKTA 
 
Planiranje projekta pomeni zamišljanje vseh aktivnosti v projektu in njihovo usklajevanje, 
upoštevajoč njihovo povezanost, trajanje in stroške. Planiranje projekta je načrtovanje 
organizacijske strukture projekta in določanje razmerij med udeleženci projekta. Planiranje 
omogoča vnaprejšnje določanje aktivnosti ter njihovo medsebojno povezanost. Posamezne 
aktivnosti morajo biti opredeljene z opisom, zaporedjem izvajanja, trajanjem, potrebnimi 
izvajalci in njihovo odgovornostjo (Lukin, 2002, str. 12). 
 
Planiranje projekta temelji na tehniki mrežnega planiranja ali mrežne analize, ki omogoča 
jasen prikaz medsebojne prepletenosti aktivnosti, določitev stopnje kritičnosti aktivnosti ter 
optimizacijo projekta glede na trajanje in stroške. (Rozman, Kovač, Koletnik, 1993, 
str.158) 
 
Planiranje projekta pove, kaj mora biti storjeno, kdo mora to storiti ter kdaj mora biti 
določena aktivnost opravljena. Pri planiranju tako obstaja devet komponent, ki jih je 
potrebno upoštevati (Kerzner, 1998, str. 522): 

- namen (cilj in naloga ali neka količina, ki jo moramo doseči do določenega 
termina); 

- program (strategija, ki jo moramo uporabljati in ki ji moramo slediti, da bomo 
dosegli cilj); 

- plan ali urnik (plan, iz katerega so razvidni začetki oziroma konci aktivnosti); 
- predračun (plan stroškov izvedbe projekta); 
- napoved (projekcija dogodkov ob določenih časovnih terminih v prihodnosti); 
- organizacija (oblikovanje vseh aktivnosti, dolžnosti in pravic, ki so potrebne za 

dosego projektnega cilja); 
- politika (splošen način vedenja, sprejemanja odločitev in izvrševanja nalog); 
- postopek (opredelitev nalog za izvrševanje politike); 
- standard (nivo skupinskega ali posamičnega dela, ki je še sprejemljiv pri delu na 

projektu). 
 
Osnovni namen projekta je uskladiti vse aktivnosti tako, da bo čas trajanja projekta čim 
krajši, da bo število udeležencev čim manjše ter da bo obseg potrebnih sredstev in stroškov 
za izvedbo projekta čim manjši. Pri izdelavi projektnega plana sodelujejo vsi člani 
projektnega tima. Pomembno pa je, da k izdelavi plana projekta pristopimo sistematično 
ter določimo vse aktivnosti, potrebne za ustrezno preglednost plana. 
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2.6 UVELJAVLJANJE PROJEKTA 
 
Uveljavljanje projekta je potrebno za učinkovito izvajanje planiranih aktivnosti in 
dokončanje projekta v skladu z zastavljenimi projektnimi plani. Pri tem je pomembna 
izbira ustrezne organizacije projekta, ki bo to tudi omogočala. Uveljavljanje projekta je 
sestavljeno iz kadrovanja, vodenja, komuniciranja in motiviranja. Vsako izmed faz pa bom 
podrobneje predstavila v nadaljevanju. 
 
2.6.1 Kadrovanje 
 
Kadrovanje pomeni funkcijo, ki vključuje nabor, izbiranje, najemanje, premeščanje, 
napredovanje, upokojevanje ter odpuščanje osebja (Lipovec, 1987, str. 273).  
 
Projektni tim je sestavljen iz različnih strokovnjakov in specialistov, ki imajo različne 
izkušnje, znanja in sposobnosti. Ravno zato je kadrovanje članov, ki sestavljajo projektni 
tim zelo pomembno. Pomembno je, da natančno vemo, katera znanja, sposobnosti in 
lastnosti mora imeti oseba, ki bo zasedla določeno delovno mesto. Pri izboru upoštevamo 
delovne izkušnje, formalno izobrazbo, osebnostne lastnosti in strokovno usposobljenost. 
Naloga ravnatelja projekta je kadrovati najboljše strokovnjake, ki bodo pripravljeni 
medsebojno sodelovati v projektnem timu. 
 
Meredith (1995, str. 121-122) navaja nekaj splošnih lastnosti, ki naj bi jih imel kandidat za 
člana projektnega tima. To so: 

- visoka strokovnost, ki omogoča reševanje večine tehničnih problemov brez zunanje 
pomoči; 

- občutek za organizacijska razmerja med projektom ter poslovno-funkcijskimi 
enotami in ostalimi projekti; 

- usmerjenost k reševanju problemov s celovitim pristopom; 
- usmerjenost k ciljem in ne aktivnostim; 
- visoka samozavest. Člani tima morajo biti sposobni priznati svoje napake, opozoriti 

na morebitna tveganja in napake ravnatelja projekta. 
 
2.6.2 Vodenje 
 
Kadrovanje omogoča ravnatelju projekta pridobivanje sodelavcev in oblikovanje 
projektnega tima. S tem so sicer izpolnjeni pogoji za začetek delovanja tima, vendar tim ne 
more uspešno delovati brez ustreznega vodenja. Vodenje pomeni sposobnost vplivati, 
spodbujati in usmerjati sodelavce k želenim ciljem (Možina et al., 1994, str. 525). 
 
Projektni tim običajno sestavljajo posamezniki, ki imajo svoje lastnosti, sposobnosti, 
interese in znanja. Izkušen projektni vodja tako najprej dobro spozna člane projektnega 
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tima, kar mu omogoča lažje razumevanje njihovih potreb, ter izbiro ustreznega načina 
vodenja.  
 
Vodenje projekta pomeni vplivanje na obnašanje in delovanje projektnih udeležencev ter s 
tem usmerjanje njihovega delovanja k postavljenim ciljem projekta. To vplivanje v 
projektih običajno ne temelji na moči položaja, saj je vodenje projektov demokratično in 
participativno. Projektni manager, ki je tudi vodja projekta, mora predvsem s svojim 
znanjem in osebnostjo doseči, da mu udeleženci projektnega tima sledijo oziroma da 
sledijo skupnemu cilju.  
 
Pri projektnem vodenju gre za planiranje, organiziranje, vodenje in nadzor virov v 
določenem časovnem obdobju z jasnimi in enkratnimi cilji. Za projektno vodenje je 
značilno, da se lahko poraba sredstev nadzoruje glede na opravljeno delo, ki je bilo 
definirano v okviru projektne aktivnosti. S tega vidika je tudi organizacijska struktura za 
projektno vodenje drugačna.  
 
2.6.3 Komuniciranje 
 
Komunikacija je eden ključnih dejavnikov, ki vodijo k uspehu projekta. Projektna 
organizacija je sestavljena iz ljudi, ki imajo za cilj nekaj narediti. Da naredijo prave stvari 
na pravi način, je potrebna komunikacija. Tako projektni ravnatelji velik del svojega 
delovnega časa namenijo komuniciranju. To vključuje postavljanje ciljev in doseganje 
soglasja glede teh, koordinacijo ljudi, odkrivanje in reševanje problemov, doseganje ciljev 
oziroma pričakovanj vplivnih udeležencev itd. 
 
Za obstoj tima je zelo pomembna komunikacija med člani tima. Komunikacija vsakemu 
članu omogoča, da uporabi izkušnje in znanje drugih ter tako spozna tudi tisto, do česar 
sam mogoče nikoli ne bi prišel. S komunikacijo tim rešuje probleme, sprejema odločitve in 
usklajuje delo posameznikov znotraj tima na poti do skupnega cilja. Poleg tega 
komunikacija tudi omogoča, da skupina spozna in reši svoje notranje težave.  
 
Da bi tim lahko ustrezno in ob zmerni porabi energije dosegel skupni cilj, potrebuje odprto, 
spontano komunikacijo, ki je ne sme motiti hierarhična raven posameznikov niti ne meje 
posameznih organizacijskih enot. 
 
Komuniciranje v timih je običajno neformalno in v veliki meri ustno. Komuniciranje je 
vezano predvsem na sestanke članov tima. Zelo pomembno je, da je komunikacija 
dvosmerna; to pomeni, da se člani, katerim je namenjeno sporočilo, nanj tudi ustrezno 
odzovejo in pošiljatelju sporočila dajo neko povratno informacijo. To se običajno ne 
dogaja v timih, kjer so odnosi  še vedno hierarhični in avtoritativni in je zato komunikacija 
predvsem enosmerna.  
 



Da bi bilo komuniciranje uspešno, Lipičnik (1999, str. 182) navaja pravila, ki lahko 
pripomorejo k boljšemu komuniciranju med člani tima. Timsko delo pomeni skupno misliti 
in je tako najslabša priložnost za razkazovanje posameznikove domnevne premoči. Pri 
timskem delu je pomembno aktivno poslušanje, dajanje konstruktivnih predlogov, 
podkrepljenih z argumenti, ter sprejemanje rešitev in predlogov vseh članov tima. 
 
Rozman pravi, da je za projektno delo značilno predvsem neformalno komuniciranje, kjer 
so vsi člani tima enakovredni in svobodno izražajo svoja mnenja in stališča. Pri tej zvrsti 
komuniciranja je število možnih komunikacij največje, sodelovanje med člani tima je 
veliko, izrazita vloga vodenja ni prisotna. Ta zvrst komunikacije je primerna predvsem za 
reševanje kompleksnih problemov. Komunikacijsko omrežje »vsi kanali« je prikazano na 
spodnji sliki. 
 
Slika 1: Komunikacijsko omrežje »vsi kanali« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Rozman, Kovač, Koletnik, 1993, str. 235. 
 
2.6.4 Motiviranje 
 
Motivacija je tisto, zaradi česar ljudje ob določenih sposobnostih in znanjih delajo. Brez 
motivacije človek ne stori nobene aktivnosti. Motivacija je izjemnega pomena za 
omogočanje uresničevanja osebnih ciljev in ciljev organizacije (Lipičnik, 1996, str. 191). 
Ravnatelji uporabljajo motivacijo za vodenje človekovih aktivnosti v želeno smer.  
 
Za uspešnost doseganja projektnih ciljev je nujno, da so projektni ravnatelj in udeleženci 
projektnega tima visoko motivirani za doseganje projektnih ciljev. Močno orodje za 
doseganje tega so nagrade in kazni. Z njimi ravnatelj projekta informira udeležence 
projekta o svojih pričakovanjih in o merilu njihove uspešnosti. Z nagrado spodbuja 
zaželeno obnašanje udeležencev projekta, s kritiko pa prepreči ali oslabi neustrezno 
obnašanje. Pohvale zmanjšujejo negotovost in povečujejo njihovo samozavest. Pomembne 
pa so tudi kritike, saj bi imeli brez njih udeleženci projekta nerealne predstave o svojem 
delu. 

10 
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Motiviranje članov s pomočjo nagrad in kritik posledično vpliva tudi na komuniciranje 
med člani tima, saj bodo le-ti med seboj več komunicirali, da bodo dosegli zastavljene cilje 
projekta, saj uspešno opravljeno delo za njih pomeni priznanje, večje znanje ter 
sposobnosti, ki igrajo pomembno vlogo v njihovi nadaljnji karieri. Pomembno pa je tudi 
osebno zadovoljstvo članov projektnega tima, ki je doseženo s pohvalo s strani projektnega 
ravnatelja. 
  
2.7 KONTROLA PROJEKTA 
 
Pri vodenju projektov velikokrat prihaja do odstopanj. Ta odstopanja so posledica 
sprememb v okolju, neustrezno pripravljenega plana ali pa nesposobnosti oziroma 
nemotiviranosti projektne ekipe. V procesu kontroliranja tako spremljamo izvedbo 
projekta, primerjanje dejanskega stanja in poteka projekta s planiranim, ugotavljamo 
odstopanja med doseženim in planiranim ter predlagamo popravne akcije oziroma ukrepe, 
s katerimi bi odpravili odstopanja in uresničili planirano. Velikost odstopanja prikazujemo 
v absolutni razliki ali pa v odstotkih. Smer odstopanja pa je lahko negativna ali pozitivna. 
Negativna smer pomeni, da odstopanje vodi proč od doseganja zastavljenih ciljev projekta.  
 
Da bi lahko odpravili probleme, zaradi katerih je prišlo do odstopanj v projektu, moramo 
ugotoviti vzroke, ki so omenjena odstopanja povzročili. Nato poiščemo ukrepe, s katerimi 
bi vzroke preprečili, bodisi sproti ali pa v kasnejših projektih. Kontroliranje tako obsega 
ugotavljanje odstopanj, določanje njihovih vzrokov in ukrepanje za njihovo odpravljanje. 
 
Pri kontroli projekta moramo spremljati predvsem doseganje planiranih rokov in stroškov, 
kamor sodi tudi nadzor nad projektnimi udeleženci in drugimi poslovnimi prvinami v 
projektu, ter doseganje planirane kakovosti učinkov projekta. 
 
Trajanja, stroškov in kakovosti učinkov projekta ne kontroliramo ločeno, ampak 
upoštevamo njihovo medsebojno povezanost. Kontrola je lahko stalna, ko se potek 
projekta spremlja neprestano, ali pa občasna, ko se stanje projekta preverja v določenem 
trenutku. Značilno je, da kontrolo opravljamo tako za vsako posamezno projektno 
aktivnost kot tudi za projekt kot celoto. Za vse projektne aktivnosti kot tudi za celoten 
projekt namreč ugotavljamo, ali so bili izvedeni pravočasno, s planiranimi stroški in v 
okviru ustrezne kakovosti končnih učinkov projekta. 
 
Vsak udeleženec projekta ima svoje naloge, odgovornost in avtoriteto. Dejanske 
zadolžitve, odgovornost in avtoriteta pa velikokrat odstopajo od planiranih, zato je 
potrebno nenehno spremljanje delovanja zaposlenih. Kontrolo projektnih udeležencev 
običajno izvaja projektni ravnatelj, njega pa kontrolira naročnik oziroma lastnik projekta. 
 
Pri kontroliranju trajanja in stroškov projekta se vedno bolj uveljavlja analiza EVA 
(Earned-Value Analysis oziroma analiza pridobljene vrednosti), ki jo projektni ravnatelji 
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uporabljajo že od leta 1960. Bistvo analize pridobljene vrednosti je primerjava dejanskih 
podatkov o trajanju in stroških projekta s planiranimi. 
 
Če se v procesu kontroliranja projekta odkrije odstopanja je potrebno takoj ukrepati in 
izvesti popravke. Napake v projektu je potrebno odkriti pravočasno, da so popravne akcije 
še možne in da ne zahtevajo prevelikih dodatnih stroškov.  
 
2.8 ZAKLJUČEK PROJEKTA 
 
Zadnji proces pri projektu oziroma fazi projekta je zaključek projekta. Sledi procesu 
kontrole, ko ta ugotovi, da so zaključene vse projektne aktivnosti in da so izpolnjeni 
zastavljeni projektni cilji. Zaključek vsebuje zbiranje informacij, zbranih med projektom, 
tako da so te dostopne in uporabne pri naslednjih projektih. Proces vključuje tudi formalno 
zaključitev projekta ter predajo rezultatov naročniku projekta.  
 
V normalnih razmerah se projekt zaključi, ko so doseženi cilji, rezultati zadovoljivi, 
opravljen nadzor in zapisniki ter je urejena dokumentacija. Pri zaključku projekta je 
pomembno poročilo, ki je sestavljeno iz dveh poglavij. Ocene izvajanja projekta z vidika 
projektnega ravnanja ter iz ocene stanja realizacije projekta. V poročilu primerjamo 
načrtovano z dejansko doseženim. Namen poročila je kronološki in vsebinski pregled skozi 
celoten projekt, ki je podlaga za izboljšavo dela pri nadaljnjih projektih. 
 
2.9 TVEGANJE PROJEKTA 
 
Tveganje pri projektih predstavlja vsak dogodek, ki preprečuje ali omejuje doseganje 
projektnih ciljev. Ker so cilji projekta vedno povezani z določenimi stroški, roki in 
kakovostjo projektnega učinka, predstavlja tveganje v projektu nevarnost, da bo prišlo do 
negativnih posledic, kot so višji stroški od planiranih, zamude pri izvedbi projekta ali pa 
neustrezne kakovosti projekta. 
 
Med izvajanjem določenega projekta se vedno ponavljajo različna tveganja. Zato ima 
obvladovanje tveganj velik pomen in je ravno zaradi tega danes postal nepogrešljivi del 
ravnanja projektov (Šušteršič, 2002, str. 29). 
 
Tvegan projekt je projekt, pri katerem obstajajo določena nerešena sporna vprašanja. Ta je 
potrebno rešiti, da preprečimo morebitne težave, ki lahko nastopijo pri projektu. Če nam 
slednjih ne uspe rešiti, projekt začne odstopati od planiranega. V projektih se vedno 
pojavljajo različna tveganja, zato je bilo tveganje že od nekdaj bistven del projektnega 
ravnanja. Projektno ravnanje tveganja pa zahteva cilje, plane, vire, spremljanje in nadzor. 
Za odpravljanje tveganja pri izvajanju projekta je zadolžen ravnatelj projekta, ki mora 
imeti sposobnosti, da projektno tveganje prepozna in nato sprejme ustrezne ukrepe. 
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Njegova naloga je, da se tveganju pri projektu izogne že v procesu odločanja ali pa 
tveganje vsaj omili. 
 
Različni avtorji ločijo različne vrste tveganj pri projektih. Preden pa si pogledamo te 
delitve moramo naprej poznati razliko med poslovnim tveganjem in projektnim tveganjem: 

- Poslovno tveganje je tveganje, ki je prisotno pri vseh poslovnih aktivnostih. 
Povezano je z izbiro pravega projekta, ki pa ni naloga ravnatelja projekta temveč 
njegovega lastnika. Predstavlja nevarnost, da rezultat projekta ne bo prinesel 
pričakovanih koristi. 

- Projektno tveganje se nanaša na tveganje, da cilji projekta ne bodo doseženi v 
dogovorjenem času, z dogovorjenimi stroški in v ustrezni kakovosti. Vse našteto je 
skrb projektnega ravnatelja.  

 
Fuller (1997, str. 160) obravnava projektno tveganje z naslednjih dveh vidikov: 

- individualno tveganje, ki se pojavlja pri vsaki posamezni aktivnosti projekta in 
- celotno tveganje projekta, ki se nanaša na projekt kot celoto. 

 
Projektno tveganje lahko delimo tudi na: 

- kvalitativno tveganje, ki ga v plan projekta sicer ne moremo vnesti s konkretnimi 
števili, vseeno pa se ga moramo zavedati, ga poznati in se pripraviti na soočenje z 
njegovimi posledicami. Kvalitativno tveganje se navezuje tako na čas in stroške kot 
na kakovost projektnih učinkov; ter 

- kvantitativno tveganje, ki ga pri planu projekta lahko merimo s konkretnimi števili. 
Navezuje pa se na tveganje, povezano s trajanjem in stroški projekta.  

 
Največkrat pa projektno tveganje razdelimo v naslednje tri skupine (Burke, 1999, str. 19): 

- časovno tveganje, 
- finančno tveganje in 
- tveganje, povezano z ustreznostjo projektnega učinka. 

 
3 RAVNANJE PROJEKTA – ORGANIZACIJA POSLOVNEGA 

DOGODKA PODJETJA SCHNEIDER ELECTRIC SLOVENIJA: 
LETNO SREČANJE S POSLOVNIMI PARTNERJI 

 
Kot sem predstavila v prejšnjem poglavju, pomeni projekt vrsto koordiniranih aktivnosti z 
namenom doseganja zastavljenega cilja v določenem času in z danimi sredstvi.  
 
Organizacija in izvedba srečanja s poslovnimi partnerji je delo, ki mora biti izvedeno v 
določenem časovnem obdobju, z danimi, omejenimi sredstvi ter določeno kakovostjo. Kot 
tako predstavlja projekt, ki ga je potrebno planirati, uveljavljati in kontrolirati. 
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3.1 SKUPINA SCHNEIDER ELECTRIC 
 
Francosko podjetje Schneider Electric se je v svojih 170-ih letih obstoja uspešno srečevalo 
z mnogimi izzivi, povezanimi s sprejemanjem pomembnih strateških odločitev. Rast si je 
podjetje zagotovilo predvsem z nakupom sorodnih podjetij, ki so imela v lasti dopolnilne 
kompetence s področja delovanja podjetja. Danes je tako podjetje Schneider Electric s 
prodajo treh blagovnih znamk (Merlin Gerin, Telemecanique in Square D) eden vodilnih 
proizvajalcev opreme za distribucijo električne energije ter opreme za avtomatizacijo in 
vodenje industrijskih procesov. 
 
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1836 pod okriljem bratov Schneider. Njihovi trgi na 
začetku ustanovitve so bili jeklarska in železarska industrija, železniške proge ter gradnja 
ladij. Vse do leta 1870 je podjetje raslo predvsem na račun vzpona industrije. Leto 1870 pa 
je prineslo konec obdobja nenehne rasti. V 70-ih je podjetje postalo eno vodilnih 
proizvajalcev orožja in infrastrukture.  
 
Po zmagi Francije leta 1918 je moralo podjetje preusmeriti svojo industrijsko proizvodnjo 
na bolj miroljubno proizvodnjo. Podjetje je dobro izkoristilo tedanji hitri razvoj na 
področju električne energije, jekla in cementa v vsakdanjem življenju ljudi. V tem času so 
se pojavila tudi tri podjetja, katerih blagovne znamke danes prodaja skupina Schneider 
Electric.  
 
Po obeh svetovnih vojnah je podjetje doživelo ponovno preobrazbo. Popolnoma so opustili 
proizvodnjo orožja ter se usmerili v potrebe ljudi. Vizija podjetja v vseh segmentih 
proizvodnje je bila širitev, modernizacije ter racionalizacija poslovanja. Podjetju je tako s 
svojo politiko v letu 1959 uspelo voditi ekonomijo Francije. Kljub zunanji podobi 
uspešnega giganta, pa so se znotraj podjetja pojavile številne slabosti, ki so škodile 
celotnemu poslovanju podjetja. Leta 1969 je tako podjetje prevzela družina Empain, ki pa 
kljub svoji ambiciozni strategiji ni bila uspešna. Problem je predstavljala predvsem kriza v 
industriji jekla.  
 
V začetku 80-ih je podjetje zamenjalo vodstvo, ki je do konca omenjenega desetletja 
uspelo podjetje spreobrniti v svetovno znanega proizvajalca opreme za distribucijo 
električne energije ter opreme za avtomatizacijo in vodenje industrijskih procesov. Maja 
leta 1999 je podjetje pričelo poslovati pod imenom Schneider Electric.  
 
V začetku 21. stoletja je bila strategija podjetja predvsem organska rast, prevzemi drugih 
podjetij v dejavnosti, e-poslovanje kot strateška prioriteta podjetja, širitev linije proizvodov 
itd. Leta 2002 je podjetje predstavilo nov program, imenovan »NEW2004«. Gre za zelo 
ambiciozen program, ki je pokrival obdobje do leta 2004. Bistvo programa je bilo postaviti 
v ospredje diferenciacijo in inovacijo. Vse do danes je podjetje zasledovalo postavljeno 
strategijo zvez, prevzemov in poslovnih partnerstev na vseh področjih z namenom 
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optimizacije razvoja proizvodov ter prisotnosti podjetja po celem svetu. Leta 2005 je 
podjetje lansiralo nov program »new2«. Program predstavlja obvezo in cilj premakniti 
podjetje od dobrega k odličnemu v naslednjih štirih letih z osredotočenjem na rast, 
učinkovitost ter zaposlene. 
 
3.2 SCHNEIDER ELECTRIC SLOVENIJA 
 
Vzporedno z nastankom in rastjo francoskega podjetja Schneider Electric se je razvijala 
tudi podružnica v Sloveniji. Začetek slovenske podružnice podjetja sega v leto 1992, ko je 
bila v Sloveniji ustanovljena pisarna ene izmed današnjih blagovnih znamk podjetja 
Schneider Electric, in sicer Telemecanique. Prvotno je bila pisarna pod okriljem avstrijske 
podružnice, leta 1994 pa je Slovenija dobila lastno Telemecaniqovo podružnico.  
 
Pomembno je predvsem obdobje do leta 1999, ko so se združili vsi trije distributerji znamk 
podjetja Schneider Electric. Na podlagi te združitve je nato leta 1999 nastala podružnica 
Schneider Electric s sedežem v Ljubljani. Vodstvo podjetja je skupno, saj vključuje še 
podružnico na Hrvaškem. 
 
Podjetje z nazivom Schneider Electric d.o.o., kot ga poznamo danes, se je oblikovalo leta 
2000 in zaposluje 30 ljudi. Danes je v Sloveniji podjetje Schneider Electric eno glavnih na 
področju proizvodnje električne opreme v dveh med seboj prepletenih in dopolnjujočih se 
dejavnostih: razdelitvi električne energije ter vodenju in avtomatizaciji industrijskih 
procesov. Nastopa pa na 4 tržnih področjih: energetiki, industriji, na področju instalacij v 
zgradbah in v infrastrukturi. 
 
3.3 ANALIZA VSAKOLETNEGA SREČANJA S POSLOVNIMI 

PARTNERJI 
 
Kot eno izmed vodilnih podjetij v zgoraj omenjenem tržnem segmentu se Schneider 
Electric Slovenija zaveda pomena ohranjanja in vzpostavljanja dobrega odnosa s svojimi 
poslovnimi partnerji. Zato podjetje vsako leto organizira celodnevno poslovno srečanje, 
namenjeno pretoku informacij, predstavitvi novosti, razvijanju pogovorov in dogovorov o 
novih poslovnih projektih.  
 
Kljub današnji tehnologiji, ki nam omogoča najrazličnejšo komunikacijo, si ne moremo 
predstavljati sklepanja poslov brez osebnih stikov. Poslovna srečanja tako predstavljajo 
predvsem mesto za ponovno srečanje s poslovnimi partnerji in priložnost za učenje in 
usposabljanje. Značilno je, da se poslovnih srečanj praviloma udeležujejo vodilni 
predstavniki podjetij, ki sprejemajo odločitve. Zato pomenijo idealno priložnost za 
sklepanje novih projektov. 
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Tega se zaveda tudi podjetje Schneider Electric Slovenija, katerega projekt organizacije 
poslovnega srečanja pomeni predvsem utrditev že vzpostavljenih poslovnih odnosov, 
sklepanje novih in na podlagi le-teh izvedbo čim več novih projektov v prihodnjem 
sodelovanju s partnerji. 
 
Sama sem naredila analizo obstoječe organizacije proučevanega poslovnega dogodka ter 
na podlagi ugotovljenega podala predloge za izboljšave. 
 
3.4 ZAČETEK PROJEKTA 
 
Vsakega projekta se lotimo z namenom ustvarjanja novega proizvoda ali storitve. Tako pri 
ustvarjanju proizvoda kot storitve gre za enkratno dejanje, za katerega je potrebno izvesti 
projekt. Organizacija in izvedba poslovnega srečanja vsekakor predstavlja projekt, saj gre 
za enkratno delo, kjer je potrebno postavljanje konkretnih ciljev, soočanje s časovno 
omejitvijo, omejenimi denarnimi sredstvi, potrebo po usklajevanju in sodelovanju različnih 
služb in ljudi. Za začetek projekta je predvsem pomembno postaviti jasno zastavljen cilj, ki 
ga je potrebno doseči. Cilj proučevanega projekta je priprava in izvedba poslovnega 
srečanja podjetja. 
 
Prvi korak pri doseganju zastavljenega cilja projekta je vsekakor določitev članov skupine 
ter ravnatelja skupine, ki bo zadolžena za uspešno izvedbo projekta. Pri določanju članov 
skupine je vodja projekta upošteval predvsem ustrezno znanje in izkušnje, ki so potrebne 
za doseganje zastavljenega cilja. Pri izvedbi je upošteval tudi omejitev s časom, finančnimi 
sredstvi in razpoložljivo opremo. Vodja projekta je vpleten v vse faze projekta, medtem ko 
so ostali člani skupine vpleteni le v določene aktivnosti projekta. Poleg že prej omenjenih 
danih omejitev pri izvedbi projekta velja omeniti še zahtevo po doseganju zastavljenega 
cilja v naprej določeni kakovosti in učinkovitosti.  
 
V projektu je sodelovalo več udeležencev, kar je pomenilo veliko medsebojnega 
sodelovanja, od katerega je bil odvisen uspeh izvedbe projekta. Pri tem je imela velik 
pomen pravilna organizacija projekta, komunikacija med udeleženci projekta ter dobro 
vodenje projekta. Odločitev glede organizacije poslovnega srečanja je sprejel generalni 
direktor v sodelovanju z matičnim podjetjem Schneider Electric. Pri tem so bila določena 
finančna sredstva, namenjena izvedbi projekta in vodja izvajanja projekta. Vodenje in 
organizacija sta bila tako prepuščena vodji marketinga. Lokacija srečanja je bila po 
pregledu večih ponudb določena s strani vodje projekta ter generalnega direktorja podjetja. 
Pri sprejemanju ostalih odločitev so bili vključeni vsi člani projektnega tima. 
 
3.5 PLANIRANJE PROJEKTA 
 
Namen planiranja projekta je določitev ciljev in aktivnosti projekta s pomočjo katerih 
bomo te cilje dosegli. Planiranje projekta pomeni zasledovanje jasnega cilja, ki je v tem 
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primeru organizacija in izvedba srečanja s poslovnimi partnerji. Pri tem upoštevamo 
omejitev s časom, definiramo vire projekta ter njihovo razporeditev in seveda izberemo 
organizacijsko strukturo projekta. S projektno organizacijo določimo zadolžitve, 
odgovornosti, avtoritete in funkcije vseh udeležencev v projektu. Določimo aktivnosti, 
vzpostavitev strukture in določimo mesto projekta v organizaciji podjetja. Bistvo 
planiranja projekta je predvsem v usklajevanju vseh aktivnosti tako, da bi dosegli 
zastavljen cilj v določenem roku ter da bi dosegli najvišjo kakovost končne storitve. V 
konkretnem primeru morajo biti vse aktivnosti med seboj usklajene tako, da bo srečanje 
uspešno organizirano in izvedeno v določenem trenutku ter da bo izvedba le-tega prinesla 
pričakovano učinkovitost. 
 
Proces planiranja projekta je v proučevanem projektu izvajal vodja projekta. V celoti je 
določil vse aktivnosti in dejavnosti projekta ter izvedel izbiro članov projektnega tima. 
Vodja je na podlagi potrebnih virov in sredstev naredil še oceno stroškov projekta ter 
ugotovil potreben čas za izvedbo projekta.  
 
3.5.1 Določitev aktivnosti projekta 
 
Planiranje projekta je ključen element zagotavljanja uspešne izvedbe projekta. Prvi korak 
pri planiranju projekta je določitev vseh aktivnosti projekta ter njihov prikaz v spisku 
oziroma tabeli aktivnosti projekta.  
 
Tabela 1: Aktivnosti v proučevanem projektu 

Oznaka 
aktivnosti 

Aktivnost 

  
1. Izdelava terminskega plana 
2. Ustanovni sestanek projektnega tima 
3. Opredelitev vlog in porazdelitev delovnih nalog v projektnemu timu 
4. Kontaktiranje hotela 
5. Določitev datuma poslovnega dogodka 
6. Kontaktiranje pevke (Alenka Godec) in pianista  
7. Določitev števila delavnic, teme delavnic ter vodje delavnic 
8. Izdelava programa poslovnega srečanja 
9. Izdelava vabil  
10. Pošiljanje vabil  

11. 
Kontaktiranje poslovnih partnerjev ter pridobivanje informacij glede 
njihove udeležbe na poslovnem srečanju  

12. 
Kontaktiranje hotela glede predvidene udeležbe na poslovnem srečanju 
(določitev števila nočitev, zajtrk, kosilo, večerja, pijača) 

13. Naročanje in izdelava potrebnega promocijskega materiala podjetja  
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Tabela 1: Aktivnosti v proučevanem projektu 
Oznaka 

aktivnosti 
Aktivnost 

14. 
Kontaktiranje hotela glede prostorske razporeditve delavnic ter potrebne 
opreme za njihovo izvedbo 

15. 
Kontaktiranje logističnega podjetja za prevoz opreme, potrebne za izvedbo 
delavnic 

16. 
Določitev in razporeditev zadolžitev članov projektnega tima ter ostalih 
zaposlenih na samem srečanju   

17. Postavitev delavnic, opreme, plakatov 
18. Izvedba srečanja 

Vir: Lastna izdelava. 
 
Na ustanovnem sestanku projektnega tima je generalni direktor določil ravnatelja oziroma 
vodjo projekta ter projektnega tima. Prva naloga ravnatelja je bila opredelitev vlog 
posameznikov v projektnem timu ter predstavitev terminskega plana projekta. Na podlagi 
tega bom najprej predstavila organizacijsko strukturo, udeležence projekta in njihove 
vloge, planiranje stroškov projekta in časovno analizo proučevanega projekta. 
 
3.5.2 Organizacijska struktura 
 
Podjetje Schneider Electric Slovenija ni tipično projektno orientirana organizacija. Večina 
nalog v podjetju se namreč izvaja v okviru posameznih poslovnih funkcij, določene naloge, 
ki jih v okviru poslovnih funkcij ni možno izvesti, pa se izvajajo projektno.  
 
Projekt je ponavadi umeščen v organizacijo podjetja, saj je z njim tesno povezan. Tako je 
tudi v primeru, ki ga proučujem. Organizacija je projektno matrična, kar pomeni, da 
sodelujoči v projektu ostajajo na svojih delovnih mestih, kjer opravljajo svoje redno delo, 
za katerega odgovarjajo vodji poslovne funkcije. Poleg rednega dela pa sodelujejo še pri 
izvedbi del projekta, za katere pa odgovarjajo vodji projekta. Glede na naravo 
proučevanega projekta je projektno matrična organizacija tudi najbolj primerna za izvedbo 
omenjenega projekta. Prednost omenjene organizacijske strukture je predvsem v večji 
razpoložljivosti informacij in s tem boljši preglednosti nad dejanskim stanjem v projektu. 
 
V nadaljevanju je prikazana organizacijska struktura podjetja Schneider Electric Slovenija, 
iz katere je razvidna prej omenjena oblika organizacije. Kot rečeno gre pri konkretnem 
podjetju za projektno matrično organizacijsko strukturo, v okviru katere zaposleni 
opravljajo svoje vsakodnevne delovne naloge in opravila, po potrebi pa sodelujejo še pri 
izvajanju posameznih projektov. Omenjen način dela je bil prisoten tudi pri izvedbi 
proučevanega projekta organizacije.  
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Vir: Interni podatki podjetja Schneider Electric. 
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3.5.3 Udeleženci projekta in njihove vloge v projektu 
 
Ena izmed točk planiranja projekta je določitev udeležencev projekta, njihovih vlog, 
odgovornosti in sistema poročanja, ki se ga morajo držati. Preden pa se lotimo vsega tega, 
je potrebno udeležence projekta identificirati. Gre za to, da določimo posameznike, 
organizacije, ki so v projekt vključeni aktivno. Prikažemo pa tudi vpliv projekta na 
posamezne interese, ki je lahko za nekoga oziroma nekatere negativen ali pa pozitiven. 
 
Najprej opredelimo najbolj pogoste vloge, ki so značilne za projektni način dela, in sicer: 

- vlogo naročnika projekta, ki je zadolžen za določitev namena in cilja projekta. V 
proučevanem podjetju je naročnik projekta kar vodstvo podjetja Schneider Electric; 

- vlogo ravnatelja projekta, ki je lahko ena oseba ali pa več posameznikov in je 
seveda zadolžena za ravnanje projekta. V proučevanem primeru je ravnatelj 
projekta vodja marketinga, ki je v podjetju zadolžen med drugim tudi za 
organizacijo poslovnih dogodkov; 

- vlogo članov projektnega tima. To so tako zaposleni v podjetju, kot tudi zunanji 
sodelavci. 

 
Število članov projektnega tima je predvsem odvisno od zahtevnosti in velikosti projekta. 
Pri sestavi projektnega tima načeloma upoštevamo več različnih dejavnikov, ki vplivajo 
tako na sestavo kot tudi velikost tima. Ti dejavniki so:  

- cilji projekta. Večje število delnih ciljev pomeni delitev projekta na faze, podfaze 
ter aktivnosti in s tem tudi zahtevo po večjem številu udeležencev; 

- časovni plan projekta, ki nam pove koliko ljudi je potrebnih za pravočasno izvedbo 
in zaključek projekta; 

- razpoložljiva sredstva. Ta ponavadi predstavljajo enega najpomembnejših 
dejavnikov, ki določajo velikost tima. 

 
Poleg zgoraj omenjenih dejavnikov, ki močno vplivajo na izbiro števila članov projektnega 
tima, velja omeniti še en dejavnik, ki je tudi pomemben pri sestavi projektnega tima, in 
sicer osebno in strokovno ujemanje članov tima. S pravo izbiro članov se namreč lahko 
izognemo številnim konfliktnim situacijam, ki bi lahko nastale kot posledica osebnih 
oziroma strokovnih nesoglasij. 
 
Predvideni člani projektnega tima, ki bo izvajal proučevani projekt,  so: 

- naročnik projekta, to je generalni direktor podjetja Schneider Electric Slovenija; 
- ravnatelj projekta, to je vodja marketinga v podjetju. Poleg rednih delovnih nalog je 

zadolžen tudi za izvedbo raznih srečanj v okviru promoviranja same blagovne 
znamke podjetja ter ohranjanja dobrih poslovnih odnosov s poslovnimi partnerji 
podjetja; 
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- asistent pisarne, to je oseba v podjetju, zadolžena za koordinacijo vseh nalog v 
okviru celotne pisarne. V konkretnem projektu pa je desna roka ravnatelja, prisotna 
pri vseh odločitvah glede izvedbe poslovnega srečanja; 

- predstavnica Grand hotela Rogaška, zadolžena za dejansko izvedba projekta na 
izbrani lokaciji; 

- predstavnik za komuniciranje, to je specialist za komuniciranje, ki je v podjetju 
zadolžen za izdelavo promocijskega materiala. Pri omenjenem projektu so njegove 
naloge izdelava vabil ter izdelava ostalega promocijskega materiala, potrebnega za 
konkreten projekt; 

- vodja logistike, to je oseba, ki v podjetju opravlja delovne naloge povezane z 
logistično podporo poslovanju podjetja. Pri proučevanem projektu je zadolžena za 
pravilno in pravočasno dostavo materiala in opreme, potrebne za uspešno izvedbo 
projekta; 

- produktni vodje v podjetju, zadolženi za pripravo in izvedbo delavnic. 
 
V proučevanem projektu sem sodelovala tudi sama. Kot asistent pisarne v podjetju sem 
bila skupaj z vodjo projektnega tima zadolžena za celotno pripravo in izvedbo projekta. 
Sodelovanje se je začelo s prvim sestankom, na katerem sva določila terminski plan 
projekta ter člane projektnega tima, opredelila njihove vloge, zadolžitve in odgovornosti. 
Pri tem sva seveda upoštevala tako časovno omejenost kot tudi omejitve z razpoložljivimi 
sredstvi, namenjenimi za izvedbo proučevanega projekta. Skozi celoten projekt sem 
skrbela za pravočasno izvedbo vseh aktivnosti, potrebnih za uspešno doseganje 
postavljenega cilja.   
 
3.5.4 Časovno planiranje projekta 
 
Zaradi pravočasne izvedbe projekta je potrebno natančno planirati čas trajanja vsake 
posamezne aktivnosti. Potrebno je natančno določiti njihov začetek, čas trajanja ter njihovo 
zaporedje. Določitev časa trajanja aktivnosti je lahko zelo težka, celo nemogoča. Odvisna 
je od vrste aktivnosti ter vrste projekta. Olajševalne okoliščine so predvsem izkušnje, 
pridobljene pri prejšnjih, podobnih projektih.  
 
Časovno trajanje projekta pomeni določiti najzgodnejši možni začetek in konec vsake 
posamezne aktivnosti ter seveda najkasnejši možni začetke in konec vsake izmed 
aktivnosti.  
 
Pri izvedbi proučevanega projekta je bilo časovno planiranje projekta bistvenega pomena, 
saj je bilo potrebno srečanje izvesti na točno določen dan. Pri planiranju smo uporabili 
mrežno analizo, ki se prične z natančnim definiranjem vseh aktivnosti projekta, njihovim 
tajanjem in določitvijo izvajalcev vsake izmed aktivnosti. Trajanje posamezne aktivnosti je 
odvisno predvsem od vrste in količine dela, ki ga je potrebno opraviti za izvedbo 
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aktivnosti, opreme itd. Pri tem si pomagamo s tabelo, ki vsebuje seznam vseh aktivnosti 
projekta, njihovo trajanje ter izvajalce. 
 
Tabela 2: Seznam aktivnosti, njihovo trajanje in vir 

Oznaka 
akt. 

Aktivnost 
Neposr. 
prednik 

Trajanje Sodelavec 

     

1. Izdelava terminskega plana  1 teden 
ravnatelj (50%), 
asistent (50%) 

2. 
Ustanovni sestanek 
projektnega tima 

1 2 ure 
ravnatelj (50%), 
asistent (50%) 

3. 
Opredelitev vlog in 
porazdelitev delovnih 
nalog v projektnemu timu 

1 1 ura 
ravnatelj (50%), 
asistent (50%) 

4. Kontaktiranje hotela 1 1 ura asistent (100%) 

5. 
Določitev datuma 
poslovnega dogodka 

4 1 ura 
ravnatelj (50%), 
asistent (50%) 

6. 
Kontaktiranje pevke in 
pianista 

4,5 1 ura asistent (100%) 

7. 
Določitev števila delavnic, 
teme delavnic ter vodje 
delavnic 

3 1 teden ravnatelj (100%) 

8. 
Izdelava programa 
poslovnega srečanja 

7 2 dni 
ravnatelj (50%), 
asistent (50%) 

9. Izdelava vabil 8 3 tedne 
specialist za komun. 

(100%) 
10. Pošiljanje vabil 9 1 teden asistent (100%) 

11. 
Kontaktiranje poslovnih 
partnerjev glede njihove 
udeležbe na srečanju 

10 2 tedna zaposleni (100%) 

12. 
Kontaktiranje hotela glede 
predvidenega števila 
nočitev, hrane, pijače 

11 1 teden asistent (100%) 

13. 
Naročanje in izdelava 
potrebnega promocijskega 
materiala podjetja 

7,8,11 3 tedne 
specialist za komun. 

(60%), ravnatelj 
(30%), asistent (10%) 
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Tabela 2: Seznam aktivnosti, njihovo trajanje in vir 

Oznaka 
akt. 

Aktivnost 
Neposr. 
prednik 

Trajanje Sodelavec 

14. 

Kontaktiranje  hotela glede 
prostorske razporeditve 
delavnic ter potrebne 
opreme za njihovo izvedbo 

7 1 teden asistent (100%) 

15. 

Kontaktiranje logističnega 
podjetja za prevoz opreme, 
potrebne za izvedbo 
delavnic  

14 2 tedna vodja logistike (100%)

16. 

Določitev in razporeditev 
zadolžitev članov 
projektnega tima ter ostalih 
zaposlenih na samem 
srečanju  

7 1 dan 
ravnatelj (50%), 
asistent (50%) 

17. 
Postavitev delavnic, 
opreme, plakatov 

14, 16 1 dan 

asistent (20%), 
predstavnica hotela 
(20%), produktni 

vodje 4 (vsak 15%) 

18. Izvedba srečanja 16, 17 1 dan 

asistent (60%), 
predstavnica hotela 

(30%), ravnatelj 
(10%) 

Podporna dejavnost 

19. Sestanek projektnega tima 
vsak prvi 

pon. v 
mesecu 

2 uri 
ravnatelj (100%), 
asistent (100%) 

Vir: Lastna izdelava. 
 
S pomočjo zgornje tabele nato s posebnim programom izdelamo terminski plan projekta. 
Plan je narejen  po posameznih fazah projekta in je prikazan v nadaljevanju, v sliki 3. Iz 
slike so razvidne vse potrebne aktivnosti za uspešno izvajanje projekta, njihovo časovno 
trajanje, izvajalci posamezne aktivnosti ter njihovo zaporedje. Slika pa seveda prikazuje 
tudi planiran začetek in konec izvedbe projekta.  
 
 
 
 
 
 



Slika 3: Terminski plan projekta 
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Vir: Lastna izdelava. 
3.5.5 Planiranje stroškov 
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Pri planiranju stroškov projekta je značilno, da te planiramo po posameznih aktivnostih, ki 
sestavljajo projekt. V proučevanem projektu je planiranje stroškov predstavljalo 
pomemben del planiranja projekta, saj so bila finančna sredstva za izvedbo projekta 
vnaprej določena in so tako predstavljala omejitev pri izvedbi projekta.  
 
Planirati je bilo potrebno stroške materiala ter stroške storitev, medtem ko neposrednih 
stroškov dela ni bilo, saj člani projektnega tima za svoje delo niso prejeli nobenega 
dodatnega plačila. Pri planiranju stroškov sta sodelovala ravnatelj projekta in asistent, ki 
sta na podlagi informacij in podatkov, dobljenih pri izvedbi podobnega projekta leto 
poprej, na ustanovnem sestanku sestavila okvirni plan stroškov projekta in določila 
količino finančnih sredstev, namenjenih posamezni aktivnosti projekta. Sledila je sprotna 
kontrola porabljenih finančnih sredstev na vsakem mesečnem sestanku z namenom, da 
poraba ne bi presegla omejenih sredstev za izvedbo proučevanega projekta. 
 
Tabela 3: Plan stroškov 

Aktivnost Stroški 

  
Zabavni del programa (nastop pevke in pianista) 1.600,00€
Hrana, pijača, nočitve 14.500,00€

• Zajtrk 2.200,00€
• Kosilo 5.200,00€
• pokušina vin 1.100,00€
• večerja 800,00€
• pijača 2.200,00€
• nočitev 3.000,00€

Izdelava in pošiljanje vabil 315,00€
Izdelava promocijskega materiala 1.700,00€

• =S= kozarci 700,00€
• plakati 200,00€
• =S= ovratniki, kemični svinčniki, bloki ter 

vrečke 
800,00€

Logistika 420,00€
Skupaj 18.535,00€

Vir: Interni podatki podjetja Schneider Electric Slovenija. 
 
Tabela 3 prikazuje vse stroške povezane z izvedbo proučevanega projekta; organizacija 
poslovnega srečanja.  
3.6 UVELJAVLJANJE PROJEKTA 
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Kot sem že omenila, pomeni uveljavljanje projekta kadrovanje udeležencev projekta, 
vodenje, motiviranje ter komuniciranje.  
 
3.6.1 Kadrovanje 
 
Kadrovanje se začne z izbiro ravnatelja projekta in predstavlja najpomembnejši del tega 
procesa. Pri izbiri ravnatelja je potrebno upoštevati, da ima ta ustrezno strokovno znanje o 
vsebini projekta, metodološko znanje s področja planiranje in kontrole, sposobnosti 
vodenja projektnega tima ter ustrezne osebnostne lastnosti. Pri izvedbi proučevanega 
projekta je ravnatelj projekta vodja marketinga v podjetju. 
 
Osnovna naloga ravnatelja projekta je bila doseganje zastavljenih ciljev projekta. Poleg že 
omenjenih nalog pa so bile naloge ravnatelja projekta tudi določanje vlog članov projekta, 
delegiranje nalog, odgovornosti ter pristojnosti, svetovanje članom projektnega tima, 
prenos znanja in izkušenj, stalno spremljanje in kontrola projekta. S tem je bilo 
zagotovljeno pravočasno odpravljanje morebitnih problemov in nevarnosti, ki bi lahko 
povzročile nepravočasno izvedbo projekta. Pri izvedbi proučevanega projekta so mu 
pomagali vsi člani projektnega tima, ki so na projektnih sestankih redno poročali o svojem 
delu in s tem omogočili sprotno kontrolo izvajanja projektnih ciljev ter sprotno odpravo 
morebitnih problemov in nevarnosti. Z izvajanjem posameznih aktivnosti projekta, za 
katere so bili zadolženi člani projektnega tima, se je odgovornost prenesla z ravnatelja na 
vse člane projekta. Skupaj z odgovornostjo pa so se prenesle tudi pristojnosti. Ob 
zaključku projekta so bili vsi člani razrešeni svojih odgovornosti in pristojnosti, ki so jih 
prejeli za čas izvajanja proučevanega projekta. 
 
Prednost dela pri proučevanem projektu je bila velika količina samostojnosti pri 
opravljanju posameznih nalog. Skupaj z ostalimi člani tima smo tako lahko resnično 
uporabili vse svoje znanje in izkušnje pri izvedbi projekta. Ravnatelj projekta nam je bil s 
svojim znanjem in izkušnjami vedno pripravljen odgovarjati na morebitna vprašanja, ob 
pojavu določenega problema pa je imel eno ključnih nalog pri njegovem reševanju. Zaradi 
časovne in finančne omejenosti izvedbe projekta je bila izbira primernega ravnatelja 
projekta še večjega pomena. Zaradi teh omejitev je bila bistvena ravnateljeva sposobnost 
dobrega gospodarjenja s časom in omejenimi finančnimi sredstvi. Za dosego le tega pa je 
bila potrebna izjemna sposobnost vodenja, komuniciranja, organiziranja delovanja 
projektnega tima, motiviranja, kreativnosti. 
 
Uspešna izvedba projekta je odvisna predvsem od prave izbire članov projektnega tima. 
Glavna značilnost projektov je namreč ta, da so ti sestavljeni iz večih delnih nalog, ki vse 
skupaj dajejo neko zaključeno celoto. Te delne naloge pa opravlja več različnih oseb, ki pa 
so del projektnega tima.  
Pri izvedbi proučevanega projekta so bili člani projektnega tima:  
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- ravnatelj projekta, to je vodja marketinga v podjetju; 
- asistent pisarne, to je oseba v podjetju, zadolžena za koordinacijo vseh nalog v 

okviru celotne pisarne; 
- predstavnica Grand hotela Rogaška; 
- predstavnik za komuniciranje; 
- vodja logistike, to je oseba, ki v podjetju opravlja delovne naloge povezane z 

logistično podporo poslovanju podjetja; 
- produktni vodje v podjetju; 
- vsi zaposleni v podjetju. 

 
Velikost projektnega tima je odvisna od zahtevnosti samega projekta ter heterogenosti 
znanja, potrebnega za uspešno izvedbo projekta. Idealen tim naj bi štel šest članov. 
Izkušnje so namreč pokazale, da večji ali manjši timi delujejo manj uspešno. Razlog za 
neuspešnost manjših timov je predvsem v preobremenjenosti članov, saj so ti zaradi 
manjšega števila primorani opravljati večje število delovnih nalog. Medtem ko so večji 
timi neuspešni predvsem zaradi slabše medsebojne povezanosti in komunikacije, ki 
posledično pripelje do raznoraznih konfliktov, izvajanje posameznih aktivnosti pa ni več 
ciljno usmerjeno. Proučevani tim je sicer sestavljen iz večjega števila članov, kot posledica 
doseganja zastavljenega cilja projekta v celoti. Velja pa omeniti, da je le del teh članov 
prisotnih pri izvedbi projekta skozi njegov celoten čas trajanja. 
 
3.6.2 Vodenje 
 
Kot sem že ugotovila, pomeni ravnanje v projektu usklajevanje aktivnosti oziroma 
delovnih nalog, ki so bile planirane. V proučevanem projektu je bila vloga ravnatelja 
predvsem koordiniranje nalog članov ter s tem zagotavljanje pravočasne izvedbe projekta. 
Njegove primarne naloge so tako zajemale predvsem organiziranje, skrb za izvajanje ter 
kontroliranje.  
 
Bistvo vloge ravnatelja pa gre iskati predvsem v njegovih sposobnostih usmerjanja vseh 
članov projektnega tima k postavljenim ciljem, sposobnostih spodbujanja in motiviranja 
članov ter po potrebi svetovanja. Pri tem je izrednega pomena značaj ravnatelja, kateremu 
vsi člani projektnega tima sledimo. Moč ravnatelja namreč ne izhaja izključno iz 
statusnega položaja, temveč predvsem iz njegove osebnosti. Člani projektnega tima morajo 
namreč vodji zaupati, prepričani morajo biti v njegove vodstvene sposobnosti, znanje in 
izkušnje. V tem primeru so mu pripravljeni slediti.  
Pri izvedbi proučevanega projekta je bila vloga vodje oziroma ravnatelja projekta prvotno 
postaviti cilje ter razdeliti delovne naloge med člane tima. Na podlagi izkušenj, 
pridobljenih pri izvajanju podobnih projektov v preteklosti, je članom pomagal z dajanjem 
informacij za lažjo izvedbo dodeljenih delovnih nalog. Zaradi časovne in finančne 
omejitve pri izvajanju projekta je dajal velik poudarek medsebojni komunikaciji, ki je bila 
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ključnega pomena za pravočasno izvajanje vseh zastavljenih aktivnosti in delovnih nalog. 
Pri sprejemanju odločitev je upošteval mnenja članov, ki so bili tako soudeleženci pri vseh 
večjih odločitvah. Vloga ravnatelja je bila torej predvsem koordinacija dela ter stalno 
spodbujanje dvosmerne komunikacije, ki je bila pri projektu izjemnega pomena za dosego 
zastavljenega cilja. 
 
Sama sem bila del tima, ki je izvajal proučevani projekt. Iz lastnih izkušenj lahko povem, 
da je dajal vodja ves čas izvedbe občutek enakovrednosti vseh članov tima. Njegova vloga 
je bila vidna predvsem v stalni kontroli pravočasnega izvajanja dodeljenih nalog, saj je bila 
od tega odvisna pravočasna izvedba projekta. Pri tem pa je uporabljal predvsem eno 
orodje, to je stalno komuniciranje z vsemi člani projektnega tima.  
 
3.6.3 Komuniciranje 
 
Za uspešno delovanje projektnega tima je pomembna komunikacija med člani, ki 
sestavljajo ta projektni tim. S komunikacijo namreč pride do izmenjav izkušenj, informacij 
in podatkov, ki so pomembni pri izvajanju projekta. Komunikacija pa je izrednega pomena 
tudi pri reševanju problemov in preprečevanju morebitnih konfliktov, do katerih bi lahko 
prišlo, če člani projektnega tima med seboj ne bi komunicirali. 
 
Pri izvedbi proučevanega projekta je bilo komuniciranje med člani projektnega tima zgolj 
neformalno, potekalo pa ni samo na rednih sestankih projektnega tima, temveč tudi izven 
teh. Kar pomeni, da je bilo komuniciranje glede poteka izvajanja dodeljenih nalog skoraj 
vsakodnevno. Redni sestanki projektnega tima so pomenili za vodjo predvsem 
pridobivanje informacij v zvezi s potekom izvedbe projekta v dogovorjenem času in v 
okviru omejenih finančnih sredstev, reševanje morebitnih problemov, dajanje nasvetov ter 
upoštevanje mnenj in rešitev ostalih članov projektnega tima. 
 
Pri komuniciranju z vsemi člani projektnega tima je bila pomembna vloga asistenta, ki je 
bil edini, ki je sodeloval z vsemi člani tima. Vodja je tako vse informacije v zvezi s 
potekom projekta pridobil kar preko asistenta. Skupaj z vodjo sta tako sprejemala vse 
odločitve ter reševala vse probleme, ki so se pojavili pri izvajanju zastavljenih aktivnosti 
projekta. 
 
Kot je bilo že ugotovljeno, sta za projektno komuniciranje značilni predvsem dve obliki 
komuniciranja, in sicer ustna ter pisna. Pri proučevanem projektu se je uporabljala 
predvsem ustna oblika komunikacije, saj je bil s tem omogočen hiter prenos informacij 
med vsemi člani projektnega tima. Prednost ustnega komuniciranja pa je tudi v takojšnji 
povratni informaciji ter možnosti komuniciranja z večimi člani tima hkrati. Pisno 
komuniciranje je bilo uporabljeno predvsem pri tistih aktivnostih, kjer je bilo to zahtevano 
zaradi pisne potrditve o izvedbi določenih aktivnostih. Pri ustnem komuniciranju so bili 
izrednega pomena sestanki, kjer je bilo možno komunicirati z vsemi člani tima hkrati. 
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Iz lastnih izkušenj lahko povem, da je bila komunikacija pri izvedbi proučevanega projekta 
neformalna, potekala je horizontalno, vsi člani so svobodno komunicirali med seboj. Člani 
so si tako neprestano izmenjavali mnenja, stališča, izkušnje, dajali oziroma prejemali 
nasvete, skupaj reševali probleme itd. Ravno ta oblika komuniciranja je na koncu 
zagotovila pravočasno izvedbo vseh nalog in aktivnosti, ki so privedle do uspešnega 
zaključka proučevanega projekta. 
 
3.6.4 Motiviranje 
 
Na uspešnost projektnega tima, kot tudi uspešnost posameznega člana projektnega tima pri 
opravljanju dodeljenih projektnih nalog v veliki meri vpliva njegova motiviranost 
(Rozman, Kovač, Koletnik, 1993, str. 213). Prizadevnost članov projektnega tima in 
količina vloženega truda v izvajanje projekta je ob ustrezni nagradi večja. Pomembno pa 
je, da ustrezno motiviramo tako celoten projektni tim kot tudi posameznega člana 
projektnega tima. Motiviranje mora biti prisotno že na začetku projekta in potekati skozi 
celotno izvajanje projekta.  
 
Lipovec (1987, str. 114) v svoji teoriji navaja več dejavnikov motiviranja, ki so značilni za 
primer projekta. Spodaj navedeni so bili prisotni tudi pri proučevanem projektu: 

- zanimivost dela: delovne naloge proučevanega projekta so bile zelo razgibane in 
zanimive. Vsak član tima je opravljal dela z različnih področij, ki drugače niso del 
njegovih rednih zadolžitev v podjetju;  

- samostojnost pri delu in prevzemanje odgovornosti za svoje delo: izvedba 
proučevanega projekta je bila razdeljena na več posameznih aktivnosti, ki so od 
izvajalcev, članov tima, zahtevale določeno mero samostojnosti in odgovornosti za 
njihovo uspešno izvedbo. Uspešnost posameznega člana tima pa je posledično 
imela vpliv na uspešnost tima kot celote. Pri svojih odločitvah so tako člani ravnali 
premišljeno in preudarno; 

- možnost doseganja osebnih ciljev: pri proučevanem projektu so bili osebni cilji 
povezani predvsem s pridobivanjem novih izkušenj in znanj, osebno rastjo ter 
delom v timu; 

- osebna strokovna rast: pri izvajanju proučevanega projekta se osebna strokovna rast 
nanaša predvsem na pridobivanje znanj s področja organizacije; 

- priznanje za delo: pri izvedbi proučevanega projekta je bilo nagrajevanje pretežno v 
obliki pohvale za uspešno opravljeno delo. 

 
Pri izvedbi proučevanega projekta je bilo orodje, ki ga je uporabljal vodja projekta za 
motviranje članov projektnega tima, predvsem kritika oziroma pohvala. Denarna nagrada 
ni predstavljala enega izmed dejavnikov motiviranja, saj člani, ki so sodelovali pri 
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projektu, za svoje delo niso prejeli posebnega plačila. Pohvala oziroma kritika je bila 
izrečena takoj in naglas, prišla pa je izključno od vodje projekta.  
 
Motiviranje pri proučevanem projektu je bilo zahtevno ravno zaradi tega, ker sodelujoči za 
opravljeno delo pri projektu niso bili dodatno denarno nagrajeni. Iz tega razloga je vodja s 
pomočjo nenehnega komuniciranja sproti ugotavljal probleme, različne motive in potrebe 
članov tima, zaradi katerih so bili ti pripravljeni vložiti v projekt svoj maksimum. Proces 
motiviranja je namreč potrebno nenehno spremljati in ga na podlagi pridobljenih 
informacij tudi obnavljati. 
 
3.7 KONTROLA PROJEKTA 
 
Planiranju in uveljavljanju projekta vedno sledi izvajanje projekta. Da bi izvajanje 
planiranih aktivnosti in delovnih nalog potekalo tako, kot je bilo prvotno planirano, pa si 
pomagamo z orodjem kontroliranja oziroma kontrole projekta. Običajno potek izvajanja 
projekta kontroliramo skozi njegovo celotno izvedbo ter s tem sproti ugotavljamo 
odstopanja, določamo vzroke, zaradi katerih je do teh odstopanj prišlo, in sprejemamo 
ukrepe za njihovo odpravo.  
 
Za projektni način dela je torej značilna sprotna kontrola izvajanja projekta. Ta se izvaja s 
pomočjo pridobljenih informacij s strani vseh članov projektnega tima v zvezi s projektom 
in njegovim napredkom. Na osnovi pridobljenih informacij primerjamo dejansko stanje s 
planiranim ter ugotavljamo morebitna odstopanja. Če je prišlo do odstopanj, sprejmemo 
ukrepe za njihovo uspešno odpravo. Pri projektih so običajno predmet kontrole predvsem 
čas, stroški ter kakovost izvedbe projekta. 
 
Pri kontroli proučevanega projekta je šlo predvsem za spremljanje izvajanja vseh 
planiranih aktivnosti, ali se te izvajajo v planiranem času, v okviru planiranih stroškov in 
planirane kakovosti. Pri tem so bila ugotovljena manjša odstopanja, povezana predvsem s 
časom izvajanja, ki pa so bila sproti uspešno odpravljena in niso vplivala na končni rezultat 
projekta. Pri kontroli projekta so sodelovali vsi člani tima s posredovanjem ustreznih 
informacij in podatkov, na podlagi katerih so se ta odstopanja ugotavljala in nato s 
pomočjo ravnatelja tudi uspešno reševala. Kot že rečeno, je bila glavna omejitev pri 
izvedbi proučevanega projekta čas, saj je bil zaključek projekta natančno določen in do 
zamika ni smelo priti. Zato je bila kontrola trajanja posameznih aktivnosti projekta še 
toliko bolj pomembna. Poleg te omejitve pa ne gre zanemariti tudi omejitve z 
razpoložljivimi finančnimi sredstvi za izpeljavo proučevanega projekta. S sprotno kontrolo 
so se stroški projekta pozorno spremljali in odstopanja vsaj delno reševala sproti.  
 
Pri reševanju odstopanj so se uporabljali različni instrumenti. V primeru počasnejšega 
izvajanja določenih aktivnosti smo se posluževali prerazporeditve delovnih nalog in s tem 
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pravočasne izvedbe aktivnosti. Težje je bilo reševanje odstopanj povezanih s finančno 
omejitvijo izvedbe projekta. Pri tem smo se delno posluževali prerazporeditve določenih 
sredstev na aktivnosti, ki so se izkazale dražje od prvotno planiranega. Že od vsega začetka 
pa je bila predvidena določena rezerva finančnih sredstev, ki se je v tem primeru uporabila 
kot rešitev odstopanj. 
 
3.8 ZAKLJUČEK PROJEKTA 
 
Zaključek projekta pomeni pripravo poročila s strani ravnatelja projekta za naročnika 
projekta. Pri proučevanem projektu je bil naročnik projekta podjetje samo, ravno tako so 
bili izvajalci projekta pretežno zaposleni v podjetju. Poročilo o uspešnosti izvedbe je zaradi 
narave projekta pomenilo zbiranje vtisov v zvezi s projektom tako s strani članov 
projektnega tima kot s strani vseh udeležencev na samem srečanju. Namen pridobljenih 
informacij pa je bil predvsem ugotavljanje napak ter iskanje rešitev za naslednji podoben 
projekt v prihodnosti. Omenjen način zbiranja informacij se je izkazal za zelo uporabnega, 
saj smo na tak način s prve roke izvedeli kako še izboljšati izvedbo proučevanega projekta.  
 
3.9 TVEGANJE PROJEKTA 
 
Kot že rečeno, pomeni tveganje projekta predvsem nevarnost, da bi prišlo do odstopanj pri 
stroških projekta, časovne omejitve projekta ali pa kakovosti projekta, kar pomeni, da je 
potrebno tveganje upoštevati v vseh fazah izvajanja projekta. Pri konkretnem projektu je 
bilo prisotno predvsem tveganje, povezano s finančnim planiranjem projekta. 

 
Pri planiranju projekta se je upošteval možen razvoj neugodnih dogodkov, povezanih 
predvsem s finančnimi sredstvi, časom, ljudmi ter delovnimi predmeti. Pri planiranju 
projekta so se tako že upoštevale mogoče ovire, do katerih bi lahko prišlo med izvajanjem 
samega projekta, in se iskale rešitve za odpravo le-teh. Največ truda je bilo vloženega 
predvsem v možnost finančnega tveganja, ki bi pomenilo prekoračitev dovoljene porabe 
finančnih sredstev za izvedbo konkretnega projekta. Pri tem smo si pomagali predvsem s 
finančnimi podatki izvedbe projekta leto poprej, ki so nam omogočili dokaj natančno 
finančno analizo in s tem izvedbo projekta v mejah dovoljene porabe finančnih sredstev. 
 
Poleg finančnega tveganja je bilo, sicer v manjši meri, prisotno tudi tveganje povezano z 
ljudmi v smislu pomanjkanja delovne moči pri izvajanju vseh potrebnih aktivnosti projekta 
oziroma preobremenjenost nekaterih članov projektnega tima. Omenjeni problem pa se je 
reševal sproti, na podlagi rezultatov, pridobljenih s sprotno kontrolo projekta.  
 
Poleg tega je bilo prisotno tudi tveganje v zvezi s kakovostjo izvedbe projekta. Kakovost je 
bila pomembna predvsem z vidika končnega zadovoljstva poslovnih partnerjev z namenom 
ohranjanja dobrih poslovnih odnosov in uspešnega poslovanja v prihodnosti. 
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4 UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE 
 
Na podlagi teoretičnih spoznanj, obravnavanih v diplomskem delu, in lastnih izkušenj, 
pridobljenih s prisotnostjo pri izvedbi proučevanega projekta, podajam naslednje 
ugotovitve in predloge za izboljšanje: 
 

- Izvedba proučevanega projekta je bila umeščena v obstoječo organizacijo podjetja 
na podlagi projektno-matrične organizacije. Značilnosti projektno-matrične 
organizacije pa so timsko delo in visoka predanost delu. Ta oblika namreč zahteva 
opravljanje tako funkcijske kot projektne vloge organizacije. Prednosti omenjene 
oblike gre iskati predvsem v njeni učinkovitosti in fleksibilnosti, slabosti pa 
predstavljajo predvsem skupno odločanje, kooperativno vodenje in slabo 
opredeljene pristojnosti in odgovornosti. Vse omenjene slabosti je bilo moč 
zaslediti tudi pri izvajanju proučevanega projekta. V prihodnje je možno omenjene 
slabosti odpraviti z vnaprej točno določenimi nalogami ter pristojnostjo in 
odgovornostjo vsakega člana projektnega tima posebej. Pri tem naj izpostavim 
predvsem vlogo projektnega vodje, ki je prava oseba za prvotno porazdelitev nalog, 
kot tudi pristojnosti in odgovornosti posameznih članov projektnega tima. 

 
- Prednost projektno-matrične organizacije je v konkretnem primeru tudi v tem, da je 

bil projektni in funkcijski vodja ena in ista oseba. Prednost tega je predvsem v tem, 
da ni bilo potrebe po dvojnem sodelovanju. Vse probleme vezane na konkreten 
projekt ali pa na redno delo v podjetju so člani tima reševali samo z eno osebo. To 
pa pomeni tudi optimalno izrabo delovnega časa in sredstev podjetja. Hkrati pa 
predstavlja to tudi nevarnost organizacije, ki jo najdemo v predanosti vodje 
projekta eni ali drugi funkciji, to je funkciji projektnega vodje oziroma funkciji 
vodje marketinga. Nevarnost gre iskati predvsem v večjem posvečanju samo eni 
izmed vlog in s tem manj kakovostno opravljanje dodeljenih delovnih nalog na 
obeh področjih.  

 
- Časovna analiza projekta je pokazala preobremenjenost dveh članov projektnega 

tima: projektnega ravnatelja ter asistenta. Izkazalo se je, da je bila večina aktivnosti 
opravljena s strani asistenta. Preobremenjen pa je bil tudi ravnatelj projekta. 
Problem je rešljiv s smiselno razporeditvijo nalog oziroma projektnih aktivnosti 
med člane projektnega tima že v fazi planiranja projekta. Omenjena naloga je v 
rokah ravnatelja projekta, izvedena pa naj bo na ustanovnem sestanku projekta. 
Morebitno preobremenjenost je potrebno spremljati skozi celotno izvedbo projekta. 
V primeru ugotovitve preobremenjenosti katerega izmed članov projektnega tima je 
treba ukrepati takoj in prerazporediti naloge oziroma projektne aktivnosti na ostale 
člane projektnega tima. 
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- Pri izvedbi proučevanega projekta velja izpostaviti tudi način motiviranja članov 
projektnega tima. Kot sem že omenila, je bilo motiviranje članov predvsem v obliki 
pohvale. Čeprav danes obstaja vrsta orodij za motiviranje zaposlenih, bi 
motivacijsko orodje v obliki denarne nagrade še dodatno motiviralo člane 
projektnega tima pri izvajanju proučevanega projekta.  

 
- Pogoj za ustvarjalno vzdušje so dobri odnosi med člani tima. Kljub temu je pri 

izvedbi konkretnega projekta prihajalo do manjših konfliktov, katerih rezultat pa so 
bile predvsem ustvarjalne ideje. Potrebno je skrbeti, da konflikti ne prerastejo v 
večje probleme, saj to pomeni izgubo časa pri izvajanju projekta ter slabšo 
kakovost končnega rezultata projekta. Prava mera konfliktov idej, ki so 
podkrepljeni s konkretnimi argumenti, je formula za dobre odnose v timu in 
uspešno izvedbo projekta. 

 
- Kot sem že navedla, je potekalo komuniciranje pri izvajanju konkretnega projekta 

med vsemi člani projektnega tima. Kljub temu pa je bil samo en član tima, ki je 
stalno komuniciral z vsemi ostalimi člani projektnega tima. To je bilo včasih 
obremenjujoče in zahtevno. Povezano pa je s prej omenjenim problemom 
preobremenjenosti dela. Problem komunikacije bi lahko rešili s prerazporeditvijo 
zadolžitev med ostale člane projektnega tima. 

 
Kljub vsem naštetim slabostim je bil projekt kot celota uspešen in kakovostno izveden v 
predvidenem času ter v okviru načrtovanih finančnih sredstev in virov. Dosežen je bil 
zastavljen cilj, to je izvedba poslovnega dogodka letno srečanje s poslovnimi partnerji 
podjetja Schneider Electric Slovenija. 
  
5 SKLEP 
 
Podjetja se danes zaradi hitro rastočega trga in vsakodnevnih sprememb v okolju za 
doseganje čim večje uspešnosti pri svojem poslovanju poslužujejo projektnega načina dela. 
V že obstoječe organizacijske oblike poslovanja umestijo projektni način dela, ki 
zagotavlja večjo učinkovitost. Projektno ravnanje je tako danes prisotno na vseh področjih 
človekovega ustvarjanja. Prisoten je tako v gospodarskih družbah kot tudi negospodarskih. 
Prednosti projektnega načina dela pa so predvsem v njegovi učinkovitosti, saj je projektna 
oblika v primerjavi s klasično obliko vodenja in funkcijskim pristopom veliko uspešnejša. 
Druga prednost pa je v tem, da je pri reševanju problemov pri projektnem načinu dela 
prisotnih več strokovnjakov z različnih področij, ki omogočajo kakovostnejšo rešitev 
problema. To je zlasti pomembno zaradi vedno bolj kompleksnega sodobnega okolja, kjer 
je postal interdisciplinirani pristop nujen pri reševanju problemov. 
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Med številnimi projekti, ki jih izvajajo podjetja, predstavlja izvedba poslovnega dogodka, 
kot je organizacija letnega poslovnega srečanja, nalogo, ki ima vse značilnosti projektnega 
načina dela. Začenši s planiranjem projekta, kateremu nato sledi organiziranje, vodenje in 
kontroliranje. V fazi planiranja projekta gre za zamišljanje ciljev in oblikovanje poti za 
doseganje teh ciljev. Namen planiranja pa je uskladiti vse aktivnosti tako, da bo projekt 
izveden pravočasno oziroma v čim krajšem času, s čim manjšimi stroški ter kar se da 
kakovostno. Organiziranje projekta pomeni oblikovanje projektnega tima, določitev 
zadolžitev in odgovornosti ter s tem oblikovanje organizacijske strukture projekta ter 
medsebojne povezanosti članov projektnega tima. Vodenje je pri projektnem načinu dela 
največkrat demokratično. Poudarek je na medsebojni komunikaciji vseh članov 
projektnega tima. Običajna za projektni način dela pa je tudi stalna kontrola poteka izvedbe 
projekta, ki omogoča sprotno odkrivanje problemov in njihovo takojšnjo odpravo. Predmet 
kontrole je samo izvajanje posameznih aktivnosti, izvedba v začrtanih rokih, stroški 
izvajanja aktivnosti ter kakovost izvedbe. 
 
Na podlagi ugotovljenega lahko rečem, da gre pri ravnanju projekta »Organizacija 
poslovnega dogodka podjetja Schneider Electric Slovenija: letno srečanje s poslovnimi 
partnerji« za dokaj zahtevno nalogo, ki zahteva maksimalno učinkovitost celotnega 
projektnega tima. Glavni cilj projekta je uspešna in kakovostna izvedba poslovnega 
srečanja in s tem maksimalno zadovoljstvo poslovnih partnerjev. Za doseganje tega je 
potreben predvsem jasno zastavljen cilj, ki je enako pomemben vsem članom projektnega 
tima. Pri tem pa je bistvena komunikacija med člani in vodjo tima. 
 
V zadnjem poglavju diplomskega dela na podlagi osebnih izkušenj in teoretičnih 
ugotovitev navajam predloge za izboljšavo izvedbe proučevanega projekta. Splošna ocena 
izvedbe je dobra, saj je bil projekt izveden v predvidenem časovnem roku in v okviru 
zaželene stopnje kakovosti. Na koncu lahko povzamem, da konkretni primer predstavlja 
klasično obliko projektnega načina dela in metodologije. Ravno ta način dela je omogočil 
pravočasno in kakovostno dosežen cilj projekta. 
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