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POVZETEK
Stanje v gradbeni panogi je zaradi pomanjkanja investicij v gradbene projekte
zelo slabo. Večina močnih gradbenih podjetij je propadla, kar je za razvoj panoge
zelo slabo, saj je bilo v teh podjetjih veliko znanja in izkušenj s področja
gradbeništva.
Vsekakor pa za propad podjetij ni krivo samo pomanjkanje investicij, temveč tudi
togost vodstev gradbenih podjetij in struktur gradbenih podjetij, ki se niso bila
sposobna prilagoditi hitrim spremembam na trgu.
Hitrim spremembam na trgu se gradbena podjetja lahko prilagodijo s prenovo
procesov in tehnologije. Z nenehnim prenavljanjem podjetja zmanjšujejo stroške
poslovanja in si zagotavljajo konkurenčnost na trgu.
V magistrskem delu sem se osredotočil na prenovo procesov in tehnologije gradnje
komunalnih gradbenih projektov. Na podlagi analize FMEA procesa obračuna ur
sem poiskal racionalizacijo procesa z informacijsko podporo z beleženjem in
evidenco ur delavcev na terenu. Predstavil sem prenovo procesa gradnje vodovoda
v prodnatih tleh z uvedbo nove tehnologije (drobilca kamenja). K zmanjšanju
vodstvenih in režijskih stroškov podjetja bi na podlagi analize, ki sem jo prikazal v
magistrskem delu, prispevala tudi investicija v nakup službenih vozil namesto
plačila potnih stroškov.
Magistrsko delo zajema prenovo teh treh procesov, s pomočjo katerih gradbena
podjetja lahko pomagajo znižati stroške izvajanja projektov in si tako pomagajo
zagotoviti obstoj in konkurenčno prednost.

KLJUČNE BESEDE:
-

komunalni gradbeni projekt
prenova procesov
informacijska podpora
racionalizacija stroškov
tehnologija

SUMMARY
The situation in the construction sector due to the lack of investment in
construction projects is very poor. Most powerful construction companies have
failed, which is very bad for the development of the branch, for just in those
companies was held a great deal of knowledge and experience from the field of
building trade.
By all means for the destruction is not to blame only the lack of investment, but
also the rigidity of the construction companies' directions and their structures,
which were not able to accommodate to rapid alterations of the market.
The construction companies can accommodate to rapid alterations of the market
with modernizing processes and technology. With constant innovating the
companies reduce operating costs thus maintaining market competitiveness.
My Master's degree is focusing on the renovation of the processes and technology
of the construction of municipal building projects. Based on an analysis of the
FMEA process of billing hours it is searching the process rationalization with the
information support of recording and hour records of the field workers. The
renovation of the process of the construction of water supply in the gravelly soil is
presented with the introduction of the new technology (stone crusher). The
contribution to cost cutting of the management and the overhead of a company
based on an analysis, which is presented in this Master’s degree, would also be the
investment into the purchase of the official vehicles instead of the payment of
travel expenses.
This Master’s degree includes the renovation of those three processes, by thich
the construction companies are able to help lower costs of the implementation of
the projects and thus help ensure the existence and competitive advantage.
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UVOD

1.1

PREDSTAVITEV PROBLEMA

Magistrsko delo

Slovenija se je znašla v recesiji, banke nimajo denarja za financiranje
gospodarstva, podjetja propadajo, brezposelnost se iz dneva v dan veča, država
nima denarja za financiranje projektov.
Podjetja se lahko spopadajo z recesijo tako, da odpuščajo delavce, lahko pa
izvedejo tudi druge ukrepe. Gospodarsko in finančno recesijo bi lahko
premagovala s tem, da bi hitreje in ustrezneje kot konkurenčna podjetja
prilagajala svoja poslovanja oziroma poslovne aktivnosti.
V Sloveniji je recesija močno prizadela gradbeni sektor. Zaradi zmanjšanja
investicij je propadla večina večjih gradbenih podjetji v Sloveniji, druga gradbena
podjetja pa se še borijo za obstoj.
Zaposlen sem v gradbenem podjetju Gorenjska gradbena družba d.d., kjer
opravljam delo operativnega gradbenega inženirja. Tudi naše podjetje je recesija
močno prizadela. Prva ukrepa vodstva zaradi zmanjšanega obsega del in nižjih cen
sta bila znižanje plač in mehko odpuščanje.
V podjetju sem zaposlen več kot pet let in v tem času sem pridobil izkušnje z
vodenjem številnih gradbenih projektov. Sodeloval sem tudi pri projektu izgradnje
vodovodnega omrežja v Tržiču "Kohezija Tržič". S pridobljenim znanjem in
izkušnjami ugotavljam, da bi s prenovo procesov in tehnologije pri komunalnih
gradbenih projektih lahko znižali stroške projektov. Z znižanjem stroškov
izvajanja pa si podjetje pridobi konkurenčno prednost.

1.1.2 Predstavitev okolja

Gorenjska gradbena družba je gradbeno podjetje s približno 400 zaposlenimi, ki je
usmerjeno predvsem na Gorenjsko regijo, izvaja pa tudi različne projekte po
Sloveniji. Je sistem z dejavnostmi, ki si je svoje izkušnje pridobival z gradnjo
zahtevnih objektov. Naše dejavnosti obsegajo velik del s področja sodobnega
gradbeništva: inženiring, nizke in visoke gradnje.
Gorenjska gradbena družba d.d. gradi ceste, mostove, nadvoze, podvoze, športna
središča in še vrsto drugih objektov. Z zgrajenimi objekti si je zagotovila številne
reference, ki ji omogočajo, da se poteguje za vedno večje posle.
Učinkovita organiziranost, raznovrstne storitve s področja gradbeništva, moderna
tehnologija, preverjena kakovost storitev in izdelkov, generacije vrhunskih
gradbenih strokovnjakov in razvoj lastne metodologije dajejo Gorenjski gradbeni
družbi d.d. prednost pred konkurenčnimi podjetji. Prednost pred konkurenco pa se
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skriva tudi v bazi surovin, ki jih ima Gorenjska gradbena družba d.d. (kamnolomi
in peskokopi).
Obdobje recesije nam prinaša nove izzive. Iščemo rešitve, kako prehiteti vse bolj
agresivno konkurenco ter zagotoviti krepitev naše vloge na trgu in si tako
zagotoviti obstoj.
V gradbeništvu se na vsakem koraku srečujemo s projektnim vodenjem. Da projekt
lahko začnemo, vodimo in uspešno zaključimo, potrebujemo znanje iz projektnega
vodenja. Glede na to, da v gradbeni panogi večina stvari temelji na projektnem
vodenju, lahko rečem, da ima slovensko gradbeništvo na tem področju veliko
znanja. Z izvajanjem zahtevnih gradbenih projektov so si gradbena podjetja v
domačem in tujem prostoru pridobila veliko izkušenj. Izkušnje, nenehno
izobraževanje na področju projektnega vodenja in tehnološko izboljševanje
podjetjem v gradbeni panogi omogočajo konkurenčnost na trgu in možnosti za
preživetje v času recesije oziroma krčenja investicij, v katerem smo se trenutno
znašli.
Z izgradnjo vodovoda v okviru projekta "Kohezija Tržiču" smo v družbi Gorenjska
gradbena družba d.d. pristopili k novemu izzivu – gradnji več kot 30 km dolgega
vodovoda različnih dimenzij. Dejstvo, da je investitor (Občina Tržič) pristopil k
izgradnji novih in rekonstrukciji obstoječih vodovodov zaradi dotrajanega
obstoječega vodovodnega sistema, pomeni za Gorenjsko gradbeno družbo d.d.
priložnost za nova dokazovanja in pridobitev ugleda na danem področju. Pri tem
projektu sem sodeloval kot pomočnik vodja projekta, zato sem si ga izbral za
osnovo in vir podatkov za praktični del naloge. Na njihovi podlagi bom iskal
odgovore na postavljene hipoteze.
Pri gradnji vodovodov se s stališča izvajalcev največ vprašanj postavlja v zvezi s
časom izvedbe in višino stroškov, ki nastanejo pri izvajanju del, potrebnih za
operativno izvedbo gradnje vodovoda, oziroma s tem, kako v čim krajšem času čim
bolj ekonomično dela pripeljati h koncu. Problem je v tem, da je treba na vseh
področjih projekta čim bolj zmanjšati stroške. V naslednji točki sem izpostavil tri
dejavnike, ki bi jih bilo treba pri tem projektu izboljšati.

1.2 CILJI IN RAZISKOVALNE HIPOTEZE
Opisana problematika je izredno obsežna, zato v okviru magistrske naloge ne
moremo obravnavati vseh vidikov. Omejil se bom na nekaj problemov, zaradi
katerih so projekti pogosto daljši, dražji in manj kvalitetno izvedeni, kot pričakuje
naročnik. Probleme, ki bodo obravnavani v magistrski nalogi, smo v analizi, ki smo
jo izvedeli pred začetkom raziskave, strnili v nekaj hipotez. Potrditev oz.
zavrnitev teh hipotez nam bo odgovorila na vprašanje, ali so ti problemi
relevantni, ali so rešljivi, in če so, na kakšen način jih je vredno reševati v
konkretnih projektih.
H I: Izboljšanje procesa obračuna ur delavcev pri gradbenih projektih bi prineslo
znižanje stroškov projektov.
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H II: Za znižanje stroškov pri gradbenih projektih je treba izbrati pravo tehnologijo
že v fazi priprave projekta, kar bom prikazal na primeru zemeljskih del (drobilec
kamenja).
H III: Režijske in vodstvene stroške projekta je mogoče zmanjšati z nakupom
službenih vozil (točka preloma – kdaj se izplača).
Cilj magistrske naloge je, da se z izbranimi metodami zgoraj navedene hipoteze
potrdi ali ovrže in rezultate uporabi pri pripravi in izvedbi podobnih projektov v
prihodnje.

1.3

PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE

Prenova procesov in tehnologij komunalnih gradbenih projektov zajema veliko
število različnih procesov in možnih tehnoloških rešitev. V magistrskem delu smo
se zato odločili, da izpostavimo le posamezne procese in tehnološke izboljšave
komunalnih gradbenih projektov.
Predpostavke oziroma osnova za izdelavo magistrske naloge oziroma za potrditev
ali zavrnitev postavljenih hipotez je že izveden projekt vodovoda »Kohezija
Tržič«. Na podlagi sodelovanja pri projektu sem se seznanil s problemi pri
izvajanju gradbenih projektov. Z analizo podatkov omenjenega projekta bom
pomagal pridobiti odgovore na postavljene hipoteze. Podatke, ki jih bom uporabil
pri analizi v magistrskem delu, bom spremenil in s tem zavaroval interese
podjetja.
Podatki, ki smo jih pridobili iz internih virov podjetja Gorenjska gradbena družba
d.d. in smo jih uporabili v magistrskem delu, so spremenjeni do te mere, da ne
razkrivajo poslovnih skrivnosti podjetja.
1.3.1 Predpostavke za utemeljevanje I. hipoteze
Izbrali smo proces obračuna ur delavcev na gradbiščih, saj ta proces pomeni za
podjetje velik strošek, in sicer zaradi ohlapnega sistema nadzora in izvajanja
procesa popisa, obdelave in obračuna ur.
1.3.2 Predpostavke za utemeljevanje II. hipoteze
Recesija je prinesla upad dela za gradbince in s tem nižje cene gradbenih
projektov. Nizke cene silijo gradbince k iskanju bolj ekonomičnih rešitev, ki pa še
vedno zagotavljajo predpisano kakovost gradbenih proizvodov. Planiranje in
primeren izbor tehnologije za izvajanje gradbenih projektov močno vplivata na
njihovo ekonomičnost. Ker je dejavnik izbora gradbene tehnologije le eden od
ključnih procesov pri izvajanju gradbenih del, sem se odločil, da ta proces izbora
prikažem na primeru izbora mobilnega drobilca kamnin in z uporabo specialnih
strojev.
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1.3.3 Predpostavke za utemeljevanje III. hipoteze
Strošek kilometrine, ki ga podjetje izplača uslužbencem, je visok strošek za
podjetje. V magistrskem delu bom izdelal analizo (lomne točke glede na km)
upravičenosti nakupa službenih vozil.

1.4

METODE DELA

1.4.1 Metoda za utemeljitev prve hipoteze
nestatističnimi orodji managementa kakovosti.

–

metodologija

FMEA z

Analiza možnih napak in njihovih posledic je metoda, ki predvideva, kaj bi lahko
bilo narobe. Osnovna ideja metode je preprečevanje napak, še preden se
pojavijo. Izhaja iz problematike nastajanja in odpravljanja napak pri razvoju
izdelka. Znano je namreč, da tičijo vzroki večine napak v prvih fazah nastajanja
proizvoda, kot so načrtovanje, razvoj in uvajanje v proizvodnjo. Odpravljanje teh
napak se praviloma začne šele, ko se napake pokažejo, torej v poznejših fazah kot
so redna proizvodnja, preizkušanje in ne nazadnje pri redni uporabi izdelkov.

Slika 1: Nastajanje in odpravljanje napak (Kokol, 2006)
Iz slike 1 je razvidno, kako rastejo stroški napak v posameznih fazah življenja
proizvoda. Vidimo, da je najbolje natančno načrtovati in razviti izdelek, saj so
stroški napak v zgodnjih fazah občutno nižji (Kokol, 2006).
Metoda FMEA je sistematična metoda za identificiranje in odkrivanje procesnih
problemov, preden se ti zgodijo. Osredotočena je na preprečevanje napak,
izboljševanje procesov in povečevanje zadovoljstva kupcev. Idealna je za
oblikovanje proizvodov ali za razvoj in prenovo procesov, saj nam uporaba metode
FMEA lahko prinese veliko koristi (McDermott et. al., 2009).
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Slika 2: Nastajanje stroškov (Kokol, 2006)
Cilj analize FMEA je izločevanje potencialnih vzrokov za napake, dokumentiranje
procesa, načrtovanja in razvoj ter identifikacija ukrepov, ki jih lahko izvedemo,
da izločimo vzroke potencialnih napak, zmanjšamo možnost pojava napak,
povečamo možnost odkritja napak še pred uporabo proizvoda in da stremimo k
stalnemu izboljševanju procesov in proizvodov.
FMEA lahko izvajamo za poljuben proizvod in proces, vključujoč vse aktivnosti,
povezane s procesi odpreme odjemalcu, načrtovanja pakiranja in razvoja orodij. S
pomočjo FMEA lahko razvijamo tudi stroje in opremo. Metoda je enaka, le da v
tem primeru kot proizvod obravnavamo stroj ali opremo. V primeru je mogoče
tudi dizajniranje procesa, celo načrti preventivnega vzdrževanja lahko temeljijo
na analizah FMEA (Kokol, 2006).

1.4.1.1 FMEA procesa
Raziskuje vse možne napake proizvodnega procesa (proizvodnja in montaža). FMEA
konstrukcije je predhodnica procesnega FMEA in v bistvu daje osnovne vhodne
podatke zanj. Pri izvedbi procesnega FMEA je treba upoštevati najdbe
konstrukcijskega FMEA, kot so na primer (potencialni problemi v procesu),
pomembne in kritične karakteristike, razvrščanje konstrukcijskega FMEA naj bo
vodilo pri izvajanju procesnega FMEA. FMEA procesa se izvaja s predpostavko, da
so proces razvoja proizvoda in koncept ter vse predhodne operacije izvedeni
pravilno. Analize morajo zajemati vse možne napake znotraj vsake faze procesa
posebej, vključno s korektivnimi ukrepi. FMEA procesa zahteva ustrezne vire,
celotno dokumentacijo proizvoda, vzorce proizvoda (če je to mogoče) iz poskusne
proizvodnje in celotno dokumentacijo procesa. Če obstaja za izvedbo procesa
proizvodnje več možnosti, je treba izvesti FMEA vsakega procesa posebej. FMEA
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procesa izhaja iz dejstva, da proizvod ustreza vsem zahtevam razvojne faze
(Kokol, 2006).
Prednost FMEA procesa je v tem, da ga lahko razdelimo na več analiz, ki pokrivajo
proizvodnjo vseh posameznih sestavnih delov oziroma procesov, operacije pred
montažo, operacije končne montaže. Cilj FMEA procesa je analiza predvidenega
proizvodnega procesa ali procesa sestavljanja, da bi dosegli zahtevano kakovost
izdelka ali storitve. Izvršimo jo ob določanju novih procesov ali tehnologij za
preverjanje kritičnih ali problematičnih procesov ali operacij pri izboljšanju
procesa in ob spremenjenih zahtevah kupcev. FMEA procesa se začne na osnovi
spiska vseh možnih napak, ki se lahko pojavijo v procesih proizvodnje-sestavljanja
izdelka ali storitve in se nadaljuje z analizo njihovih vzrokov, z načrtovanjem,
izvedbo in spremljanjem dejavnosti za izboljšanje obstoječega stanja. Analizo
možnih napak in njihovih posledic izvaja skupin oseb, ki se strokovno ukvarjajo s
tehnologijo, kakovostjo, proizvodnjo in po potrebi prihajajo tudi iz drugih služb ali
celo kupcev. Sistematičen pristop k zagotavljanju kakovosti s pomočjo FMEA
pomeni določene stroške, ki pa so praviloma upravičeni, ker se pozneje pojavi
manj napak v procesu proizvodnje ter v dobi uporabe izdelka (Marolt J., Gomišček
B., 2005).
1.4.1.2 Pet korakov FMEA procesa
1. Struktura procesa in elementi
Poznavanje procesa in proizvodnega sistema, katerega del je analizni proces.
Diagram poteka je v veliko pomoč pri določanju strukture. Treba je določiti cilj in
namen FMEA.
2. Funkcionalna analiza
Analiziranje namena elementov posameznih procesov znotraj proizvodnega
sistema. Zaznati je treba funkcijske povezave in jih predstaviti v obliki
funkcionalne mreže, ki prikaže, kako posamezni koraki procesa vplivajo na celoten
proizvodnji sistem.
3. Analiza možnih napak
Viharjenje možganov (brainstorming) možnih napak. Napake so povezane in tvorijo
mrežo napak.
4. Analiza tveganja
Vsak scenarij napake je razvrščen in ocenjen s treh vidikov: pomembnosti za
odjemalca, pogostosti pojavljanja in možnosti odkrivanja. V tem koraku so
prepoznana velika tveganja.
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5. Optimizacija
Velika tveganja zmanjšamo s korektivnimi ukrepi.

1.4.1.3 Izvajanje FMEA
Kaj lahko pridobimo z izvedbo FMEA?
Predvsem nam osvetli področja, ki jih je treba posebej obravnavati in jim
posvetiti posebno pozornost. Za dosego čim boljšega rezultata je FMEA treba
izvesti dovolj zgodaj v fazi načrtovanja-razvoja in jo pozneje ponoviti na istem
procesu, proizvodu, sistemu.
Tehnika FMEA je lahko uporabljena v poljubni fazi načrtovanja oz. razvoja
procesa, a vedno pred »dogodkom« in nam služi kot predvidevanje. Nikoli ni za
»dogodkom«, saj nam takrat predstavi le zapis stanja.
Analiza FMEA mora biti izvedena čim prej v procesih načrtovanja in razvoja ter
progresivno spremljana in spreminjana tako, da odraža vse konstrukcijske
spremembe.
FMEA procesa se praviloma izvede takoj, ko so prve specifikacije proizvoda
izdelane (npr. konstrukcijske risbe, recepti ...).
FMEA se mora sprotno pregledovati. Za procesni FMEA se priporoča metoda 12
mesecev. Kot najučinkovitejši so se izkazali tedenski sestanki, trajajoči 2–3 ure.
Vsekakor pa je frekvenca sestajanj odvisna od možnosti pridobivanja novih
informacij in ljudi ter pomembnosti problematike.
Dokumentacija FMEA mora biti živ dokument, ki odraža vse izvedene ukrepe in je
v skladu z zadnjo fazo razvoja. Zaradi tega je pomembno, da se vse spremembe
dokumentacije FMEA arhivirajo, kajti podatki, ki izhajajo iz zgodovine razvoja, so
včasih lahko zelo koristni.
Celoten postopek izvajanja metode FMEA se izvede na naslednji način:
•
•
•
•
•
•

priprava
analiza
vrednotenje
akcije
spremljanje
preverjanje
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Izvajanje
Izvajanje metode FMEA je razdeljeno v tri sklope. Prvi vsebuje izvedbo metode,
drugi korekcijo morebitnih napak oz. izvedbo korektivnih ukrepov, tretji del pa je
preverjanje dejanskega stanja izvedenih aktivnosti in ponovno vrednotenje. Za
tiste, ki boste uporabljali metodo FMEA, so v nadaljevanju razložene posamezne
aktivnosti. Te niso obrazložene na podlagi literature, niti niso prepisane iz
obstoječe literature o metodi FMEA. So zgolj ugotovitve na osnovi izkušenj, ki sem
jih dobil med sodelovanjem v skupini ali pa kot animator skupine pri izvedbi
procesa FMEA. Razlaga aktivnosti je namenjena predvsem animatorju in
organizatorju izvedbe metode FMEA. Koristna pa je tudi za druge udeležence, ki v
skupini sodelujejo.
Priprava
Priprava na metodo FMEA je podobna pripravi na vsak drug sestanek, na katerega
moramo priti dobro pripravljeni. V času nenehnega hitenja je kljub vsemu včasih
težko dobiti dovolj časa za zares dobro pripravo. V podjetju se zato včasih zgodi,
da se animator in odgovorni o ključnih točkah za izvedbo FMEA dogovorita kar po
telefonu ali mimogrede (med malico, ob hoji na kakšen drug sestanek, ob skupnem
odhodu iz službe …). V vsakem primeru imata skupni cilj, to je uspešno izvedena
metoda FMEA. Odgovorni za izvedbo se mora dogovoriti za termin, ki je okvirno
določen že vnaprej, saj je aktivnost vpisana v planu razvoja procesa. Zbrati mora
skupino, ki bo kos nalogi, se dogovoriti za dan in uro, ko ima animator čas, drugi
člani morajo svoj čas največkrat prilagoditi. Rezervira prostor, računalnik,
projektor, pripravi ocenjevalne liste, modele sestavnih delov, risbe ter vso
obstoječo dokumentacijo. Animator se pripravi na izvedbo metode tako, da
pregleda dokumentacijo in osnutek predvidene tehnologije ter se pogovori z
odgovornim za izvedbo metode.
Analiza
Med izvajanjem metode FMEA ima glavno besedo animator. Predstavi problem (pri
tem mu je lahko v pomoč odgovorni za izvedbo metode), razloži osnutek
predvidene tehnologije in uvede skupino k razmišljanju, sodelovanju. To doseže z
določenimi vprašanji.
Vrednotenje
Po analizi napak sledi njihovo vrednotenje. Vsaka napaka ima tri ocene:
pojavitev (F), pomembnost napake (G), odkrivanje napake (D).
Vsaka ocena se točkuje od 1 do 10. Za oceno se odločimo na osnovi splošnih
kriterijev, ki veljajo za vsako metodo FMEA in so prilagojeni za FMEA konstrukcije
ali FMEA procese. Po določitvi posameznih ocen je treba izračunati skupno oceno
(glej enačbi 1 in 2), ki jo imenujemo prednostno število tveganja (PŠT). Zmnožek
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treh ocen (PŠT) je osnova za določitev korektivnega ukrepa. Če PŠT presega mejno
vrednost 100, je treba določiti korektivni ukrep.
PŠT = F x G x D < 100 NI KOREKTIVNEGA UKREPA (enačba 1)
PŠT = F x G x D ≥ 100 OBVEZEN KOREKTIVNI UKREP (enačba 2)
Čeprav je mejna vrednost določena na 100, se je v določenih primerih smiselno
odločiti za korektivni ukrep kljub temu, da PŠT ne presega mejne vrednosti. Za to
se po navadi odloči animator, kadar želi zmanjšati tveganje (Kokol, 2006).

1.4.1.4 Nestatistična orodja managementa kakovosti
Sestavni del managementa kakovosti so tudi nestatistična orodja, ki služijo
organizacijam pri odpravljanju, reševanju in izboljševanju problemov, ki so del
managementa kakovosti. Izbrali smo tista nestatistična orodja, s katerimi lahko
nadgradimo analizo FMEA.

1.4.1.5 Paretov diagram
Paretov diagram je med najpreprostejšimi pripomočki za določitev prioritetnega
oziroma ključnega problema, ko izbiramo predmet izboljšave. Osnovno načelo
Paretovega diagrama je trditev, znana pod imenom 10/90 oz. 20/80. To pomeni,
da le okrog 10 % vseh možnih napak oziroma vzrokov, ki lahko nastopijo v zvezi s
kakovostjo izdelka, storitvi ali procesu, predstavlja 90 % problemov. Povedano
drugače: 10 % napak bo povzročilo 90 % problemov. Za teh 10 % napak pravimo, da
predstavljajo majhno, vendar pomembno kategorijo, medtem ko predstavlja
drugih 90 % številčno večjo, a manj pomembno kategorijo napak oziroma vzrokov
problemov. Uporabnost Paretovega diagrama omogoča:
• identifikacijo številčno majhne, a pomembne kategorije napak oz. vzrokov
nekakovosti;
• usmeritev dejavnosti izboljšave na ključne probleme, katerih izboljšanje nam
daje največje koristi;
• prikaz relativne pomembnosti napak oz. vzrokov v preprosti vizualni obliki;
• meriti izboljšanje tudi v grafični obliki.
Glavna korist Paretovega diagrama je, da nas z najmanjšo količino analitičnega
dela usmeri na vzroke oz. napake, katerih izboljšanje bo dalo največje učinke
(Marolt J., Gomišček B., 2005).
1.4.1.6 Vzročno-posledični diagram (diagram ribje kosti)
Vzročno-posledični diagram omogoča skupini, da identificira, razišče in zelo
podrobno grafično predstavi vse možne vzroke, povezane z določenim problemom
ali stanjem, z namenom, da bi razkril njegove ključne vzroke. Vzroki, zaradi
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katerih pride do problemom kakovosti, so največkrat medsebojno povezani in
medsebojno odvisni.
Vzročno-posledični diagram:
• omogoči skupini, da se osredotoči na vsebino problema in ne na njegovo
zgodovino ali različne osebne interese članov skupine;
• omogoči, da skupina hitro doseže soglasje članov v zvezi z določenim
problemom, kar pomaga pri določanju dejanskega(-ih) vzroka(-ov) določenega
problema;
• usmerja skupino na vzroke, ne na simptome.
Skupina oblikuje vzročno-posledični diagram tako, da na desno stran diagrama
napiše posledico oz. problem. Pri tem je pomembno, da se vsak član skupine
strinja z navedbo problema. Navedba problema naj bo napisana s čim več možnimi
informacijami o njem (kaj, kje, kdaj, kako itn.). Levo od navedenega problema
potegnemo črte (v obliki ribje kosti), ki predstavljajo kategorije širših vzrokov
(Marolt J., Gomišček B., 2005).

Slika 3: Vzročno-posledični diagram (povzeto po Marolt J., Gomišček B.)
1.4.1.7 Drevesni diagram
Drevesni diagram je orodje, ki omogoča grafični prikaz dejavnosti, ki jih je treba
C, da se dosežemo cilj. Uporabljen je npr. za predstavitev organizacijske
strukture, prikaz poteka sestavljanja izdelka, razstavljanje določenega tehničnega
sredstva, poteka svetovnega nogometnega prvenstva, izgradnjo hiše ipd. Drevesni
diagram se lahko uporablja za prikaz proceduralnih in drugih ureditev, ki jih je
treba opraviti za uspešno dosego novega cilja ali politike v organizaciji. Spodbudi
člane skupine k razmišljanju, ko postavljajo cilje. Istočasno drevesni diagram
povezuje vsakogar tako s skupino kot z delnimi cilji. Omogoča vsem udeležencem,
da preverijo vse logične povezave in popolnost na vsakem nivoju plana. Pomaga,
da se skupina premakne iz teorije v stvarno situacijo. S tem orodjem odkrijemo
resnično kompleksnost, povezano z realizacijo določenega cilja (Marolt J.,
Gomišček B., 2005).
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Slika 4: Drevesni diagram (povzeto po Marolt J., Gomišček B.)

1.4.2 Metoda za utemeljitev druge tehnike "Naredi ali kupi"
Analiza "Naredi ali kupi" je splošna vodstvena tehnika in sestavni del procesa
planiranja nakupov ali nabav. Uporabljamo jo pri odločanju o tem, ali posamezni
izdelek ali storitev lahko proizvedemo v projektni skupini ali pa ga lahko kupimo.
Vse omejitve v odobrenih stroških so predmet odločitev »Naredi ali kupi«. Če se
odločimo za nabavo, se ponavadi v nadaljevanju odločamo še o nakupu ali
najemu. Z analizo zajamemo tako neposredne kot posredne stroške.
Pri analizi »Naredi ali kupi« se odločitev o nabavi obravnava tako z vidika
organizacije, v kateri deluje projektna skupina, kot tudi z vidika takojšnjih potreb
projekta. Nakup neke postavke v primerjavi z najemom ali zakupom je v
stroškovnem pogledu lahko za projekt učinkovit ali pa tudi ne. Če organizacija v
tekočem poslovanju to postavko potrebuje, je lahko del nakupnih stroškov, ki
bremenijo projekt, manjši od stroškov najema.
Pri analizi "Naredi ali kupi" je sestavni del tudi dolgoročna strategija organizacije,
v kateri deluje projektna skupina. Postavke, ki jih projektna skupina potrebuje za
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izvajanje projekta, morda v organizaciji niso na voljo. Toda organizacija morebiti
v prihodnje pričakuje potrebe po teh postavkah in jih uvrsti v svoje prihodnje
plane. Takšno razmišljanje lahko privede do odločitve kljub trenutnim omejitvam
in zahtevam projekta. Če se to zgodi, so lahko stroški bremenitve projekta manjši
od dejanskih stroškov, saj gre za razliko, ki pomeni naložbo organizacije za
prihodnost (PMBOK, 2004).
V podjetjih se vsakodnevno odloča o tem, ali bomo potrebne dele proizvodnje ali
storitve naredili sami ali jih bomo kupili. Pri tem zastavimo vprašanje, ali imamo
na razpolago vse sklope poslovnega procesa, ki jih potrebujemo za proizvodnjo.
»Naredi ali kupi« temelji na odločitvi za ugodnejšo alternativo, ki jo je treba
preveriti za vsak primer posebej (Rebernik,1997).
1.4.3 Metoda za utemeljitev tretje hipoteze - kompilacijska in komparacijska
metoda
Za utemeljevanje hipoteze bom uporabil metodo kompilacije (zbiranje virov in
podatkov) ter metodo komparacije (primerjavo). S pomočjo teh dveh metod bom
pridobil odgovore (kaj se izplača) glede ukrepanja pri zmanjševanju režijskih in
vodstvenih stroškov projekta (nakup službenih vozil).

2

PROJEKTNO VODENJE

2.1 PROJEKT
Projekt je vsekakor proces (enkraten proces)(Kern 2010).
Projekt je niz kompleksnih in povezanih aktivnosti, ki imajo skupni cilj in namen
ter morajo biti končane v nekem času, v okviru proračuna in v skladu z zahtevami
(Stare, 2011 povzeto po Wysocki, 2009).
Projekt se v različnih strokah in okoljih pojmuje zelo različno. In sicer kot:
• dokumentacija, načrt, elaborat (npr.: v gradbeništvu),
• faza izdelave tehnične dokumentacije (npr.: v inženiringu),
• ciklus v proizvodnji, ki je izločen iz poslovanja (npr.: v industriji),
• izdelan objekt ali storitev (npr.: v zabaviščni industriji) (Kern, 2010).
Izbor aktivnosti ali nalog je lahko projekt z določenim končnim ciljem. Projekt
določajo izbrane karakteristike, imeti mora določen začetek in konec, določene
mora imeti finančne vire, za izvedbo pa potrebuje različne vire (Hauc 2007,
povzeto po Kerzner, 1992).
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Projekt:
• vsebuje nove in neznane naloge,
• prinese spremembe v dnevnem delu ali pogojih ljudi,
• zahteva prave ljudi ob pravem času, ki pa imajo različna znanja in ponavadi ne
delajo skupaj,
• je strogo časovno omejen (Hauc, 2007).

2.1.1 Značilnosti projekta
• 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 njegovim izvajanjem, ki vedno
poteka pod vplivom različnih dejavnikov.
• Novost – značilnost, ki je povezana z določenim projektom.
• Kompleksnost – je značilnost, ki jo zelo težko natančno opredelimo.
Kompleksnost je bolj subjektivna zaznava in manj objektivno merilo.
• Projektni finančni proračun – večkrat se zgodi, da posamezni projekt 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 (Hauc, 2007).
Najznačilnejše lastnosti projektov so končnost, enkratnost, ciljna usmerjenost,
kompleksnost, povezanost projektnih aktivnosti in konfliktnost. Različni avtorji
podajajo dokaj enotno mnenje glede projektov, razlika je le v številu in
podrobnosti opredelitve posameznih značilnosti (Stare, 2011).

2.1.2 Cilji projekta
Cilj projekta je doseči končne rezultate v časovnih in finančnih okvirih v zmernih
okvirih tveganja. Cilj projekta so končne pozicije, ki naj bi jih projektni in
programski managerji ter managerji portfelja skušali doseči, da zagotovijo
pričakovane koristi projekta za zainteresirane strani (Hauc, 2007, povzeto po ICB,
2006).
Cilji projekta so skupina istovrstnih, posamičnih ciljev enega projekta, ki jih lahko
določamo in združimo po določenih merilih razvrščanja. Delimo jih na:
• želene cilje: kakovostne, stroškovne in rokovne,
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• cilje glede na projektne rezultate: postopkovne cilje in cilje rezultata,
• cilje v zvezi s procesom projekta: splošne in operativne (merljive) cilje,
• cilje glede na stopnjo obveznosti, ki so zaželeni, in cilje, ki jih je treba doseči
(Heuc, 2007).
2.1.3 Stroški projekta
Stroški so povezani z dodelitvijo resursov na aktivnosti in z izvajanjem aktivnosti v
projektu.
Procesna delitev stroškov v projektu:
• variabilni stroški (odvisni predvsem od trajanja dejavnosti in cene resursa na
enoto),
• fiksni stroški (odvisni izključno od cene resursa),
• stroški vodenja projekta.
Poleg obsega stroškov je pri projektu pomembna tudi dinamika stroškov (Kern,
2010).
2.1.4 Faze projekta
Faze projekta mnogi avtorji napačno enačijo s procesi managementa. Faze
predstavljajo bolj vsebino projekta, posamezna faza pa vključuje proizvod, ki se
oblikuje kot zaokrožena celota aktivnosti (študija možnosti, plan projekta,
proizvod ...). Različni avtorji imajo podobne poglede na faze projekta, le da jih
nekateri podrobneje razdelijo:

Slika 5: Razdelitev faz projekta glede na avtorje (Stare, 2011)
Stare navaja, da je najprimernejši izraz za začetno fazo projekta snovanje, v kateri
se:
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• oblikuje zasnova ideje plana,
• oblikuje oziroma izoblikuje zamisel.
Naslednja faza je določanje in planiranje projekta. V tej fazi se na podlagi jasno
opredeljenih ciljev izdela plan projekta (terminski plan, finančni plan, plan potrebnih
resursov).
Tipične faze projekta

Slika 6: Faze projekta (povzeto po Stare, 2011)
Najobsežnejša faza projekta je izvedba projekta. Zanjo je značilno:
• ponavadi sodeluje največ ljudi,
• poraba sredstev je največja,
• izvaja se največ aktivnosti.
Za uspešno izvedbo faze izvedbe projekta je ključno vodenje in kontroliranje.
Zadnja, zaključna faza projekta obsega predajo končnih rezultatov ter zaključkov
projekta. V tej fazi se predajo naročniku zaključki, proizvodi in objekti. V vseh fazah
projekta poteka preverjanje skladnosti s ciljem in specifikacijo, v tej fazi se pridobi
dokončna potrditev proizvoda. Z zaključkom te faze se projekt zaključi in razpusti se
projektna skupina (Stare, 2011).
2.1.5 Projektni management
Projektni management je način obvladovanja enkratnega procesa (Kern, 2010).
Projektno vodenje je uporaba znanja veščin, tehnik in orodij v aktivnostih
projekta za izpolnitev njegovih (projektnih) zahtev. Projektno vodenje realiziramo
z uporabo in integracijo procesov projektnega vodenja. Ti so zagon, planiranje,
izvajanje, spreminjanje, kontroliranje in končanje. Projektni vodja je oseba,
odgovorna za uresničenje ciljev projekta (Project Management Institute, 2004).
Projektni management je torej ciljno usmerjen dinamičen proces, ki vključuje
obvladovanje časa, kakovosti, ljudi in drugih poslovnih prvin z namenom
učinkovite izvedbe projekta v predvidenem času in v okviru predvidenih stroškov,
ob ustrezni kakovosti izvedbe in končnega proizvoda (Stare, 2011).

Matija Žiberna: Prenova procesov in tehnologije komunalnih gradbenih projektov

stran 15

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

2.1.6 Procesi projektnega managementa

Procesi projektnega managementa (skupina med seboj povezanih procesov), ki
omogočajo obvladovanje projekta, »tvorijo življenjski ciklus managementa v
projektu« (Kern 2010).

Slika 7: Procesi projektnega managementa (povzeto po Kern 2010).
Posamezni koraki projektnega managementa naj bi vključevali naslednje naloge in
področja:
Planiranje – po sprejetju taktičnih zamisli o izvedbi projekta sledi izvedba
seznama aktivnosti projekta. Določitev sosledja in povezanosti vseh aktivnosti nam
v kombinaciji s potrebnim časom za izvedbo posamezne aktivnosti pomaga pri
planiranju končnega roka in rokov izvedbe aktivnosti. Zadnji korak planiranja je
ponavadi ocena tveganosti projekta in priprava ukrepov za zmanjševanje
tveganosti.
Organiziranje - z namenom opredelitve razmerij se izda organigram vseh
udeležencev projekta, z dodatnim organigramom pa določimo odnos projekta do
nadrejene organizacije. Podrobneje se vloge, pristojnosti in odgovornosti ključnih
udeležencev projekta opredelijo v matriki pristojnosti in odgovornosti.
Vodenje - projektne skupine se ne razlikuje od vodenja na splošno, le ta razlika
je, da člani skupine niso managerjevi stalno podrejeni sodelavci (jim ne določa
višine plače niti jim ne odobrava dopusta), ampak mu jih linijski managerji le
začasno odstopijo za izvedbo projektnih aktivnosti. Odnosi in motiviranost članov
skupine so odvisni od načina vodenja (avtokratski, demokratičen).
Kontroliranje - vključuje tri korake - ugotavljanje trenutnega stanja izvedbe,
primerjanje stanja planov in ugotavljanje morebitnih odstopanj ter izvedbo
korektivnih ukrepov, s katerimi se zagotovi izvedba v okviru ciljev in kljub
trenutnim odstopanjem (na primer ob zamudi projekta) (Stare, 2011).
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2.2 GRADBENI PROJEKT
Gradbeni projekt ima enake značilnosti kot vsak drug projekt:
•
•
•
•
•
•

je edinstven in neponovljiv,
gradnja je začasne narave,
finančno in časovno je omejen,
v njem se srečujejo pogosto nasprotujoči si interesi več strank,
mnogo odločitev je sprejetih le na podlagi izkušenj,
rezultat gradbenega projekta je gradbeni objekt (Šelih, 2005).

Cilji gradbenega projekta se tako kot pri drugih projektih nanašajo na tri
pomembne dejavnike, kot so čas, denar in kakovost, in v praksi pomenijo:
• pravočasnost izvedbe – ČAS,
• ekonomičnost gradnje – DENAR in
• kvaliteto izvedbe – KAKOVOST (Vučkovič, 2009).
Komunalni gradbeni projekti imajo enake značilnosti kot gradbeni projekti, le da
njihov pomen opredeljuje ožji del gradbene infrastrukture.

Slika 8: Komunalni gradbeni projekt v fazi izvajanja (interno gradivo Gorenjska
gradbena družba d.d.)
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RAZISKAVA IN DOKAZ HIPOTEZ

3.1 HIPOTEZA I
Izboljšanje procesa obračuna ur delavcev pri komunalnih gradbenih projektih bi
prinesla znižanje stroškov projektov.

3.1.1 Predstavitev problema
Smo v času recesije, ki je močno prizadela gradbeni sektor in investicije v
infrastrukturo so se močno zmanjšale. Posledica zmanjšanja investicij je večja
konkurenca pri pridobivanju poslov, zaradi česar so cene izjemno nizke. Vodstvo
podjetja sprejema ukrepe zmanjševanja stroškov in reorganizacije.
Moje delovno mesto je mesto operativnega gradbenega inženirja (pomočnik vodja
projektov) in ena od nalog, ki jih opravljam, je dnevno preverjanje in beleženje
ur, ki so jih opravili delavci našega sektorja, v katerem je približno 65 delavcev.
Evidence ur konec meseca uporabimo za nadziranje izpisanih ur z gradbišča, ki jih
pozneje posredujemo podizvajalcem, katerih delavce imamo najete. Problem pri
popisovanju ur je velika fluktuacija delavcev med posameznimi gradbišči in
najemanju novih delavcev, zato so evidence velikokrat netočne, ker z gradbišč
prihajajo napačne informacije. Pojavlja se veliko reklamacij podjetij, pri katerih
najemamo delovno silo. Poleg teh problemov pa v procesu obračuna ur ogromno
časa porabimo za nadzor, popis in obračun ur. Ta proces poteka v petih sektorjih v
podjetju.
Opredelitev problema:
• treba je odpraviti reklamacije podjetij, pri katerih najemamo delovno silo,
• treba je zmanjšati stroške, ki jih imamo v našem podjetju s tem procesom.
Reševanje opredeljenega problema:
V magistrski nalogi sem najprej predstavil postopek analize FMEA s poudarkom na
FMEA procesa. Po opisu procesa obračuna ur v gradbeni operativi, ki ga izvajamo
za delavce po gradbiščih, sem prikazal celoten potek izdelave FMEA s pomočjo
nekaterih nestatističnih metod managementa kakovosti, od viharjenja možganov,
vzročno-posledičnega diagrama in drevesnega diagrama do same izvedbe FMEA in
povezavo s Paretovim diagramom.
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3.1.2 Posnetek stanja poteka poslovnega procesa prejemanja in preverjanja
računa ter izdajanje računa

Slika 9: Posnetek stanja poteka poslovnega procesa obračuna ur v Gorenjski
gradbeni družbi d.d. - procesni in stroškovni vidik
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Slika 10: Posnetek stanja poteka poslovnega procesa mesečnega obračuna ur v
Gorenjski gradbeni družbi d.d. - procesni in stroškovni vidik
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Slika 11: Posnetek stanja poteka poslovnega procesa reklamacije obračuna ur v
Gorenjski gradbeni družbi d.d. – procesni in stroškovni vidik
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MESEČNI STROŠEK PROCESA OBRAČUNA UR = 5.890,50 €

3.1.3 Analiza FMEA z uporabo nekaterih nestatističnih orodij
managementa kakovosti
Analizo FMEA procesa obračuna ur smo nadgradili z nekaterimi nestatističnimi
metodami managementa kakovosti. Ker vse metode ne pridejo v poštev, smo
izbrali le nekatere od njih, za katere mislimo, da bi bile lahko skupini, ki se
ukvarja z analizo FMEA, v pomoč. Predvsem nas zanima, kakšen vpliv ima določena
nestatistična metoda na analizo FMEA in kaj nam posamezna nestatistična metoda
doprinese k lažjemu odkrivanju, analiziranju in reševanju predvidenega problema.
3.1.4 Viharjenje možganov (zbiranje idej)
Vsaka analiza FMEA se začne z zbiranjem idej. Začne se tako, da vsak udeleženec
pove enega ali več vzrokov in kaj bi po njegovem mnenju lahko pri določeni
operaciji šlo narobe. V našem primeru je šlo za problem procesa obračuna ur.
Omenjena operacija se izvaja v operativnem sektorju Gorenjske gradbene družbe
d.d.
Nabor idej za naš primer:
Napaka 1:
• popis ur delovodij na gradbišču ni dovolj natančen,
• fluktuacija delavcev med posameznimi gradbišči.
Ker smo s pomočjo razprave ugotovili, da imata obe ideji enako posledico, smo na
koncu pod »oblika napake« zapisali:
• evidence ur so pomanjkljive.
Soglasno smo se strinjali, da je v našem primeru napačna evidenca ur, ki je osnova
ur obračuna in dnevnih kontrol. Sledi še določanje vzroka napake, to pomeni,
kateri so lahko vzroki, da »ure niso pravilno popisane«. Našteli smo naslednje
vzroke:
• napačno popisovanje ur delovodja,
• nesporazum pri sporočanju ur delovodja,
• napačno vpisovanje ur gradbenega inženirja v tabelo prisotnosti (excel).
Napaka 2:
• napaka pri obračunu ur.
Tudi v tem primeru smo ugotovili, da ima ideja enako posledico in pod »oblika
napake« smo zapisali:
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• napaka pri obračunu ur.
Pri napaki številka 2 smo ugotovili, da je v primeru »napake pri obračunu ur«
največji problem napačen znesek izplačila ur, zaradi česar nam bo podjetje, ki
nam zagotavlja delovno silo, račun zavrnilo (reklamacija). Ta pa je za podjetje
tudi strošek, ki si ga ne smemo privoščiti. Našteli smo naslednje vzroke napak:
• napaka pri obračunu.
Napaka 3:
• ponavljanje postopka pri popisovanju ur in obračunu ur.
Na koncu smo kot »oblika napake« določili:
• ponavljanje postopka pri popisovanju in obračunu ur.
Posledica napake »ponavljanje postopka pri popisovanju ur in obračunu ur« so
dodatni stroški zaradi dvojnega dela ter slabo opravljene naloge, ker vodilni kader
izgublja čas z birokracijo. Ko smo razmišljali, kaj je lahko vzrok, smo ugotovili:
• struktura v sektorju ni prilagojena procesu popisovanja in obračuna ur.

3.1.5 Vzročno-posledični diagram (diagram ribja kost)
Vzročno-posledični diagram je namenjen iskanju potencialno možnih vzrokov za
nastanek določenega problema. V našem primeru bom z vzročno–posledičnim
diagramom prikazal, katere so potencialne oblike napak pri procesu
obračunavanja ur. Prikazuje, kako smo nadgradili metodo viharjenja možganov in
se pri zbiranju idej podali še korak naprej, in sicer smo iskali vzroke vzrokov
napak.
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Slika 12: Vzročno-posledični
posledični diagram za proces »obračun ur«
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Iz vzročno-posledičnega diagrama je razvidno, da so pri procesu obračuna ur
možne naslednje napake:
•
•
•
•

popis ur delovodij na gradbišču ni dovolj natančen,
fluktuacija delavcev med posameznimi gradbišči,
napaka pri obračunu ur,
ponavljanje postopka pri popisovanju in obračunu ur.

1. Popis ur delovodij na gradbišču ni dovolj natančen:
Na predvideno napako »Popis ur delovodij na gradbišču ni dovolj natančen« vpliva:
• napačno popisovanje ur delovodja,
• nesporazum pri sporočanju ur delovodja,
• napačno vpisovanje inženirja v tabelo (excel).
2. Fluktuacija delavcev med posameznimi gradbišči:
• dnevne potrebe delavcev na projektih se dnevno spreminjajo.
3. Napaka pri obračunu ur:
• napačno popisovanje ur delovodja,
• dnevne potrebe delavcev na projektih se dnevno spreminjajo,
• napačno vpisovanje inženirja v tabelo (excel).
4. Ponavljanje postopka pri popisovanju ur in obračunu ur:
• dvojno delo se pojavi, ker prvič ni opravljeno dovolj kakovostno,
• struktura sektorja in gradbene operative ni v skladu s procesom popisa ur.

3.1.6 Drevesni diagram
Drevesni diagram je eno od nestatističnih orodij managementa kakovosti, s
katerim smo grafično prikazali oblike napak in vzroke napak pri operaciji
»obračuna ur«. Je zelo preprost, zato pa toliko preglednejši za načrtovanje
reševanja določenih problemov.
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Slika 13: Drevesni diagram za predvideno napako »Popis ur delovodij na gradbišču
ni dovolj natančen«
3.1.7 FMEA – Popis ur delovodij na gradbišču ni dovolj natančen
V nadaljevanju sledi vnos vseh predvidenih napak in vzrokov, ki smo jih predvideli
s pomočjo nekaterih nestatističnih metod managementa kakovosti, v za to
namenjeno tabelo, in ocena po navodilih o ocenjevanju, ki smo jih opisali v
poglavju 2. Metodologije FMEA.
Tabela je sestavljena iz glave, kamor smo vnesli:
•
•
•
•
•
•
•
•

vrsto FMEA (procesni, konstrukcijski ali konstrukcije orodja),
kodo izdelka,
datum izdelave,
naziv izdelka oziroma procesa,
različico FMEA,
imena članov, ki so sodelovali pri izvedbi FMEA,
postopek,
obliko napake,
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• posledice napake,
• vzroke napak (lahko več nivojev, odvisno od tega, kako »natančno« se iščejo
vzroki),
• obstoječe stanje (obstoječi kontrolni ukrep, pojavitev, pomembnost, posledica,
proizvod števila točk),
• predlagani ukrep,
• odgovorno osebo za izpeljavo ukrepa,
• izboljšano stanje (obstoječi kontrolni ukrep, pojavitev, pomembnost, posledica,
proizvod števila točk).

Tabela 1: Analiza FMEA napak obračuna ur (list 1)

Tabela 2: Analiza FMEA napak obračuna ur (list 2)
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Tabela 3: Analiza FMEA napak obračuna ur (list 3)

Tabela 4: Analiza FMEA napak obračuna ur (list 4)

3.1.8 Paretov diagram
S Paretovim diagramom bomo poskušali določati posledice predvidenih napak,
poiskati vzroke napak in oceniti njihovo pojavitev, pomembnost in odkritje ter
napake razvrstiti od najpomembnejše do tiste, ki smo jo predvideli, pa smo
pozneje z razpravo ugotovili, da nima večjega vpliva. Ker Paretovo načelo pravi,
da nam 10 % oziroma 20 % napak povzroča 90 % oziroma 80 % problemov, nas
zanima, katere napake v procesu obračuna ur so to.
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3.1.9 Paretov diagram "obračuna ur"

Slika 14: Paretov diagram
Iz Paretovega diagrama je razvidno, da največji problem v procesu »obračuna ur«
predstavljajo vse tiste napake, katerih proizvod pojavitve, pomembnosti in
odkritja je večji od 100. Ker druge napake (proizvod manjši od 100) v tem primeru
niso tako pomembne, smo v Paretovem diagramu prikazali le tiste, katerih
proizvod je 70 in več. Možni vzroki napak so:
• napačno vpisovanje inženirja v excel,
36
• velika fluktuacija delavcev po gradbiščih,
60
• inženir ima slabo evidenco ur,
60
• dvojno delo se pojavi, ker je prvič opravljeno nenatančno,
60
• dnevne potrebe po gradbiščih se spreminjajo,
60
• nesporazum pri sporočanju ur delovodja,
108
• struktura sektorja in gradbene operative ni v skladu s procesom popisa
ur,
120
• nenatančno evidentiranje ur v beležko ur – delovodja.
196
Zgoraj omenjene napake so kritične, kar smo ugotovili s proizvodom pojavitve,
pomembnosti in odkritja. Za omenjene napake smo poiskali predloge ukrepov, s
katerimi bi stanje izboljšali.
Po uvedbi predlaganih ukrepov (spodnje tabele) smo napake še enkrat ocenili. V
vseh primerih se je po uvedbi dodatnih ukrepov izkazalo, da stvar ni več kritična,
saj ponovne ocene kažejo izboljšanje stanja. Skupni proizvod v nobenem primeru
ni večji od 100.
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Tabela 5: Analiza FMEA napak obračuna ur (list 1)

Tabela 6: Analiza FMEA napak obračuna ur (list 2)

Tabela 7: Analiza FMEA napak obračuna ur (list 3)
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3.1.10 Shema racionalizacije procesa popisa ur

Slika 15: Posnetek stanja poteka poslovnega procesa racionaliziranega obračuna ur
v Gorenjski gradbeni družbi d.d.
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3.1.11 Kritična analiza metode FMEA in uporabe nestatističnih orodij
Z metodo FMEA ter z uporabo nekaterih nestatističnih metod smo odkrili
pomanjkljivosti procesa popisa ur. S spremembo procesa popisovanja ur odpravimo
določene stroške, ki nastanejo zaradi napačno izvajanega procesa. Odprava
problema natančnosti popisa ur se lahko odpravi le z opozorilom delavcev in z
večjim nadzorom, vendar pa dolgoročno izboljšanje samega procesa težko
pričakujemo, saj so vplivi procesa in narave dela na gradbišču ter prisotnosti
človeškega faktorja premočni. Zato smo poskušali poiskati rešitev, s katero bi čim
bolj zmanjšali vpliv človeškega faktorja.

3.1.12 Racionalizacija procesa obračuna ur z informacijsko podporo
Proces obračuna ur za delavce, ki delajo na sedežu podjetja, poteka prek
terminala za beleženje ur. Podatke iz terminala kontrolira vratar, ki vnese
podatke, če kdo pozabi identifikacijsko kartico. Iz terminala gredo podatki
neposredno v finančni sektor za obračun ur, kjer izvedejo izračune in izplačila.
Da bi racionalizirali proces obračuna ur delavcev na gradbišču z uvedbo
informacijske podpore, moramo v podjetju nadgraditi stacionarni sistem z
mobilnimi podsistemi. V nadaljevanju naloge bom predstavil tehnologijo podjetja
Četrta pot iz Kranja, ki omogoča beleženje ur z mobilnim terminalom.
3.1.13 Predstavitev tehnologije
Registracijski terminal TA-40 (z vgrajenim modulom GSM za oddaljeno lokacijo) je
namenjen evidenci delovnega časa zaposlenih, naročanju in evidenci koriščenja
malic. Terminal omogoča povezavo s stacionarnim terminalom, ki ga imamo na
sedežu podjetja. Ta povezava omogoča uporabo sistema za evidentiranje ur
neposredno na gradbišču.
Glavne lastnosti terminala TA-40 so:
Registracijski terminal TA-400 odlikuje natančno delovanje z različnimi tipi
identifikacijskih kartic s prstnim odtisom, zaradi robustne izvedbe pa je uporaben
tudi v industrijskih okoljih. Ključne prednosti terminala so: velik barvni zaslon na
dotik omogoča poljubno nastavljive funkcijske tipke, terminal samodejno
prepoznava dogodke iz urnikov, zaradi česar je uporaba preprostejša in potreba po
uporabi tipk minimalna, terminal samodejno ob vsakem registriranem dogodku
uporabniku prikaže podatke iz evidence (stanje ur in dopusta, razpored ...).
Poleg osnovnih možnosti, povezanih z evidentiranjem prihodov in odhodov na
delo, omogoča tudi neposreden vnos podatkov na terminalu (najava dopustov,
naročanje malic), prikaz sporočil in delovnega koledarja iz podatkovne baze, v
kombinaciji s kamero IP omogoča nadzor registracije s fotografijami, istočasno
registracijo delovnega časa in pristop na kontrolo, povezavo WLAN in GPRS (za
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Slika 16: Terminal TA-40 (brošura Četrta pot)

Z uporabo terminala z vgrajenim modulom GSM neposredno na gradbiščih bi
odpravili vpliv človeškega faktorja na proces obračuna ur na gradbiščih. Mobilni
terminali bi bili shranjeni v gradbiščnih kontejnerjih, kjer je možen priklop na
napajanje (Četrta pot d.o.o., 2012).

3.1.14 Izračun ekonomske upravičenosti prenove procesa obračuna ur z novo
informacijsko podporo
V poglavju 3.2.1 smo ugotovili, da obstoječi proces obračuna ur za podjetje
mesečno predstavlja strošek 5.890,50 €. Letni strošek tako znaša:
letni strošek procesa obračuna ur = 5.890,50 x 10 (mesecev) = 58.905,00 €
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Strošek uvedbe nove informacijske podpore je naslednji:

Tabela 8: Izračun stroškov uvedbe nove informacijske podpore
3.1.15 Kritična analiza uvedbe nove informacijske podpore
Razlika med investicijo v informatizacijo procesa in starim načinom obračuna ur v
prvem letu po poteku investicije:
prihranek = 58.905,50 € (strošek po starem) – 31.025,00 € = 27.880,00 €
Prihranek v prihodnjih letih uporabe navedene tehnologije je še višji, saj strošek
tehnologije predstavlja samo amortizacija in vzdrževanje, to je 3.000,00 € letno.
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3.2 HIPOTEZA II
Za znižanje stroškov pri gradbenih projektih je treba izbrati pravo tehnologijo že v
fazi priprave projekta, kar bom prikazal na primeru zemeljskih del (drobilec
kamenja).

3.2.1 Predstavitev problema
V podjetju Gorenjska gradbena družba d.d. je naloga komerciale, da pridobi
posel, uredi pogodbe in pridobi vso potrebno dokumentacijo za gradnjo objekta.
Pridobljeno dokumentacijo in pogodbe komercialni sektor preda tehničnemu
sektorju. Vodja tehničnega sektorja preda projekt vodju sektorja. Ta pa določi
operativnega vodjo del, ki pripravi vse potrebne podatke za začetek gradnje:
•
•
•
•
•
•

terminski plan
finančni plan
kadrovski plan
plan nabave materiala
predlog potrebnih izvajalcev
izbor tehnologije za izvedbo projekta

Izbor tehnologije, ki jo gradbeni inženirji predvidijo in izberejo v fazi priprave
projekta, močno vpliva na finančni uspeh projekta. Podjetje se zaveda
pomembnosti izbire tehnologije in priprave tehnološkega plana za operativno
izvedbo gradbenih projektov, zato je ustanovilo sektor, ki pripravlja tehnološke
elaborate, vendar je to področje še v povojih. Operativni inženirji imajo zato še
vedno velik vpliv na izbiro tehnologije.
Izbor tehnologije močno vpliva tudi na potek gradnje, saj lahko s pravo izbiro
tehnologije prihranimo veliko časa in denarja. Izbira ustrezne strojne
mehanizacije oziroma izbira ustrezne kombinacije strojne mehanizacije je pri
izvedbi projekta ključna.
Kot pomočnik vodje projekta "Kohezija Tržič", ki je obsegal 30 km izgradnje
vodovoda in prek 10 km izgradnje kanalizacije, sem se soočil s problemom izbire
prave tehnologije izvedbe. V primeru navedenega projekta se je problem pokazal
pri izbiri prave mehanizacije za gradnjo vodovoda.
Projekt smo v celoti izvajali s kombinacijo strojev:
•
•
•
•
•

bagri različnih velikosti
kamioni različnih nosilnosti
valjarji različnih moči
buldožerji
finišerji za polaganje asfalta
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Tehnologija izvedbe vodovoda pri projektu "Kohezija Tržič" je bila naslednja:
• geodetska zakoličba trase vodovoda,
• zakoličba obstoječih komunalnih vodov,
• čiščenje območja gradnje vodovoda,
• odriv vrhnje plasti zemlje (humus) na rob izkopa,
• izkop gradbene jame z delnim odvozom na stalno deponijo, z delnim na
začasno deponijo,
• dovoz peska granulacije 0-16 mm ter izvedba posteljice,
• montaža vodovodne cevi,
• izdelava obsipa vodovodne cevi,
• zasip gradbene jame z dovozom materiala iz začasne deponije,
• izvedba vrhnje plasti z zemljo (humus).
Velik del (60 % oz. 18 km) celotne mreže vodovoda je potekal po prodnih
zemeljski tleh. Izkopan prod je mogoče s primerno izbiro tehnologije (drobilec
kamenja) zmleti neposredno na mestu izkopa in tako izdelati material za
posteljico in obsip vodovodne cevi. S izborom te tehnologije bi prihranili:
• stroške nabave peska 0-16 mm za izvedbo posteljice in obsipa,
• stroške transporta materiala za obsip in izdelavo posteljice,
• stroške transporta na začasno deponijo in stroške deponiranja gradbenega
materiala, ki smo ga zmleli v pesek 0-16 mm.
Z metodo "Naredi ali kupi" bomo poskušali potrditi hipotezo, da bi z izbiro
tehnologije in nakupom drobilca kamenja zmanjšali stroške projekta.
3.2.2 Izračun, da se podjetju izplača nakup drobilca kamenja

Tabela 9: Izračun izkopa v kubičnih metrih za izkop gradbene jame 1m x 1.5m.
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Tabela 10: Stroški, ki jih je imelo podjetje z izvedbo 1 m vodovoda
s staro tehnologijo
Stroški izvedbe v primeru izvedbe vodovoda z drobilcem kamenja MILL
TRACK M 5000, to je mini mobilni drobilec italijanskega podjetja Komplet
(http://www.komplet.it)

Slika 17: Mobilni mini drobilec track M 5000 (http://www.komplet.it)

.
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Slika 18: Mobilni mini drobilec track M 5000 (http://www.komplet.it)
3.2.2.1 Izračun stroška obratovalne ure drobilca kamenja
Izračun amortizacije drobilca kamenja
Amortizacijo izračunamo na osnovi dobavne cene drobilca kamenja in življenjske
dobe drobilca. Ponavadi amortizacijo izračunamo na enoto časa (€/h) ter nato na
enoto izdelka (€/m3).
Potrebni podatki:
MILL TRACK M 5000
povprečna zmogljivost
7,5 m³/h
nabavna vrednost
110.000 €
življenjska doba
10 let po 1800 ur ali 18.000 ur
Pri predvideni dobi uporabe 10 let letna amortizacijska stopnja znaša 10 %.
amortizacijska stopnja = 1/čas uporabe
Ast – amortizacijska stopnja
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Izračun amortizacijskih stroškov drobilca kamenja
A = (nabavna vrednost x Ast) / življenjska doba
A = (110.000 x 0,10) / 1800 = 6,11 €/uro
Povprečna zmogljivost drobilca kamenja je 7,5 m3/h. Na podlagi tega podatka
lahko določimo amortizacijo na enoto izdelka:
A = 6,11 / 7,5 = 0,81 €/m³
Znesek 0,81 €/m³ je strošek nabave drobilca kamenja, preračunan na 1 m³ izkopa.
Strošek investicijskega vzdrževanja drobilca kamenja
Stroški, povezani z investicijskim vzdrževanjem, zajemajo stroške velikih servisov
in se ponavadi obračunajo (6 %) od nabavne vrednosti stroja.
Nabavna vrednost drobilca kamenja je 110.000 € pri letni porabi 1800 ur.
Siv = (110.000 x 0,06) / 1800 = 3,66 €/h
Strošek tekočega vzdrževanja drobilca kamenja
V stroške tekočega vzdrževanja so všteti stroški malih in velikih servisov, znašajo
pa 6 % od nabavne vrednosti.
Stv = (110.000 x 0,06) / 1800 = 3,66 €/h
Strošek zavarovanja drobilca kamenja
Po veljavnih predpisih mora podjetje zavarovati vsa osnovna sredstva, strošek
znaša 1,5 % od vrednosti delovnega stroja.
Sz = (110.000 x 0,015) / 1800 = 0,91 €/h
Strošek porabe goriva drobilca kamenja
MILL TRACK M 5000
dizel

19,4 l/h
1,40 €/l

Strošek goriva = 19,4 x 1,4 = 27,14 €/h*
*Cene goriva se nanašajo na september 2012.
Strošek porabe maziv pri uporabi drobilca kamenja
Ponavadi se stroški maziv (olja in maziva) pridobijo na podlagi odstotne vrednosti,
in sicer za stroje 3 % od porabe.
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Sm = 0,66 x 2,45 = 1,62 €/h
Pm = 22 x 0,03 = 0,66 kg/h
Sm = strošek maziva
Pm = poraba maziva na uro
Strošek plač
Predpostavimo, da je bruto plača enega strojnika ali voznika 1.300,00 €.
Spl. strojnika = (1.300,00 x 12) / 1800 = 8,66 €/h
Strošek obratovalne ure drobilca kamenja
vrsta stroška

znesek

delež

3.1

amortizacija

6,11 €/h

0,12

3.2

strošek investicijskega vzdrževanja

3,66 €/h

0,07

3.3

strošek tekočega vzdrževanja

3,66 €/h

0,07

3.4

strošek zavarovanja

0,91 €/h

0,02

3.5

strošek porabe goriva

27,14 €/h

0,52

3.6

strošek porabe maziv

1,62 €/h

0,03

3.7

strošek plač

8,66 €/h

0,17

51,76 €/h

1,0000

strošek obratovalne ure
Tabela 11: Strošek obratovalne ure drobilca

Pri izračunu stroška drobilca potrebujemo podatek o dnevni dolžini izvedenega
vodovoda, ki je na tem projektu znašal povprečno 60 m.
Pri 60 m izvedenega vodovoda dnevno (8 ur/dan) potrebujemo naslednjo količino
zdrobljenega materiala 0-16 mm:
količina potrebnega materiala za drobljenje = 60 m x 0,34 m2 = 20,4 m3
Drobilec kamenja vsako uro zdrobi naslednjo količino kamenja:
20,4 m3 / 8 h = 2,55 m3/h
Preračun cene drobljenja na enoto proizvedenega peska.
cena drobljenca na m3 = (51,76 €/h) / (2,55 m3/h) = 20,30 €/m3
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Tabela 12: Stroški, ki jih je imelo podjetje z izvedbo 1 m vodovoda
z uporabo drobilca kamenja.

Tabela 13: Razlika v ceni med izvedbo po stari tehnologiji in izvedbo po novi
tehnologiji
3.2.3 Kritična analiza izbire nove tehnologije
Gradbeni projekt je trajal 2 leti in v tem času se je stroj amortiziral po
amortizacijski stopnji 0,2. To pomeni, da bi strošek amortizacije znašal 22.000 €.
Razlika pri gradnji vodovoda z uvedbo nove tehnologije (drobilca kamenja) bi bila
91.152.00 €. Z upoštevanjem vložka 110.000,00 € in dejstva, da ima stroj do konca
amortizacijske dobe še 8 let, ugotovimo, da se nakup stroja podjetju vsekakor
izplača, saj z dano tehnologijo lahko gradi druge objekte. V primeru, da ga ne
potrebuje več, ga lahko proda ali da v najem.
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Analiza "Naredi ali kupi" je pokazala, da bi bilo treba pri gradnji vodovodov v
prodnatih tleh v prihodnje uporabljati drobilec kamenja. Investicija se vsekakor
podjetju izplača, seveda pa je treba v tehnološkem elaboratu narediti analizo
obsega del in potrebe po uporabi stroja v prihodnje.

3.3 HIPOTEZA III
Režijske in vodstvene stroške projekta je mogoče zmanjšati z nakupom službenih
vozil (točka preloma – kdaj se izplača).
3.3.1 Predstavitev problema
Zaradi padanja cen gradbenih storitev in vse močnejše konkurence v gradbeni
panogi se v podjetju trudimo, da bi čim bolj znižali stroške poslovanja. Ugotovili
smo, da so režijski in vodstveni stroški projektov zelo visoki. Zato bomo poskušali
poiskati možnost za znižanje režijskih in vodstvenih stroškov projekta z
racionalizacijo prevoznih stroškov.
Gradbeni projekti, ki jih izvaja Gorenjska gradbena družba, se nahajajo na
območju Gorenjske regije. Za operativno vodenje projektov vodje projektov
uporabljajo lastna osebna vozila. Za opravljene prevoze zaposlenim podjetje
izplačuje nadomestilo za uporabo lastnega vozila v službene namene
(kilometrina), katerega višina je predpisana z državno uredbo o višini izplačevanja
nadomestila za uporabo lasnega vozila v službene namene. Trenutno je z uredbo o
povračilu stroškov v zvezi z delom predpisano nadomestilo za uporabo lastnega
vozila v službene namene 0,37 €/km. Izplačevanje uporabe lastnega vozila v
službene namene predstavlja za podjetje velik strošek, zato smo se odločili, da
bomo poskušali ugotoviti, ali je izplačevanje nadomestila za uporabo lastnega
vozila v službene namene za podjetje najugodnejša možnost oziroma kje je točka
loma, kjer se podjetju izplača nakup službenih vozil.
Benchmarking ali primerjalna analiza z drugimi podjetji:
Skladno z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom, ki se ne vštevajo v
davčno osnovo za obračun dohodnine in prispevkov zaposlenega, se lahko za 1 km,
ki ga zaposleni prevozi z lastnim vozilom v službene namene, povrne 0,37 EUR. Če
je to dovolj ali ne, smo povprašali sogovornici. »Po mnenju Pošte Slovenije je
povračilo stroškov za uporabo osebnega avtomobila zaposlenega za službene
namene prenizko, saj bi se morala upoštevati tudi amortizacija avtomobila," je
povedala Jasna Žaler, predstavnica za stike z javnostmi na Pošti Slovenija.
Lea Šetina, svetovalka za finančno-pravne zadeve pri Zavarovalnici Triglav, d.d.,
pa je mnenja, da je to odvisno od cenovnega razreda vozila, ki ga zaposleni vozi,
in je navedla dva skrajna primera: »Če boste za službeno pot uporabili svoje
lastno novo vozilo, ki je višjega ali zelo visokega cenovnega razreda in ima visoko
povprečno porabo goriva, je takšno nadomestilo vsekakor prenizko. Če pa bo
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nekdo uporabil starejše vozilo, pri katerem je poraba goriva nizka, bo takšno
nadomestilo več kot zadostno.« (Članek-http://www.poslovni-bazar.si/?article
=2157&mod=articles)
3.3.2 Opis obstoječega stanja v podjetju Gorenjska gradbena družba d.d. glede
poteka izplačevanja nadomestila za uporabo lastnega vozila v službene
namene
Nadomestilo za uporabo lastnega vozila v službene namene v podjetju Gorenjska
gradbena družba d.d. trenutno prejema petnajst operativnih gradbenih inženirjev
in pet vodij sektorjev.
Proces obračuna kilometrine poteka na podlagi izpolnjenega naloga za potne
stroške, v katerega zaposleni dnevno vpisujejo prevožene kilometre. Na podlagi
naloga administrator izdela obračun potnih stroškov, ki se izplačajo ob izplačilu
plače.
Povprečje obračunanih kilometrov, ki jih opravi uslužbenec, je v podjetju
Gorenjska gradbena družba d.d. 1748 km/mesec.
Mesečni in letni stroški, ki jih ima podjetje z izplačevanjem kilometrine.

€/km

mesečna vsota
izplačila za
kilometrino

letna vsota
izplačila za
kilometrino

0,37

12.935,20 €

155.222,40 €

povprečje mesečnih
prevoženih km na
uporabnika

število
uporabnikov

vrednost

1748

20

kilometrine

Tabela 14: Mesečni in letni stroški kilometrine (Matic Žiberna)

3.3.3 Računski izračun točke loma, ko se podjetju splača kupiti službena
vozila, na podlagi komparacijske metode
3.3.3.1 Cilj računske analize in omejitve računske analize

Cilj analize je ugotovitev točke loma, ko se podjetju izplača nakup službenih
vozil, ter izračun prihranka podjetja v primeru, ali je nakup službenih vozil
upravičen.
Analiza je omejena na izbor vozil za primerjavo. Odločili smo se za primerjavo
naslednjih vozil:
• laguna dizel black edition dCi 180
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• laguna black edition 2,0 16 V
• kangoo 1,6 16 V
• kangoo dizel confort dCi 90
Za izbor Renaultovih vozil smo se odločili, ker imamo v podjetju že nekaj
kombijev navedenega proizvajalca in z njimi dobre izkušnje.
Za operativne gradbene inženirje smo predvideli nakup vozil renault kangoo na
dizelski ali bencinski pogon.
Za vodje sektorjev smo predvideli nakup vozil renault laguna na dizelski ali
bencinski pogon.
3.3.4 Izračun točke preloma, ko se podjetju izplača nabava službenega vozila
Za izračun lomnih točk potrebujemo podatke o fiksnih stroških vozila na leto
(nakup vozil, vinjete, zavarovanje in registracija, servisi, pnevmatike),
potrebujemo tudi podatke o porabi goriva, ceni goriva ter podatek o višini
izplačila nadomestila za uporabo lasnega vozila v službene namene.
Z zgoraj navedenimi podatki lahko s pomočjo komparacijske metode (primerjava)
izračunamo točko loma za posamezno vozilo.

Tabela 15: Stroški nakupa vozil
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Tabela 16: Fiksni stroški vozila na leto

Tabela 17: Prikaz izračuna točke loma za renault kangoo 1,6 16 V

Tabela 18: Prikaz izračuna točke loma za renault kangoo dizel confort dCi 90
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Tabela 19: Prikaz izračuna točke loma za renault laguna black edition 2,0 16 V

Tabela 20: Prikaz izračuna točke loma za laguno dizel black edition dCi 180

Tabela 21: Prikaz lomnih točk za vsa izbrana vozila ter prikaz stroškov v lomni
točki
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Graf 1: Prikaz lomnih točk za vsa izbrana vozila ter prikaz stroškov pri lomni točki
3.3.5 Koliko bi podjetje prihranilo v primeru nakupa službenih vozil
Letni stroški podjetja z izplačevanjem kilometrine
povprečje mesečnih
prevoženih km na
uporabnika

število
uporabnikov

vrednost
€/km

mesečna vsota
izplačila za
kilometrino

letna vsota
izplačila za
kilometrino

1748

20

0,37

12.935,20 €

155.222,40 €

kilometrine

Tabela 22: Letni stroški v primeru nakupa službenih vozil skupaj s predvidenimi
stroški prevoženih 20.976 km/leto
tip vozila

laguna
black edition
2,0 16 V
kangoo dizel
black edition
dCi 180

predvideni
prevoženi
km

stroški prevozov na
leto za eno vozilo

število stroški prevozov na
vozil
leto za več vozil

20.976

7.545,00 €

5

37.725,00 €

20.976

5.261,00 €

15

78.915,00 €

Skupaj:

116.640,00 €

Tabela 23: Izračun razlike med izplačano kilometrino in stroški, ki bi jih imelo
podjetje s službenimi vozili na leto
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LETNI PRIHRANEK = 155.222,40 € – 116.640,00 € = 38.582,40 €

Izračunani prihranek nam pokaže, da bi z nakupom izbranih službenih vozil
podjetje prihranilo 38.582,40 €.
Grafično prikazane točke loma nam pokažejo, pri koliko prevoženih kilometrih se
ob upoštevanih stalnih stroških vozila podjetju izplača nakup službenega vozila,
namesto da izplačuje nadomestilo za uporabo lastnega vozila v službene namene.
Iz grafa lahko razberemo, da je pri višjih razredih vozil vrednost točke loma višja,
enako so višji tudi stroški, ki jih ima podjetje s službenim vozilom.

4

ZAKLJUČEK

Izhodišče magistrskega dela je bil izbrani naslov »Prenova procesov in tehnologije
pri komunalnih gradbenih projektih«. Cilj magistrske naloge je bil zastavljen v
obliki treh hipotez.
Metodologije za analizo podatkov, na podlagi katerih smo dokazovali zastavljene
hipoteze, smo predstavili v začetnem, teoretičnem delu.
Stična točka oziroma končni rezultat vseh treh hipotez je zniževanje stroškov, ki
jih ima podjetje pri izvajanju komunalnih in drugih gradbenih projektov na podlagi
prenove poslovnih procesov in izbire prave tehnologije za izvajanje gradbenih
projektov.
Potrditev prve hipoteze je bil rezultat, ki smo ga pridobili na podlagi analize
podatkov z metodo FMEA. Rezultat je pokazal, da je za večino izpostavljenih
napak kriv človeški faktor. S samo spremembo procesa in strukture bi sicer
prihranili sredstva, vendar bi še vedno ostalo veliko tveganje za ponovitev napak,
zato smo predlagali rešitev z uvedbo informacijske podpore. Informacijska
podpora je sestavljena iz mobilnega terminala (z vgrajenim mobilnim modulom),
ki prek oddajnika pošilja evidenco ur v centralni terminal na sedežu podjetja. Ta
rešitev zagotavlja podjetju veliko varnost glede pravilnega evidentiranja ur ter
visok nivo kontrole delavne sile na terenu.
Druga hipoteza predstavlja in izpostavlja problem izbire prave tehnologije za
izvajanje komunalnih projektov v prodnatih tleh. Na podlagi metodologije "Naredi
ali kupi" smo ugotovili, da bi se v primeru gradbenega projekta "Kohezija Tržič"
podjetju izplačal nakup drobilca kamenja. Nova tehnologija z drobilcem kamenja
bi poenostavila gradnjo in nadomestila določene drage aktivnosti v primeru
uporabe stare tehnologije pri gradnji vodovoda. Seveda pa je treba za vsak
projekt posebej izvesti izračun o uporabi ustrezne tehnologije v okviru
tehnološkega elaborata. Vsekakor pa je bila druga hipoteza na podlagi izračuna
potrjena.
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Potrditev tretje hipoteze kaže izračun prihranka ob nakupu službenih vozil za
delavce, ki vodijo gradbišča. Za posamezne izbrane tipe vozil smo izračunali točke
loma, ki predstavljajo število kilometrov, ko se podjetju že izplača kupiti službena
vozila. Rezultati kažejo, da je lomna točka odvisna od razreda kupljenega vozila.
Sklop vseh treh hipotez pokriva le del procesov, ki nastopijo pri komunalnih in
drugih gradbenih projektih. Ugotovitve in kritične analize v magistrski nalogi so
nam na teh treh primerih pokazale, da je v procesih v podjetjih treba več
pozornosti nameniti prenovi procesov in izbiri pravih tehnologi za gradnjo.
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