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POVZETEK  

V diplomski nalogi nas zanima, kako je podjetje MD Trade, d. o. o., izvedlo načrtovanje 

projekta izgradnje poslovno-skladiščnega objekta. Pri zbiranju potrebnih podatkov za 

raziskavo smo uporabili kvalitativno metodo. Intervju smo izvedli med nekaterimi 

zaposlenih v podjetju. V prvem delu so predstavljene teoretične osnove managementa 

projektov v povezavi z njihovim načrtovanjem. V nadaljevanju pa je predstavljen 

trenutni način načrtovanja projekta. Na podlagi teorije in poznavanja trenutnega načina 

načrtovanja v podjetju so na koncu podani predlogi za izboljšanje le-tega. Z 

načrtovanjem projekta bi morali doseči njegovo brezhibno izvajanje tako v časovnem, 

stroškovnem kot kakovostnem okviru. Na račun izvajanja dodatnih nalog v zvezi s 

projektom so zapostavljene osnovne naloge pri delovanju podjetja.  

Ključne besede: management projektov, projekt, objekt, nerjaveči materiali, 

načrtovanje, tveganje, faze projekta 

SUMMARY  

The following Diploma assignment studies the MD Trade Company, Ltd., and this 

Company’s performance of the project planning for the construction of a commercial 

storage facility. We used a qualitative method for gathering the information needed for 

the research. The interview was carried out among the Company's employees. The first 

part of the assignment presents the theoretical basis of the project management in 

connection with the planning of these projects. In addition, the current manner of 

project planning is presented in the following pages. Considering the theory and our 

understanding of the current manner of the Company's project planning, the last part of 

the assignment offers various suggestions of how to improve the mentioned manner. 

Project planning should enable a faultless management, not only with regard to the time 

and finances spent but also as far as quality is concerned. Furthermore, the performance 

of additional project tasks takes the focus off the basic activities of the Company.  

Key words:  project management, project, facility, stainless materials, planning, risk, 

project phases. 
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1  UVOD  

Okolje, v katerem podjetje posluje, se nenehno spreminja. Če želi podjetje ostati in 

konkurirati na trgu, se mora tem spremembam prilagajati, predvsem pa se mora 

razvijati, da ostaja pred konkurenco. Management mora te spremembe vselej načrtovati, 

ker se te nanašajo na prihodnost. Podjetje brez načrtovanja nima prihodnosti. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema 

Za predmet proučevanja smo izbrali majhno podjetje MD Trade, d. o. o., ki načrtuje 

izgradnjo poslovno-skladiščnega objekta na novi lokaciji. Ker je v majhnih podjetjih 

načrtovanje predvsem v domeni managerjev, pričakujemo, da se bo to razlikovalo od 

načrtovanja v teoriji. 

Zaključno projektno nalogo bomo razdelili na dva dela, in sicer na teoretični in 

empirični del. Ker se načrtovanje začne že pri politiki podjetja, bomo najprej razmejili 

pojme vizija, smotri, cilji in strategija podjetja. Ker pa bo osrednja tema načrtovanje 

projekta, je prav, da podamo nekaj glavnih značilnosti projekta. V drugem, empiričnem 

delu želimo ugotoviti, zakaj se je podjetje odločilo za ta projekt, kdaj so začeli z 

njegovim načrtovanjem, katere strokovnjake so povabili k sodelovanju, ali so načrtovali 

terminski plan in kakšne ukrepe so predvideli v primeru zamud.  

Politika podjetja obsega smotre in cilje podjetja (ali dela ali programa) ter strategijo 

za doseganje le-teh. Smotri so temeljni in trajni cilji podjetja in skupaj s podrejenimi 

cilji tvorijo hierarhijo ciljev podjetja; smotri in cilji naj bodo merljivi, čeprav so prvi 

splošnejši, slednji pa konkretnejši. Opisi značilnosti in usmeritev podjetja sestavljajo 

vizijo, ki je skupek interesov udeležencev podjetja. Strategija obsega dejavnost podjetja 

kot okvir programov, to je izdelkov in sredstev za ciljno skupino odjemalcev oziroma 

uporabnikov ter usmeritve pri izvajanju, temeljne dejavnosti (poslanstva), urejenosti 

podjetja (strukturo, sisteme in procese) in sredstva (materialna in nematerialna) za 

doseganje smotrov ter ciljev podjetja (Tavčar 2006, 221). 

Če sledimo zastavljeni strategiji podjetja, moramo v okviru njegovega delovanja 

izvajati projekte. Projekt je kombinacija organizacijskih potencialov, združenih z 

namenom ustvariti določeno novost, ki bo podjetju zagotavljala sposobnost oblikovanja 

in uresničevanja strategije. Vsi projekti imajo določen življenjski ciklus in potekajo kot 

zaporedje posameznih faz (Cleland 1999, 5).  

Projekt je za podjetje pomembna in obsežna naloga, zato so z njim povezana tudi 

tveganja. Tveganje v projektu razumemo kot možnost, da se zgodijo naključni 

(nepredvideni) dogodki, ki ovirajo ali onemogočajo izvedbo s planom določenih 

dejavnosti in negativno vplivajo na uspeh projekta (Kern 1999, 9). Ker tveganja 

negativno vplivajo na uspešnost projekta, jih moramo načrtovati in se nanje pripraviti, 

da lahko njihov učinek omilimo. 



Uvod 

2 

V ospredje bomo postavili primer načrtovanja projekta izgradnje poslovno-

skladiščnega objekta. S proučitvijo dosedanjega načina načrtovanja želimo podjetju 

predlagati, s čim in na kakšen način bi to lahko izboljšali. S predlaganimi rešitvami pa si 

bo lahko podjetje olajšalo načrtovanje za prihodnje projekte, saj vemo, da moramo 

vedno načrtovati in gledati v prihodnost. Brez načrtovanja oziroma s slabim 

načrtovanjem porabljamo ogromno nepotrebne energije, pa še cilj ni vedno dosežen. 

Zato strmimo k dobremu in premišljenemu načrtovanju, ki nas zagotovo privede do 

zastavljenega cilja. 

1.2 Namen in cilji 

Namen zaključne projektne naloge je proučitev načrtovanja projekta za izgradnjo 

poslovno-skladiščnega objekta v izbranem podjetju.  

Cilji zaključne projektne naloge so: 

- analizirati teoretične osnove na področju managementa projektov, 

- analizirati trenutni način načrtovanja projekta v izbranem podjetju, 

- opredeliti pojem in vrste tveganj pri načrtovanju projekta, 

- opozoriti na pomanjkljivosti obstoječega načrtovanja in predlagati rešitve za 

uspešnejše snovanje v prihodnosti. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev  

Pri izdelavi zaključne projektne naloge bomo uporabili kvalitativno metodo 

raziskovanja, in sicer intervju. Za to metodo smo se odločili, ker je bolj poglobljena in 

zajema manjše število izprašancev.  

Intervju bomo izvedli s tremi osebami, ki so zaposlene v obravnavanem podjetju in 

so najbolj povezane z načrtovanjem projekta. Za izbrane osebe predvidevamo, da bodo 

pripomogle k razrešitvi in pojasnjevanju obravnavanega problema. V intervjuju bomo 

uporabili od pet do sedem vprašanj. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Omejitve pričakujemo pri dostopu zaupnih podatkov in informacij, ki se nanašajo 

na empirični del naloge. Morebitne omejitve lahko pričakujemo tudi pri izbiri literature 

in avtorjev, saj je področje managementa ter projektov številčnejše zastopano v tuji 

literaturi kot v domači. 



 3 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA  

V nadaljevanju obširneje opredeljujemo management, modele politike podjetja, 

prav tako opredeljujemo management projektov in njihov proces. 

2.1 Opredelitev managementa 

Možina razlaga pojem management kot planiranje, organiziranje, vodenje in 

kontroliranje dela v podjetju oziroma vseh nalog ter aktivnosti, ki jih zaposleni 

opravljajo. Management je v bistvu usklajevanje nalog in dejavnosti za doseganje 

postavljenih ciljev. To je tudi mentalna (miselna, intuitivna, občutena) dejavnost ljudi v 

organizacijskem sistemu. Je ključen podsistem v podjetju, ker povezuje in usmerja vse 

druge podsisteme (Možina idr. 1994, 16).  

Management pomeni proces vodenja podjetja k izidom, lahko je tudi organ v 

podjetju, ki to opravlja oziroma so to vsi managerji v podjetju. Management vodi 

poslovanje podjetja za doseganje ciljev. Poslovanje se nanaša na preskrbovanje sredstev 

in ravnanje z njimi, zaposlovanje ljudi in njihovo usmerjanje k doseganju izidov, na 

uporabo sredstev ter angažiranje ljudi v procesu opravljanja dejavnosti za pridobivanje 

učinkov in za trženje učinkov na tržiščih z namenom pridobiti pozitivne izide (Kralj 

2003, 30). 

Na tem mestu je treba razmejiti naslednja pojma:  

- Management in upravljanje: upravljanje je usmerjanje podjetja in nadziranje 

managementa pri doseganju izidov s strani lastnikov podjetja oziroma tistih, ki 

imajo oblast nad njim. Management ni upravljanje, vendar pa je dostikrat tesno 

povezan z upravljanjem tako, da moramo govoriti o upravljanju in managementu 

ter celo o upravljalno-managerski dejavnosti. Bistvo obeh dejavnosti je 

obvladovanje podjetja za doseganje dobrih izidov (Kralj 2003, 14).  

- Management in vodenje: vodenje (voditeljstvo, angl. leadership) je samo ena od 

nalog managerjev. Vodenje pomeni vplivati na zaposlene v podjetju tako, da bi 

to učinkovito doseglo zastavljene poslovne in druge cilje. Managerji so 

praviloma bolj usmerjeni k stabilnosti in ravnotežju v podjetju, medtem ko so 

vodje - leaderji bolj usmerjeni k inovativnosti ter spremembam. Managerji 

skrbijo, da ljudje delajo bolj učinkovito, medtem ko vodje pri sodelavcih 

dosežejo, da se strinjajo, da je nekaj potrebno narediti. Kljub temu, da je treba 

razumeti razliko med managementom in vodenjem, pa sta to vendarle dva zelo 

prepletajoča se procesa (Bernik 2000, 24).  

2.2 Modeli politike podjetja 

Koncepti snovanja politike podjetja opredeljujejo temeljne zamisli in so dobro 

vodilo načrtovalcem – vendar je od njih do praktičnega načrtovanja politike še veliko 
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možnosti, neznank in pasti. Od tod prizadevanja, da bi zasnovali modele, ki bi kot 

kažipoti oziroma kot opomnik vodili načrtovalce skozi potek načrtovanja – vendar bi 

jim puščali dovolj svobode za upoštevanje specifičnosti okoliščin v organizaciji in 

okrog nje (Biloslavo 2006, 62). 

Modeli so lahko učinkovita sredstva za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti 

podjetja. V podjetjih vršnim managerjem preostane le malo časa za načrtovanje, zato so 

za praktično uporabo primerni le zelo poenostavljeni in kolikor je mogoče pregledni 

modeli. Managerji med tremi temeljnimi zahtevami, vseobsežnostjo, natančnostjo in 

enostavnostjo, iščejo različico modela, ki je za njihovo podjetje najprimernejša 

(Biloslavo 2006, 62). 

V literaturi in skladno z doktrino Fakultete za management so najpogosteje opisani 

trije izvirni modeli politike podjetja (povzeto po Biloslavo 2006, 65–71): 

a) Osnovni model 

 Osnovni model politike podjetja obsega cilje in strategije za njihovo doseganje. 

Cilji tvorijo hierarhijo s smotri na vrhu. Smotri izhajajo iz interesov udeležencev in so v 

skladu z vizijo podjetja. Elementi strategije podjetja so dejavnosti, urejenost in sredstva 

(ter zmožnosti) za doseganje ciljev podjetja.  

Slika 2.1 Osnovni model politike podjetja 

 

 
 
Vir: Tavčar 1996, 20. 

 

Dejavnost obsega poslanstvo kot okvir programov, programe (izdelke in storitve) in 

usmeritve delovanja podjetja (količinske in vsebinske, statične in dinamične). Urejenost 

obsega strukturo in členjenost podjetja (delitev pristojnosti in odgovornosti ter dela), 
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sisteme (infrastrukturne ureditve in dejavnosti, ki podpirajo delovanje podjetja) in 

procese (skupna pravila delovanja in vedenja, ki veljajo za vse sodelavce podjetja). 

Sredstva podjetja pa so materialna (finančna, materialna – materiali, deli, izdelki, 

naprave, sistemi, energija) in nematerialna (zavzetost in pripadnost sodelavcev ter 

partnerjev, sposobnosti, znanja, veščine, pravice – pogodbe, licence, franšize, atesti). 

Osnovni model politike je dobro miselno orodje, saj je preprost in pregleden. 

Slabost tega modela pa je, da ne obsega časovnih in dinamičnih razsežnosti politike ter 

tudi ne dejavnostnih in vedenjskih značilnosti (Tavčar 2002, 476). 

 

b) Procesni model 

Snovanje politike pri procesnem modelu izhaja iz interesov vplivnih udeležencev in 

ocene notranjih slabosti ter prednosti in zunanjih izzivov ter nevarnosti (analiza SPIN 

ali SWOT – angl. strenghts, weaknesses, opportunities, threats). Iz njih sledijo vizija in 

smotri podjetja. Zanje kaže postaviti merila in standarde uspešnosti, da bi lahko merili 

uspešnost njihovega delovanja. Snovanje politike na ravni podjetja se končuje z 

opredelitvijo programov oziroma poslanstva kot okvira programov. 

Drugi del snovanja pripada programom. Za vsakega velja zasnovati svoj razvojni 

načrt in za njegovo izvajanje predlagati potrebna sredstva. Na ravni podjetja kaže 

določiti prednostno razvrstitev, s tem pa razporeditev razpoložljivih sredstev med 

obstoječe in nove programe ter dejavnosti podjetja. Slednjič kaže opredeliti konkretne 

strateške (temeljne, pomembne) naloge za uresničevanje načrta – z nosilci, roki, obsegi, 

sredstvi ipd. (Tavčar 2005, 172). 

 

c) Okvirni model  

Z okvirnim modelom želimo odpraviti pomanjkljivosti, ki smo jih navedli pri 

osnovnem modelu politike podjetja. Okvirni model ima tri časovne razsežnosti – 

kratkoročno (sprotno), srednjeročno (razvojno) in dolgoročno (temeljno). Vsaka od teh 

obsega dejavnosti, urejenost in sredstva. 

Temeljna politika podjetja obsega smotre, poslanstvo ter kulturo (vse oblike 

vedenja sodelavcev, ki izvirajo iz tistih vrednot, ki so jih ti sporazumno usvojili) in 

koncept sredstev (delovno, kapitalsko ali znanjsko intenzivno podjetje). Razvojna 

politika podjetja obsega razvojne cilje, srednjeročni okvir programov in verigo 

vrednosti za njihovo izvajanje, strukturo (delitev dela, pristojnosti in odgovornosti) in 

infrastrukturne sisteme, pa oskrbovanje in razporejanje sredstev. Sprotna politika 

podjetja obsega sprotne cilje, izvajanje programov, vedenjske procese (odločanje, 

komuniciranje in učenje) ter gospodarjenje s sredstvi (Tavčar 2002, 476–478). 
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2.2.1 Vizija, smotri in cilji 

Načrtovanje naj se začne z vizijo, ki je skupek interesov vplivnih udeležencev, to je 

vseh posameznikov, skupin, organizacij in javnosti, ki jih zadeva dejavnost podjetja in 

nanjo lahko ter hočejo vplivati. Vizija je najbolj splošen opis, kakšno podjetje hoče biti 

in kaj hoče dosegati. Za njeno uresničevanje postavlja management maloštevilne, 

dolgoročne smotre. Vsakemu je podrejena hierarhija vedno podrobnejših ciljev (Tavčar 

2006, 177). 

Vizija je projekcija podjetja v prihodnosti, ki smiselno povezuje in izraža 

pomembne ter dolgoročne interese pomembnih udeležencev podjetja. Opisuje želeno 

podobo podjetja v prihodnosti, njegove dosežke in položaj v odnosu do vplivnih 

udeležencev. Smotri podjetja so končni razlog njegovega delovanja in središčni motiv 

dela zaposlenih. To so vršni, največkrat časovno neopredeljeni cilji, ki so jim podrejeni 

oziroma, iz katerih so izvedeni vsi drugi cilji podjetja. Cilji podjetja so neki vnaprej 

zamišljen rezultat, ki si ga podjetje prizadeva doseči v določenem prostoru v bolj ali 

manj odmaknjeni prihodnosti (Biloslavo 2006, 64). 

Dobri cilji so skladni, merljivi, dosegljivi, smiselni in privlačni. Ciljem so prirejena 

merila uspešnosti, dosežki v načrtovalnih obdobjih so standardi uspešnosti, tj. vrednosti 

meril (Tavčar 2006, 177). 

2.2.2 Načrtovanje 

Podjetja med seboj tekmujejo in konkurirajo. Prednost pa ima tisto podjetje, ki 

snuje nekaj novega in ki ne posnema drugih. Takšno podjetje mora nenehno načrtovati, 

snovati cilje in strategije za njihovo doseganje. Načrtovanje je naloga managerjev. Če 

želijo načrtovati, potrebujejo zanesljive informacije, ker pa se te nanašajo na prihodnost, 

jim zanesljivost s časovno oddaljenostjo hitro pada (Tavčar 2006, 111–112).  

Načrtovanje in načini načrtovanja so se skozi zgodovino spreminjali, glede na 

potrebe načrtovanja. V pravih organizacijah so se z načrtovanjem ukvarjali kot tehniki – 

tehnično načrtovanje, kar pa se ni izkazalo za dobro. Nato so se podjetja posluževala 

enoletnega predračunavanja ali t. i. gospodarskega načrtovanja, ki je temeljilo na 

projekciji bilanc uspeha in stanja, načrtih prodaje, kadrov ter naložb. Dejstvo, da se bo 

zgodovina nadaljevala v prihodnosti, je bilo vedno manj verjetno. V 50. letih prejšnjega 

stoletja je nastalo t. i. dolgoročno načrtovanje, ki je prav tako temeljilo na zgodovinskih 

trendih, ki se prenašajo v prihodnost. Kmalu za tem je sledilo strateško načrtovanje, ki 

temelji na spoznanju, da zgodovinski trendi ne zadoščajo. Poudarja pa, da je treba 

usmerjati pozornost na celotno poslovno okolje, v katerem podjetje deluje. Strateško 

načrtovanje se ni izkazalo za dobro, saj je bilo načrtovanje preveč togo, strukturirano, 

zapleteno, neprilagodljivo in zbirokratizirano. V drugi polovici 80. let prejšnjega 

stoletja je strateško načrtovanje nadomestil strateški management. Strateški 



Teoretična izhodišča 

7 

management lahko opredelimo kot proces ustvarjalnega snovanja, izbire in 

implementacije razvojnih možnosti, ki pomembno vplivajo na dolgoročno uspešnost 

podjetja s postavljanjem smernic za njegovo delovanje ter z ustvarjanjem skladnosti 

med temeljnimi zmožnostmi podjetja in okoljem, v katerem ta deluje (Biloslavo 2006, 

48–54). 

Pot do sodobnih pristopov v snovanju in načrtovanju ciljev ter strategij podjetja 

vodi od t. i. linearnega načrtovanja, prek integralnega pa do postopnega (Biloslavo 

2006, 54–62): 

- Linearno načrtovanje: Koncept pojmuje načrtovanje kot zaporedje korakov, ki 

segajo od opredelitve poslanstva do izdelave formalnega dokumenta, ki obsega 

dolgoročne smotre, cilje, strategije in načrt dejavnosti. Linearno načrtovanje 

poteka v eno smer: poslanstvo vpliva na opredeljevanje smotrov in ne 

nasprotno, smotri opredeljujejo cilje, ti pa strategije. Takšno načrtovanje se v 

zgodovini podjetja periodično ponavlja; vsak načrtovalni poseg ima začetek in 

konec. Ta način načrtovanja je izčrpen in razumljiv. To omogoča podjetjem, ki 

začenjajo z obsežnejšimi novimi programi izgradnje objektov, da zasnujejo 

jasno vizijo za prihodnost. Linearno načrtovanje pa je pogosto počasen in jalov 

proces, saj marsikatero podjetje porabi več mesecev za osnutke poslanstva, za 

nadaljnjo delo pa se izčrpa. Tako izdelani načrti so togi in težko jih je 

spreminjati. 

- Integralno načrtovanje: Integralno načrtovanje poudarja proces načrtovanja, 

nima določenega začetka in konca, snovanje vseh sestavin načrtovanja pa naj 

poteka istočasno. Informacije se v integralnem načrtovanju pretakajo v več 

smeri, saj so vse njegove sestavine med seboj odvisne, vsaka lahko vpliva na 

druge in druge vplivajo nanjo. Integralno načrtovanje je bolj dovzetno do 

sprememb, saj se to nenehno dogaja. Na takšen način načrt nenehno nastaja in 

se dopolnjuje. Tu ni dokončnega planskega dokumenta, temveč so delovne 

usmeritve. To načrtovanje je hitro, saj takoj vodi do dejavnosti, in ni tako 

izčrpno kot linearno. Integralno načrtovanje je primerno za podjetja, ki naj se 

hitro odzivajo na spremembe, ali pa za nova podjetja. 

- Postopno načrtovanje: Cilj postopnega načrtovanja je zastaviti nove ali 

drugačne temeljne zmožnosti podjetja, predvideti pot za njihovo uresničevanje 

in na osnovi tega oblikovanje novih konkurenčnih prednosti. Strategije se v 

strateških načrtih dopolnjujejo, zamenjujejo in spreminjajo, marsikatera tudi 

odpade. 
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2.2.3 Strategija 

Strategijo lahko opredelimo kot oblikovno smer razvoja podjetja, ki opredeljuje 

dolgoročne usmeritve podjetja. Je določen program, ki definira smer za doseganje 

dolgoročnih ciljev podjetja ob upoštevanju medsebojne povezanosti podjetja in okolja 

(Kovač 1995, 53). 

Načrtovanje v podjetju mora obsegati določanje ciljev in snovanje, udejanjanje 

strategije za doseganje ciljev. Strategija obsega dejavnosti, urejenost podjetja in sredstva 

za doseganje ciljev. Sestavine strategije naj bodo skladne med seboj, strategije pa s cilji. 

Cilji in strategija tvorita politiko podjetja (Tavčar 2006, 177). 

Če s pojmom strategija zajemamo pomembne in okvirne poti podjetja v 

prihodnosti, potem mednje spadajo investicije, dezinvesticije, pridobitev strateških 

partnerjev, prenova poslovanja, razvoj novih izdelkov ipd. 

Za podjetje sta priprava in izvedba strategije bistvenega pomena, saj ta določa smer, 

v katero se bo to razvijalo. Določanje strategije je kompleksen proces. Če podjetje nima 

jasno opredeljene strategije, tudi management nima osnove, na podlagi katere bi 

sprejemal odločitve. Za izvajanje strategije lahko podjetje uporablja tudi projektni 

pristop, pri katerem se posamezne strategije pretvorijo v projekte. 

2.3 Opredelitev managementa projektov  

Projekt kot časovno omejen proces je star toliko kot človeštvo. Največje dosežke je 

človek ustvaril s pomočjo enkratnih in časovno omejenih procesov, ne glede na to, na 

katero področje človeškega delovanja se to nanaša. Ali se jih je vedno imenovalo 

projekt, niti ni tako pomembno. So pa bili vedno časovno omejeni procesi, katerih 

namen je bil ustvariti nekaj novega, praviloma tisto, kar prej ni obstajalo, pa naj si gre 

za projekte egipčanskih piramid, gradnjo kitajskega zidu, Sueški prekop, pripravo prve 

serije proizvodnje pri Fordu, programe osvajanja vesolja in še bi lahko naštevali. 

Začetki managementa in s tem tudi managementa projektov segajo daleč v človeško 

preteklost. Začetek razvoja organizacijskih teorij pa segajo v obdobje F. W. Taylorja, to 

je bilo ob koncu 19. oziroma začetku 20. stoletja.  

Management projektov lahko obravnavamo ožje, kot management, ki je zadolžen 

za projekt, ali širše, tako v povezavi s procesi in managementom pred projektom in po 

njegovem končanju (Hauc 2002, 168). 

Management projektov je način vodenja, gre za to, da se za čas trajanja projekta 

odredi osrednja odgovornost, ki se na ustrezen način institucionalizira in organizira v 

obliki projektnega podjetja. Upravljanje in vodenje projekta je problem ter umetnost, 

kako izvesti projekt s sodelovanjem ljudi v nekem podjetju v dogovorjenem času, z 

določenimi proizvodnimi sredstvi in želenim učinkom (Hauc 2002, 169). 
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2.3.1 Pojmovanje projekta 

Pojem projekt ima v praksi zelo različne pomene. Tako lahko pomeni (Hauc 2002, 

25): 

- dokumentacijo, načrt, elaborat; 

- tehnično ali drugo dokumentacijo; 

- projektno dokumentacijo, kot na primer projekt za pridobitev gradbenega 

dovoljenja, projekt za razpis, projekt za izvedbo itd.; 

- načrt postopka za izvedbo projektnega namena; 

- objekt v pripravljalni fazi za gradnjo; 

- objekt v gradnji; 

- investicijo, naložbo; 

- procesni ciklus, ki se zaradi svoje značilnosti in pomembnosti izdvaja iz 

tekočega poslovanja oziroma tekoče proizvodnje ter se posebej organizira; 

- terminski plan neke zaključne akcije posebnega pomena; 

- idejo, namero, pa čeprav še ni izvedena. 

 

Definicije projekta lahko razdelimo na tiste, ki projekt opredeljujejo kot časovni in 

ciljno usmerjen proces, in tiste, ki poudarjajo vlogo oziroma namero projekta. Nekaj 

definicij projekta: 

Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje projekt kot: kar določa, kaj se misli 

narediti in kako naj se to uresniči, načrt; skupek načrtov, tehničnih opisov in popis 

stroškov za kak objekt, področje (Slovar slovenskega knjižnega jezika 1994, 1081). 

Leksikon Cankarjeve založbe opredeljuje projekt kot načrt, osnutek, zlasti stavbni 

ali gradbeni (Leksikon Cankarjeve založbe 2004, 860). 

Avtorji, ki se strokovno ukvarjajo s projekti, pa praviloma podajajo širše 

opredelitve.  

Projekt je kombinacija organizacijskih potencialov, združenih z namenom ustvariti 

določeno novost, ki bo podjetju zagotavljala sposobnost oblikovanja in uresničevanja 

strategije. Vsi projekti imajo določen življenjski ciklus in potekajo kot zaporedje 

posameznih faz (Cleland 1999, 5). 

Projekt je enkraten poslovni proces z jasno opredeljenimi cilji ter omejitvami časa, 

stroškov in kakovosti. Za izvedbo ciljev projekta potrebujemo specifično projektno 

podjetje. Glavne značilnosti projekta so: enkratnost, kompleksnost, interdiscipliniranost 

in tveganje (Semolič 1999, 5). 

Projekt (Kerzner 1992, 2) je lahko vsak sklop aktivnosti in nalog, ki ima določen 

končni cilj – opredeljen s konkretnimi karakteristikami, rokovno opredeljen začetek in 

konec, z omejenimi finančnimi viri, za čigar izvedbo so potrebni različni viri. 
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2.3.2 Značilnosti projekta 

Projekt ima naslednje značilnosti (PMI Standards Commitee 1996, 5–9): 

- Ciljna usmerjenost – razlika med projektnimi cilji in cilji podjetja – je časovna 

omejitev. Z dokončanjem projekta, s čimer so doseženi cilji projekta, se proces 

konča. 

- Časovna determiniranost – značilnost, ki jo lahko zasledimo v vseh definicijah 

projekta in je nedvomno eden osnovnih elementov za opredelitev projekta. 

- Enkratnost – značilnost, ki je ne smemo povezovati s posameznimi projektnimi 

aktivnostmi, temveč s celotnim projektom in z njegovim izvajanjem, ki vedno 

poteka pod vplivom različnih dejavnikov. 

- Novost – značilnost, ki je povezana s določenimi projekti. 

- Kompleksnost – je značilnost, ki jo zelo težko natančno opredelimo. 

Kompleksnost je bolj subjektivna zaznava in manj objektivno merilo. 

- Projektni finančni proračun – vsak projekt največkrat nima neposredno 

določenega proračuna. Organizacijski projekti so primer, ko sredstva niso 

eksplicitno navedena. Vendar lahko za vsak projekt ugotovimo njegove stroške 

in proračun, vključno z organizacijskimi projekti. 

- Pravna in organizacijska pripadnost – značilnost, ki vključuje osnovne 

elemente projektnega načina dela. 

2.3.3 Vrste projektov 

Projekte razvrščamo in ločujemo po različnih kriterijih. Med seboj se razlikujejo 

glede na to, v kateri gospodarski dejavnosti se izvajajo, delijo pa se po namenu, objektih 

projekta, načinu izvedbe, glede na trajanje, ekonomiko, angažiranje izvajalcev, 

kompleksnost, lokacijo objekta, glede na okolje, v katerem nastajajo, na naročnike 

projekta itd. V nadaljevanju opisujemo nekaj izbranih vrst projektov, ki jih delimo po 

različnih kriterijih (Kern 1999, 10–11 in Hauc 2002, 67–82). 

 

a) Glede na riziko pričakovanega rezultata, način planiranja in način izvedbe: 

- Determinirani projekti: Zanje je značilno, da so cilji, način izvedbe, resursi, 

stroški in čas trajanja znani; verjetnost, da bo takšen projekt uspel, je 

stoodstotna. 

- Stohastični projekti: Zanje je značilno, da aktivnosti in njihove medsebojne 

odvisnosti niso v naprej znane; neka aktivnost je odvisna od rezultatov 

predhodne aktivnosti; verjetnost za uspeh ni stoodstotna. 

 

b) Glede na ponovljivost projekte ločimo na: 
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- Enkratne: Ti se izvajajo samo enkrat in se pod enakimi pogoji nikoli več ne 

ponovijo. 

- Ponavljajoče se projekte: Strukturno so si zelo podobni in se lahko na istem 

kraju ter ob različnem času, ali v istem času na različnih lokacijah večkrat 

ponovijo. 

- Projektno proizvodnjo: To so ponavljajoči se projekti v industrijskem okolju, ali 

uporaba projektnih metod, tehnik in orodij za obvladovanje ponavljajočih se 

procesov. 

 

c) Projekte ločimo tudi glede na objekt projekta: 

- Projekte, katerih objekt je fizično otipljiv (izgradnja ceste, montaža dvigala, 

izgradnja poslovnih stavb itd.); 

- Projekte, katerih objekt je abstrakten – ni fizični objekt (načrtovanje procesa, 

razvoj informacijskega sistema, razvoj novih tehnologij, izobraževanje itd.) 

 

d) Projekte, z vidika podjetja, lahko delimo glede na to, kje so zaposleni izvajalci, 

ki sodelujejo v projektu. Ti so: 

- Interni projekti: Projekte izvajamo v celoti z osebjem podjetja, ki je tudi njegov 

naročnik. Projekt tudi sami vodimo. Vse faze, od zamisli do izvedbe, so bile 

opravljene z ljudmi, ki so zaposleni v podjetju. 

- Eksterni projekti: To so projekti, v katerih sodelujejo zunanji izvajalci (podjetja, 

specializirana za ta posel), ki niso zaposleni v podjetju, ki je naročnik projekta.  

 

e) Projekte lahko delimo tudi glede na velikost in sestavo problema, ki ga 

rešujemo: 

- Preprosti projekti: Projekti potekajo v okviru podjetja. Za vodenje projekta so 

zadolženi linijski vodje v okviru nekega področja. 

- Kompleksni projekti: Časovno so dolgotrajni, riziko projekta je velik ter 

zahtevajo angažiranje velikega števila sredstev in dela. Ti zahtevajo izkušenega 

in izobraženega managerja projekta. 

2.3.4 Načrtovanje tveganja projektov 

Tveganje lahko opredelimo, z vidika managementa projektov, z eno od štirih 

kategorij (Kliem in Lundin 1997, 16): 

- ceno oziroma stroški, ki predstavljajo tveganje proračuna projekta; 

- planom, katerega tveganje je doseganje zastavljenega plana; 

- kakovostjo, kjer se tveganje nanaša na tehnična vprašanja; 
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- ljudmi, ki so posredno ali neposredno povezani s projektom. 

 

Ne glede na kategorijo tveganja pa lahko nekatere okoliščine povečujejo 

izpostavljenost projektov tveganju. Mednje uvrščamo (Kliem in Lundin 1997, 16): 

- velikost tima: večji tim predstavlja težjo koordinacijo in komunikacijo, ne 

pomeni pa večje in boljše produktivnosti; 

- tehnično kompleksnost: predstavlja izzivalnost cilja, boj izzivalni cilj pa 

pomeni več možnosti za neuspeh; 

- stabilnost managerske strukture: pomeni tudi stabilnost zastavljenih ciljev, 

pogosto menjajoča se vodstvena struktura pa pogosto vodi v spreminjanje 

prioritet, takšni pogoji tako ustvarijo veliko možnosti za neuspeh projektov; 

planiranje je skoraj nemogoče; 

- stabilnost tržnih pogojev: to si lahko predstavljamo kot streljanje v premično 

tarčo, kjer se okno priložnosti lahko premika, da bi bilo mogoče doseči 

časovno ustrezne izide; v primeru velikih ciljev projekta in majhnih tržnih oken 

je tveganje veliko; 

- strokovnost in izkušenost tima: za izvajanje projektih nalog morata biti 

strokovnost ter izkušenost visoka, da se izognemo povečanemu tveganju za 

neuspeh, zato je treba paziti, da pri projektu ni preveč sodelavcev, ki se morajo 

uresničitve njim zaupanih nalog šele naučiti. 

 

Tveganje v projektu razumemo kot možnost, da se zgodijo naključni (nepredvideni) 

dogodki, ki ovirajo ali onemogočajo izvedbo s planom določenih dejavnosti in 

negativno vplivajo na uspeh projekta (Kern 1999, 9). 

Ko načrtujemo projekt, moramo pri vsaki nalogi odgovoriti na tri vprašanja, s 

katerimi identificiramo tveganja (Markič in Kavčič 2007, 11): 

- Kaj bi lahko šlo narobe? 

- Kako verjetno je, da se to zgodi? 

- Kakšne bi bile lahko posledice? 

 

Tveganja, ki se lahko pojavijo pri izvedbi projekta, so lahko različne narave. To je 

lahko tehnično, družbeno, politično, ekonomsko ali katero koli drugo tveganje. Ko 

ugotovimo morebitna tveganja, jih kategoriziramo, in sicer kvalitativno (majhno, 

srednje ali veliko) ali kvantitativno (številčno, npr. 1 do 10 ali v odstotkih). Sledi še 

navedba ukrepov, s katerimi bomo identificirana tveganja poskušali odpraviti. 
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2.4 Proces managementa projekta 

2.4.1 Življenjski ciklus projekta 

Slika 2.2 Življenjski ciklus projekta 

 

Vir: Burke 2000, 25. 

 

Če izhajamo iz glavne značilnosti projekta (enkratnost projekta), lahko ugotovimo, 

da ta ni stalni proces, pač pa ima svoj začetek in konec. Med tem poteka vrsta 

aktivnosti, katerih skupni cilj je uspešna izvršitev projekta. V literaturi zasledimo 

različne modele razdelitve in poimenovanja faz ter aktivnosti življenjskega cikla 

projekta. Ti modeli se razlikujejo predvsem po podrobnosti delitve in različnih 

poimenovanjih istih faz. Najpogosteje pa zasledimo delitev na štiri faze. Na koncu 

vsake od teh se na podlagi izidov odloča, ali naj se projekt nadaljuje z naslednjo fazo, 

ali naj se izidi dopolnijo, popravijo, ali pa naj pride celo do prekinitve projekta (Ogrič 

2007, 5).  

V življenjskem ciklu projekta se pojavljajo tako faze kot tudi aktivnosti. Faze 

življenjskega cikla predstavljajo stanja, skozi katera projekt napreduje. Procesi 

managementa projekta pa predstavljajo serijo aktivnosti, ki se izvajajo z namenom 

doseganja izida projekta. V realnem managementu projektov se aktivnosti izvajajo 

vzporedno, lahko se ponavljajo in lahko se dogajajo v različnih fazah projektnega 

procesa (Turner in Smister 2000, 437). 

NIVO 

DOSEGANJA 

FAZE PROJEKTA

KONCIPIRANJE

ORGANIZIRANJE

IZVAJANJE

ZAKLJUČEK

KONCI- 

PIRANJE 
ORGANI- 

ZIRANJE IZVAJANJE 

1 2 4 10 7 98 

ZAK- 

LJUČEK 
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2.4.2 Faze in aktivnosti projekta 

Slika 2.3 Prekrivanje procesov skozi življenjski cikel projekta 

 

 
Vir: Nathan in Jones 2003, 73. 

 

Slika 2.3 prikazuje, kako se posamezni procesi prepletajo med celotnim 

življenjskim ciklom projekta. Vsak proces ima v določeni točki vrh svoje intenzitete 

delovanja. Nekateri procesi delujejo dalj časa (kontroliranje, planiranje in izvajanje), 

drugi pa imajo značaj kratkega delovanja, to sta proces inicializacije in zaključevanja, ki 

se posamično pojavita samo na začetku in koncu procesa. 

  

a) Proces inicializacije projekta  

Inicialni proces je začetna faza, ki zazna potrebo po projektu in zagotovi, da se ta 

začne. Dejavnosti, ki se izvajajo v procesu inicializacije, so ideja, pobuda za projekt, 

sledi strokovna in vodstvena obravnava ter študija izvedljivosti in udejanjanja projekta. 

Največ projektov propade v začetni fazi, zato je od te odvisna nadaljnja uspešnost 

projekta.  

 

b) Proces planiranja 

Proces planiranja kot del projekta si bomo najlažje predstavljali, če si zastavimo 

naslednja vprašanja (Young 2001, 85):  

- Katere aktivnosti je treba izvesti? 

- Kdaj je potrebno te aktivnosti izvajati? 

- Kdo so nosilci posameznih aktivnosti? 

NIVO 

AKTIVNOSTI 

ZAČETEK PROJEKTA KONEC PROJEKTA 

       Inicializacija 

Planiranje 

Kontroliranje 

Izvajanje 

Zaključevanje 

ČAS 
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- Katero opremo in orodja potrebujemo? 

- Česa ne bomo izvajali? 

V procesu planiranja se odloča o vnaprejšnjem izvajanju celotnega projekta. 

Glavno funkcijo ima management projekta, pri izvajanju pa mu pomagajo še 

strokovnjaki, specialisti, občasno tudi člani projektnega tima. Planiranje je kritična 

sestavina uspešnosti projekta, ki zmanjšuje stroške in skupni čas ter povečuje kakovost. 

Za lažje in preglednejše planiranje imamo na voljo različna orodja ter tehnike. 

Najpogosteje so uporabljena (Young 2001, 85): 

- Ganttov diagram ali gantogram ali črtni diagram predstavlja razred diagramov, 

v katerih se napredek oziroma sekvenca aktivnosti oziroma virov v vertikalni 

smeri križa s časom v horizontalni smeri. Kot slabost gantograma lahko 

navedemo nezmožnost prikaza soodvisnosti med posameznimi dejavnostmi 

projekta. 

- Retrogradna členitev projekta ali diagram WBS (Work Breackdown Structure) 

je primer 'družinskega drevesa', ki ponazarja nivojsko členitev predvidenih del. 

Na vrh drevesnega diagrama so postavljeni smotri in cilji projekta v obliki 

izdelkov ter storitev. Vsak segment postopno delimo na ožje podcilje. Prednost 

uporabe diagrama WBS je v tem, da zagotavlja strukturirano definicijo nalog, ki 

jih bomo lahko ponovno uporabili za prihodnje projekte.  

- Metoda kritične poti ali metoda CPM (Critical Path Method) je metoda 

mrežnega programiranja oziroma načrtovanja ali planiranja. Mrežno 

načrtovanje se ukvarja z analizo posameznih aktivnosti v projektu. Ključni cilji 

mrežnega programiranja so racionalna uporaba zmogljivosti, racionalna 

uporaba časa in racionalizacija stroškov projekta. Metoda CPM je 

deterministična metoda, ki je uporabna predvsem tam, kjer je možno natančno 

oceniti čas trajanja posamezne aktivnosti.  

- Metoda ocene in revizije programa ali metoda PERT (Program Evaluation and 

Review Technique) spada tudi med mrežno načrtovanje. Pomembna prednost, ki 

nam jo prinaša mrežni diagram, je opredelitev kritičnih poti. Slednje zahtevajo 

posebno pozornost vodje projekta in managerjev na vseh ravneh organiziranosti 

z namenom obvladovanja časovnega, stroškovnega ter kakovostnega okvira 

projekta. Metoda PERT je verjetnostna metoda, saj je treba za vsako aktivnost 

določiti optimistični, pesimistični in najbolj verjetni čas, da se ta izpolni. 

 

c) Proces izvajanja 

V procesu izvedbe strmimo k temu, da uresničimo vse zastavljene cilje v procesu 

planiranja. Če želimo to doseči, moramo v procesu izvajanja dobro usklajevati ljudi in 

razpoložljive vire.  
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d) Proces kontrole 

Iz slike 2.3 je razvidno, da proces kontrole poteka praktično skozi celotni 

življenjski cikel projekta. Po zagonu projekta začnejo izvajalci izvajati svoje aktivnosti. 

V roku kontrole morajo posredovati kontrolna poročila. Vodstvo projekta izvede analizo 

na podlagi naslednjih osnovnih kontrolnih vprašanj (Hauc 2002, 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 ali so cilji projekta ogroženi? 

 

Če se pojavijo odmiki, mora vodstvo projekta izvesti analizo, popravek plana, se 

dogovoriti z izvajalci za ukrepe, novo trajanje aktivnosti, nove roke ter ukrepe za 

zmanjšanje stroškov. Gre za vrsto ukrepov replaniranja, ki jih zahteva analiza 

kontrolnih poročil. 

 

e) Zaključevanje kot proces 

Zadnji proces v življenjskem ciklu projekta je proces zaključevanja oziroma 

zapiranja projekta. Ko je ugotovljeno, da so zaključene vse projektne aktivnosti in so 

izpolnjeni vsi zastavljeni cilji, lahko govorimo o zapiranju projekta. Dejansko se projekt 

zaključi s predajo oziroma z izročitvijo projekta kot formaliziran oziroma 

neformaliziran način njegovega zaključka. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

Za razvoj podjetja je pomembno načrtovanje nadaljnjega  razvoja podjetja. V tem 

delu naloge je predstavljen načrt in potek izvedbe enega od večjih korakov v razvoju 

izbranega podjetja. 

3.1 Predstavitev gospodarske družbe MD Trade, d. o. o.  

Izbrano podjetje MD Trade, d. o. o., predstavljamo z njegovimi osnovnimi 

karakteristikami in značilnostmi za njihovo poslovanja. Z analizo trenutnih razmer v 

podjetju in zastavljenimi cilji lahko ugotavljamo kakšen bo razvoj podjetja.  

3.1.1 Kratek opis gospodarske družbe 

Gospodarska družba MD Trade, d. o. o., s sedežem v Ajdovščini, je bila 

ustanovljena leta 1994 kot družba z omejeno odgovornostjo. Aktivnost podjetja že od 

samih začetkov temelji na grosistični prodaji predvsem nerjavečih materialov. Materiali, 

ki jih ima podjetje stalno na zalogi, so pločevina, trakovi, cevi, palice, profili, ventili, 

mreže, rešetke različnih dimenzij in kakovosti. Individualne želje kupcev rešujejo 

posamično, vedno pa stremijo k temu, da čim bolje zadovoljijo njihove potrebe.  

Po velikosti spada med majhna podjetja, vendar si z načrtovanjem ciljev za 

prihodnost prizadeva postati srednje veliko podjetje. V podjetju je trenutno 11 

zaposlenih. Od tega sta dva zaposlena hkrati tudi družbenika, ki sta udeležena v kapitalu 

v enakih deležih. Osnovni kapital družbe od leta 2004 znaša 30.880 EUR. Lastnika 

podjetje tudi upravljata in vodita, sta v vlogi managerjev (MD Trade 2008a). 

Podjetje vsa leta posluje uspešno. Tako je v letu 2008 doseglo čisti prihodek od 

prodaje v višini 6.415.430 EUR, čisti dobiček obračunskega obdobja pa je znašal 

46.221 EUR. Ker je cena nerjavečih materialov odvisna od cene niklja na borzi, je težko 

napovedovati rast prihodkov od prodaje. Kljub temu pa podjetje stremi k 8 do 10-

odstotni letni rasti prihodkov od prodaje. V dosedanjih uspešnih letih jim je to tudi 

uspevalo. Kaj bo podjetju prinesla recesija, je za zdaj še težko napovedovati. Dejstvo pa 

je, da je cena nerjavečih materialov drastično padla, kar pa se še ni pokazalo kot zelo 

negativni dejavnik. Nižje cene spodbudijo pri potrošnikih večje povpraševanje, s čimer 

se povečuje prodaja. Na podlagi dosedanjih izkušenj lahko ugotovimo, da cena nenehno 

niha in da je stabilna le kratek čas. Ker je to tako rekoč nenehen pojav, je podjetje na ta 

nihanja navajeno, poslovanje pa temu prilagojeno. 

3.1.2 Okolje, v katerem podjetje posluje  

Vipavska dolina leži na zahodnem delu Slovenije, na prehodu iz Furlanske nižine v 

osrednjo Slovenijo. Območje pokrivata občini Ajdovščina, v kateri se podjetje trenutno 

nahaja, in Vipava, v katero se bo podjetje kmalu preselilo. Pomembna značilnost doline, 
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ki vpliva na vse tamkajšnje življenje, je odprtost proti zahodu. Zaradi tega je podnebje 

sredozemsko, primerno za vinogradništvo in sadjarstvo. Že iz zgodovine lahko 

razberemo, da so se na tem območju razvijala podjetja, ki so slonela na tovrstnih 

kulturah. Sledil je razcvet proizvodnje različne opreme za pridelavo vin. V tem pa je 

svojo priložnost našlo podjetje MD Trade, d. o. o., s pomembno vlogo oskrbovanja 

manjših podjetij z nerjavečimi materiali za tovrstne izdelke. Kakor smo že omenili, je 

vpliv bližine Italije tudi v podjetju zelo prisoten. Večinski delež (90 %) dobaviteljev 

podjetja se namreč nahaja prav v sosednji državi. Njihovi najpomembnejši dobavitelji 

so: S.L.M., s. r. l., Gavinox, s. r. l., Eure Inox, s. r. l., Outo Kumpu, s. r. l., in drugi. 

Največja konkurenta pa sta MDM, d. o. o., in Merkur, d. d., Kranj. Obe podjetji sta zelo 

veliki in bistveno vplivata na gibanje trga tovrstnih materialov v Sloveniji. 

Podjetje MD Trade, d. o. o., je na slovenskem tržišču prisotno že od začetka 

uporabe nerjavečih materialov, tako da oskrbujejo velik del podjetij, ki imajo v svojih 

programih delovanja vključeno tudi uporabo nerjavečih jekel. Podjetje ima večje število 

stalnih kupcev. Najpomembnejša glede na lani opravljen promet sta lokalno podjetje 

Škrlj, d. o. o., in IMP Klima, d. o. o. Na trgih Hrvaške, Bosne in Srbije so prodajne poti 

uredili s pomočjo podjetja, ki posluje na Hrvaškem ter pokriva celotno tamkajšnje 

območje za male odjemalce. Večje kupce na tamkajšnjem trgu pa oskrbujejo 

neposredno iz Slovenije. Izziv po odkrivanju novih trgov jih je privedlo do novih 

kupcev v Nemčiji. Ko je Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije (EU), so 

se trgovini odprla vrata tudi v državo, ki je tradicionalno naravnana, saj je do tedaj 

poslovala le z državami, ki so že bile članice EU. Z vstopom Slovenije v članstvo EU se 

je torej podjetju ponudila priložnost, ki so jo znali izkoristiti (MD Trade 2008b). 

Pred desetletjem se je podjetje preselilo iz majhnih in odmaknjenih prostorov v 

središče Ajdovščine. To dejstvo je bistveno pripomoglo k vsakoletni rasti prodajnih 

rezultatov in boljšemu oskrbovanju svojih kupcev. 

3.1.3 Podjetje v bližnji prihodnosti 

Za doseganje višjih ciljev je treba urediti dovolj velike poslovne in skladiščne 

prostore. Podjetju bo to uspelo z nakupom zazidalnega zemljišča v neposredni bližini 

avtocestnega odseka v Vipavi. Na tem zemljišču bo v letu dni zrasel nov poslovno-

skladiščni kompleks z vso potrebno infrastrukturo.  

Pozicija novega objekta ima pomembne prednosti za podjetje. Kot prvo bo z 

logističnega vidika lokacija lahko dostopna in enostavna za dostavo ter odpremo 

materialov, s strateškega položaja pa bo vidna in prepoznavna za vsakega potencialnega 

kupca. Objekt bo zgrajen po želji in meri podjetja, tako da bo po vseh normativih 

primerno za izvajanje njegove dejavnosti. Poskrbljeno bo tudi za varnost, da ne bo 

prihajalo do tatvin. Zgradba bo prijaznejša, tako za zaposlene s svojo prostornostjo in 

novo opremo, kot tudi za njihove stranke ter deležnike.  
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Vse te prednosti bodo pripomogle k nadaljnji rasti podjetja. To pa ne pomeni, da bo 

podjetje ostalo na tej ravni. Po zaključku tega projekta bo namreč poskušalo slediti 

prihajajočim trendom v panogi, izboljševati tehnologijo in uresničevati želje kupcev. 

3.2 Splošno o projektu 

Izgradnja poslovno-skladiščnega objekta je celovit proces, ki v fazi načrtovanja 

zahteva veliko vložkov, ki se kažejo kot rezultat šele ob izvajanju naslednjih faz. Od 

načrtovanja je odvisen celotni nadaljnji razplet dogodkov.  

3.2.1 Analiza stanja obstoječih razmer 

Trenutno se podjetje nahaja v industrijski coni v Ajdovščini. Pred desetimi leti so 

kupili skladiščne in poslovne prostore drugega podjetja. Takratne razmere so kazale na 

ustreznost in zadostno količino uporabnih površin. 

Podjetje razpolaga s 5.500 m² uporabnih površin. Od tega je 980 m² pokritega 

skladiščnega prostora, ki je razdeljen na 3 enote v različnih izmerah, 4.320 m² dvorišča 

in 200 m² poslovnih prostorov.  

Za dejavnost, ki jo podjetje opravlja, prostori niso primerno razporejeni. Skladiščni 

prostori so razdeljeni v tri manjše enote. Največji prostor je namenjen večjemu delu 

skladiščenja materiala, ostala dva pa sta namenjena obdelavi blaga, in sicer poliranju 

cevi. Kljub veliki razpoložljivi površini skladiščnih prostorov morajo hraniti večji del 

materiala na prostem, kjer ni primernega varovanja. Tako je material izpostavljen 

zunanjim vplivom in neizogibnim tatvinam. 

Trenutno podjetje skladišči približno 200 ton pločevine, 180 ton cevi, 40 ton 

profilov in 6 ton fitingov. Od tega je tretjina skladiščenega zunaj, na dvorišču. Zaradi 

prostorske stiske morajo kar 75 % cevi, predvsem večjega profila, skladiščiti zunaj na 

posebnih regalih. V letošnjem prvem četrtletju so se zaloge v primerjavi s koncem leta 

2008 povečale za kar 35 %.  

Pokazatelj večanja podjetja je tudi število različnih artiklov, s katerimi to razpolaga. 

Asortiman se je v zadnjih desetih letih nekajkrat pomnožil. Trenutno ponujajo preko 

1.700 različnih materialov (MD Trade 2008b). 

3.2.2 Ugotavljanje priložnosti 

Na podlagi poznavanja trenutnih razmer v podjetju se začne razvijati ideja o 

izgradnji večjega poslovno-skladiščnega objekta. Pokaže se priložnost za nakup 

zemljišča, ki ustreza podjetju, glede na ustreznost lokacije, velikosti in tehnične 

izvedljivosti. 

S povečanjem skladiščnih prostorov se bo posredno povečal prodajni asortiman in 

tako tudi večanje prodaje, ki je ključni element za razvoj podjetja. 
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3.3 Ocena možnosti realizacije in tveganja 

Cilj in namen investicije je povečanje skladiščnih prostorov in s tem prodajnega 

asortimana, s tem pa večje dejanske prodaje. Načrtovani projekt je projekt podjetja 

MD Trade, d. o. o., kot investitorja, ki odda izvedbo projektnemu podjetju.  

 

a) Idejna zasnova 

Investitor želi za lastne potrebe zgraditi nov večji objekt. Stavba bo namenjena 

osnovni dejavnosti podjetja, to je prodaji nerjavečih polizdelkov. V delavniškem delu 

hale se bo izvajala obdelava omenjenega materiala (rezanje, zvijanje, varjenje, poliranje 

...) v polizdelke. 

Objekt pravokotne oblike je z daljšo stranjo umeščen v smeri sever–jug, vzporedno 

s hitro cesto, ki je v neposredni bližini. V jugozahodnem delu stavbe se nahaja upravni 

del, katerega volumen sega izven osnovne pravokotne oblike hale.  

Na zazidalni površini v izmeri 2.620 m² je nameščen objekt, katerega tlorisna 

velikost znaša 2.590 m². Prostori so razdeljeni v dveh etažah, in sicer: v pritličju se 

nahajajo prostori za pisarne, prodajalno, skladišče materiala ter skladišče drobnega 

inventarja, garderobe in kotlovnico. V prvem nadstropju so pisarne, sejna soba in čajna 

kuhinja. Skupne izmere prvega nadstropja znašajo 660 m². Prostori in površine so 

urejeni po sistemu ISO 9806.  

Po prvotnih načrtih je bila predvidena izgradnja betonske hale, ki pa ni ustrezala 

vsem zahtevam investitorja. Zato se je ta odločil za izgradnjo kovinske hale. Zunanja 

fasada je iz toplotno izolativne ognjevarne fasadne panele. 

 Objekt je varovan z varovano ograjo. Dvorišče je opremljeno s potjo, ki poteka 

okrog objekta in s parkirnimi mesti za zaposlene ter stranke (MD Trade 2008c). 

 

b) Utemeljitev ideje 

Obravnavani projekt je za podjetje velik korak, saj je odraz večletnega načrtovanja. 

Za trgovska podjetja je bistvenega pomena prostor, v katerem se izvaja ta dejavnost. 

Ker so kupci vedno bolj zahtevni, saj želijo veliko izbiro in takojšno oziroma čim krajšo 

dobavo, je pomembna velikost objekta. Novi, modernejši prostori pa pripomorejo tudi k 

večjemu zadovoljstvu kupcev in večji prepoznavnosti podjetja. Hkrati pa so takšni 

prostori v veselje in zadovoljstvo delavcem, ki se v njih zadržujejo največ časa. Večji 

prostori podjetju omogočajo izvajanje polizdelčne dejavnosti, kar dodatno povečuje 

njegovo konkurenčnost, obenem pa pušča odprte možnosti za nadaljnjo širitev tako na 

področju zaposlovanja kot tudi izvajanja morebitne proizvodne storitve. 

Novogradnje morajo upoštevati in slediti zakonodaji tako na področju 

okoljevarstva, energetike ter arhitekture. Z upoštevanjem le-teh se zmanjša 
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obremenilnost na okolje. Na takšen način podjetje izpolnjuje svojo politiko na področju 

varovanja okolja. 

 

c) Tveganje 

Preden se podjetje odloči, ali bo sploh pristopilo k izvajanju projekta, je potrebna 

temeljita analiza utemeljenosti naložbe. Za ugotavljanje te imamo na razpolago številne 

kazalnike, vsak od njih pa temelji na finančni vrednosti, kar je slabost, saj vseh koristi ni 

mogoče izraziti zgolj v denarju.  

Predpostavimo, da so potrebni kazalniki pokazali upravičenost naložbe. Lastnike 

podjetja pa zanima, kolikšno tveganje sprejmejo s to odločitvijo. Ko ugotovijo, da je 

stopnja tveganja sprejemljiva, se odločijo za to. 

Področja, pri katerih pričakujejo tveganje: 

- nenadne spremembe pri uporabi materialov, 

- prekoračitev stroškov, podražitve, 

- zamude pri izvajanju del, 

- pritožbe in reklamacije. 

 

Na tveganja se je treba pripraviti, saj ga je mogoče reševati le na takšen način. Že s 

tem, ko se v podjetju na tveganje pripravijo in vedo, da je nekatero področje bolj 

tvegano, iščejo morebitne rešitve. 

Tveganje, ki ga je obravnavano podjetje sprejelo z začetkom izgradnje brez 

ustreznega gradbenega dovoljenja (GD), je bilo veliko. Ob spremembi načina gradnje je 

moralo podjetje vložiti vlogo za spremembo GD. Kljub temu, da je to že pridobilo, bi ga 

morali pred začetkom gradnje ponovno pridobiti. Ker pa bi to vplivalo za časovno 

zamaknjenost dokončanja projekta, so sprejeli odločitev, da se izgradnja začne kljub 

velikemu tveganju. S tem so sprejeli tveganje za morebitno tožbo, kazen in zaustavitev 

izgradnje do pridobitve ustreznega GD. 

3.4 Potek aktivnosti pri izgradnji poslovno-skladiščnega objekta 

Projekt izgradnje poslovno-skladiščnega objekta je dolgoročni gradbeni proces, ki 

se prične bistveno prej kot sama izgradnja. Proces predstavlja najprej idejo o gradnji, 

sledi pridobivanje dovoljenj, na koncu pa samo izvajanje gradnje skladno s 

pridobljenimi dovoljenji. 

K izbiri parcele je pripomoglo tudi dejstvo, da v občini Vipava sofinancirajo 

izgradnjo komunalne infrastrukture. To omogoči občina s pomočjo Evropskih 

strukturnih skladov. Rok za dokončanje infrastrukture je bil 30. 4. 2008. Zaradi 

zakasnitve pri izbiri izvajalca del s pomočjo javnega razpisa pa se je začetek izvajanja 

del na infrastrukturi začel s petmesečno zakasnitvijo. Vsak odmik od načrtovanega in 
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dogovorjenega roka zamakne izvajanje naslednje aktivnosti za objektu. Zaradi takšnih 

sprememb je treba spreminjati že dogovorjene aktivnosti. Nekatere od teh so odvisne od 

predhodno opravljenih. Zato si morajo slediti po določenem zaporedju. 

Pri izdelavi projektne dokumentacije v obravnavanem primeru ni prihajalo do 

bistvenih zakasnitev. Večja zamuda se je pojavila pri pridobivanju gradbenega 

dovoljenja, saj je bilo treba ponovno pridobiti njegovo spremembo. Že med 

izdelovanjem projektne dokumentacije pa so se začela dogovarjanja z gradbenim 

podjetjem, za opravljanje gradbenih del. Pogodba je bila nato podpisana še pred 

pridobitvijo gradbenega dovoljenja. V okviru zakoličbe so se opravljala pripravljalna 

zemeljska dela. Gradbena dela so stekla takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja, ki ga 

je bilo treba naknadno spremeniti. 

3.4.1 Lastništvo zemljišča 

Zemljišče, ki ga obravnavamo kot območje za gradnjo, se nahaja znotraj 

ureditvenega območja Občinskega lokacijskega načrta, proizvodne, obrtne in storitvene 

cone V1, V2 in V3 Vipava, natančneje, na severu cone V1.  

Gradnja bo usklajena z akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele, in sicer z 

odlokom Občinskega lokacijskega letnega načrta. Gradbena parcela je last investitorja 

(podjetje MD Trade, d. o. o.). Občina skupaj z investitorjem poskrbi za komunalno 

infrastrukturo (MD Trade 2008c). 

3.4.2 Lokacijska dokumentacija 

Lokacijsko dokumentacijo pripravi za investitorja pooblaščeno podjetje, ki je v tem 

primeru podjetje Detajl, d. o. o. Dokumentacijo izdelajo na osnovi ureditvenih pogojev, 

ki so vidni iz lokacijske informacije.  

V lokacijski informaciji je podana namenska raba, določena merila in pogoji za 

oblikovanje ter velikost in lega objekta, pogoji za parcelacijo zemljišča ... Lokacijsko 

informacijo lahko dobimo na zahtevo občinskega upravnega organa, pristojnega za 

urejanje prostora. Nov način pridobivanja lokacijske informacije pa je prek prostorskega 

informacijskega sistema (PIS). 

Z lokacijsko dokumentacijo se v skladu z ureditvenimi pogoji objekt umesti v 

prostor. Dokumentacija vsebuje tudi soglasja pristojnih služb in podjetij, to je vseh, ki 

bodo z gradnjo objekta neposredno prizadeti. Običajno se za objekt pripravlja le ena 

lokacijska dokumentacija. Ker pa v našem primeru občina sofinancira komunalno 

infrastrukturo, je treba za ta del izdelati dodatno dokumentacijo, ki jo uredi občina. Zato 

tudi soglasja, ki se nanašajo na ta del, priskrbijo oni. 

Soglasja izdelovalec lokacijske dokumentacije zbere od naslednjih ustanov: 

- Dars, d. d., varovani pas hitre ceste; 
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- Elektro Pimorska, d. d., elektroenergetsko soglasje; 

- Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, d. o. o., soglasje za dobavo in 

odjem vode, komunalne naprave ter kanalizacijo, zbiranje in odvoz odpadkov; 

- Telekomunikacijske instalacije. 

 

Soglasja je treba pridobiti od upravljavcev gospodarske javne infrastrukture, in 

sicer, kadar nameravana gradnja leži na območju, ki je opredeljeno kot varovani pas 

gospodarske infrastrukture ali kot varovano območje. Drugi primer je, kadar se 

nameravana gradnja priključuje ali, če se zaradi nje spremeni kapaciteta obstoječih 

priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture. 

3.5 Projektna dokumentacija 

Projektna dokumentacija je skupek načrtov, tehničnih predpisov, izračunov, risb in 

drugih prilog, ki predstavljajo osnovo za določitev lokacijske, funkcionalne, oblikovne 

ter tehnične značilnosti gradnje. Pripravljanje in izdelovanje projektne dokumentacije je 

projektiranje, ki ga običajno opravi projektna organizacija. 

Naloga investitorja je, da najprej izdela projektno nalogo. Ta je lahko pisno 

izdelana ali pa je samo ustni dogovor med investitorjem in projektantom. Projektna 

naloga je usmeritev, kako naj projektant izdela projektno dokumentacijo. Zajema vse 

želje in zahteve naročnika. Naloga ni obvezen element projektne dokumentacije, je pa 

koristna za vse udeležence v projektu, ker začrtuje najpomembnejše zahteve.  

Ker investitor v obravnavanem primeru ne izpolnjuje pogojev za projektanta, 

izdelavo projektne dokumentacije naroči za to usposobljenemu podjetju. Projektant 

poslovno-skladiščnega objekta je Detajl, d. o. o., odgovorni vodja projekta pa je Marko 

Lavrenčič, univ. dipl. inž. arh. Njegova naloga je zaključeno sestavino projekta potrditi 

s številko in podpisom, kar predstavlja jamstvo za kakovost obdelave projekta ter 

medsebojno usklajevanje načrtov, ki sestavljajo projekt. 

Projektna dokumentacija obsega: 

- Idejna zasnova (IDZ) je povzetek izhodišč za projektiranje, ki jih poda 

investitor v projektni nalogi. 

- Idejni projekt (IDP) je namenjen izboru najustreznejšega predloga, na podlagi 

načrtov. 

- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je sistematično urejen 

sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je prisotnemu organu omogočeno, da 

presodi vse okoliščine, pomembne za izdajo gradbenega dovoljena. 

- Projekt za izvedbo (PZI) je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 

dopolnjen s podrobnimi načrti, na podlagi katerih se v skladu s pogoji iz 

gradbenega dovoljenja gradnja lahko izvede brez dodatnega projektiranja. 
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Tehnična dokumentacija: 

- Projekt izvedenih del (PID) je projekt za izvedbo, dopolnjen s prikazom vseh 

odstopanj izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in 

projekta za izvedbo. 

- Projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta (POV) prikazuje pravila za 

uporabo oziroma obratovanje in vzdrževanje zgrajenega objekta ter vgrajenih 

inštalacij oziroma tehnoloških naprav. 

- Projekt za vpis v uradne evidence (PVE) omogoča vpis objekta v zemljiško 

knjigo in druge uradne evidence (kataster stavb, kataster javne gospodarske 

javne infrastrukture). 

Slika 3.1 Zaporedje izdelovanja projektne dokumentacije 

 

   IDZ        IDP    PGD             PZI 

   

 

Sestavine projektne dokumentacije: 

- vodilna mapa, 

- načrti in 

- elaborati. 

 

Vodilna mapa projektne dokumentacije vsebuje podatke o projektu in udeležencih 

pri graditvi, lokacijske podatke, ključne podatke in dokumente, iz katerih izhajajo 

podatki, pomembni za ugotavljanje skladnosti rešitev v projektu s prostorskimi akti, 

izpolnjevanja bistvenih zahtev nameravane gradnje in druge podatke, pomembne za 

odločanje v upravnem postopku. Za pravilnost vpisa podatkov in pravilnost vrstnega 

reda, pravilnost izdelave in medsebojno usklajenost odgovarja vodja projekta. 

Načrti, ki se nahajajo v projektni dokumentaciji, so: načrt arhitekture, načrt 

gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti (temelji), načrt električnih inštalacij in 

električne opreme, načrt strojnih instalacij ter strojne opreme. Za vse sestavine načrtov, 

pravilnost vpisa podatkov, pravilnost vrstnega reda in pravilnost izdelave je odgovoren 

projektant posameznega načrta. 

Elaborati vsebujejo študije, zasnove, strokovne ocene, geodetske načrte in druge 

tehnične dokumente v zvezi z gradnjo. V projektni dokumentaciji se nahajajo elaborat 

gradbene fizike za pisarniški del in delavniški del stavbe, elaborat zasnove požarne 

varnosti in elaborat geodetski načrt. 
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3.6 Potek izgradnje poslovno-skladiščnega objekta 

Vsak gradbeni projekt je kompleksen in zahteva od investitorja odločitev, da je 

predvideni projekt najboljša pot za dosego ciljev. Pot, ki čaka investitorja za dosego in 

dokončanje takega projekta, pa je v določeni meri predvidljiva. Takšna je v tolikšni 

meri, kolikor je potek projekta načrtovan in kolikor so vsi udeleženci v njem izkušeni 

oziroma poučeni o tovrstnih projektih.  

3.6.1 Načrtovanje  

V začetni fazi planiranja sta pomembno vlogo imela lastnika družbe investitorice. 

Kot lastnika in managerja družbe sta prevzela vodenje celotnega načrtovanja projekta. 

Faza načrtovanja je najintenzivnejša pred začetkom izvajanja projekta, čeprav poteka 

tudi ves čas izvajanja, vendar je stopnja načrtovanja takrat nižja. Gibanje intenzivnosti 

načrtovanja je razvidno iz slike 2.3. 

Projektna naloga, v kateri investitorja izrazita svoje želje in zahteve, ostaja skozi 

celotni proces projekta okvir za načrtovanje ter odločanje. Na podlagi dorečenih 

okvirjev lahko izračunamo stroške projekta. To pa je podlaga za načrtovanje 

financiranja projekta. Če nimamo zagotovljenih oziroma načrtovanih sredstev za 

financiranje, se projekta nikakor ne moremo lotiti. V začetni fazi projekta sestavimo 

rekapitulacijo stroškov celotne investicije. 

Pri načrtovanju financiranja moramo upoštevati tudi morebitne podražitve do 10 % 

celotne naložbe. V obravnavanem primeru je struktura financiranja predvidena iz lastnih 

sredstev, posojila banke s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje razvoja 

malega gospodarstva v občinah Ajdovščina in Vipava ter najetimi posojili pri ostalih 

bankah. Finančna struktura naložbe je predvidena v razmerju 2 : 5 : 3. 

Ko je zagotovljeno financiranje projekta, podjetje začne z načrtovanjem pogodb, in 

sicer tistih, ki so potrebne za opravljanje načrtov za projekt pridobitve gradbenega 

dovoljenja. Z naslova načrtovanja pogodb je pomembna tudi pogodba za izvajanje 

gradbenih in obrtniških del. 

Načrtovanje se nadaljuje skozi potek gradnje. Ne smemo pozabiti, da je načrtovanje 

nenehen proces, ki se ne konča z začetkom izgradnje. Ko ta steče, se načrtovanje 

prenese na naslednje faze izvajanja del na objektu.  

Kako vemo, kaj je še treba načrtovati? Vedno sledimo fazam, ki se trenutno 

izvajajo. Med izvajanjem posameznih faz izgradnje pa se moramo vprašati, katere so 

naslednje na vrsti in prav te je treba načrtovati. 

3.6.2 Vodenje 

V času trajanja izvajanja gradbenega projekta se ustanovi projektni tim. V primeru 

obravnavanega podjetja je ta sestavljen iz treh členov, in sicer: 
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- investitor (oba lastnika družbe, Karol Trošt in Miloš Lavrenčič, ter pooblaščeni 

predstavnik Bogdan Žgavec), 

- gradbeni manager (odgovorni vodja del Herman Lozej, gr. teh.), 

- projektant (odgovorni vodja projekta – projektne dokumentacije Marko 

Lavrenčič, uni. dip. ing. arh.). 

 

Ustanovljeni projektni tim skrbi za brezhiben potek projekta in izpolnjevanje 

investitorjevih želja skladno s pridobljenimi dovoljenji. Projektni tim se sestane enkrat 

tedensko oziroma takrat, ko se pojavi potreba po razrešitvi katerega od problemov. 

Gradbeni manager vodi tim in skrbi za redno informiranje ostalih članov. Njegova 

naloga je, da daje nasvete glede tehnologije in ekonomičnosti gradnje, saj je za to 

področje usposobljen. Naloga ostalih članov pa je, da proučijo alternativne rešitve in 

med njimi izberejo najugodnejšo ter najprimernejšo. 

3.6.3 Gradnja in nadziranje  

Z uporabo novih materialov (klasična gradnja z zidaki je že preteklost) gradnja 

poteka zelo hitro. Najpogostejši materiali za izgradnjo velikih poslovnih, skladiščnih in 

proizvodnih objektov so betonski bloki ter kovinske panele. Obe različici sta z vidika 

cene, kakovosti in hitrosti gradnje najugodnejši. Pri izgradnji pa si izvajalci lajšajo 

fizično delo z uporabo najnovejših tehnologij in strojev. 

Pri opravljanju gradbenih del ima pomembno vlogo gradbeni manager, ki nadzira 

sam potek gradnje in redno poroča investitorju o stroških ter napredovanju projekta. 

Naloga gradbenega managerja je tudi koordinacija del vseh kooperantov, ki so 

zadolženi za opravljanje pogodbeno določenega dela projekta. Zadolžen je tudi za 

vodenje nabave materialov.  

V izvajanje izgradnje je vključen tudi odgovorni vodja projekta, ki izvaja nadzor 

nad izvajanjem le-te. S tem ugotavlja, ali gradnja objekta poteka v skladu s projektom 

za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Glavno nalogo nadzora pa ima nadzorni organ investitorja. V obravnavanem 

primeru je nadzorni inženir Aleksander Cerkvenik, dipl. ing. grad., s pogodbo o nadzoru 

je prevzel odgovornost, da si bo prizadeval uresničiti naročnikov interes (pravočasno 

zaključena gradnja in gradnja brez napak).  

Ko se prične izgradnja objekta, je treba na gradbišču voditi gradbeno knjigo in 

gradbeni dnevnik. 

Gradbena knjiga ali knjiga obračunskih izmer je vedno na gradbišču in je dostopna 

vsakomur, ki pride tja. V prilogi 1 je prikazan način izpolnjevanja gradbene knjige za 

poslovno-skladiščni objekt v Vipavi. Gradbeni knjigi so priloženi tudi nekateri načrti in 

risbe, ki obrazložijo ter dopolnjujejo opisane faze, ki se izvajajo na objektu. Ti dodatki 
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nakazujejo način izvedbe posamezne faze. Po končanju del bodo gradbeno knjigo 

zapečatili in jo izročili investitorju v hrambo za 10 let. 

Gradbeni dnevnik se vodi od dne, ko se začne delo na gradbišču, za vsak dan 

posebej, ko je predvideno, da se delo izvaja. V prilogi 2 je naveden prikaz gradbenega 

dnevnika za poslovno-skladiščni objekt Hala Vipava. Iz gradbenega dnevnika je 

razvidno, koliko delavcev se nahaja na gradbišču za posamezna dela in katera se tisti 

dan izvajajo. Približno enkrat tedensko je pripravljen tudi povzetek in ugotovitve iz 

operativnega sestanka. Gradbeni dnevnik se zaključi z dnem prevzema del. En izvod 

hrani investitor, dokler objekt obstaja. 

3.7 Zaključek projekta 

Zaključna faza gradnje objekta, preden se začne njegova redna uporaba, zajema 

primopredajo, tehnični pregled, uporabno dovoljenje in prevzem objekta tako na 

tehnični kot tudi na finančni ravni. 

3.7.1 Uporabno dovoljenje 

Po odpravi vseh ugotovljenih pomanjkljivosti iz tehničnega pregleda izda upravna 

enota (v našem primeru Upravna enota Ajdovščina), ki je izdala gradbeno dovoljenje, 

uporabno dovoljenje. Pogoj za uporabo zgrajenega objekta za namen, ki je predviden, je 

uporabno dovoljenje. Zahtevek za izdajo tega mora vložiti investitor ali izvajalec, če 

tega investitor ne stori v osmih dneh, ko je gradnja končana. Na podlagi zahteve za 

izdajo uporabnega dovoljenja upravna enota imenuje komisijo za tehnični pregled in 

določi datum pregleda. Šele z izdajo uporabnega dovoljenja lahko investitor začne z 

uporabo objekta v skladu z njegovim namenom uporabe oziroma s predvideno 

dejavnostjo v objektu. 

3.7.2 Tehnični pregled 

Tehnični pregled je izveden na dan, ki ga določi upravna enota, ki je izdala 

gradbeno dovoljenje. Ta poteka pod vodstvom predsednika komisije, ki komisijo tudi 

skliče. Na ogled objekta so povabljeni vsi člani komisije, pooblaščenci izvajalca in 

odgovorne osebe oziroma investitor objekta. Vsak član komisije je pristojen za 

določeno strokovno področje. Izvedenci so s področja gradbenih del, elektro in strojne 

instalacije, varnosti itd.  

Pri tehničnem pregledu objekta se ugotavlja:  

- ali je bil objekt izveden v skladu s tehnično dokumentacijo; 

- ali so napeljave, naprave in oprema kvalitetno nameščene, ali je bilo 

upoštevano varstvo pri delu; 

- ali so izdelana navodila za obratovanje. 
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Po prejemu zapisnika tehničnega pregleda ima investitor določen rok za odpravo 

morebitnih pomanjkljivosti. Ko so te odpravljene, upravna enota izda uporabno 

dovoljenje. 

3.7.3 Primopredaja: končni obračun in prevzem objekta 

Po pridobljenem uporabnem dovoljenju sledi predaja objekta naročniku oziroma 

investitorju. Po ZGO (Zakon o graditvi objektov) je treba objekt predati v šestdesetih 

dneh po uspešno opravljenem tehničnem pregledu. Investitor prevzame objekt po 

tehnični in finančno-komercialni plati.  

Pri tehničnem ali kvalitetnem prevzemu se ugotovi, ali je izvajalec izpolnil svoje 

pogodbene obveznosti glede kakovosti opravljenih del ter vgrajenega materiala in 

opreme. Končni obračun se pripravi na osnovi obračunske dokumentacije. Pri 

finančnem prevzemu se ugotavlja, če je izvajalec izpolnil pogodbene obveznosti tako 

glede obsega in vrste del (količinsko in cenovno) ter rokov.  

Komisija, ki je sestavljena iz treh članov (predstavnika investitorja in izvajalca ter 

predsednika), sestavi primopredajni zapisnik. Pri delu komisije obvezno sodelujeta tudi 

nadzorni organ investitorja (v našem primeru Aleksander Cerkvenik, dipl. ing. grad.) in 

odgovorni vodja gradbenih del (Herman Lozej, gr. teh.). 

3.8 Metode zbiranja podatkov in njihova analiza 

Za zbiranje empiričnega dela podatkov smo uporabili v večjem delu kvalitativno 

metodo. Širok pogled na trenutno stanje in razmišljanje v podjetju smo dobili s pomočjo 

intervjuja, ki je potekal s tremi izbranimi zaposlenimi. Poleg tega se je pokazala potreba 

tudi po zbiranju podatkov iz različnih dokumentov, ki so v lasti podjetja (Vodilna mapa, 

Načrti, Elaborati, Idejna zasnova, Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja …). V 

začetni fazi raziskovanja je bil intervju z zaposlenimi zadosten vir informacij, kasneje 

pa smo dodali še razgovore z osebami, ki so z načrtovanjem povezane v naslednjih 

fazah projekta. Tako smo opravili razgovor s projektantom, ki je pripomogel k raziskavi 

načrtovanja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za področje nadzora, gradnje 

in zaključka projekta nam je bil v oporo odgovorni vodja za nadzor gradnje. 

Ker sta v načrtovanje projekta najbolj vpeta lastnika podjetja in hkrati investitorja 

projekta, sta bila k intervjuju najprej povabljena. V začetku načrtovanja je veliko 

pripomogla vodja računovodstva, ki je bila tudi vključena v intervju. Vsem trem 

zaposlenim so bila zastavljena enaka vprašanja. S pomočjo teh intervjujev smo 

ugotavljali, kako so vodilni v podjetju začeli z načrtovanjem projekta. Cilj raziskave 

načrtovanja projekta in medsebojnega sodelovanja vpetih v načrtovanje je ugotovitev 

trenutnih tovrstnih navad in na podlagi tega podati ugotovljene pomanjkljivosti ter 

rešitve le-teh. 
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Za intervju smo se pripravili tako, da smo okvirna vprašanja, na katera smo želeli 

dobiti odgovore, zapisali in jih predhodno posredovali izprašani osebi. Tako se je lahko 

intervjuvanec pripravil na zastavljena vprašanja. Na ta način je pogovor potekal hitreje z 

več pridobljenimi informacijami. Ker se je ta izvajal v sproščenem okolju, se je razvil 

pogovor z dodatnimi vprašanji in obsežnimi odgovori. Tako je bil dobljen še obširnejši 

vpogled v sam potek projekta.  

V vprašalnik je bilo zajetih šest glavnih vprašanj. Ta so tudi osnova za nadaljnje 

proučevanje. Za lažji prikaz rezultatov smo pridobljene odgovore združili v tabeli 

skupaj z vprašanji. V rubriki odgovorov so podani le kratki povzetki intervjuja. 

Tabela 3.1 Vprašanja in odgovori intervjujev 

 

Vprašanja Odgovori 

1. Zakaj ste se odločili za ta 

projekt? 

- Prostorska stiska. 

- Neprimerna razporeditev zdajšnjih objektov. 

- Možnost širjenja poslovanja. 

2. Kdaj se je v podjetju in z vaše 

strani pokazala potreba po 

načrtovanju projekta? 

- Ko se je obseg poslovanja začel zelo povečevati. 

- V prvi polovici leta 2007. 

- Ob priložnosti nakupa primernega zazidalnega 

zemljišča. 

3. Za katere naloge v 

načrtovanju projekta ste 

zadolženi? 

- Oseba 1: Izbira izvajalcev in nadzor nad 

izvajanjem. 

- Oseba 2: Izbira opreme in iskanje virov 

financiranja. 

- Oseba 3: Svetovanje pri finančno-računovodskih 

vprašanjih. 

4. Na kakšen način poteka 

načrtovanje projekta v vašem 

podjetju? 

- Na podlagi projektne naloge. 

- Analiza alternativ. 

- Določitev cilja in slediti zastavljenemu planu. 

5. S kakšnimi omejitvami ste se 

soočali? 

- Bližina avtoceste. 

- Nezgrajena infrastruktura ob pričetku gradnje.  

- Začetek finančne krize se kaže tudi v 

spremembah bančnih pogojev financiranja. 

6. Na kakšen način je projekt 

financiran? 

- Z lastnimi sredstvi. 

- S pomočjo kreditov s subvencionirano obrestno 

mero. 

- Večji del z investicijskimi krediti. 
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V podjetju so se na intervju odzvali s pričakovanjem. Iz vseh treh intervjujev lahko 

ugotovimo, da so se na projekt pripravljali že dalj časa, saj že od leta 2007 dalje 

intenzivno delajo na uresničevanju in napredovanju projekta.  

Preden se je pokazala priložnost za nakup zemljišča, so razmišljali o širitvi 

zdajšnjih poslovnih prostorov. S pomočjo raziskave pa so ugotovili, da kljub velikim 

vložkom ne bi pridobili zadostnih površin za nadaljnji razvoj. Tako so pričeli z iskanjem 

prostega zazidalnega zemljišča. Z nakupom parcele v neposredni bližini avtoceste pa se 

je uresničitev projekta lahko začela. Bližina pomembne cestne povezave se je v 

nadaljevanju pokazala tudi kot ovira in ne samo kot pomembna prednost. Zaradi 

morebitne širitve avtoceste je bilo namreč načrtovani objekt treba odmakniti za dodatnih 

sedem metrov. Zaradi tega so prostorsko zelo omejeni z velikostjo gradnje.  

Načrtovanje projekta poteka v podjetju po vnaprej zastavljenih smernicah. Zaradi 

majhnosti obravnavanega podjetja pa se jim ne zdi smiselno, da bi vse to zapisovali. 

Želijo biti čim bolj prožni in ne želijo porabljati energije za usklajevanje tovrstnih 

dokumentov, ki niso nujno potrebni. Naloge so okvirno razdeljene med obema 

lastnikoma, kjer eden od njiju skrbi za izbiro izvajalcev in njihov nadzor, drugi pa vodi 

financiranje ter zbiranje ponudb za potrebno opremo. Vsak za svoje področje oziroma 

predmet načrtovanja nato pripravi analizo, ugotovitve pa nato posreduje drugemu, nato 

pa skupaj sprejmeta odločitev. Oba lastnika tako vedno delujeta kot celota. Pri 

svetovanju jima je v veliko pomoč tudi vodja računovodstva, ki skrbi za finančne 

raziskave. Za dogovarjanje ne uporabljajo nobenih telekomunikacijskih instrumentov. 

Še vedno se poslužujejo osebnega komuniciranja, ki pa je včasih oteženo, saj vsak 

izmed navedenih poleg dodatnih nalog, ki se nanašajo na projekt, opravlja tudi vsa 

redna dela. Menimo, da bi bilo zaradi obremenjenosti z rednim delom smiselno uvesti 

nekatere opomnike in zapisnike dogovorjenih planov. S tem bi preprečili nekatere 

zamude rokov in nepotrebna ponovna dogovarjanja. 

 Projekt se je začel v nehvaležnem obdobju finančne krize. Zaradi nje so banke 

spremenile pogoje financiranja investicijskih projektov. V času med načrtovanjem 

financiranja in dejanskim pridobivanjem finančnih sredstev so se namreč zaostrili 

pogoji danega jamstva za pridobitev investicijskih kreditov. Hkrati s tem pa je banka v 

okviru protikriznih ukrepov za razvoj malega gospodarstva dodeljevala kredite s 

subvencionirano obrestno mero. V obravnavanem primeru je moralo podjetje le manjši 

del naložbe pokriti iz lastnih sredstev oziroma iz nerazdeljenega dobička iz preteklih let. 

Način načrtovanja in obvladovanja celotnega dogajanja nad projektom je 

sprejemljivo in funkcionalno za majhno podjetje. Treba pa je poudariti, da je še vedno 

mogoče kaj izboljšati. V načinu načrtovanja projekta obravnavanega podjetja smo 

ugotovili, da želijo obvladovati celoten projekt sami, pri tem izstopata predvsem 

lastnika podjetja. Naloge, ki sta jih preložila na druge zaposlene, so bile namreč zelo 

redke, četudi bi jih bili ti sposobni uspešno opraviti. Lastnika se bi lahko s preložitvijo 
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dela nalog na druge razbremenila in se bolj posvetila pomembnim nalogam rednega 

dela. 
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4 SKLEP 

Zaključna projektna naloga je razdeljena na dva dela. V prvem, teoretičnem delu so 

zbrane različne opredelitve tako managementa kot tudi projekta in njegove značilnosti. 

Ta del temelji na domači in tuji strokovni literaturi. Vse skupaj je povezano v smiselno 

celoto, ki je v drugem delu podprta s praktičnim primerom. Informacije o 

obravnavanem podjetju smo pridobili s pomočjo intervjuja z nekaterimi zaposlenimi in 

razgovori s posamezniki, udeleženimi v projektu. 

Za enkratne in časovno omejene procese, kar je projekt, je pomembno načrtovanje. 

To pa je le eden od procesov, ki se izvaja med celotnim delom projekta. Načrtovanje je 

na začetku projekta bolj intenzivno, proti koncu pa se obseg zmanjšuje. Prične se z 

določitvijo cilja in poti ter strategije, kako cilj doseči. Priporočljivo je, da se aktivnosti, 

ki se izvajajo v takšnem enkratnem procesu, izvajajo po v naprej določenem zaporedju, 

zato morajo biti načrtovane.  

V teoretičnem delu naloge so predstavljeni elementi politike podjetja, ki so tudi 

glavna področja za načrtovanje. V nadaljevanju so obrazloženi načini načrtovanja. S 

poznavanjem teoretičnih osnov si lahko olajšamo delo pri iskanju njegovega 

optimalnega načina. Z dobrim načrtovanjem preprečimo stanja, zaradi katerih bi lahko 

prišlo do prekinitve projekta.  

Ker naloga temelji na načrtovanju projekta, je prav, da se dotaknemo tudi njegovih 

glavnih značilnosti in projektnega managementa. Pri projektih se soočamo s tveganji, ki 

jih je treba poznati. S tem, ko načrtujemo oziroma predvidimo tveganje, se nanj 

pripravimo in s tem omilimo njegov negativni vpliv.  

V obravnavanem primeru smo ugotovili, da se pri načrtovanju poslužujejo 

njegovega poteka prek zastavljenega cilja in sledenja strategiji. Na podlagi zastavljenih 

okvirov projekta izgradnje poslovno-skladiščnega objekta izdelajo projektno nalogo. 

Določitev glavnega cilja projekta in vmesnih ciljev, ki z izpolnitvijo privedejo do 

dokončanja, je naslednja faza v postopku načrtovanja projekta v podjetju. 

Pomanjkljivosti so bile razvidne pri terminskem planu, ki ni bil povsem natančno 

določen. Glede terminov so bili določeni samo okvirni dogovori. Če bi v podjetju imeli 

jasno zastavljene termine mejnih dogodkov, bi projekt najverjetneje dokončali le z 

manjšimi zamudami. Načrtovanje projekta opravljata oba lastnika in managerja podjetja 

hkrati. Poleg svojega rednega dela opravljata še to pomembno nalogo. Njuna 

obremenjenost se je s tem zelo povečala. Posledica tega se je pokazala tako pri zamudah 

nekaterih faz kot tudi podaljšanju časa za dokončanje projekta. Nekatere naloge rednega 

dela bi bilo smiselno prenesti med ostale zaposlene in se bolj posvetiti delu na projektu, 

ali pa obratno. 

Dobro načrtovan projekt omogoča zadovoljstvo vseh vpetih v ta proces. Projekt 

poteka z manj zapleti in zamudami. Celotno dogajanje na projektu in njegove faze so 
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preglednejše ter lažje obvladljive. Od načrtovanja je odvisna uspešnost projekta. Z njim 

zmanjšujemo stroške in čas ter povečujemo njegovo kakovost. S slabim ali 

pomanjkljivim načrtovanjem pa dosežemo ravno nasprotni učinek.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Knjiga obračunskih izmer ali gradbena knjiga (delavna verzija) 

Priloga 2 Gradbeni dnevnik 
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