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PREDGOVOR 

V tem študijskem gradivu za predmet TPN (Tehnični predpisi in načrtovanje 

proizvodov) je strjeno predstavljena vsebina tega predmetnega področja v 

višješolskem strokovnem izobraţevanju v programu STROJNIŠTVO. Ni pa to edino 

predavateljevo gradivo, ki ga imajo slušatelji obravnavanega predmeta na razpolago 

za spoznavanje tega pomembnega področja o razvijanju novih proizvodov in o 

predpisanih zahtevah za proizvode. Za področje predpisanih zahtev za proizvode je 

poleg podajanja teh skupnih vsebin v okviru osnovnega študijskega gradiva o 

razvijanju proizvodov (NAČRTOVANJE PROIZVODOV) vse to, kar druţba predpisuje 

kot obvezne bistvene zahteve za proizvode, predstavljeno še bolj razširjeno v 

ločenem dodatnem študijskem gradivu (TEHNIČNI PREDPISI). Obe gradivi 

vsebujete veliko usmeritev za dodatno poglobljeno spoznavanje predmetnih vsebin, 

prav tako pa je v spletni učilnici Moodle še veliko dodatnega gradiva in informacij o 

drugih virih, kjer si lahko pridobite potrebna znanja za izpit in predvsem pravilno 

spoznavanje in razumevanje pomena stalnega razvijanja proizvodov (in procesov) ter 

pri tem poleg zahtev trga tudi upoštevanje predpisov. V delu tega (osnovnega) 

gradiva so pojasnjena tudi načela in orodja za vodenje kakovosti pri razvijanju. Pri 

tem ravno standard sistema vodenja kakovosti ISO 9001 v zadnji izdaji v letu 2015 

poleg izpostavljanja vloge odjemalcev in pomena procesnega pristopa poudarja 

pomembnost obvladovanja tveganj in spoštovanja zakonodajnih zahtev.  

Uvodoma je treba opozoriti na pravilno razumevanje in obravnavanje pojma 

proizvod. Ne gre samo za izdelke (rezultate neposredne proizvodnje), gre za 

rezultate (izhode) celotnega procesa delovanja kakršnekoli organizacije. Ne gre torej 

tudi samo za proizvajalne organizacije (podjetja oz. gospodarske druţbe in 

samostojne podjetnike, ki opravljajo gospodarske dejavnosti z materialno 

proizvodnjo), ampak za vse subjekte, ki s kakršnokoli dejavnostjo nastopajo na trgu 

oz. v trţenjskem okolju. Njihovi proizvodi so velikokrat samo različne storitve. V 

proizvajalnih organizacijah proizvodi prav tako niso samo izdelki, za uspešen nastop 

na trgu je potrebno izdelkom dodati še veliko storitev. 

Prav tako je treba opozoriti na pravilno obravnavanje trţenja (s tujko: marketing) kot 

celovit proces od raziskav, preko razvijanja, do nastopanja na trgu. 
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To gradivo je v delu razvijanja proizvodov (v tehničnih predpisih se za to uporablja 

termin načrtovanje) nastalo s proučevanje najbolj priznane in največkrat uporabljene 

literature svetovnega guruja trţenja Philipa Kotlerja1. Njegovo obravnavanje 

razvijanja kot sestavnega dela širšega trţenjskega procesa je v študijskem gradivu 

dopolnjeno z bogatimi izkušnjami avtorja pri dolgoletnem delu v gospodarstvu in 

spremljanja dogajanj na trgu, tudi glede varnosti proizvodov in varstva okolja. To 

gradivo je nastalo tudi kot rezultat sodelovanja s študenti, pri nastajanju aktualnih 

seminarskih nalog za izvajanje vaj ter diplomskih del. Hvala tudi njim za njihov 

prispevek k nastanku tega gradiva.  

Vsaka organizacija je danes prisiljena k stalnemu razvijanju in uvajanju novosti pri 

svojem nastopanju na trgu oz. kakršnem koli pojavljanju v trţenjskem okolju. Za ta 

zahteven proces je potreben čas in kapital, predvsem pa znanje in sposobnosti za: 

timsko delo, ustvarjalnost in inovativnost. Vse se začne pri raziskovanju priloţnosti in 

nevarnosti v zunanjem okolju ter prednosti in slabosti v lastnem okolju. Na samem 

začetku razvijanja in uvajanja novosti se mora zagotoviti izkoriščanje priloţnosti in 

obvladovanje tveganj. V timskem delu mora biti zagotovljeno sodelovanje najbolj 

kompetentnih posameznikov iz vseh področij, ki kakorkoli vplivajo na končni uspeh 

procesa razvijanja, ki se konča z doseganjem planiranih ciljev na trgu.  

Predmet razvijanja niso samo novi proizvodi. Za uspešen nastop na trgu (trţenjskem 

okolju) se mora razviti celoten trţenjski splet 7P-jev (Product, Price, Place, 

Promotion, Processes, People, Physical evidences).  

Razvijanje je osrednji del celovitega trţenjskega procesa, ki se začne z 

raziskovanjem. Razvijanje naj bi potekalo v osmih stopnjah: zbiranje idej, 

ocenjevanje idej, koncipiranje, analiza strategije trţenja, poslovna analiza, operativno 

razvijanje oz. neposredni razvoj, testiranje na trgu, uvedba na trg. Med vsako stopnjo 

                                            

 

 
1
 Philip Kotler (rojen 27. maja 1931) je svetovni guru trţenja, ameriški avtor najbolj priznanih in branih 

ter povzemanih knjig o trţenju, svetovalec in profesor; priznani profesor za mednarodni marketing SC 
Johnson na Kellogg School of Management na univerzi Northwestern; je avtor več kot 60 knjig o 
trţenju, vključno z »Marketing Management«, biblije trţenja…..; Kotler opisuje strateški marketing, ki 
sluţi kot "povezava med potrebami druţbe in njenim vzorcem industrijskega odzivanja" 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Kellogg_School_of_Management&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgVjG16NMyv_V2iqEvjhXohWRTZtg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Northwestern_University&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgPSnqqqxugX2XlDK_0hy5rPprW6g
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izvedemo kontrolne točke in omogočimo napredovanje v naslednjo stopnjo samo 

najboljšim rešitvam, ki se najbolj pribliţujejo ciljem, opredeljenim v trţenjskem načrtu.  

Razvijanje je zaključeno, ko to potrdi trg z rezultati, ki so skladni s postavljenimi cilji 

na začetku trţenjskega procesa. Cilji niso samo trţenjski in finančni. Pomembna je 

kakovost (odličnost), tudi druţbena odgovornost. Vsaka organizacija mora s svojim 

nastopanjem na trgu zadovoljiti vsa pričakovanja in zahteve vseh deleţnikov, ki 

nastopajo v trţenjskem okolju, ne samo neposrednih kupcev in uporabnikov.  Pri tem 

se ne sme pozabiti na zaposlene; so najpomembnejši deleţnik pri zagotavljanju 

dolgoročne uspešnosti. 

Kot element kakovosti se morajo pravilno razumeti in obravnavati ter ustrezno 

vključevati v razvijanje tudi varnost za vse sodelujoče v nastajanju proizvodov in 

njihovi distribuciji ter seveda v uporabi. Ţivljenjska doba proizvoda ni zaključena s 

tem, ko se več ne uporablja. Poskrbljeno mora biti za odstranitev iz uporabe brez 

negativnega vpliva na okolje. Maksimalno mora biti zagotovljeno, da proizvod, ki se 

več ne uporablja, postane odpadna surovina, ki se jo ponovni vključi v nastajanje 

novega proizvoda. Varnost, varstvo okolja, kroţno gospodarstvo in druţbena 

odgovornost so vsebine, ki v pravilnem trţenjskem procesu in torej v razvijanju 

novega proizvoda ne smejo biti v ničemer zapostavljene ali podrejene finančnim 

ciljem. Velja nasprotno: človek, njegova varnost in zdravje, okolje in skrb za njegovo 

ohranitev morajo biti v vseh teh procesih na prvem mestu, pred interesi kapitala. 

V tem gradivu izpostavljamo: 

 predstavitev trţenjskega pristopa pri razvijanju novega proizvoda in celotnega 

trţenjskega spleta 7P v nastopanju organizacije na trgu, 

 pomen izvedbe dobrega raziskovanja za ugotovitev trţenjskega poloţaja 

obravnavane organizacije, ko se odloča o začetku procesa razvijanja in uvedbe 

novega proizvoda, 

 izdelava trţenjskega načrta za uvedbo novega proizvoda na trg, 

 predstavitev konkretnih aktivnosti v razvijanju novega proizvoda, 

 izdelava poslovne analize v času razvijanja novega proizvoda, 

 zagotovitev skladnosti novega proizvoda z zahtevami tehničnih predpisov. 
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Sicer pa vse bralce in uporabnike tega gradiva vabim, da za večjo konkretizacijo ter 

aktualizacijo obravnavanih vsebin ter za »vaje« pri predmetu TPN uporabijo zelo 

primerno in aktualno gradivo GZS ob Dnevih inovativnosti (arhiv na gzs.si od leta 

2013 dalje): 

 https://daninovativnosti.gzs.si/,  

 https://daninovativnosti.gzs.si/Portals/210/Vsebine/dogodki-

priponke/katalog2019.pdf, 

 https://daninovativnosti.gzs.si/Portals/210/Vsebine/novice-

priponke/katalog_2018_slo_v1_web2.pdf, 

 https://daninovativnosti.gzs.si/Portals/210/katalog_2017.pdf, 

 ………. 

 

https://daninovativnosti.gzs.si/
https://daninovativnosti.gzs.si/Portals/210/Vsebine/novice-priponke/katalog_2018_slo_v1_web2.pdf
https://daninovativnosti.gzs.si/Portals/210/Vsebine/novice-priponke/katalog_2018_slo_v1_web2.pdf
https://daninovativnosti.gzs.si/Portals/210/katalog_2017.pdf
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Seznam uporabljenih kratic in okrajšav 

Okrajšava Pomen 

7P Product, Price, Place, Promotion, People, Processes, Physical 

evidences (angl.) / Trţenjski splet: proizvod, cena, prodajne poti, 

trţenjsko komuniciranje, procesi, ljudje, fizični dokazi  

SWOT 

 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (angl.) / Analiza 

notranjega in zunanjega okolja: prednosti in slabosti ter priloţnosti 

in nevarnosti  

MS Microsoft Project je programski izdelek za upravljanje projekta, ki 

ga je razvil in ga prodaja Microsoft; zasnovan je tako, da pomaga 

vodji projektov pri oblikovanju načrta, dodeljevanju sredstev 

nalogam, sledenju napredku, upravljanju proračuna in analizi 

delovnih obremenitev 

IT Information Technology (angl.) / Informacijska tehnologije 

IKT Informacijsko komunikacijska tehnologija 

CAE Computer Aided Engineering (angl.) / Računalniško podprto 

inţenirstvo, računalniška programska oprema za pomoč pri 

inţenirskih nalogah 

CAD Computer Aided Design (angl.); tudi: Computer Aided Drafting 

(angl.) / Računalniško podprto načrtovanje (ali računalniško 

podprto konstruiranje) 

CAM Computer Aided Manufacturing (angl.) / Računalniško podprta 

proizvodnja 

CIM Computer Integrated Manufacturing (angl.), tudi: CAD/CAM (angl.) 

/ Celoten proces od zasnove do proizvodnje, ki je avtomatiziran s 

povezavo med CAD in CAM 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_engineering&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhhf6SYIygooYglURmkZeKnicX9Z1Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_engineering&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhhf6SYIygooYglURmkZeKnicX9Z1Q
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CNC Computer Numerical Control (angl.) / Računalniško numerično 

krmiljenje 

CRM Customer Relationship Management (angl.) / Nova doba trţenja 

oz. upravljanje odnosov z vsakim kupcem posebej  

VZD Varnost in zdravje pri delu 

VO Varstvo okolja 

EU European Union (angl.) / Evropska unija 

EC / ES European Community (angl.) / Evropska skupnost 

EEC / EGS European Economic Community (angl.) / Evropska gospodarska 

skupnost 

MD Machinery Directive (angl.) / Direktiva 2006/42/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta o strojih 

EMC Electromagnetic Compatibility (angl.) / Elektromagnetna 

zdruţljivost 

LVD Low Voltage Directive (angl.) / Direktiva o nizki napetosti 

RoHS Restriction of Hazardous Substances (angl.) / Vsebnost nevarnih 

snovi 

ErP Energy related Products (angl.) / Okoljsko primerna zasnova 

izdelkov, povezanih z energijo 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals (angl.) / Registracija, evalvacija, avtorizacija in 

omejevanje kemikalij 

GPSD GPSD - General Product Safety Directive (angl.) / direktiva o 

splošni varnosti proizvodov 2001/95/ES 
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ZTZPUS–1 Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju 

skladnosti 

ZVZD–1 Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

ZVO–1 Zakon o varstvu okolja 

EZ–1 Energetski zakon  

GZ Gradbeni zakon 

ZGO-1 Zakon o graditvi objektov 

ZSVP-1 Zakon o splošni varnosti proizvodov 

ZVPot Zakon o varstvu potrošnikov 

ZVZelP-1 Zakon o varnosti v ţelezniškem prometu  

ZŢNPO Zakon o ţičniških napravah za prevoz oseb  

EEO Električna elektronska oprema 

OEEO / 

WEEE 

Odpadna električna elektronska oprema / Waste Electrical and 

Electronic Equipment (angl.)  

CE Conformité Européenne (fr.) / Oznaka skladnosti proizvoda z 

usklajevalno zakonodajo EU 

NA New Approach (angl.) / Novi pristop; nov zakonodajni koncept iz 

leta 1985, po katerem predpisi v EU določajo le temeljne, bistvene 

(varnostne in zdravstvene) zahteve za posamezne proizvode, 

podrobne tehnične zahteve pa določajo (prostovoljni) evropski 

standardi (EN); zakonodaja novega pristopa zahteva, da 

proizvajalci proizvode označujejo z oznako skladnosti CE, s čimer 

izjavljajo (sporočajo), da so proizvodi skladni z vsemi relevantnimi 

zahtevami iz vseh zadevnih predpisov, ki določajo to oznako 
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NLF New Legislative Framework (angl.) /  Novi zakonodajni okvir 

usklajevalne zakonodaje EU – zakonodaje Evropske unije, ki 

usklajuje pogoje za trţenje proizvodov; ta prenovitev, začeta v letu 

2008, je predvsem zajemala zakonodajo novega pristopa (NA); 

največ prenovljenih direktiv je bilo izdanih v letu 2014 z obvezno 

uporabo v letu 2016; v letu 2016 je bilo v tem okviru izdanih tudi 

nekaj uredb (EU). 

EN European Standards (angl.); Norme Europeenne (fr.) / Evropski 

standard 

ISO V vseh jezikih enotna kratica za mednarodni standard, ki je 

izvedena iz grške besede isos, ki pomeni enak; tudi kratica za 

mednarodno organizacijo za standardizacijo (International 

Organization for Standardization). 

ISO 9001 Mednarodni (ISO) standard za sistem vodenja kakovosti 

FMEA Failure Modes and Effects Analysis (angl.) / Metoda preventivne in 

kvalitativne analize 

RPN Risk Priority Number (angl.) / Ukrep, uporabljen pri ocenjevanju 

tveganja za pomoč prepoznavanja kritičnih načinov okvare, 

povezane z zasnovo proizvoda ali procesom 

RPN = Resnost x Pojavnost x Odkrivanje (vrednost se giblje med 

1 in 1000). 

QFD QFD – Quality, Function, Deployment (angl.) / Razvoj funkcije 

kakovosti, tudi: »Hiša kakovosti« (House of Quality) 

hEN Harmonizirani evropski standard 

hTS Harmonizirana tehnična specifikacija 

nTS Nacionalna tehnična specifikacija 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DNew_Legislative_Framework%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhjpo27qu5_L5W4NQCvHBqQGnG-FFQ
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C5%A1%C4%8Dina
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STS Slovensko tehnično soglasje – nacionalna tehnična specifikacija 

za gradbene proizvode, ki si jo pridobi proizvajalec, če za gradbeni 

proizvod ne obstaja harmonizirana tehnična specifikacija. 

CEN Comité Européen de Normalisation (fr.) / Evropski odbor za 

standardizacijo 

CPR Construction Products Regulation (angl.) / Uredba (EU) št. 

305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za trţenje gradbenih 

proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS. 

EAD European Assessment Document (angl.) / Evropski ocenjevalni 

dokument 

ETA European Technical Assessment (angl.) / Evropska tehnična 

ocena 

TAB Technical Assessment Body (angl.) / Organ za tehnično 

ocenjevanje 

FPC Factory Production Control (angl.) / Tovarniška kontrola 

proizvodnje 

DoP Declaration of Performance (angl.) / Izjava o lastnostih 

CPD Construction Products Directive (angl.) / Direktiva o gradbenih 

proizvodih 89/106/EGS, veljavna do 1. 7. 2013 

DoC Declaration of Conformity (angl.) / Izjava o skladnosti 

ITT / ZTP Initial Type Testing (angl.) / Začetni tipski preskus gradbenega 

proizvoda (po CPD) 

NPD No Performance Determined (angl.) / Lastnosti niso določene 

NB Notified body (angl.) / Priglašeni organ 

TAB Technical Assessment Body / Organ za tehnično ocenjevanje 
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1 UVOD 

Nujnost razvijanja novih proizvodov ni potrebna samo pri organizacijah, ki šele 

predvidevajo ali začenjajo svoj nastop na trgu. Razvijanje je v današnjem času zelo 

pomembno tudi za organizacije, ki so ţe uveljavljene na trgu. Tudi slovenska podjetja 

so del globalnega trga, ki je običajno zasičen s konkurenčnimi proizvodi. Na trgu se 

nenehno pojavljajo novi materiali, novi proizvodni postopki, nove tehnologije, s čimer 

vsem se podjetja bolj ali manj uspešno poskušajo uveljaviti pri kupcih. Različna 

podjetja poskušajo pozornost kupca pritegniti z različnimi nekonvencionalnimi 

metodami, še vedno pa sta v ospredju kvaliteta ter cena proizvoda. Ta dva 

parametra lahko doseţemo ne le z nadzorovanim proizvodnim procesom, vse skupaj 

se začne na začetku, v raziskovanju in ob pravilnem razvijanju novega proizvoda in 

procesov ter vseh ostalih elementov t. i. trţenjskega spleta, s katerim nastopamo na 

trgu. 

Na začetku razvijanja novega proizvoda je bistveno, da podjetje razišče, kaj so 

njegove prednosti in slabosti ter kaj in kje so nevarnosti in priloţnosti na trgu oz. v 

okolju. Z analizo notranjega okolja mora podjetje prepoznati, kakšne so njegove meje 

oz. kakšne so njegove lastne razvojne in prodajne sposobnosti, proizvodne 

kapacitete in druga sredstva v zagotavljanju kakovostnih proizvodov na trgu ter tudi 

kakšen je njegov vpliv na okolje. Z analizo zunanjega okolja podjetje razišče trg, 

vključno s kupci, dobavitelji, konkurenco in širšim druţbenim okoljem. Podjetje se 

mora ţe pred začetkom razvijanja novega proizvoda zavedati, kakšna so tveganja in 

kako jih obvladati, zato mora skrbno izvesti raziskovanje trţenjskega okolja.  

Po začetnem raziskovanju sledi razvijanje. Razvijanje je bistveno širši pojem, kot le 

razvijanje konkretnega proizvoda ali celo samo razvoj izdelka. Če podjetje ţeli biti 

uspešno na trgu, mora poleg proizvoda razviti celoten trţenjski splet 7P2 (proizvod, 

cene, prodajne poti, trţenjsko komuniciranje, procesi, ljudje, fizični dokazi). 

                                            

 

 
2
 7P – Product, Price, Place, Promotion, People, Processes, Physical evidences (angl.) 



Janez Dulc, 2020: Načrtovanje proizvodov 

15 

 

Pri razvijanju proizvoda se mora upoštevati, da ni dovolj samo razviti izdelek kot 

rezultat proizvodnega procesa. Izdelek mora priti do kupca takšen in na način, da je 

kupec (uporabnik) z njim in vsemi spremljajočimi storitvami zadovoljen v vseh 

pogledih in v njegovi celotni ţivljenjski dobi. Upoštevati pa moramo tudi to, da 

proizvod (izdelek oz. storitev) in celoten proces nastajanja proizvoda ne vplivata 

negativno na okolje. 

Celoten proces razvijanja proizvoda in ostalih elementov trţenjskega spleta 7P 

danes poteka v osmih stopnjah: iskanje idej, ocenjevanje idej, koncipiranje, strategija 

trţenja, poslovna analiza, razvoj, testiranje na trgu in uvedba na trg. Takšno 

osem stopenjsko razvijanje (po trţenjskem guruju Philipu Kotlerju), predstavljeno v 

»Bibliji« o trţenju3, danes obravnava tudi standard sistema vodenja kakovosti ISO 

9001:2015 (v točkah 8.1. in 8.3).4 Tako ga obravnavamo tudi v višješolskem 

izobraţevanju pri predmetu TPN.5 

Razvijanje v širšem smislu je osrednji del trţenjskega procesa, ki se začne s 

trţenjskim raziskovanjem in načrtovanjem. Rezultat začetnega raziskovanja je 

trţenjski načrt (lahko tudi širši poslovni načrt), le–to pa je izhodišče za razvijanje. 

Za uspešnost razvijanja je nujno potrebno dobro sodelovanje med vsemi 

sodelujočimi oz. med vsemi akterji, ki kakorkoli nastopajo na trgu oz. s svojim delom 

vplivajo na uspeh na trgu. Zato je proces razvijanja osrednji del trţenjskega procesa, 

ki ga vodi in izvaja projektni (trţenjski) tim. 

Poleg zahtev trga in kupcev na njem mora vsaka organizacija v razvijanju (ţe v 

raziskovanju) spoznati in upoštevati tudi vse zahteve, ki jih je v imenu vseh kupcev in 

celotnega okolja pred vse subjekte, ki omogočajo dostopnost proizvodov na trgu, 

                                            

 

 
3
 Kotler, Philip, 2004. Management trţenja. Ljubljana: GV Zaloţba 

4
 Koubek, Anni, et. al.,2015. Priročnik ISO 9001:2015. Ljubljana: SZKO. 

5
 Dulc, Janez, 1996 – 2020a. O razvijanju. Študijsko gradivo za predmet TPN (Tehnični predpisi in 

načrtovanje proizvodov). Dostopno v spletni učilnici Moodle. 
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postavila druţba. Gre za zahteve v pogledu varnosti in zdravja ter varovanja okolja. 

Te zahteve poznamo kot tehnične predpise6. 

V inţenirstvu mora biti ustrezno pravilno uporabljena terminologija7, kot to npr. izhaja 

iz tehnične zakonodaje in standardov ter zadnjega stanja tehnike in tehnologije ter 

drugih ved oz. po ustrezni hierarhiji, kjer ni prostora za uporabo pojmov, ki niso (več) 

veljavni, razumljivi in zavajajoči, ker ne sledijo splošnemu napredku in še posebej ne 

novejšim pravilom izraţanja v stroki. Kot povsod se je tudi tu skozi čas marsikaj 

spremenilo in bo treba priznati, da včasih na nekatere stvari pač gledamo narobe. 

Predvsem gre za izraze, za katere so v druţbi postavljena jasna (zavezujoča) pravila 

in se je potrebno tega drţati, sicer se ţe inţenirji med sabo, kaj še z drugimi, sploh 

ne bomo razumeli. Nič ne pomaga, če smo se nekoč učili malo drugače ali če se 

marsikje in marsikdaj govori malo »po domače«, moramo se »pogovarjati« tako, kot 

je prav, kot je to danes splošno znano in uporabljano in kot to izhaja iz splošno 

znanih in uveljavljenih virov (zapisano kot danes strokovno pravilno ali celo kot 

obvezno).  

                                            

 

 
6
 Dulc, Janez. 1999 – 2020b. Zahteve za proizvode; študijsko gradivo za predmet TPN (Tehnični 

predpisi in načrtovanje proizvodov). Dostopno v spletni učilnici Moodle 

7
 Dulc, Janez. 2020c. Seznam KRATIC in OKRAJŠAV ter Pojmov; študijsko gradivo za predmete 

TPN, KZP in VDO (Tehnični predpisi in načrtovanje proizvodov, Kakovost in zanesljivost procesov, 
Varnost pri delu in varovanje okolja). Dostopno v spletni učilnici Moodle 
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2 RAZVIJANJE KOT OSREDNJI DEL TRŢENJA 

Razvijanje je osrednji del celovitega trţenjskega procesa, ki se začne z 

raziskovanjem in izdelavo ter sprejemom trţenjskega načrta. Šele njegova potrditev 

pomeni začetek razvijanja in to naj bi potekalo v osmih stopnjah: zbiranje idej, 

ocenjevanje idej, koncipiranje, analiza strategije trţenja, poslovna analiza, operativno 

razvijanje oz. neposredni razvoj, testiranje na trgu, uvedba na trg.  

2.1 KAJ JE (PRAVO) TRŢENJE 

Trţenje moramo v vsaki organizaciji obravnavati kot stalni proces ali pa vsaj kot 

ponavljajoči časovno omejen proces oz. projekt. Za trţenjski proces pravimo, da je 

temeljni poslovni proces in da se pri njegovem izvajanju vse gradi na kakovosti in 

odnosih do ljudi in okolja. Spodnja slika 1 pojasnjuje mesto trţenjskega procesa v 

katerikoli organizaciji, ki sledi pristopu procesne organiziranosti svojega delovanja in 

nastopanja v (trţenjskem) okolju. 

 

Slika 1: Procesni pristop: temeljni proces, glavni procesi in podporni procesi 

Vir: Lastni, 2000 
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Trţenja, ki pomeni isto kot marketing, ne smemo zamenjevati s prodajo in marketinga 

ne smemo zamenjevati s trţenjskim komuniciranjem. Trţenje (s tujko: marketing) je 

celovit proces, ki sega od raziskovanja do poprodaje; trţenjski proces izvajajo 

najodgovornejši in najbolj kompetentni predstavniki vseh delov poslovnega procesa 

kot trţenjski tim. 

Slika 2 prikazuje izvajanje temeljnega procesa ločeno kot trţenjski proces in 

navidezno ločeno od sistem vodenja kakovosti ter tako nastopanje dveh (projektnih) 

timov za kakovost in za trţenje. Kadar se organizacija sistematično ukvarja z 

razvijanjem, se pravilni trţenjski proces ne more izvajati brez vodenja kakovosti in 

odnosov do ljudi in okolja. Zato mora trţenjski tim prevzeti tudi vlogo tima za 

kakovost in varovanje okolja, odličnost. 

 

Slika 2: Trţenjski proces kot temeljni proces v povezavi s kakovostjo 

Vir: Lastni, 2000 
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Trţenjski proces je zaporedje izvajanja aktivnosti s cikličnim ponavljanjem: 

raziskovanje in planiranje – razvijanje – prodaja in trţenjsko komuniciranje – 

distribucija – poprodaja. Dobro organizirana in sistematično izvajana poprodaja je 

tako najboljša oblika raziskovanja. 

 

Slika 3: Trţenjski proces 

Vir: Lastni, 2000 

Trţenje se običajno razume kot naloga ustvarjanja, promocije in posredovanja 

proizvodov kupcem, in sicer ob uporabi različnih oblik prodaje in trţenjskega 

komuniciranja. Vendar pa je trţenje veliko več od tega. Pravo trţenje je proces od 

raziskovanja, preko razvijanja ter prodaje, podprte s trţenjskim komuniciranjem in 

distribucijo, do poprodaje, kot imamo prikazano na sliki 3. V razvijanju je poudarek na 

razvijanju celotnega trţenjskega speta 7P in ne samo na razvijanju proizvoda ali celo 

samo izdelka. Pri tem upoštevamo, da je izdelek rezultat proizvodnje oz. samo izhod 

iz proizvodnega procesa. Da izdelek postane proizvod, kot izhod iz poslovnega 

(trţenjskega) procesa, mu je potrebno dodati še različne storitve. 
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2.2 TRŢENJSKO RAZISKOVANJE IN NAČRTOVANJE 

Kot prvo stopnjo v trţenjskem procesu je potrebno organizirati trţenjsko 

raziskovanje. Vzpostaviti je treba trţenjsko-informacijski sistem, ki daje poslovodstvu 

hitre in natančne podrobnosti o ţeljah ter nakupnem in splošnem vedenju kupcev. 

Trţenjsko informacijski sistem sestavljajo ljudje, pripomočki ter pristopi, s pomočjo 

katerih dobimo, razvrstimo, analiziramo, ocenjujemo ter posredujemo potrebne 

informacije tistim, ki sprejemajo trţenjske odločitve. (Kotler, 2004).  

Učinkovito trţenjsko raziskovanje poteka v petih stopnjah (ibidem): 

 opredelitev problema in ciljev raziskave, 

 načrtovanje raziskave, 

 zbiranje informacij, 

 analiza informacij, 

 predstavitev ugotovitev. 

2.2.1 SWOT analiza 

V raziskovanju mora podjetje pridobiti pomembne informacije o trţenjskem okolju 

podjetja. Če so zbrani podatki dobro analizirani, bo podjetje dobilo informacije o 

vplivu vseh faktorjev in deleţnikov na bodočo prodajo proizvoda. Ena izmed 

največkrat uporabljenih metod za raziskavo notranjega in zunanjega trţenjskega 

okolja je SWOT8 analiza oz. analiza prednosti, slabosti, priloţnosti in nevarnosti. Z 

analizo svojega notranjega okolja mora organizacija najprej oceniti sebe in 

nedvoumno določiti svoje prednosti in slabosti. Šele nato se posveti zunanjemu 

okolju in s tem ugotavljanju priloţnosti in nevarnosti. 

Ko analiziramo zunanje okolje, govorimo o analizi priloţnosti in nevarnosti. Glavni 

namen spremljanja okolja je, da lahko podjetje hitro zazna nove trţenjske priloţnosti 

ter se jim prilagodi. Nekateri dogodki v zunanjem okolju pa lahko pomenijo nevarnost 

za podjetje, in sicer v obliki zmanjšanja prodaje ali dobička. Da se podjetje laţje 

                                            

 

 
8
 SWOT – Strenghts, Weaknesses, Opporunities, Threats (angl.) / Prednosti in slabosti, priloţnosti in 

nevarnosti 
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spoprime z negativnimi vplivi, mora pripraviti načrte za nepredvidene okoliščine. Ko 

so določene glavne nevarnosti in priloţnosti, lahko oceni privlačnost načrtovanega 

novega proizvoda ali nove dejavnosti na trgu. (Kotler, 2004). 

Pri analizi notranjega okolja govorimo o analizi prednosti in slabosti. Pri analizi 

ugotovimo, katere enote podjetja oz. v katerih delih podjetja delujemo dobro in kje 

slabo. S tem ugotovimo, kaj je potrebno izboljšati, da bomo delovali boljše, s čimer 

bomo omogočili uspešnejše delovanje celotnega podjetja. Vse enote v podjetju 

morajo biti med seboj povezane, ker s tem omogočijo, da se med seboj izboljšujejo. 

Na sliki 4 je prikazana shema SWOT analize, v nadaljevanju slike 4 pa je 

predstavljena matrika SWOT s strategijami na primeru stroja za izdelavo pelet. 

 

 

 

Slika 4: SWOT analiza (na primeru uvajanja novega stroja za izdelavo pelet)  

Vir: Groznik, 2015 



Janez Dulc, 2020: Načrtovanje proizvodov 

22 

 

2.2.2 Raziskovanje in izbiranje ciljnih trgov ter umeščanje ponudbe 

Podjetje mora raziskati in izbrati ciljne trge. S svojim znanjem mora biti sposobno 

izmeriti in predvideti zanimivost oz. privlačnost trgov. Najpomembnejše ocene so 

tiste, ki podjetju ocenijo velikost, dobičkonosnost, rast in tveganje na trgu. Sodobno 

trţenjsko raziskovanje in na njegovi osnovi sprejemanje trţenjskih strategij zahteva 

delitev trga na trţne segmente. Ti segmenti morajo biti raziskani in ocenjeni, saj le 

tako podjetje lahko določi tiste segmente, ki jih lahko najboljše oskrbi. (Kotler, 2004). 

Trg je lahko segmentiran na več načinov. Najpogostejši so glede na ţelje, kupno 

moč, prostorsko razporeditev, nakupno vedenje ter način nakupovanja. Naloga 

trţnikov ni ustvarjanje segmentov, pač pa prepoznavanje le teh.  

Po izvedeni segmentaciji svojega (ciljnega) trga mora organizacija izvesti svoje 

predvideno pozicioniranje na trgu. Pri tem pa je treba najprej izvesti analizo 

konkurence in opredeliti svoje tekmece, šele nato lahko organizacija analizira svoje 

strategije, cilje, prednosti, slabosti ter vzorce odzivanja. Prvi korak pri določanju 

prednosti in slabosti konkurentov ter s tem naših nevarnosti in priloţnosti je 

pridobivanje podatkov o prodaji, stopnji dobička, denarnem toku, trţnem deleţu ter 

izkoriščenosti zmogljivosti tekmecev. Poznavanje tekmecev je mogoče izboljšati s 

trţenjskimi raziskavami, v katere so vključeni odjemalci, dobavitelji ter posredniki. 

(Kotler, 2004). 

2.2.3 Trţenjska strategija 

Pri oblikovanju trţenjskih strategij, ki jih bo izbrala organizacija s svojo novo 

ponudbo, je potrebno upoštevati strategije konkurenčnih subjektov v okolju. 

Poznamo več različnih poloţajev organizacij glede na vlogo, ki jo zasedajo na trgu. 

(Kotler, 2004): 

 vodilna vloga: postavlja podjetje v poloţaj, ko ima prednost pri spreminjanju cen, 

uvajanju novih proizvodov, distribucijski mreţi ter intenzivnosti trţnega 

komuniciranja,  

 vloga izzivalca: običajno rečemo tudi podjetje v vzponu; ta podjetja lahko 

zavzamejo dve poziciji – napadejo lahko konkurente ali pa sodelujejo in ne 

povzročajo motenj, 
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 vloga sledilca: pripade tistim podjetjem, ki se zavestno odločijo, da ne bodo 

napadala vodilnih podjetij, saj so običajno prešibka, vendar vseeno zadovoljna s 

svojim trţnim deleţem, 

 vloga zapolnjevalca vrzeli: vloga, ki jo zavzamejo podjetja, ki ne ţelijo postati 

sledilci; zato se odločijo, da zapolnijo vrzel in postanejo vodilno podjetje na 

majhnem trgu. 

2.2.4 Trţenjski program 

Ko organizacija oblikuje svoje trţenjske strategije, se mora lotiti izdelave svojih 

trţenjskih programov. Ko se le-ti izoblikujejo, morajo trţniki oceniti stroške. Pri 

vsakem programu je potrebno ugotoviti, ali bo program prinesel ţelene rezultate in 

upravičil stroške. Če organizacija program slabo izvaja, lahko s tem uniči tudi odlično 

poslovno strategijo. Organizacia se mora tudi odločiti, kako bo razdelilo trţenjski 

proračun med instrumente trţenjskega spleta, ki je ključen koncept v današnji 

trţenjski teoriji. (Kotler, 2004) 

2.2.5 Trţenjski splet 

Trţenjski splet lahko predstavimo kot splet 7P na sliki 5. Najpomembnejše pri tem 

sistemu je, da organizacija prilagodi vsak P svoji poslovni dejavnosti in trţni poziciji. 

Ta sistem olajša izvedbo operativnega načrta trţenja. 7P je sestavljen iz (Dulc, 2016 

po Kotler, 2004): 

1. proizvod – ugotovimo potrebo po proizvodu, 

2. prostor – kje bomo proizvod prodajali ter distribucijske poti, 

3. cena, ki jo oblikujemo na podlagi stroškov proizvoda in njegovi vrednosti za ciljni 

trg, 

4. promocije, s katerimi vzpostavimo zavedanje o obstoju proizvoda, 

5. ljudje, med katere štejemo zaposlene in ki prispevajo pri gradnji lojalnosti kupcev, 

6. postopek oz. proces – kako poteka nastajanje in posredovanje proizvoda, 

7. okolje, ki odraţa značilnosti in značaj podjetja. 
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Na sliki 5 je predstavljena shema trţenjskega spleta 7P-jev. Upoštevana so načela 

upravljanja odnosov s posameznimi kupci, kot to opredeljuje nova doba trţenja oz. 

CRM.9 Le-ta zahteva, da ţe pri raziskovanju ciljni trg razdelimo na trge posameznih 

(specifičnih) odjemalcev in na ta način ustvarjamo deljene baze podatkov za vsakega 

specifičnega kupca posebej. Pri razvijanju proizvoda in celotnega spleta 7P to skrbno 

upoštevamo. Čeprav so npr. izdelki medsebojno enaki, pa to ne velja za različne 

storitve in s tem za proizvode in prav gotovo tudi ne za posamezne druge elemente 

trţenjskega spleta, s katerim ponudnik nastopa na trgu. 

 

Slika 5: Trţenjski splet 7P 

Vir: Lastni, 2000 

                                            

 

 
9
 CRM – Customer Relationship Management (angl.) / Upravljanje odnosov s posameznimi kupci 
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2.2.6 Trţenjski načrt 

Kako bo nova celovita ponudba pripravljena, je predmet trţenjskega načrta. V njem 

se podrobno razdela sedem značilnih poglavij, ki naj bi jih dober načrt vseboval 

(Dulc, 2016, po Kotler, 2004):  

1. Povzetek – predstavitev kratkega pregleda predloga načrta, 

2. Tenutno trţenjsko stanje – predstavitev pomembnih podatkov o trgu, proizvodu, 

konkurenci, distribuciji in makrookolju, 

3. Analiza poslovnih priloţnosti in nevarnosti – prikaz glavnih priloţnosti/nevarnosti, 

prednosti/in slabosti ter problemov,  povezanih s proizvodom, 

4. Cilji – prikaz ciljev glede količine prodaje, trţnega deleţa in dobička, ki jih ţeli 

doseči načrt, 

5. Trţenjska strategija – predstavitev splošnega trţenjskega pristopa, ki bo 

uporabljen za dosego ciljev, 

6. Programi delovanja – odgovori na vprašanja: Kaj bo narejeno?, Kdo bo naredil?, 

Kdaj bo narejeno?, Koliko bo stalo?, 

7. Predvideni izkaz uspeha – napoved finančnih rezultatov načrta, 

8. Nadzor – prikaz nadzora načrta. 

2.2.7 Nadzor izvajanja trţenjskega načrta 

Zadnja stopnja trţenjskega procesa v delu raziskovanja je določitev predvidenega 

uresničevanja trţenjskega načrta in nadzora izvajanja trţenjskega načrta. V 

organizaciji mora biti vzpostavljena organiziranost delovanja, ki zagotavlja uresničitev 

trţenjskega načrta. Učinkovitost organiziranosti za trţenje je odvisna tudi od 

usposabljanja, vodenja, motiviranja in ocenjevanja osebja. 

Pri uresničevanju načrta trţenja se lahko pojavljajo mnoga negativna presenečenja, 

zato mora podjetje izvajati dober in sproten trţenjski nadzor, ki ga lahko razdelimo na 

tri stopnje (Kotler, 2004): 

 nadzor letnega načrta, 

 nadzor dobičkonosnosti, 

 strateški nadzor. 



Janez Dulc, 2020: Načrtovanje proizvodov 

26 

 

3 RAZVIJANJE IN UVAJANJE NOVEGA PROIZVODA 

Nov proizvod nastane v več razvojnih stopnjah. Večina avtorjev, ki obravnavajo 

razvijanje, pri tem povzema Kotlerjevo osem stopenjsko razvijanje. Te stopnje so 

sledeče (Kotler, 2004, 355): 

1. iskanje idej, 

2. ocenjevanje idej, 

3. oblikovanje in testiranje konceptov, 

4. strategija trţenja, 

5. analiza poslovanja, 

6. razvoj proizvoda, 

7. testiranje na trgu, 

8. uvedba na trg. 

 

Slika 6: Proces razvijanja v 8 stopnjah po Kotlerju  

Vir: Lastni po Kotler, 2004 
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Takšen pristop k razvijanju, kot je predstavljen na sliki 6, je povzet tudi v novi izdaji 

standarda ISO 9001:2015 in sicer v točki 8.1 (Planiranje in obvladovanje delovanja) 

in potem tudi 8.3 (Snovanje in razvoj). (Koubek, 2015, 187). 

Nujno je treba razlikovati med razvijanjem proizvoda in razvojem izdelka. Razvijanje 

proizvoda je mnogo širši proces, razvoj izdelka je le njegov oţji del, ki pride v poštev 

takrat, kadar imamo za končni proizvod tudi svoj lasten izdelek. Takrat tudi tega 

operativno razvijemo, da ga lahko realiziramo v lastni proizvodnji. Ko pa govorimo o 

proizvodu, moramo upoštevati, da je to izdelek, ki potrebuje še veliko različnih 

storitev, da lahko konča pri kupcu oz. uporabniku in pri tem zadovoljuje vse zahteve, 

ţelje in pričakovanja vseh deleţnikov (zainteresiranih strani) v okolju (kupca, 

uporabnika in vseh drugih, na katere nastanek in uporaba proizvoda vpliva, tudi še 

potem, ko proizvod ni več v uporabi). 

Popolnoma enako in vzporedno z razvijanjem proizvodov mora biti organizirano 

razvijanje vseh ostalih elementov celotnega trţenjskega spleta (7P), ki ga 

organizacija pripravlja za svoj nastop na trgu. Ta proces mora biti sestavni del 

širšega trţenjskega procesa, torej kot logična posledica v izvajanju programa iz 

trţenjskega načrta (slika 7). 

 

Slika 7: Razvijanje kot osrednji del trţenjskega procesa  

Vir: Lastni, 2004 
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Proces razvijanja je osrednji del trţenjskega procesa, gre za celoten proces 

razvijanja, testiranja in uvajanja novega proizvoda na trg. Preden organizacija začne 

z razvijanjem, je potrebno izpeljati mnoţico vnaprej planiranih in koordiniranih 

aktivnosti v procesu trţenja. Enako kot nov proizvod oz. vzporedno s tem se s strani 

istega tima v trţenjskem procesu izvaja tudi razvijanje ostalih elementov trţenjskega 

spleta 7P. Povsod gre za stopenjski proces z vmesnimi medsebojno povezanimi 

kontrolnimi točkami.  

Na sliki 8 je predstavljeno osem stopenjsko razvijanje po Kotlerju (in ISO 9001:2015) 

kot nadaljevanje trţenjskega procesa potem, ko je bilo predhodno izvedeno trţenjsko 

raziskovanje in izdelan trţenjski načrt. Med vsako stopnjo razvijanja se izvede 

kontrolna točka (         ). Napredovanje v naslednjo stopnjo je omogočeno samo tistim 

rešitvam, ki najbolje ustrezajo končnemu cilju projekta po vnaprej določenih kriterijih 

za vsako stopnjo. Na koncu razvijanja mora biti dokončno pripravljena za uvedbo na 

trg tista rešitev, s katero se bo v vseh pogledih najbolje doseglo cilje, ki so bili 

postavljeni pred začetkom razvijanja in določeni v trţenjskem načrtu. 

 

Slika 8: Proces razvijanja po stopnjah – izhajamo iz trţenjskega načrta  

Vir: Lastni, 2004 
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3.1 ISKANJE IN OCENJEVANJE IDEJ 

Na začetku razvijanja novega proizvoda sta bistveni proţnost in ustvarjalnost pri 

oblikovanju raziskovalnih postopkov. Namen iskanja idej je dobiti popolnoma nove 

zamisli o proizvodu, izboljšanih lastnostih obstoječih proizvodov, modifikacijah 

proizvodov in novih načinih uporabe. 

Ideje iščemo med notranjimi in zunanjimi viri. Med notranje vire za nove ideje štejemo 

vse zaposlene, še posebej pa strokovnjake, ki delajo na tehničnih vidikih razvijanja 

novih proizvodov (torej tehnično osebje, osebje v raziskavah in razvoju, oblikovalci, 

inţeniring, ljudje iz proizvodnje) ter ljudi iz prodaje in poprodaje, trţenjskega 

komuniciranja in vseh ostalih delov poslovnega procesa. Predstavniki vseh teh, za 

razvijanje ključnih delov poslovanja, so vključeni v trţenjski tim ţe v fazi raziskovanja 

in pri izdelavi trţenjskega načrta ter sodelujejo naprej v razvijanju vse do uspešnega 

nastopa na trgu. 

Med zunanje vire sodijo odjemalci, konkurenti, dobavitelji, izumitelji, svetovalci, 

raziskovalne institucije, distributerji, oglaševalske agencije in druge specializirane 

agencije za trţenjsko komuniciranje, drţavne inštitucije, spontani viri, tehnične 

publikacije, seznam patentov, obiskovanje sejemskih prireditev in podobno. Potrebno 

je uskladiti, spodbuditi in iskati ideje v zunanjem in notranjem okolju, torej tudi in še 

posebej med zaposlenimi v organizaciji. 

Projektni – trţenjski tim mora vse ideje zbrati, tudi iz trţenjskega raziskovanja in 

izvesti nabor lastnih idej in se v prvi stopnji razvijanja odločiti, ali je določena ideja 

vredna obravnave. 

Namen in cilj stopnje zbiranja idej je najti čim večje število idej. Namen in cilj vseh 

drugih stopenj v nadaljevanju razvijanja  je postopno zmanjševanje števila idej na 

nekaj najbolj praktičnih in privlačnih.  

V drugi stopnji razvijanja proizvoda (v ocenjevanju idej) mora tim najprej opredeliti, 

po katerih dejavnikih, ki nastopajo v organizaciji, bo izvajal ocenjevanje in s tem 

izbiro in izločanje idej. Za vsak dejavnik mora biti vnaprej določen njegov relativni 
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pomen (ponder), da se bo lahko v ocenjevanju idej pravilno odločilo, ali se ideja o 

novem proizvodu ujema s cilji, strategijami in viri organizacije. 

Pri ocenjevanju idej se organizacije soočajo z dvema vrstama napak (Kotler, 2004, 

358): 

 napaka zaradi opustitve ideje – ta nastane, kadar podjetje opusti sicer dobro 

idejo; kadar podjetje opusti preveč idej, lahko pomeni, da so njegovi standardi 

preveč konservativni; 

 napaka zaradi prepustitve ideje – ta nastane, če podjetje prepusti slabo idejo v 

stopnjo razvoja in jo uvede; pri tem ločimo tri vrste napak: popolnoma zgrešene 

proizvode, delno zgrešene proizvode in relativno zgrešene proizvode. 

Za ocenjevanje idej je v organizaciji potrebno vnaprej pripraviti ustrezne obrazce z 

opisom proizvoda in določiti kriterije, po katerih ideje postopno ocenjujemo in 

spuščamo (ali opuščamo) skozi proces ocenjevanja. Opis proizvoda mora vsebovati 

idejo proizvoda, ciljni trg, konkurenco, grobo oceno velikosti trga, ceno proizvoda, 

trajanje razvijanja in stroške razvijanja, proizvodne stroške in stopnjo donosa. Za 

vsako od naštetih zahtev določimo relativno pomembnost in raven sposobnosti 

organizacije. 

Ko se ideja za nov proizvod oz. novo celovito ponudbo pomika skozi stopnje 

razvijanja, mora organizacija (trţenjski tim) ves čas pregledovati postavljene ocene 

celotne verjetnosti uspeha na trgu (ocenjevati tveganja). Ocenjevanje se lahko izvaja 

kot računanje produkta (Kotler, 2004, 358): 

 

3.2 OBLIKOVANJE IN TESTIRANJE KONCEPTA 

Naslednja stopnja v procesu razvijanja in uvajanja proizvoda na trg je koncipiranje - 

razvijanje koncepta proizvoda (oblikovanje in testiranje koncepta proizvoda). Danes 

je to najpomembnejši del razvijanja, zahteven je bolj kot (operativni) razvoj. Izvaja se 

s pomočjo virtualnega inţenirstva. S pomočjo sodobne informacijske tehnologije 
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oblikujem različne koncepte novega proizvoda do stopnje, ki jih lahko ţe podrobnejše 

kot idejo analiziramo in tudi testiramo. Med mnoţico idej in konceptov iščemo 

najprimernejše za dokončni razvoj, tu ţe izvedemo npr. tudi prvo ocenjevanje tveganj 

glede varnosti proizvoda, kot to določajo tudi tehnični predpisi. 

O virtualnem inţenirstvu govorimo kot o delu razvijanja (proizvodov) z uporabo 

sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije (IK10 tehnologije oz. IKT). Poleg 

sodobnih orodij za računalniško konstruiranje in modeliranje imamo ţe nekaj časa v 

inţenirstvu na razpolago tudi veliko programskih orodij za analiziranje in preskušanje, 

tudi kot nadgradnja različnih programskih orodij za modeliranje in konstruiranje v 

CAD11 in CAE12 ter CAM13 (SOLIDWORKS14, CATIA15, Pro/ENGINEER16…). 

                                            

 

 
10

 IK - Information Technology (en); Informacijske tehnologije 

11
 CAD - Computer Aided Design (angl.); tudi: Computer Aided Drafting (angl.) / Računalniško podprto 

načrtovanje (ali računalniško podprto konstruiranje) 

12
 CAE – Computer Aided Engineering (angl.) / Računalniško podprto inţenirstvo , računalniška 

programska oprema za pomoč pri inţenirskih nalogah 

13
 CAM - Computer Aided Manufacturing (angl) / Računalniško podprta proizvodnja 

14
 SOLIDWORKS - je programski paket za računalniško podprto konstruiranje in inţenirske analize. 

Uporablja se tudi pri enostavnejših simulacijah in inţenirskih analizah; v osnovi zajema 3D modelirnik, 
modul za sestavljanje in modul za izdelavo tehnične dokumentacije; z mnogimi dodatki je uporaben na 
različnih tehničnih področjih: strojništvo, elektrotehnika, lesarstvo, itd.; SolidWorks je zmogljiv in 
enostaven programski paket; čeprav ga po zmogljivosti pogosto prekašajo programski paketi kot so 
Catia, Unigraphics in Pro/ENGINEER, je zaradi relativno enostavne uporabe zelo priljubljen; . 
priporočljiva slovenska spletnan stran o vseh novostih in ponudbi na tem področju:  
https://solidworks.ib-caddy.com/ ali: https://www.solidworld.si  

15
 CATIA – Computer Aided Three-dimensional Interactive Application (en) je komercialna programska 

oprema za CAD/CAM/CAE, ki jo je razvilo podjetje Dassault Systemes; softver je bil ustvarjen v 1970. 
letih za razvoj Dassaultovega letala Mirage, kasneje pa je bil prilagojen in uporabljen v letalski in 
avtomobilski industriji ter v strojegradnji; CATIA na CAD/CAM/CAE trţišču tekmuje z izdelki 
Unigraphics, Pro/ENGINEER, SolidWorks, Autodesk Inventor in SolidEdge; CATIA V5 teče na 
operacijskih sistemih MS Windows, Windows Vista 64 (od različice 18 SP4), IBM AIX, Hewlett 
Packard HP-UX in Solaris; CATIA V6 teče samo na MS Windows; med večje uporabnike CATIE 
sodijo: Boeing Bombardier Aerospace, BMW, Porsche, Daimler Chrysler, Audi, Volkswagen, Bentley 
Motors Limited, Volvo, Fiat, Gestamp Automocion, Benteler AG, PSA Peugeot Citroën, Renault, 
Toyota, Honda, Ford, Scania, Hyundai, Škoda Auto, Tesla Motors, Proton in Tata motors.  

16
 Pro/ENGINEER - Pro/ENGINEER (pogosto Pro/E ali Pro) je parametrični modelirnik podjetja 

Parametric Technology Corporation (PTC); na voljo je v okoljih Windows in Unix (omejena podpora); 
druţina Pro/ENGINEER vsebuje poleg CAD modula tudi ostale module za razvoj izdelkov 
(CAM, CAE). Podatke o izdelku se lahko spremlja preko celotnega razvojnega cikla. Programski paket 
je bil prvi, ki je pričel z uporabo parametričnega modeliranja. Pri parametričnem modeliranju je vsak 
gradnik opisan z naborom parametrov, ki določajo dimenzije, lastnosti in medsebojno povezavo 
gradnikov, ob upoštevanju vnaprej določenih konstrukcijskih omejitev. Sprememba vsakega gradnika 
se zato pozna na celotnem modelu, zato je proces načrtovanja olajšan 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pro/ENGINEER
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_engineering&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhhf6SYIygooYglURmkZeKnicX9Z1Q
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ra%C4%8Dunalni%C5%A1ko_podprto_konstruiranje
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=In%C5%BEenirska_analiza&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Simulacija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=3D_modelirnik&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Strojni%C5%A1tvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Elektrotehnika
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lesarstvo&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Catia
https://sl.wikipedia.org/wiki/Unigraphics
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pro/ENGINEER
https://solidworks.ib-caddy.com/
https://solidworks.ib-caddy.com/
https://www.solidworld.si/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ra%C4%8Dunalni%C5%A1ko_podprto_na%C4%8Drtovanje
https://sl.wikipedia.org/wiki/CAM
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=CAE&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dassault_Systemes&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirage&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Letalska_industrija&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Avtomobilska_industrija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Strojegradnja&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Unigraphics
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pro/ENGINEER
https://sl.wikipedia.org/wiki/SolidWorks
https://sl.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=SolidEdge&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Windows_Vista_64&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=IBM_AIX&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hewlett_Packard
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hewlett_Packard
https://sl.wikipedia.org/wiki/HP-UX
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Solaris_Operating_System&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Boeing
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Aerospace
https://sl.wikipedia.org/wiki/BMW
https://sl.wikipedia.org/wiki/Porsche
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Daimler_Chrysler&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Audi
https://sl.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bentley_Motors_Limited&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bentley_Motors_Limited&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Volvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Fiat
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gestamp_Automocion&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Benteler_AG&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=PSA_Peugeot_Citro%C3%ABn&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Renault
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Toyota_Motor_Corporation&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Honda
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company
https://sl.wikipedia.org/wiki/Scania_AB
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Motor_Company
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Auto
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tesla_Motors
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Proton_(carmaker)&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tata_motors&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pro/ENGINEER
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelirnik&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Windows
https://sl.wikipedia.org/wiki/Unix
https://sl.wikipedia.org/wiki/CAD
https://sl.wikipedia.org/wiki/CAM
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=CAE&action=edit&redlink=1
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Sodobna IK tehnologija je omogočila, da se je teţišče procesa razvijanja (novega) 

proizvoda (tudi npr. razvijanje tehnoloških procesov) iz nekdanjega osrednjega dela: 

aplikativnega (operativnega) razvoja premaknilo v mnogo zgodnejšo fazo razvijanja: 

v oblikovanje in testiranje konceptov, takoj za zbiranjem in ocenjevanjem idej. 

Danes imamo povsod okrog sebe dostop do mnoţice cenovno sprejemljive opreme 

za pomoč razvojnim inţenirjem. Imamo npr. mnoţico ponudb za 3D17 tiskanje in 

njegovo uporabo tako v razvijanju proizvodov kot tudi ţe v proizvodnji. Ob tem pa je 

še mnogo drugih tehnik in tehnologij, ki omogočajo, da se danes v zelo kratkem času 

in ob relativno nizkih stroških podrobno analizira in testira posamezne koncepte 

novega proizvoda; lahko se ga prototipno ali celo vzorčno izdela in testira. Še mnogo 

bolj pomembna za uspešnost, učinkovitost in ekonomičnost razvijanja pa so vsa 

druga (predvsem programska) orodja. Ta omogočajo, da na bodočih moţnih rešitvah 

proizvodov (idejah, konceptih) v zelo zgodnji fazi razvijanja izvajamo različna 

testiranja in analize. Ta zagotovijo, da v mnoţici moţnih rešitev za nov proizvod 

opravimo selekcijo in na osnovi verodostojnih in strokovno utemeljenih ocen, analiz 

in preskušanj, vse brez neposrednega fizičnega izvajanja le-tega, v nadaljnje 

razvijanje preidejo samo najboljše rešitve. 

Virtualno inţenirstvo pomeni veliko revolucijo v razvijanju novih proizvodov. 

Omogoča, da ţe v zelo zgodnji fazi razvijanja, ko obdelujemo še več idej – 

konceptov, vsako od njih z majhnimi stroški in v kratkem času podrobno proučimo. 

Tako preprečimo, da bi dobre ideje zavrgli kot neprimerne za nadaljnje razvijanje. 

Prav tako pa s tem preprečimo, da ne razvijamo idej in konceptov, za katere lahko ţe 

zgodaj ugotovimo slabosti ali celo neprimernosti in tako ne izgubljamo na času in 

stroških z razvijanjem rešitev, za katere bi se lahko neprimernost ugotovila šele 

pozneje.  

Vsako idejo za nov proizvod je mogoče pretvoriti v več konceptov proizvoda. Ne 

smemo pa bodočih proizvodov analizirati in ocenjevati samo s tehničnega in 
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 3D - Three-Dimensional (angl.) / tri dimenzijsko 
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tehnološkega vidika. Iskati in poiskati moramo (najboljše) odgovore na različna 

vnaprej pripravljena vprašanja s področja trţne sprejemljivosti in perspektivnosti, kot 

npr. (Kotler, 2004, 359): 

1. kdo bo proizvod uporabljal; 

2. katero osnovno prednost naj pri proizvodu poudarimo; 

3. katera je osnovna prednost za uporabo tega proizvoda. 

Rezultat odgovorov na ta vprašanja so različni koncepti proizvodov. Oblikovane 

koncepte nato testiramo. Tudi to lahko danes izvajamo virtualno (namišljeno) s 

pomočjo sodobne (IK in druge) tehnologije.  

Glavni namen oblikovanja in testiranja konceptov proizvoda je med izbranimi idejami 

oz. zamislimi poiskati trţno najbolj privlačne rešitve za nov proizvod ţe v najbolj 

zgodnih fazah razvijanja.  

3.3 STRATEGIJA TRŢENJA 

V tej stopnji razvijanja je potrebno preveriti načrt trţenjske strategije, kot je le-ta 

zapisana v trţenjskem načrtu in s pomočjo katere se bo proizvod uvedel na trg. Načrt 

trţenjske strategije je sestavljen iz treh delov (Kotler, 2004, 363): 

 velikost, sestava in obnašanje ciljnega trga, načrtovano pozicioniranje, prodaja, 

trţni deleţ in načrtovani dobiček za prvih nekaj let, 

 načrtovana cena, strategija distribucije, enoletni proračun za trţenjsko 

komuniciranje, 

 prodaja in dobiček na dolgi rok ter strategija trţenjskega spleta v prihodnje. 

Predmet analize trţenjske strategije je torej analiza celotnega trţenjskega spleta, ki 

se razvija. Samo s tistimi rešitvami, ki so usklajene s strategijo trţenja iz trţenjskega 

načrta in ko vidimo, da sta dotedanja stopnja razvijanja in trţenjska strategija 

usklajeni, nadaljujemo v naslednjo stopnjo razvijanja. 

3.4 POSLOVNA ANALIZA 

Kot prikazujejo slike 6, 7 in 8 mora (projektni) trţenjski tim, potem ko razvije koncepte 

proizvoda in jih uskladi s strategijo trţenja, izvesti tudi poslovno (stroškovno) analizo. 
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Potrebno je analizirati rezultate iz vzporednih razvijanj ostalih elementov trţenjskega 

spleta na področjih: prodaje in distribucije, trţenjskega komuniciranja, procesov, ljudi 

in fizičnih dokazov. Vsa ta področja se razvijajo istočasno z novim proizvodom. 

Nosilci teh področij kot člani trţenjskega tima prispevajo podatke o planiranih 

prihodkih in stroških, ki jih mora vodja projekta zbrati in skrbno analizirati ter ugotoviti, 

ali je vse še znotraj trţenjskega načrta in ali omogočajo doseganje ciljev. Trţenjski 

tim lahko pri tem uporabi različne analize, s katerimi ocenjujejo uspešnost 

posameznih (več različnih) konceptov tako novega proizvoda kot tudi konceptov 

ostalih elementov trţenjskega spleta. Takšne analize lahko postanejo zelo 

kompleksne, omogočajo pa, da tim nadaljuje z razvijanjem tistih konceptov, ki se 

najbolje pribliţujejo ciljem tudi v prihodkovno – stroškovnem pogledu oz. ciljem glede 

dobička. 

Pri enostavnejših primerih razvijanja pomeni poslovna analiza v praksi t. i. (pred) 

kalkulacijo ali pa npr. analizo praga rentabilnosti. Namen je jasen: dovolj zgodaj je 

potrebno ugotoviti, kateri koncepti so najboljši v pogledu doseganja ciljev (obsega 

prodaje, obvladovanja stroškov in doseganje dobička). Postavlja pa se vprašanje, ali 

je takšna analiza dovolj natančna, saj tako proizvod kot tudi ostali elementi 

trţenjskega spleta še niso dokončno razviti. Projektni tim in njegov vodja sta tu pred 

dilemo, kdaj izvesti (dobro) poslovno analizo: 

 bolj kot smo daleč v razvojnem procesu, več imamo podatkov in točnejša bo 

analiza, 

 bolj ko odlašamo s poslovno analizo in smo ţe daleč v razvojnem procesu, večji 

bodo stroški, če bo šele poznejša analiza pokazala na neustreznost. 

Odgovor na gornjo dilemo je v pravilnem razumevanju in izvajanju projektnega 

(timskega) dela glede obvladovanja stroškov za doseganje cilja projekta. Poslovna 

analiza v razvijanju mora biti stalni del trţenjskega procesa. Vsaka aktivnost in 

sprememba v procesu razvijanja mora biti obravnavana tudi z vidika pričakovanih 

prihodkov ter trenutnih in bodočih stroškov. Vsi člani projektnega tima se morajo 

zavedati, da še tako dobra (strokovna) rešitev v razvijanju ni sprejemljiva, če ne 

prinaša dobička oz. ne omogoča doseganja cilja projekta. 
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Ko izvajamo poslovno analizo, torej ko preračunavamo, ali bo razvijani proizvod in 

celotni trţenjski splet prinašal pričakovani poslovni izid, je natančnost te analize 

odvisna od tega, kako daleč smo ţe v fazi razvijanja in samega razvoja oz. kakšno 

razvojno stopnjo smo ţe dosegli in kako imamo ţe npr.: 

 definiran izdelek (koncept) in (vsaj okvirno) obdelane vse stroške materiala in 

izdelave,  

 definirano ceno – prodajne cene, popusti, rabati …, 

 definiran program trţenjskega komuniciranja – tudi proračun za trţenjsko 

komuniciranje (oglaševanje, pospeševanje prodaje, prodajno osebje …), 

 definiran načrt razvoja, poznavanje vseh stroškov raziskav in razvijanja, 

 zbrane podatke o podobnih izdelkih – stroških v preteklosti in od konkurence, 

 zbrane podatke o stroških poslovanja podjetja, 

 izdelan plan investiranja v proizvodnjo in poznane stroške za njegovo realizacijo,  

 izdelan plan izobraţevanja zaposlenih, prodajnega osebja … – poznane tudi 

stroške na tem področju. 

Pomembno je, kako daleč so razvojni inţenirji pri razvijanju proizvoda ţe s svojim 

delom na področjih: 

 izdelave konstrukcijskih risb, kosovnic, delavniških risb, popisov materialov, delov 

in sklopov ter njihove definicije, 

 pridobivanja ponudb dobaviteljev za materiale, dele in sklope,  

 izdelave tehnološke in kontrolne dokumentacije ter s tem postopkov za vsa tista 

dela, ki se bodo izvajala na proizvodu v lastni proizvodnji, 

 pridobivanja ponudb za razne storitve zunanjih izvajalcev različnih (proizvodnih) 

storitev. 

Poleg tega, da je treba predvideti vse prihodke s prodajo novega proizvoda, je treba 

vrednotiti vse stroške, ki bodo nastali v poslovanju podjetja s ponudbo celotnega 

trţenjskega spleta za novi proizvod. Predvideti je treba vse stroške proizvoda in 

ostalih elementov trţenjskega spleta na področjih prodaje in distribucije, trţenjskega 

komuniciranja, procesov, ljudi in fizičnih dokazov. Namen poslovne analize je, da se 

ţe v razvijanju oz. dovolj zgodaj ugotovi, ali bodo doseţeni cilji v pogledu obsega 

prodaje, obvladovanja stroškov in doseganja dobička. Poslovna analiza je zelo 
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pomembna za odločitev, katere ideje in koncepte za novi proizvod in za ostale 

elemente trţenjskega spleta 7P naj organizacija (projektni trţenjski tim) razvije 

dokončno in uvede na trg. 

V nadaljevanju te točke v tem gradivu je opisno (splošno) predstavljena poslovna 

analiza pri razvijanju v proizvajalni organizaciji. Več o takšni analizi, tudi s konkretnim 

primerom poslovne analize pri razvijanju lesnoobdelovalnega stroja za 

neprofesionalno uporabo je v ločenem študijskem gradivu18. 

3.4.1 Prihodki 

Za potrebe poslovne analize v prvem letu poslovanja z novim proizvodom in celotnim 

trţenjskim spletom 7P upoštevamo neposredne prihodke, ki jih bo podjetje imelo s 

prodajo novega proizvoda po določeni ceni in v določeni količini. 

3.4.2 Stroški  

Za dobro in predvsem objektivno poslovno analizo moramo maksimalno natančno 

določiti vse stroške, ki jih bo organizacija imela pri nastopanju na trgu z novim 

trţenjskim spletom in znotraj njega z novim proizvodom. Za to pa so potrebni 

kvalitetni podatki, ki jih morajo v fazi razvijanja zagotoviti vsi udeleţenci v procesu 

razvijanja. Vrednotimo tri osnovne vrste stroškov: 

 D – direktni (spremenljivi) stroški, ki se nanašajo neposredno na nastajanje 

proizvoda in se spreminjajo s količino; upoštevamo predvsem stroške materiala in 

dela ter zunanjih proizvodnih storitev; 

 F – fiksni (stalni) stroški, ki nastopajo pri poslovanju podjetja neodvisno od tega, 

ali proizvodi nastajajo in kolikšna je njihova količina (stroški neproizvodnih 

delavcev, stroški amortizacije, stroški kakovosti, stroški reţijskega materiala, 

stroški energije in vzdrţevanja, stroški izobraţevanja, stroški financiranja, stroški 

zunanjih storitev in ostali stroški); 

 M – marketinški (trţenjski) stroški: sem štejemo vse stroške, ki so povezani s 
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 Dulc, Janez, 2018. Poslovna analiza na primeru razvijanja lesno obdelovalnega stroja za 
neprofesionalno uporabo  
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trgom in sicer z raziskovanjem in razvijanjem, prodajo in poprodajo, trţenjskim 

komuniciranjem in distribucijo. 

3.4.3 Izhodišča za izračun stroškov  

3.4.3.1 Direktni stroški - materialni stroški 

Na osnovi izdelane kosovnice s strani konstrukterja in tehnologa in v sodelovanju 

nabavnika se običajno zberejo podatki o stroških materiala. Če podatki v tej stopnji 

razvijanja še niso določeni in zbrani dokončno npr. v informacijskem sistemu, morajo 

razvojni inţenirji in nabavniki stroške skrbno in odgovorno analizirati ter predvideti 

maksimalno natančno. 

3.4.3.2 Direktni stroški - stroški dela 

Stroške dela v lastni neposredni proizvodnji določimo na osnovi podatkov tehnologov 

glede izdelovalnih časov po posameznih fazah in operacijah dela. Običajno v to vrsto 

stroškov vključujemo samo tiste stroške dela, ki izhajajo iz (fizičnega in 

operaterskega) dela neposrednih proizvodnih delavcev. Da te stroške ovrednotimo, 

potrebujemo torej predviden čas dela in strošek proizvodnega delavca (»interno ceno 

delovne ure«, ki je odvisna od delavčeve bruto plače in vseh njegovih ostalih 

stroškov iz dela ter njegovo produktivnost in prisotnost).  Upoštevati je potrebno pri 

tem tudi npr. stroške montaţe in npr. strošek zagona proizvoda pri kupcu oz. 

uporabniku. 

3.4.3.3 Stalni (fiksni) stroški 

Podatki, ki bodo upoštevani za določitev stalnih stroškov (F - kot fiksni stroški), se 

določijo na osnovi podatkov iz preteklih let in ob upoštevanju podatkov pri planiranju 

poslovanja v prihodnjem obdobju. 

Upošteva se, da mora novi proizvod pokrivati tudi strošek neproizvodnih (reţijskih 

delavcev npr. na področju vodenja proizvodnje, vzdrţevanja, vodenja podjetja, 

administracije …). Povprečni letni strošek takšnega delavca se določi izkustveno oz. 

na osnovi planiranja za prihodnost. 
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Strošek amortizacije se določi na osnovi vrednosti osnovnih sredstev (tehnološka 

oprema, druge naloţbe in ostalo) za realizacijo novega proizvoda. 

Upoštevani morajo biti stroški financiranja zagona projekta novega proizvoda. 

Za izobraţevanje zaposlenih se mora predvideti ustrezno višino stroškov oz. del 

prihodkov, ki jih podjetje nameni za to področje (npr. 1,5 % od prihodka). 

Kot strošek kakovosti se v podjetju upošteva stroške za preventivo (strošek/ mesec) 

in kurativo (npr. 0,6 % od prihodka).  

Odgovorna oseba za vzdrţevanje v podjetju za poslovno analizo pripravi podatek, 

kakšen strošek energije in vzdrţevanja je potrebno npr. mesečno upoštevati za to 

področje. 

Glede na izkušnje iz preteklega poslovanja se npr. določi in potem upošteva mesečni 

strošek reţijskega materiala (ves pisarniški material, drobni inventar in ves material, 

ki se ne izdaja na delovni nalog in stroški niso vključene med direktne stroške). 

Vsi mesečni stroški za zunanje storitve (zavarovanje, varovanje, čiščenje, 

prehrana …) morajo prav tako biti upoštevani v poslovni analizi, zato morajo biti 

določeni. 

Ostali (nepredvideni) stroški v poslovanju podjetja na programu novega proizvoda se 

upoštevajo izkustveno (npr. v višini 1,5 % od prihodka). 

3.4.3.4 Trţenjski stroški 

Trţenjski stroški (M – kot marketinški stroški) se predvidijo v sledeči vsebini: 

- P- prodaja in distribucija ter poprodaja, 

- A - stroški oglaševanja, 

- S- stroški pospeševanja prodaje (npr. sejmi), 

- TK – ostali stroški trţenjskega komuniciranja (npr.  odnosi z javnostmi - PR), 

- RR - stroški za raziskovanje in razvijanje. 

3.4.3.5 Elementi poslovne analize  

Pregled elementov (stroškov in prihodkov) poslovne analize je podan v tabeli 1. 
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Tabela 1: Seznam elementov poslovne analize 

Okrajšava Enota Pomen 

Z €/leto Dobiček kot razlika med prihodki in odhodki Z=R-C 

R €/leto Prihodki od prodaje proizvodov 

C €/leto Stroški skupaj: C=D+F+M 

p €/kos Cena na kos 

q kos/leto Letna količina prodaje 

D €/leto Direktni (spremenljivi) stroški 

F €/leto Stalni stroški: F=NPD+AM+Q+RMS+EN+SF+OST 

M €/leto Marketinški (trženjski) stroški M=A+S+RR+P 

cnh €/Nh Vrednost izdelovalne ure 

NPD €/leto Strošek neproizvodnega (režijskega) delavca 

AM €/leto Strošek amortizacije 

Q €/leto Stroški kakovosti (preventiva in kurativa) 

RMS €/leto Stroški režijskega materiala in storitev 

EN €/leto Stroški energije in vzdrževanja 

SF €/leto Stroški financiranja 

OST €/leto Ostali (nepredvideni) stroški 

A €/leto Stroški oglaševanja 

S €/leto Stroški pospeševanja prodaje 

TK €/leto 
Stroški trženjskega komuniciranja (oglaševanje, pospeševanje prodaje, 
neposredna prodaja, PR ….) 

PR €/leto Stroški za stike z javnostmi 

RR €/leto Stroški za raziskovanje in razvijanje 

P €/leto Stroški prodaje, distribucije in poprodaje 

Vir: Lastni, 2000 

3.5 RAZVOJ PROIZVODA (IZDELKA) 

V tej točki v tem gradivu je opisno predstavljen proces razvoja kot operativno 

razvijanje v proizvajalni organizaciji19. 

Kaj obsega proces razvijanja, testiranja in uvajanja novega proizvoda pred pričetkom 

neposrednega razvojnega procesa (razvoja izdelka za novi proizvod), je 

predstavljeno v predhodnih točkah in še posebej na slikah 6, 7 in 8: 

                                            

 

 
19

 Kot proizvajalna organizacija obravnavamo gospodarske druţbe in samostojne podjetnike, ki imajo 
v svoji dejavnosti vključeno tudi proizvodnjo in v kateri nastajajo izdelki. 
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 maksimalno široko moramo izvesti nabor idej za novi proizvod, 

 preudarno, z vnaprej postavljenimi kriteriji, ocenjujemo ideje, izločimo tiste, ki se 

ne skladajo s cilji, spustimo naprej le tiste, za katere je moţnost, da doseţejo cilj, 

 za izbrane ideje razvijemo koncepte, z uporabo najsodobnejše tehnologije je ta 

stopnja v razvijanju vse bolj pomembna in široka,  

 za izbrane koncepte naprej izdelamo podrobnejše predstavitve in preračune ter 

preskušanja, tehnološke študije, izvedbene študije, analize stroškov in prodajnih 

cen, 

 analiziramo izbrano trţenjsko (razvojno) strategijo, 

 izvajamo poslovno analizo, to je preračunavamo, ali bo razvijani proizvod in 

celotni trţenjski splet prinašal pričakovani poslovni izid), natančnost te analize je 

odvisna od tega, kako daleč smo ţe v fazi razvijanja in samega razvoja oz. 

kakšno razvojno stopnjo smo ţe dosegli.  

Če torej določen koncept novega proizvoda uspešno prestane poslovno analizo, ga v 

razvojnem procesu dokončno razvijemo v fizični izdelek. Kje je meja med konceptom 

izdelka, poslovno analizo in razvojnim procesom, je v praksi marsikdaj teţko 

prepoznavno. Bolj ko podjetje končuje razvijanje konceptov v fizične izdelke ali celo 

proizvode, več je na razpolago podatkov za kvalitetno poslovno analizo. Stroški so 

sicer večji, a je manjša verjetnost, da ne bomo prehitro izpustili iz razvijanja 

konceptov, ki bi sicer lahko prinašali najboljše rezultate. Dokler novi proizvod obstaja 

le kot besedni oz. danes ţe največkrat kot elektronski zapis, risba, grobe tehnične in 

tehnološke analize, lahko tudi kot grobi prototip, so stroški razvijanja relativno majhni 

in konceptov je zato lahko več. Treba pa je poudariti, da sodobne tehnologije (npr. 

različne računalniške simulacije, 3D tiskanje, stereolitografija …) omogočajo, da se 

stopnja oblikovanja in testiranja konceptov lahko izvaja zelo široko, kvalitetno in 

razmeroma hitro ter poceni. 

Dokončna razvojna stopnja zahteva velik preskok v naloţbe, ki daleč presegajo tiste 

na prehodnih stopnjah procesa razvijanja. Na tej stopnji se šele dokončno pokaţe, če 

bo moţno idejo v celoti pretvoriti v izdelek v tehničnem in nato še v proizvod v 

komercialnem smislu. Če je to nemogoče, pomeni, da so bili vsi predhodni izdatki 

podjetja v ta namen brezpredmetni in so podatki edina pridobitev, do katere je morda 

tim in s tem podjetje prišlo med samim procesom razvijanja. 
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V razvojnem procesu (v oţjem – operativnem delu procesa razvijanja) se torej razvije 

ena ali več fizičnih različic izbranega koncepta izdelka, ki bo lahko na koncu pomenil 

nov proizvod. Prototipi, ki pri tem nastanejo, naj bi potrdili ključne značilnosti izdelka, 

(do tedaj) razvitega iz izbranega koncepta. Potrdili naj bi, da bo pri normalni uporabi 

in v normalnih pogojih izdelek deloval brezhibno ter tudi, da bo mogoče izpeljati 

njegovo proizvodnjo v okviru predvidenih sredstev. Da prototipi vse to omogočijo, 

morajo prestati zahtevna testiranja proizvodnosti, funkcionalnosti in lahko tudi 

testiranje pri uporabnikih. To (testiranje pri uporabnikih) predvsem pa različna 

testiranja, s katerimi preverjamo in dokazujemo različne lastnosti oz. zahteve na 

izdelkih (proizvodih) se praviloma izvaja z vzorci, saj prototipi običajno zaradi načina 

izdelave še nimajo vseh lastnosti, kot je to predvideno in se dosega šele v redni 

(serijski) proizvodnji. 

Tudi na področju razvoja s pomočjo prototipov danes to v naprednih organizacijah 

poteka povsem drugače, kot v preteklosti. Sodobne oblike računalniškega 

konstruiranja (CAD) in njegove povezanosti z računalniško vodenimi stroji (CAM) v 

računalniško vodeno proizvodnjo (CIM) nam omogočajo, da tudi prototipe lahko 

izdelujemo relativno hitro in z nizkimi stroški ţe na način, kot bo to sicer potekalo v 

redni proizvodnji. Veliko moţnosti in priloţnosti za hitro in stroškovno sprejemljivo 

izdelavo prototipov, ki pomenijo ţe zelo velik pribliţek končnim izdelkov v redni 

proizvodnji, nudi tehnologija 3D tiskanja. 

Moramo pa razlikovati med prototipi in vzorci, razlika je velika. Medtem ko prototipi 

najpogosteje vendarle še niso izdelani v redni proizvodnji, običajno jih naredimo na 

vsaj delno improviziran način, pa so vzorci ţe izdelani na povsem enak način, kot bo 

to sledilo v redni proizvodnji. Vzorce običajno izdelamo v začetni (pilotni, ničelni) seriji 

in torej na povsem enak način ter z enakimi materiali, kot bo to v serijski proizvodnji. 

Test funkcionalnosti poteka v okoliščinah, kakršne so v laboratorijih in na terenu. S 

tem je zagotovljeno varno in učinkovito delovanje izdelka, šele po tem se prične redni 

proizvodni proces oz. uvajanje na trg. 

Kaj vse se izvaja v operativnem razvijanju (razvoju) novega proizvoda, tudi glede 

zagotavljanja kakovosti, je predstavljeno na sliki 9. V shematičnem prikazu 

razvojnega procesa, podaljšanega v stopnjo testiranja na trgu in v zadnjo fazo 
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razvijanja – tj. uvajanje na trg, so na sliki prikazane razvojne aktivnosti, ki sledijo 

poslovni analizi. Na sliki je predstavljeno tudi zaporedje teh aktivnosti z vmesnimi t. i. 

kontrolnimi točkami ( ). V njih se po vnaprej določenih metodah izvedejo 

kontrolni in presojevalni postopki, s katerimi se potrdi ali zavrne napredovanje 

razvojnega procesa. V tej fazi je najpomembnejši prispevek tehničnih profilov 

sodelavcev v projektnem timu. Ti so v razvojnem procesu pred odgovorno nalogo, da 

morajo dokončno fizično razviti izdelek za novi proizvod, torej ga do potankosti 

definirati. V celoti in podrobno morajo določiti izdelek in odgovoriti tudi na vprašanje, 

kako izdelek narediti. 

Odgovori na to, kako izdelek narediti, so v tehnični, tehnološki in kontrolni 

dokumentaciji. Pripraviti se mora vse potrebno za uvajanje izdelka kot novega 

proizvoda na trg, pred tem pa se mora izvesti preskus proizvodnje in nato še 

testiranju na trgu. Vse to so naloge tehničnih (inţenirskih) kadrov (konstrukterjev, 

tehnologov, strokovnjakov za kakovost, varnost …). Če je proizvod predmet 

posebnih tehničnih predpisov, se mora v tej fazi razvijanja dokončno izvesti vse 

postopke ugotavljanja in potrjevanja skladnosti z zahtevami predpisov. Tako nastaja 

tudi tehnična dokumentacija, kot jo zahtevajo predpisi. Za proizvod se izdelajo 

dokazila (potrdila, izjave) o skladnosti, navodila za uporabo, določi se, kakšno bo 

označevanje proizvodov. Kot sestavni del tega procesa razvijanja je potrebno opraviti 

tudi aktivnosti za zagotavljanje kakovosti. Pri tem se uporabljajo orodja za 

zagotavljanje kakovosti, tako izdelka kot proizvodnega in širšega poslovnega 

procesa in s tem zagotavljanje kakovosti proizvoda. 

Skozi ta proces (razvoj kot operativni del razvijanja) oz. skozi v shemi prikazane 

razvojne aktivnosti nastajajo predvsem različne oblike dokumentacije, izdelek pa 

fizično – razvojno potuje od koncepta preko prototipa, od začetnih do testnih vzorcev 

in na koncu do izdelkov iz redne proizvodnje. Vzporedno nastajajo: tehnična, 

tehnološka, kontrolna in komercialna dokumentacija. Izvajajo se aktivnosti za 

zagotavljanje kakovosti proizvoda in proizvodnega procesa, nastajajo pa s tem tudi 

posamezni elementi za zagotavljanje kakovosti v nabavi, prodaji in distribuciji ter 

poprodaji. 
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Pomembno je tudi zagotavljanje kakovosti pri dobaviteljih materialov in komponent. 

Odgovornost za nabavo materialov, sestavnih delov in raznih zunanjih proizvodnih 

storitev ima sicer nabavna sluţba, ki pa ji morajo tehnični in tehnološki strokovnjaki 

zagotoviti ustrezno dokumentacijo – npr. tehnično prevzemne pogoje 

(tehnične specifikacije) za vsak nabavljeni del, material ali storitev. V okviru razvoja 

se mora zagotoviti tudi vse podatke, ki jih bodo rabili prodajniki in poprodajniki. Gre 

za t. i. komercialno dokumentacijo, tudi servisno, garancijsko in podobno 

dokumentacijo, ki jo potrebujejo prodajniki in poprodajniki in ki jo prejmejo kupci pri 

odločanju za nakup ali ob nakupu. 
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Slika 9: Proces operativnega razvijanja – razvoja novega proizvoda 

Vir: Lastni, 2000
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Zaporedje aktivnosti v procesu operativnega razvijanja pri razvoju novega 

proizvoda, kot je predstavljeno na sliki 9, je lahko osnova za še bolj podroben 

izvedbeni plan z orodji za izdelavo sinoptik diagramov20, gantogramov21, mreţnih 

planov, tudi s poznanim orodjem MS–Project22. 

Vse te aktivnosti v procesu operativnega razvijanja (razvoja) je potrebno zapisati v 

seznamu (tabela 2) kot zaporedje aktivnosti in rezultatov teh aktivnosti. Opredeliti 

je potrebno t.i. kontrolne točke ( ) t.j. mesta, kjer na osnovi pregleda 

prepuščamo aktivnosti v naslednjo točko. Takemu spremnemu dokumentu 

pravimo tudi plan aktivnosti ali plan napredovanja aktivnosti ali pa kar: »ček lista«, 

saj so poleg aktivnosti navedeni tudi roki, odgovorne osebe za izvajanje in nadzor. 

                                            

 

 
20

 Sinoptik diagram je »zemljevid« procesa ali diagram poteka nekega procesa, ki prikazuje 
shematski prikaz zaporedja takega procesa; diagram proizvodnega procesa je npr. prikaz poteka 
delovnih, tehnoloških in kontrolnih operacij ter faz proizvodnega procesa 

21
 Gantogram je organizacijski pripomoček, ki poenostavi pregled nad izvajanji dela v nekem  

procesu; posamezne aktivnosti, operacije ali delovne faze umeščamo v časovno logično zaporedje; 
iz gantograma je tudi razvidno, kako dolgo neka aktivnost poteka in tudi npr. katera oz. kolikšna 
sredstva so pri tem potrebna sredstva 

22
 MS – Microsoft Project je programski izdelek za upravljanje projekta, ki ga je razvil in prodaja 

Microsoft; zasnovan je tako, da pomaga vodji projektov pri oblikovanju načrta, dodeljevanju 
sredstev nalogam, sledenju napredku, upravljanju proračuna in analizi delovnih obremenitev 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Organizacija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Delo
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
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Tabela 2: Plan aktivnosti 

 

Vir: Lastni, 2000 

 

 - simbol za kontrolno točko; če v tej točki rezultati razvoja ne omogočajo 

doseganja ciljev, se z naslednjimi aktivnostmi ne nadaljuje vse dokler niso 

ugotovljeni ustrezni pokazatelji, da so cilji lahko doseţeni. 

V nadaljevanju pojasnjujemo posamezne aktivnosti in dokumente, ki nastanejo v 

okviru operativnega razvijanja – razvoja izdelka za končni proizvod. 
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3.5.1 Cilj razvojne naloge 

V trţenjskem načrtu, iz katerega izhaja razvijanje in uvajanje novega proizvoda in 

s tem tudi te obravnavane razvojne aktivnosti, so podrobno opredeljeni razlogi, 

podlage, cilji in vse ostalo vezano za odločitev o razvijanju novega proizvoda. Prav 

je, da se za tiste, ki neposredno izvajajo ta del procesa t.j. razvoj novega izdelka, 

vse to na kratko povzamemo in nedvoumno predstavimo kot njihovo nalogo z 

jasnimi cilji. 

3.5.2 Definicija razvojne naloge 

To je lahko kar sestavni del oziroma nadaljevanje prvega dela, torej ciljev razvojne 

naloge; če je naloga obseţnejša, je to še posebej potrebno skrbno pripraviti, da je 

vsem sodelujočim naloga popolnoma jasna. 

3.5.3 Plan razvojnih aktivnosti 

To je dokument kot spremni list (kontrolni list, sinoptik diagram, terminski plan, 

gantogram, mreţni plan …), s katerim vnaprej podrobno opredelimo in nazorno 

prikaţemo, kaj vse se bo delalo, kdo in kdaj bo to delal, kdaj in kdo bo pregledoval 

in potrjeval ter dovoljeval nadaljevanje. 

3.5.4 Plan zagotavljanja kakovosti 

To je lahko sestavni del plana razvojnih aktivnosti, ali njegova enakovredna priloga 

ali pa poseben dokument. V vsakem primeru je to spremni list s planiranimi 

aktivnostmi in predvidenim nadzorom ter zapisovanje izvajanja vsega, kar je v 

razvojnem procesu potrebno izvajati v cilju zagotovitve celovite kakovosti: 

materialov, proizvoda, procesa. Pri tem se predvsem planira uporabo posameznih 

orodij za zagotavljanje kakovosti, kot so različne analize (npr. FMEA23), 

predpresoje in presoje ter statistične metode, izvajamo pa jih pri dobaviteljih 

materialov, polizdelkov in storitev, v lastnem procesu, na izdelkih, delovnih 

sredstvih in vse v cilju, da ničesar ne prepustimo naključju oz. ne dovolimo virov 

                                            

 

 
23

 Failure Modes and Effects Analysis (angl.) / Metoda preventivne in kvalitativne analize 
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za pojavljanje motenj v procesu in s tem slabe kakovosti (neskladnosti s 

pričakovanim, predpisanim, dogovorjenim,…), ko bo potekala serijska proizvodnja. 

S pravilnim načrtovanjem in uporabo teh orodij obvladujemo tveganja. 

3.5.5 Tehnična dokumentacija 

Vsebina tehnične dokumentacije je zelo velika. Sestavljajo jo npr.: tehnični opisi, 

ocene izvedljivosti, tveganj, izračuni, analize, preskusi, skice in risbe, ki v skladu s 

tehničnimi predpisi in standardi ter dobro inţenirsko prakso – pravili stroke, 

nedvoumno definirajo proizvod in vse njegove sestavne dele in materiale, 

dokazujejo tudi pravilnost načrtovanja, snovanja, oblikovanja in konstruiranja ter 

končnega definiranja. Sestavni del tehnične dokumentacije so tudi definicije, 

vezane za embaliranje, manipulacijo, transport in vzdrţevanje proizvoda.  

Glede na vse to se je potrebno zavedati, da je lahko tehnična dokumentacija 

največje bogastvo podjetja, da so to lahko patenti, licence, v vsakem primeru pa 

industrijska lastnina. To so velike vrednosti, pravimo, da je to tudi intelektualni 

kapital. 

 Najbolj pogosta oblika nadzora razvojnega procesa je v tej kontrolni točki 

izvajana z uporabo metode FMEA in sicer v konstrukciji oz. na izdelku. Gre za zelo 

poznano metodo, ki se npr. mnoţično uporablja v avtomobilski industriji. Analizo 

izvaja tim z najbolj izkušenimi razvojnimi inţenirji in predstavniki kakovosti, 

prodaje … Metoda je podrobno razdelana in omogoča timu, da ţe v zgodnji fazi 

razvoja ugotovi moţne napake, oceni njihovo velikost, verjetnost in pomen ter 

določi tveganje (t.i. RPN24). Po vnaprej določeni metodologiji in mejah 

sprejemljivosti, se tim odloči, ali se razvoj lahko nadaljuje brez korekcij. 

                                            

 

 
24

 Risk Priority Number - ukrep, uporabljen pri ocenjevanju tveganja za pomoč  

prepoznati kritične načine okvare, povezane z zasnovo proizvoda ali procesom.  

RPN = Resnost x Pojavnost x Odkrivanje ( vrednost se giblje od 1 do 1000 ) 
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3.5.6 Tehnična definicija  

To je običajno dokument (interno) standardizirane oblike s poudarkom na opisu 

proizvoda in njegovih končnih lastnosti. Gre za predstavitev proizvoda v tehničnem 

pogledu in je zato pozneje osnova za izdelavo različnih oblik komercialne 

dokumentacije. Je lahko sestavni del tehničnega kataloga proizvodov podjetja, v 

veliko primerih je to v praksi tudi osnovni dokument za definiranje in ugotavljanje 

kakovosti med kupcem in dobaviteljem, v takem primeru lahko to obravnavamo ţe 

tudi kot tehnična specifikacija ali tehnično prevzemni pogoji (TPP); kakovost v 

takem primeru je lahko nič drugega, kot  skladnost proizvoda s temi predpisanimi 

specifikacijami oz. pogoji. 

3.5.7 Prototip 

Gre za izdelek – proizvod, ki nastane v procesu razvijanja novega proizvoda. 

Imel naj bi ţe vse zahteve iz tehnične definicije, izdelan je z upoštevanjem ţe 

nastale tehnične dokumentacije, ni pa še izdelan v rednem proizvodnem procesu 

po predvideni tehnološki dokumentaciji, torej je izdelan npr. na bolj ali manj 

improviziran način, ponavadi stran od redne proizvodnje in tudi stran od oči 

nezaţelenih opazovalcev, uporabljeni pa so ţe vsi predpisani materiali in z 

obdelavo so npr. doseţene predpisane tehnološke zahteve (npr. hrapavost 

površine, tolerance, mehanske lastnosti …). 

Danes prototipe izdelujemo tudi s pomočjo sodobnih tehnologij kot je to npr. 

3D tiskanje. 

 S pomočjo prototipa: 

 preverimo pravilnost tehnične dokumentacije,  

 predvsem pa preverimo skladnost s tehnično definicijo in  

 preskusimo tehnične karakteristike izdelka, izgled izdelka . 

3.5.8 Tehnično prevzemni pogoji  

Tehnično prevzemni pogoji (TPP) so vnaprej postavljene zahteve za izdelek in 

njegove sestavne dele ter materiale. V praksi TPP srečamo tudi kot: tehnična 
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specifikacija o izdelku / proizvodu, tehnične specifikacije sestavnih delov in 

materialov …. 

V razvoju izdelka inţenirji določijo vse zahteve za posamezne dele in za materiale. 

Prav tako se določi razvijani izdelek. Izdelamo jih torej tako za izdelek, za končni 

proizvod, kot tudi za vse materiale, dele proizvoda, ki jih kupujemo oz. se 

izdelujejo drugje. TPP so tehnična definicija izdelka, materialov in delov v obliki in 

vsebini, ki nedvoumno definira izdelek, dele in materiale in:  

 se uporabljajo kot element pogodbe, s katerimi uredimo razmerja med kupci in 

dobavitelji in  

 se na njihovi osnovi sprejema (potrjuje) ali zavrača (reklamira) kakovost 

vsakokratne dobave (pri kupcu naših izdelkov, kot tudi od zunanjega 

dobavitelja, notranjega dobavitelja, ali med operacijami). 

Tehnično prevzemni pogoji (TPP) so torej tudi sestavni del komercialnih pogodb: 

 s kupci naših proizvodov, 

 z dobavitelji (zunanje dobave), 

 sestavni del tehnične dokumentacije za interno predajo in prevzem. 

3.5.9 Tehnološka dokumentacija 

Kot tehnološka dokumentacija obravnavamo postopke za delo in samokontrolo za 

vse tehnološke in samokontrolne operacije, ki so opredeljene v tehnološki definiciji 

proizvoda. Gre za dokumentirano opredelitev proizvodnega procesa za izdelek 

novega proizvoda. 

Sestavni del tehnološke dokumentacije so: 

 opis proizvodnega procesa s poudarkom na specifičnostih – odstopanjih od 

ustaljenega proizvodnega procesa,  

 tehnološki »lay out« proizvodnega procesa (grafično shematski prikaz 

razporeditve delovnih mest, tehnoloških operacij in kontrolnih operacij ter s 

prikazom materialnih tokov in pretokov polproizvodov in gotovih izdelkov), 

 sinoptik diagram proizvodnega procesa (shematski prikaz zaporedja delovnih, 

tehnoloških in kontrolnih operacij ter faz proizvodnega procesa s predstavitvijo 

nastanka in toka dokumentov). 
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Pri opredeljevanju tehnološkega procesa razlikujemo: 

 tehnološka operacija - del proizvodnega procesa, ki se izvaja statično na 

organiziranem delovnem mestu, skladno s postopkom za delo in je normirano,  

 zahtevnejše operacije so lahko razdelane še na tehnološke faze, 

 delovna operacija - del proizvodnega procesa, ki se izvaja med tehnološkimi 

operacijami kot so: vhod materiala, medfazni transport in skladiščenje, 

transport gotovih izdelkov in skladiščenje, 

 kontrolna operacija - del proizvodnega procesa, ko se na osnovi postopka 

samokontrole na delovnem mestu ali postopka procesne kontrole ali postopka 

kontrole (pol)proizvoda izvaja preverjanje kakovosti dela ali polproizvoda oz. 

proizvoda in potrjuje ali zavrne opravljeno delo (dovoli napredovanje del ali 

zahteva popravilo ali pa izloči iz procesa), 

 tehnološki normativ - za izvedbo potrebni delovni čas po delovnih operacijah ali 

fazah (Ti – izdelavni čas, Tpz – pripravljalno zaključni čas) zapisan tudi kot 

osnova za planiranje (kapacitet) proizvodnje, 

 postopek za delo in samokontrolo - definicija dela za operacijo. 

Tudi v načrtovanju procesa izvajamo analizo moţnih napak in njihovo 

odpravljanje z metodo FMEA (procesa); namen je, da se v zgodnji fazi odkrije 

moţne napake, se oceni njihovo tveganje (RPN) in po potrebi sprejme ukrepe za 

odpravo napak v procesu ali zmanjšanje tveganja. 

Kot oblika kontrole razvoja je lahko ţe v tej fazi izvedena tudi (virtualna) 

presoja sposobnosti procesa po novi (nastajajoči) tehnološki dokumentaciji! 

3.5.10  Ocena tveganja 

Sestavni del načrtovanja tehnoloških procesov je (mora biti !) tudi načrtovanje 

varnosti in zdravja pri delu (VZD25) in varovanja okolja (VO26).  

Tako kot morajo tehnologi opredeliti tehnologijo dela in kontrole kvalitete, vse v 

cilju doseganja kvalitete in ustrezne produktivnosti, morajo v to vključiti tudi 

                                            

 

 
25

 VZD - Varnost in zdravje pri delu 

26
 VO - Varstvo okolja 
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načrtovanje varnosti za vse zaposlene in varovanje okolja. To je naloga 

načrtovalcev tehnologije in ne »varnostnih inţenirjev«; le-ti so t.i. strokovni 

sodelavci iz varnosti in zdravja pri delu in so torej strokovni sodelavci, na katere se 

načrtovalci tehnologije (tehnologi) lahko obrnejo za potrebna dodatna znanja in 

vedenja iz področja VZD in VO ter npr. poţarne varnosti (VP27).  

Zagotovitev VZD in VO ter VP je torej dolţnost tehnologov ţe v načrtovanju 

(razvijanju) tehnologije! Več o ocenjevanju tveganj je v ločenem študijskem 

gradivu za predmet VDO28. 

 Z ocenjevanjem tveganja, ki ga izvaja npr. tim: tehnolog, predstavnik 

proizvodnje, vzdrţevalec, strokovni delavec iz VZD …., se ţe v fazi načrtovanja 

odpravi vse nevarnosti in previsoka tveganja iz naslova VZD, VO in VP. Ocena 

tveganja mora to (odpravljene nevarnosti, odpravljena tveganja oz. zmanjšana na 

sprejemljivi nivo) dokazovati! 

3.5.11  Kosovnice, materialni listi 

Gre za vse zapise materialov, sestavnih delov, polproizvodov in gotovih 

proizvodov, ki se pojavljajo kot fizične ali fiktivne (potrebne za obvladovanje 

procesa) materialne pozicije.  

Vsi ti zapisi nastajajo npr. ţe pri modeliranju proizvodov s pomočjo različne 

informacijske tehnologije in so na koncu običajno izvedeni v elektronski obliki t.j. 

na elektronskem mediju kot baze podatkov v programih za obvladovanje 

materialnega poslovanja v podjetju in sluţijo za načrtovanje materialov, 

polproizvodov, proizvodnje, za obvladovanje in obračun vseh materialnih tokov. 

Tudi zaradi tega morajo biti vse materialne pozicije med sabo povezane v t.i. 

kosovnični sistem, ki omogoča direktne računalniške obdelave celotnega procesa 

materialnih tokov. 

                                            

 

 
27

 VP – Varstvo pred poţarom 

28
 VDO – Varnost pri delu in varovanje okolja 
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3.5.12  Kontrolna dokumentacija 

Gre za zbir dokumentov, ki opredeljujejo postopke za izvajanje zagotavljanja in 

preverjanje (kontrole) kakovosti in sicer pri dobaviteljih, na vhodu, v procesu in pri 

izhodu ter kupcu.  

Kontrolira (presoja ustreznost) se tako sam sistem zagotavljanja kakovosti, 

poslovni sistem in procese, kot tudi materiale, polproizvode in končne proizvode 

(izdelke in storitve).  

Kontrolna dokumentacija mora zajeti tako definicijo postopka izvajanj kontrole kot 

tudi merila in kriterije, sistemska orodja, merilne pripomočke in priprave, tehnične 

specifikacije ter druge zapisane zahteve in kontrolne standarde ter predvsem 

dokumente (zapise), ki morajo biti izvedeni po vsaki kontrolni operaciji ali fazi s 

podrobno opredelitvijo krogotoka teh dokumentov in postopanja z izdelki, 

polizdelki ali materiali po izvršeni kontrolni operaciji. Pri tem je najbolj primerno, da 

se vse to naredi s pomočjo nazornih predstavitev poteka aktivnosti, materialov in 

dokumentov in se uporabijo sinoptik diagrami. 

3.5.13  Dobavne pogodbe - komercialne pogodbe z dobavitelji 

Dobavna pogodba je pravno veljavni zapis obveznosti in pravic kupca in 

dobavitelja (ureditev obligacijskih razmerij) v medsebojnem poslovanju za 

določene materiale in sestavne dele ali storitve. 

Sestavni del pogodbe so tudi tehnično prevzemni pogoji, poleg tega pa pogodba 

še vsebuje: 

 namen sodelovanja, predmet sodelovanja, 

 roki, cene, dobavni pogoji, 

 način poslovanja, način plačil in zavarovanja, 

 zagotavljanje kakovosti, preverjanje kakovosti, obvladovanje slabe kakovosti, 

 sodelovanje v razvoju, 

 odgovornost v poprodaji – servisiranju, 

 garancija za kakovost, 

 končne – pravne določbe. 
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 V tej kontrolni točki se izvede nadzor izbire dobaviteljev. Izvaja se t.i. 

presoje o sposobnosti zagotavljanja kakovosti vsakega dobavitelja posebej. Šele 

pozitiven izid presoje lahko omogoči začetek poslovanja z dobaviteljem. Presoje 

izvajajo strokovno usposobljeni timi, ki jih sestavljajo predstavniki razvoja 

(konstrukcije in tehnologije), kakovosti in nabave. 

3.5.14  Začetni vzorci 

To so na osnovi tehnične in tehnološke ter kontrolne dokumentacije v redni 

proizvodnji izdelani in potrjeni izdelki (ali več izdelkov istočasno – začetna serija), 

iz materialov in sestavnih delov dobavljenih v skladu s komercialnimi pogodbami z 

dobavitelji (in TPP) in preverjanih v skladu s kontrolno dokumentacijo. 

Začetni vzorci se torej za razliko od prototipa izdelajo v redni proizvodnji na enak 

način in pod enakimi pogoji kot bo potekala masovna proizvodnja. Z začetnimi 

vzorci se torej predvsem preveri in potrdi tehnološka dokumentacija t.j. načrtovani 

proces izdelave izdelka. 

 Tudi v tej stopnji razvoja se izvede kontrolno točko in sicer npr. z interno 

(lastno) presojo sposobnosti procesa. 

 Kontrolna točka je tudi v obliki potrditve vzorcev iz procesa pri proizvajalcu 

in lahko tudi pri kupcu (potrditev začetnih vzorcev in dovolitev dobav …). 

 Presojo sposobnosti procesa lahko v tej stopnji razvoja izvede tudi kupec. 

3.5.15  Tehnična mapa - dokumentacija 

Če gre za proizvode, za katere obstajajo posebni tehnični predpisi (pravilniki v RS, 

EU direktive in uredbe), je oblika in vsebina tehnične dokumentacije predpisana 

kot obvezna in jo mora proizvajalec zagotoviti in hraniti za vsak proizvod in jo 

vsakokrat na argumentirano zahtevo predloţiti na vpogled pristojnim nadzornim 

organom.  

Obvezna vsebina tehnične mape – dokumentacije; kot to opredeljujejo predpisi, je 

najmanj: 

 splošen opis proizvoda, 
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 koncept zasnove, izdelavne risbe in načrti sestavnih delov, podsestavov, 

tokokrogov, itd., 

 opisi in obrazloţitve, potrebne za razumevanje risb, načrtov in delovanja 

(navodilo za uporabo), 

 analiza nevarnosti in ocenjevanje tveganj, 

 seznam uporabljenih standardov, 

 opis rešitev, ki so izvedene za to, da so zadovoljeni varnostni vidiki relevantnih 

predpisov, kadar niso uporabljeni standardi, 

 rezultati razvojnih izračunov, izvedenih preiskav, itd., 

 poročila o preskusih, 

 dokazila o vključenosti priglašenih organov v ugotavljanje in potrjevanje 

skladnosti, če je to določeno s predpisom, 

 dokazila o kvaliteti vgrajenih materialov, delov in sklopov (potrdila o kvaliteti, 

poročila o preskušanjih, Izjave EU o skladnosti …), 

 izvod navodil in izjave EU o skladnosti (če je ta predpisana), 

 dokumentacija, s katero se določi zagotavljanje skladnosti z zahtevami 

predpisov tudi v (serijski) proizvodnji. 

3.5.16  Preskus tipa proizvoda 

Če za proizvode obstajajo posebni (tehnični) predpisi, le-ti določajo tudi 

preverjanje proizvoda v razvoju glede njegove skladnosti s tehničnimi predpisi. V 

odvisnosti od tveganj, ki jih predstavlja proizvod, je v vsakokratnem predpisu 

določeno kdo in kako izvede ta preskus. V vsakem primeru je to obveznost 

proizvajalca; če so tveganja visoka, predpis določi preskušanje tipa tudi z 

vključitvijo tretje strani oz. mora proizvajalec za to angaţirati za–to usposobljene in 

pooblaščeno institucijo, posebni predpisi novega pristopa29 določajo za to t.i. 

                                            

 

 
29

 Za velik del (neţivilskih) proizvodov je v EU sprejeta t.i. usklajevalna zakonodaja novega 
pristopa; le ta povsem podrobno določa vse postopke ugotavljanja in potrjevanja skladnosti 
proizvodov z zahtevami predpisov; skupno jih je 25 (stroji, električna oprema, radijska oprema, 
EMC, ATEX, tlačna oprema, plinske naprave, dvigala, ţičnice …, igrače, medicinski pripomočki …, 
osebna varovalna oprema …, pirotehnični izdelki …) in ločeno še predpis za gradbene proizvode; 
zagotovitev skladnosti je obveznost proizvajalcev; le ti morajo na koncu načrtovanja in pred 
dajanjem na trg potrditi z Izjavo EU o skladnosti in proizvod označiti z oznako skladnosti CE. 
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priglašene organe30. Preskus in pridobljena poročila ne pomenijo dokončnih potrdil 

o skladnosti, le-te mora proizvajalec izdati sam. Preskusi tipa so s tehničnimi 

predpisi obvezni pri vrsti proizvodov, ki po oceni tveganja za uporabnika sodijo v 

kategorije zahtevnejših proizvodov in brez njih proizvajalec ne more zaključiti 

postopka preverjanja in potrjevanja skladnosti proizvoda in s tem ne more dati 

proizvoda v promet. Kateri so ti proizvodi je potrebno ugotoviti iz posameznih 

predpisov: (npr. stroji s povečanim tveganjem kot so npr. kroţne ţage, rezkalni 

stroji za obdelavo lesa, veriţne ţage …, plinske naprave, zahtevna osebna 

varovalna oprema, oprema za visoke tlake in volumne, dvigala – lifti …., tudi 

gradbeni proizvodi z zahtevanimi lastnostmi …). 

Če predpisi tako določajo (odvisno od tveganj, ki jih proizvodi predstavljajo pri 

uporabi), morajo proizvajalci zagotoviti, da preskuse (ali druge predpisane oblike 

nadzora načrtovanja in proizvodnje) izvedejo t.i. priglašeni organi (gre za 

akreditirane inštitucije, ki jih drţave članice priglasijo Evropski komisiji …). 

Preskušanja izven svojega podjetja in razna druga preskušanja proizvajalci 

izvajajo tudi takrat, kadar ta sicer niso predpisana s tehničnimi (podzakonskimi) 

predpisi, a ţelijo svoje ugotovitve in zagotovitve o varnosti proizvodov t.j. njihovi 

skladnosti s predpisi, podkrepiti še z ugotovitvami strokovno usposobljenih in 

priznanih ter akreditiranih institucij. 

Največ preskušanja pa izvajajo proizvajalci sami v svojih preskuševalnih 

laboratorijih v okviru lastnega načrtovanja (razvijanja) proizvodov. To izvajajo po 

lastni presoji ali pa jih k temu napotujejo standardi, ki jih uporabljajo pri 

načrtovanju (razvijanju). 

                                            

 

 
30

 Priglašeni organ v Evropski uniji (NB -Notified Body) je subjekt (akreditirani organ), ki ga je 
drţava članica priglasila EU Komisiji ter s tem pooblastila, da oceni, ali proizvod, ki se daje v 
promet, ustreza določenim zahtevam iz predpisov; ocenjevanje skladnosti lahko vključuje pregled 
in preskušanje tipa proizvoda, njegovega načrtovana ter proizvodnega procesa in sistema 
zagotavljanja skladnosti ter kakovosti. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhgHR0wvkpygm0t8fav5RsWW4x0IZw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Member_State_of_the_European_Union&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhjwnBsJaFUY6Cm4DiGSIfEIhyI0xg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Conformance_testing&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhgHFhtB7R3sIri3cCWPbQS3WFTqsQ


   Janez Dulc, 2020: Načrtovanje proizvodov 

57 

 

3.5.17  Spremna dokumentacija  

Z zakoni, podzakonskimi predpisi, s pogodbo ali interno so predpisani tudi 

dokumenti, listine, sporočila, ki morajo proizvod spremljati v prometu. K temu sodi 

tudi označevalna etiketa (trajna označitev proizvoda), kot jo določajo predpisi za 

različno vrsto proizvodov.  

3.5.17.1 Označevanje proizvodov 

Označevanje proizvodov je predpisano v vsakokratnem predpisu. Predpisi 

določajo način in vsebino označevanja. Označevanje je zahtevano tudi zaradi 

zagotavljanja informacij za uporabnika in vseh drugih deleţnikov pri distribuciji in 

uporabi proizvoda. Označevanje mora biti v predpisani vsebini z vsemi podatki (tip 

in lastnosti) o proizvodu in subjektih, ki omogočajo dostopnost proizvoda na trgu 

(proizvajalec in uvoznik z naslovom). Označevanje proizvoda je obvezno tudi 

zaradi zagotavljanju sledljivosti v primeru ugotavljanja povečanih tveganj pri 

uporabi proizvoda. 

3.5.17.2 Potrdilo (izjava) o skladnosti (lastnostih) 

Med spremno dokumentacijo razvrščamo tudi: Izjavo o skladnosti (Izjava EU o 

skladnosti, Izjava o lastnostih za gradbene proizvode, Potrdilo o skladnosti za 

vozila …). Gre za listino, ki jo proizvajalec pripravi za vsak proizvod, če je to tako 

predpisano, preden proizvod da na trg. V njej potrjuje, da izdelek izpolnjuje 

zahteve, ki se nanj nanašajo; kaj podrobno izjava vsebuje je določeno v vsakem 

predpisu za različne vrste proizvodov posebej, običajno (na splošno) pa: 

 ime in naslov proizvajalca, tudi uvoznika, če gre za proizvajalca izven EU, 

 definicija in opis (karakteristike) proizvoda,  

 seznam zakonodaje, po kateri je bil proizvod načrtovan in izdelan, 

 ime in naslov priglašenega organa za preskus tipa (homologacijskega organa 

za vozila), če je bil ta vključen, ker je predpisan, 

 ime in naslov priglašenega organa, ki je opravil druge predpisane postopke pri 

proizvajalcu (presoja sistema vodenja kakovosti, nadzor proizvodnje …) 

 opis drugih postopkov, ki so bili izvedeni v dokazovanju skladnosti in je v njih 

sodeloval zunanji priglašeni organ, 
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 uporabljeni standardi in druge tehnične specifikacije, 

 drugi podatki, ki jih zahtevajo posebni predpisi, 

 odgovorna oseba pri proizvajalcu, datum, podpis. 

3.5.17.3 Uporabniški priročnik 

Uporabniški priročnik je s predpisi, enako kot za izjavo o skladnosti, Izjavo 

lastnostih, Potrdilo o skladnosti …), predpisan spremni dokument za proizvod. 

Glavna vsebina so navodila za varno uporabo, rokovanje in vzdrţevanje, 

pregledovanje, odstranjevanje  iz okolja ter druge predpisane informacije, ki so 

potrebne za varno in okolju neškodljivo uporabo proizvoda. 

3.5.17.4 Deklaracija 

Deklaracija pomeni dokument, ki ga (več) ne določa zakonodaja, ostaja pa še 

naprej kot označevanje proizvoda z osnovni podatki o proizvodu in dobavitelju in ki 

ga (medsebojno) zahtevajo in uporabljajo gospodarski subjekti za identifikacijo 

blaga. Zakonodaja glede identifikacije blaga določa označevanje proizvoda: trajno, 

čitljivo, neizbrisljivo na proizvodu in v predpisani vsebini.  

3.5.17.5 Garancija 

Garancija je obveznost proizvajalca ali drugega gospodarskega subjekta, ki je 

omogočil dostopnost proizvoda na trgu, in jo (obveznost) podjetje prevzame do 

potrošnika in s katero se zaveţe, da potrošniku brezplačno popravi ali zamenja 

blago, vrne kupnino ali zagotovi drugo sredstvo, kadar blago ne deluje brezhibno 

ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu. Za 

blago, za katero je izdana garancija, mora prodajalec ob sklenitvi prodajne 

pogodbe potrošniku izročiti garancijski list dajalca garancije. Garancijski list mora 

vsebovati podatke, ki so določeni v 16. členu Zakona o varstvu potrošnikov 
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(ZVPot). Ta del obveznosti velja tudi do kupcev  - pravnih subjektov, ki niso 

potrošniki31. 

3.5.17.6 Ostala spremna dokumentacija 

Gre za vsa navodila, označitve, sporočila, vezano za uporabo, vzdrţevanje, 

odstranitev proizvoda, izdana s strani proizvajalca na osnovi njegove lastne 

odločitve ali dogovora s kupcem ali splošnim predpisom. 

3.5.17.7 Komercialna dokumentacija 

Kot komercialna dokumentacija imenujemo vso dokumentacijo, ki je izdana s 

strani proizvajalca (ali drugega gospodarskega subjekta, ki omogoča dostopnost 

proizvoda na trgu) za trţno komuniciranje in prodajo (ter poprodajo) za določen 

proizvod. Komercialna dokumentacija obsega: 

 tehnični opis - v komercialni obliki izvedena tehnična definicija proizvoda, 

 slike, sheme, skice - shematski (poenostavljeni tehnični) prikaz proizvoda in 

sestavnih delov, ki opredeljujejo obliko in velikost ter vizualni izgled in oznako 

ter zapis delov, 

 dobavni pogoji - zapis ponudbenih pogojev za proizvod, ki skupaj s tehničnim 

opisom in skicami opredeljuje način naročanja in dobavne pogoje glede na 

različne izvedbe in variante proizvoda, 

 prospekt - dokument (pravno neobvezujoč), s katerim se kupcu vizualno in 

tehnično predstavi – informativno ponudi proizvod; lahko je v tiskani obliki, 

elektronski izvedbi ali kako drugače izoblikovano – izvedeno komercialno 

sporočilo o proizvodu z namenom predstaviti proizvod in zainteresirati kupca 

zanj; vsa sporočila ne smejo biti zavajajoča in ne v nasprotju s podatki o 

proizvodu v drugi dokumentaciji; 

 katalogi - predstavitev večje skupine proizvodov kot urejen zbir posameznih 

komercialnih dokumentov, povezano v zaključeno celoto z uvodom, 

                                            

 

 
31

 Po določbah ZVPot – Zakona o varstvu potrošnikov so »potrošniki« kupci kot fizične osebe 
(občani) in torej niso pravne osebe 
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predstavitvijo podjetja, programa, in podrobno komercialno predstavitvijo 

skupine proizvodov. 

Večina te dokumentacije danes proizvajalci in ostali subjekti, ki omogočajo 

dostopnost proizvodov na trgu, zagotavljajo v elektronski obliki, največkrat je 

(prosto) dostopna na svetovnem spletu v različnih oblikah, kot to omogoča 

sodobna informacijska tehnologija. 

3.5.17.8 Preverjanje razvoja 

 Preverjanje razvoja v tej stopnji je s strani vodje projekta ali posebnega 

tima, ki še zadnjič, preden bodo (testni) proizvodi (izdelki opremljeni s spremno 

dokumentacijo in cenami za dajanje na prodajno mesto, podprti s trţenjskim 

komuniciranjem, distribucijo …) dani na trg, prekontrolirajo, ali je  razvijanje 

ustrezno pripeljano do te stopnje in ali je zagotovljeno, da bodo doseţeni cilji iz 

trţenjskega načrta.  

3.5.17.9 Preverjanje celotnega poslovnega procesa 

 V tej stopnji razvoja je primerno, da se izvede interna presoja celotnega 

procesa nabave, priprave proizvodnje, proizvodnje in distribucije. 

3.5.17.10 Spremljanje in nadzor proizvodnega procesa 

 Znotraj proizvodnega procesa se uvedejo oblike sistematičnega spremljanja 

procesa z uporabo statističnih metod, kontrolnih kart …, kar vse naj bi zagotavljalo 

kakovost v serijski proizvodnji …  

3.5.17.11 Testni proizvod 

Testni proizvodi so iz redne proizvodnje vzeti proizvodi, ki jih bomo po posebej 

pripravljenem programu dali na trg z namenom, da opravimo testiranje na trgu. V 

ta namen so testni vzorci opremljeni z ocenjevalnim listom.  

3.5.17.12 Ocenjevalni list 

Gre za vnaprej pripravljen vprašalnik, raziskovalni (anketni) list, ček lista.., priročni 

računalniški program ali druga sodobna oblika sistematičnega zbiranja informacij, 
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s katerim ţelimo od naših (potencialnih) kupcev in uporabnikov pridobiti čim več 

podatkov, ki nam bi lahko pomagali pred samo dokončno uvedbo na trg odpraviti 

še zadnje eventualne pomanjkljivosti. Sporočila iz ocenjevalnih listov sistematično 

zbiramo in analiziramo ter s tem spremljamo odzivanja zainteresiranih strani in 

druga dogajanja na trgu. S temi oblikami spremljanja proizvodov na trgu je 

priporočljivo nadaljevati tudi potem, ko steče redna proizvodnja in so proizvodi 

razpršeni po trgu. Običajno je to sicer sestavni del ustrezno pravilno organizirane 

poprodaje. 

 S testnimi proizvodi izvedemo zadnjo kontrolo, ali rezultati razvijanja 

zadovoljujejo tudi pričakovanja in zahteve trga in ali je zadovoljstvo tolikšno, da 

bodo lahko v celoti doseţeni cilji trţenjskega načrta! Če analiza ne pokaţe 

ustreznih pokazateljev, mora trţenjski tim nadaljevati z delom s sprejemom 

ustreznih korekcij in to dela vse dotlej, dokler cilji niso doseţeni! 

Zadnjo skupino aktivnosti in tudi dokumentov organizacije (proizvajalne druţbe) 

danes v veliki meri izvajajo ob uporabi sodobnih informacijskih tehnik in tehnologij! 

3.5.18  Testiranje na trgu in uvedba proizvoda na trg 

Ko organizacija (oz. njen projektni trţenjski tim) ugotovi, da so rezultati razvijanja 

ustrezni, se omogoči še testiranje na trgu v izbranem okolju, ki reprezentativno 

predstavlja ciljni trg. Pred tem mora biti ugotovljena ustreznost novega proizvoda v 

vseh pogledih, enako tudi ustreznost vseh ostalih elementov trţenjskega spleta 7P 

in potrditev, da bo novi splet 7P-jev zagotavljal planirane cilje v trţenjskem načrtu. 

Novemu proizvodu se za testiranje na trgu doda vse elemente glede blagovne 

znamke, opremi se ga z embalaţo, spremno dokumentacijo in začetnim 

programom trţenjskega komuniciranja, distribucije, prodajanja … Namen testiranja 

na trgu ali poskusne prodaje je ugotoviti, kako se porabniki in trgovci ter vsi drugi, 

ki omogočajo dostopnost proizvoda na trgu, odzivajo na novost v pogledu 

celotnega spleta 7P, ne samo ozko novega proizvoda (ali celo samo izdelka). 

Testira se odzivnost trga za nakup, zadovoljstvo, sprejemljivost, kritične 

pripombe … Oceniti je treba (dokončno) velikost trga in prodaje, kakšen bo trţni 

deleţ in stopnja zadovoljstva.  
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Metode testiranja na trgu se razlikujejo glede na ciljni trg, torej – ali  gre za 

testiranje ponudbe za široko porabo ali različnim organizacijam kot znanim 

kupcem ali celo za ponudbo, ki jo je naročil (zahteval, razpisal) kupec.  

Testiranje trga mora zagotoviti dovolj podatkov, na osnovi katerih potem vodstvo 

organizacije (na predlog trţenjskega tima) odloča o uvedbi nove ponudbe. 

Odločitev za dokončno uvedbo pomeni, da se bo moralo podjetje soočiti z dotlej 

najvišjimi stroški. Organizirati bo potrebno serijsko proizvodnjo in vse oblike 

načrtovanega prodajanja, trţenjskega komuniciranja, distribucije in tudi poprodaje, 

če to seveda ni bilo izvedeno v veliki meri ţe prej v pilotni seriji za izdelavo 

vzorcev in začetno testiranje na trgu.  

Prodaja in trţenjsko komuniciranje kot nadaljevanje trţenjskega procesa po 

razvijanju predstavlja lahko poleg same proizvodnje zelo velik strošek. Zato je prav 

zadnja kontrolna točka (testiranje na trgu) pred dokončno uvedbo na trg 

bistvenega pomena. Ko je storjen ta odločilni korak, poti nazaj ni več oz. je lahko 

zelo teţka in običajno draga. Zato mora trţenjski tim narediti vse, da prepreči 

kakršenkoli neuspeh nove ponudbe na trgu.  

3.5.19  Spremljanje in analiziranje trga 

Tudi potem, ko proizvod dokončno uvedemo na trg, aktivnosti podjetja v smeri 

ugotavljanja ustreznosti proizvoda in zadovoljstva kupcev ter širšega okolja ne 

smejo biti zaključena. Skozi poprodajne aktivnosti mora proizvajalec kontinuirano 

spremljati vse, kar se dogaja z njegovim proizvodom na trgu in v uporabi. Dobra 

poprodaja je najboljša oblika trţenjskega raziskovanja. 

 Z dobro (pravilno, celovito) poprodajo ugotavljamo stopnjo zadovoljstva 

kupcev in uporabnikov in pridobivamo najbolj kvalitetne in najbolj uporabne 

podatke o tem, kaj je na proizvodu dobro in kaj je potrebno izboljšati! Dobro 

organizirana in izvajana poprodaja je najboljša oblika trţenjskega raziskovanja, ki 

daje podatke in usmeritve za pristop k razvijanju novih (izboljšanih) proizvodov. 
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4 KAKOVOST V RAZVIJANJU 

V predhodnem poglavju je v predstavljanju trţenjskega procesa in razvijanja kot 

njegovega osrednjega dela vseskozi opozarjano na kakovost kot skladnost z 

zahtevami, potrebami, ţeljami in pričakovanji trţenjskega okolja, v katerem 

ponudnik (proizvajalec) nastopa. S trţenjskim raziskovanjem se mora vse to 

(zahteve, potrebe, ţelje, pričakovanja) najprej prepoznati in sistematično analizirati 

ter nedvoumno določiti. Šele nato lahko začnemo najprej planirati in potem 

razvijati ter na koncu izvajati potrebne aktivnosti, da se bo vse, kar trg zahteva, 

potrebuje, ţeli in pričakuje, tudi zagotovilo. V trţenjski proces je torej vse od 

raziskovanja naprej in potem predvsem v razvijanju, pa potem tudi v prodaji in 

poprodaji, treba vgraditi sistem vodenja kakovosti32. 

V literaturi najdemo veliko definicij, ki opredeljujejo pojem kakovosti.33 Definicij 

kakovosti je toliko, kolikor je avtorjev, ki so se jim posvečali. Vse definicije so bolj 

ali manj usmerjene v rezultate (proizvode: izdelke in storitve) dela oz. v rezultate 

procesov, ki so namenjeni izpolnjevanju in zadovoljevanju potreb uporabnikov. 

Najbolj uporabljena definicija v praksi je opredeljena v standardu ISO 9000:2015 

Sistemi vodenja kakovosti34 – Osnove in slovar: »Kakovost je stopnja, v kateri 

skupek svojstvenih karakteristik izpolnjuje zahteve.« Pogosto mora organizacija 

zahteve kakovosti ugotoviti šele z raziskovanjem trţenjskega okolja in jih tudi 

zapisati.  

                                            

 

 
32

 Sistem za vzpostavljanje politike, ciljev in procesov za doseganje teh ciljev (ISO 9001:2015) 

33
 Skladnost z zahtevami, potrebami in pričakovanji (druţbenega okolja, zainteresiranih strani, 

odjemalcev, kupcev, uporabnikov …) (Dulc, 2000). 

Kakovost je stopnja, na kateri je skupek svojstvenih karakteristik in izpolnjuje zahteve za proizvod 
(izdelek in storitev), proces, organizacijo (ISO 9001:2015). 

Koordinirane aktivnosti v vsaki organizaciji, ki so vezane na: planiranje, nadzor, zagotavljanje in 
izboljševanje kakovosti proizvodov in procesov; cilji kakovosti, ki si jih organizacija postavi, morajo 
biti doseţeni na maksimalno učinkovit način. 

34
 Sistem za vzpostavljanje politike, ciljev in procesov za doseganje teh ciljev (ISO 9001:2015). 
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V uvodu poglavja 3 je na sliki 6 predstavljen pristop k razvijanju, kot ga obravnava 

avtor, svetovni guru trţenja, Philip Kotler v svoji bibliji o trţenju (Marketing 

Management) in je tak pristop povzet tudi ţe v točki 8.1 (Planiranje in 

obvladovanje delovanja) in potem tudi 8.3 (Snovanje in razvoj …) v novi izdaji 

standarda ISO 9001:201535 (Koubek, 2015, 187). 

Nujno je potrebno razlikovati med:  

 razvijanjem (trţenjskega) spleta,  

 razvijanjem proizvoda in  

 razvojem izdelka. 

Razvijanje proizvoda je mnogo širši proces od razvoja izdelka, ki je le njegov oţji 

del, ko se razvije tisti del proizvoda (v industriji je to izdelek), ki nastaja 

neposredno v glavnem (proizvodnem oz. izdelovalnem) procesu. Za nastop na 

trgu s končnim proizvodom je potrebno k izdelku dodati še veliko drugih aktivnosti. 

Popolnoma enako in vzporedno z razvijanjem proizvodov se mora tako razvijati 

tudi vse ostale elemente celotnega trţenjskega spleta (7P), ki ga organizacija 

pripravlja za svoj nastop na trgu. 

 

Za razvijanje izdelkov, storitev in procesov v neki proizvajalni organizaciji se lahko 

naloge razdeli npr. po naslednjih korakih: 

 prepoznavanje potreb in pričakovanj (zahtev in ţelja) odjemalcev, 

 spreminjanje pridobljenih podatkov v zahteve za kakovost izdelkov in storitev, 

 razvijanje izdelkov in storitev (določanje izdelkov in storitev, izdelava tehnične in 

tehnološke dokumentacije, zahteve za dobavitelje, zahteve za zunanje 

izvajalce, določanje prodajnih poti in distribucije …), 

 seznanjanje z zahtevami za izdelke in storitve vseh deleţnikov v delovanju 

podjetja (prodaja, nabava, proizvodnja, kontrola kakovosti, distribucija …), 

 razvijanje procesov za realizacijo izdelkov in storitev, 

                                            

 

 
35

 Mednarodni standard: Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve; standard je prevzet tudi kot evropski 
in slovenski standard (SIST EN ISO 9001:2015). 
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 v razvijanju procesov tudi razvijanje (usposabljanje) zaposlenih in zagotavljanje 

drugih virov za izvajanje dejavnosti, 

 zagotavljanje, da se bodo procesi izvajali skladno s postavljenimi zahtevami in 

da se bodo izpolnjevale zahteve, ki jih za izdelke in storitve postavijo odjemalci. 

Cilje kakovosti je potrebno ţe planirati tudi kot konkretne rezultate kakovosti in jih 

potem tako tudi nadzirati in ugotavljati doseganje pri izvajanju. Kakovost je 

potrebno torej planirati36, zagotavljati37 in obvladovati38. 

Za vse zgoraj navedeno imamo na razpolago veliko različnih standardov, metod in 

drugih orodij za vodenje kakovosti tudi ţe v fazi razvijanja. Poleg standarda ISO 

9001 sta zelo poznani npr. metodi QFD in FMEA. Informativno sta predstavljeni 

tudi v nadaljevanju. 

4.1 STANDARD ISO 9001 

Vsi procesi, ki so povezani z razvijanjem, morajo upoštevati dejstvo, da je ključna 

osredotočenost vseh procesov na odjemalca.39 Tudi novi standard ISO 9001:2015 

daje poudarek usmerjenosti vodstva k večanju zadovoljstva odjemalcev (točka 

5.1.2.). Vodstvo mora zagotoviti, da so zahteve odjemalcev in zakonodaje jasno 

opredeljene in izpolnjene, da so opredeljena in obravnavana vsa tveganja, ki bi 

lahko vplivala na skladnost ponujenih proizvodov ter prav tako priloţnosti, ki bi 

lahko povečale zadovoljstvo odjemalcev. Vzdrţevati je potrebno osredotočenost 

vseh zaposlenih na dosledno zagotavljanje skladnosti proizvodov s pričakovanji 

                                            

 

 
36

 Planiranje kakovosti – del vodenja kakovosti osredotočen na zastavljanje ciljev kakovosti in na 
opredelitev potrebnih izvedbenih procesov ter pripadajočih virov za doseganje ciljev kakovosti (po: 
ISO 9001:2015). 

37
 Zagotavljanje kakovosti – del vodenja kakovosti, osredotočen na vzbujanje zaupanja, da bodo 

zahteve glede kakovosti izpolnjene (po: ISO 9001:2015). 

38
 Del zagotavljanja kakovosti, osredotočen na izpolnjevanje zahtev glede kakovosti (po: ISO 

9001:2015). 

39
 Oseba ali organizacija, ki bi lahko prejela, ali ki prejme izdelek ali storitev, ki je tej organizaciji 

namenjena ali ki ga ta zahteva (po: ISO 9001:2015) 
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odjemalcev in z zakonskimi zahtevami. Zadovoljstvo odjemalcev mora biti skrb 

vseh zaposlenih. 

Izpostavljeno mora biti iskanje in izkoriščanje priloţnosti ter obvladovanje tveganj, 

zato se mora ţe v raziskovanju izvesti SWOT analiza, vse nadaljnje odločitve se 

morajo sprejemati na osnovi ocenjevanja tveganj. 

4.2 METODA QFD (RAZVIJANJE KAKOVOSTI) 

Metoda QFD40 je metoda, ki nam omogoča, da je v vsaki stopnji nastajanja 

proizvoda, predvsem pa ţe pri načrtovanju (razvijanju), prisoten tudi kupec, ki ga 

upoštevamo z njegovimi zahtevami in potrebami, ţeljami in pričakovanji. Prednost 

metode QFD je predvsem v tem, da proizvod na koncu ustreza kupčevim 

zahtevam, potrebam, ţeljam in pričakovanjem kar v največji moţni meri. QFD si 

lahko predstavljamo kot načrtovanje kakovosti, ki je predvsem usmerjena k 

potrebam kupcev. (Marolt in Gomišček, 2005) 

QFD pomeni: 

 Quality – kakovost: izpolnjevanje zahtev odjemalcev, 

 Function – funkcija: kaj moramo storiti, usmerjanje pozornosti, 

 Deployment – uvedba: kdo bo to storil in kdaj. 

Razvoj funkcij kakovosti (QFD) je sistem, ki se uporablja v procesu razvijanja 

(načrtovanja). Značilnost metode QFD je, da temelji na osnovi zahtev (in 

pričakovanj) kupca. Zahteve kupca določajo specifične značilnosti izdelka in 

storitev. Metoda QFD temelji na timskem delu, ki mora biti usmerjeno v 

zadovoljstvo kupca. Sodelovanje med kupcem in dobaviteljem nam omogoča 

identifikacijo pričakovanj, ţelja, potreb in zahtev kupcev, ki jih ţelimo izpolniti s 

proizvodom.  

 

                                            

 

 
40

 QFD – Quality, Function, Deployment (angl.) / Razvoj funkcije kakovosti, tudi: »Hiša kakovosti« 
(House of Quality) 
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V samem procesu, ki ga vodi tim QFD se uporabljajo še različne druge metode: 

timsko ustvarjanje, zbiranje (viharjenje) idej, analiza vzrokov in posledic z vzročno 

posledičnimi diagrami itd. Cilj pa je, da se določi vsa merila in kriterije kupčevega 

zadovoljstva.  

Za implementacijo metode QFD se je potrebno na začetku vprašati (Marolt in 

Gomišček, 2005): 

 kdo so naši kupci?,  

 kaj naš kupec potrebuje in zahteva? in  

 kako bomo te potrebe izpolnili?  

Osnova metode QFD je oblikovanje diagrama imenovanega hiša kakovosti. 

Osnovna oblika ima 6 glavnih segmentov, ki so na različne načine medsebojno 

povezani. Hiša kakovosti je prikazana na sliki 10 (Lipušček in Tratnik, 2004). Hišo 

kakovosti (House of Quality) sta razvila Hauser in Clausing, ki na enem mestu zelo 

učinkovito zdruţi (Marolt in Gomišček, 2005): 

 zahteve/ţelje kupcev in njihovo pomembnost, 

 tehnične lastnosti proizvodov, 

 benchmarking – oceno drugih konkurenčnih proizvodov, 

 točne in trenutne podatke o sami tehnični lastnosti proizvoda. 

Za hišo kakovosti bi lahko trdili, da je zbir posameznih matrik, v katerih so zbrane 

stanje in znanje. Posamezni segmenti oziroma elementi hiše kakovosti nas vodijo 

po kritični poti od enega do naslednjega koraka v metodi QFD. Hiša kakovosti 

temelji predvsem na dveh oseh (Marolt in Gomišček, 2005): 

 horizontalna os, ki predstavlja os organizacije, 

 vertikalna os predstavlja zahteve, ţelje in pričakovanja kupca. 

Obe osi se srečata v stični točki, ki zagotavlja zahteve kupcev, da se prevedejo v 

jezik organizacije. 
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Slika 10: Struktura hiše kakovosti 

Vir: Lipušček in Tratnik, 2004, str.12 

Pri uporabi metode QFD se srečamo s tehniko izpraševanja. Odgovori na 

vprašanja so nam v pomoč za nadaljnje delo z metodo QFD, seveda po pridobitvi 

ţe osnovnih podatkov. Vprašanja si lahko še dopolnimo: kateri, kdo, koliko, kje, 

itd. Vendar obstajajo 4 osnovna vprašanja. Tehnika izpraševanje vsebuje osnovna 

vprašanja, ki si jih postavimo (Marolt in Gomišček, 2005): 

 kaj kupec resnično zahteva, 

 zakaj bo kupec potreboval proizvod, 

 kaj je za kupca pomembno, 

 kako kupec ve, da je dobil to, kar je pričakoval oziroma zahteval? 

Obrazloţitev vseh 6 segmentov je med drugim tudi sledeča (Lipušček in Tratnik, 

2004; Iranmanesh et al., 2005): 

1. Segment: Zahteve kupca (KAJ): V tem delu hiše kakovosti so navedene 

zahteve strank in zahteve določene z različnimi metodami, ki so bili predhodno 

opravljeni v trţnih raziskavah. Vključeni so lahko tudi standardi, predpisi ali zakoni. 

Število zahtev naj ne bo večje od 30, da ne izgubimo preglednosti. 
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2. Segment: Tehnične zahteve (KAKO): Ta del se imenuje tudi tehnični jezik ali 

notranji glas poslovanja. Strukturiran zapis pristopov s katerimi bodo izpolnjene 

zahteve kupca. Z vsak pristop se navede smer izboljšanja. 

3. Segment: Matrika planiranja: vsebuje številske podatke, povezane z vsako 

zahtevo stranke. Segment vsebuje tako informacije kot ocenjevanje prodajne 

točke in stopnje izboljšanja.  

4. Segment: Razmerja ali matrika medsebojnih povezav: ocene QFD ekipe o 

povezavah med vsako zahtevo kupca in vsakim elementom tehničnih zahtev. 

Povezave so prikazane z grafičnimi simboli, ki so podani na tri načine: šibka, 

srednja ali močna. 

5. Segment: Korelacijska matrika: proučuje učinke tehničnih zahtev med seboj. Cilj 

je določiti ali so pozitivni ali negativni afekti med identificiranimi tehničnimi 

zahtevami. 

6. Segment: Primerjalna tehnična vrednotenja (ocena tehnične zahteve glede 

konkurence in ciljev): s pomočjo tega segmenta lahko določimo tehnične 

značilnosti, ki jim je treba dati prednost. 

Hišo kakovosti si lahko tudi poenostavimo in namesto 6 segmentov,lahko vsebuje 

le 4 matrike. Preprostejši in laţje dojemljiv pristop k metodi QFD je koncept ASI 

(American Supplier Institute), ki je z večfaznim pristopom s štirimi matrikami 

prikazan na sliki 11. Prikazane matrike na sliki 11, so označene z HoQ I do 

HoQ IV. HoQ pa je kratica, ki pomeni House of Quality (hiša kakovosti). Štiri faze, 

ki jih koncept ASI vsebuje so naslednje (Koubek et al., 2015): 

 najprej je na vrsti načrtovanje izdelka, ki se uporabi za razjasnitev in natančno 

določanje nalog; je pomembno izhodišče za nadaljnjo obdelavo; HoQ I je 

potrebno pripraviti in slediti 10 korakom, ki so prikazani na sliki 12, 

 sledi načrtovanje komponent, ki so potrebne za izdelavo izdelka, 

 načrtovanje procesov (proces izdelave), 

 na koncu pa načrtovanje proizvodnje in testiranje izdelka.  
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Slika 11: Štiristopenjske faze QFD po ASI 

Vir: Koubek et al., 2015, 201 
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Slika 12: Načrtovanje – snovanje izdelka HoQ I 

Vir: Koubek et al., 2015, 202 

Uporaba QFD pa daje naslednje prednosti (Marolt in Gomišček, 2005, 435): 

 izdelki lahko v večji meri izpolnjujejo zahteve in ţelje kupcev, hkrati pa skoraj 

odpadejo spremembe proizvodov v fazi redne proizvodnje, 

 ţe v zgodnjih fazah nastajanja proizvoda lahko odkrijemo morebitne 

nepravilnosti in neustrezne kompromise (npr. zniţanje stroškov na račun 

slabše kakovosti), 

 pridemo lahko do vseh pomembnejših spoznanj glede konkurenčnih 

proizvodov, 

 pravočasno lahko ugotovimo, ali bo lahko nastajajoči proizvod uspešno 

konkuriral ostalim na trţišču, 

 zvišanje motivacije vseh z uporabo metode QFD povezanih zaposlenih v 

organizaciji, predvsem zaradi timskega dela in pravočasnega sporazumevanja 

na vseh nivojih, 
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 vsa nova spoznanja o spremembah zahtev trţišča in tehničnih inovacijah lahko 

v proces zasnove proizvoda vključujemo na različnih stopnjah načrtovanja. 

Zato je ta metoda dinamična ter nudi laţjo in preglednejšo opredelitev stroškov 

izdelka in postopkov izdelave, s tem pa je omogočeno tudi stroškovno 

optimiranje izdelka. 

4.3 METODA FMEA 

Za obvladovanje tveganj zaradi nastajanja napak v razvijanju se danes v praksi 

zelo pogosto uporablja metodo FMEA41. Z njeno pomočjo ţe v zgodnjih fazah 

razvijanja predvidevamo moţne napake, ocenjujemo tveganje za njihov nastanek 

in odpravljamo vzroke, ki bi jih lahko povzročili. Osnovna ideja metode je 

preprečevanje napak, preden se te sploh pojavijo. Uporaba metode FMEA v 

povezavi z dobrim medsebojnim komuniciranjem med vsemi deleţniki, ki 

sodelujejo pri zasnovi in razvoju izdelka, skrajšuje čas uvajanja novega proizvoda 

ter prav tako zmanjšuje napake pri razvoju. Posledično se zmanjšujejo tudi stroški 

morebitnih napak na proizvodu, ki bi se sicer pojavljali v proizvodnji izdelka ali 

morda celo pri kupcu. 

Prednost uporabe metode FMEA je, da nam osvetli področja, ki jim je treba 

posvetiti posebno pozornost. Seveda pa je metodo treba uvesti dovolj zgodaj v 

razvoju izdelka in jo ponoviti, ko je izdelek ţe v proizvodnji. Uporaba metode 

FMEA je močno orodje v vodenju kakovosti in je njena uvedba in uporaba npr. tudi 

nujna za pridobitev certifikatov sistema vodenja kakovosti po različnih standardih 

kakovosti, kot npr. ISO 9001, v primeru razvoja novega izdelka. Pomembno je 

poudariti, da metoda ni namenjena reševanju problemov, ampak nam pokaţe 

moţne napake, katerih nastanek nato s pomočjo konstrukcijskih sprememb na 

izdelku, orodju ali pa pri načrtovanju tehnoloških procesov … ipd. lahko 

preprečimo.  

 

                                            

 

 
41

 FMEA – Failure Modes and Effects Analysis (angl.) / Metoda preventivne in kvalitativne analize 
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V glavnem ločimo dve vrsti FMEA glede na področje uporabe: 

 (DFMEA42) – FMEA konstrukcije oz. FMEA v načrtovanju (razvijanju) 

proizvodov, 

 (PFMEA43) – FMEA procesa. 

Vse pogosteje se pojavlja tudi SFMEA.44 

Za izvedbo FMEA je odgovoren vodja tima, ki sicer deluje kot vodja projekta 

razvijanja. Najoptimalnejša sestava tima za uspešno izvedbo FMEA je takšna, ki 

zajema čim več članov različnih strok ter znanj. Priporočena sestava tima je v 

razvijanju znotraj proizvajalne organizacije npr.: konstrukter proizvoda, tehnolog, 

konstrukter orodij, predstavnik področja kakovosti, predstavnik prodaje in 

predstavnik proizvodnje. Pri analizi izhajamo iz posebnih in pomembnih 

karakteristik, ki so navedene v definicijah proizvoda in planih nadzora.  

Okviren pristop poteka FMEA obsega sledeče korake (Leber, 2010): 

1. sestava multidisciplinarnega tima z različnimi znanji o procesu/proizvodu; 

2. identifikacija obsega FMEA – ali gre za koncept, sistem, načrtovanje, 

proizvodnjo, kakovost, testiranje, vzdrţevanje, nabavo itn.; 

3. izpolnitev identificiranih informacij v glavo FMEA obrazca; 

4. identifikacija funkcij obravnavanega sistema (proizvodni proces, načrtovanje); 

5. določitev potencialnih odpovedi – za vsako funkcijo določimo moţni način 

odpovedi (moţno napako); 

6. za vsako odpoved identificiramo vse oblike odpovedi, ki se lahko dogodijo: to 

so potencialne posledice napak; vprašamo se »Kaj ob napaki občuti naš 

kupec?«; 

                                            

 

 
42

 DFMEA – Design Failure Mode and Effects Analysis (angl.) / Analiza moţnih napak in njihovih 
posledic v fazi načrtovanja (razvijanja) 

43
 PFMEA – Process Failure Mode and Effect Analysis (angl.) / Analiza napak in posledic v fazi 

procesa izdelave 

44
 SFMEA – Safety Failure Modes and Effect Analysis (angl.) / Varnostna analiza moţnih napak in 

njihovih posledic v fazi razvoja proizvoda 
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7. ugotovimo, kako resne so lahko posledice odpovedi; to je teţa napake (S), 

običajno se to oceni po lestvici od 1 do 10, kjer 1 pomeni nepomembno in 10 

katastrofalno posledico; 

8. za vsako odpoved (napako) se določi tudi verjetnost odkritja vzroka napake; 

9. za vsak vzrok za nastanek napake se določi ocena verjetnosti nastanka 

vzroka ali pa celo verjetnosti odkritja vzroka napake (O); ocena se giblje med 

1 in 10, kjer 1 pomeni zagotovo verjetnost, 10 pa praktično nezmoţnost 

nastanka ali pa odkritja vzroka napake ali pa napake same; 

10. za vsak vzrok odpovedi se definira procesne kontrole; to so po navadi testi, 

postopki oz. mehanizmi, s katerimi se prepreči, da napake pridejo do kupcev; 

te kontrole lahko preprečijo nastanek vzroka ali pa niţajo verjetnost nastanka 

ali pa detektirajo napake, ko se je vzrok ţe zgodil; 

11. za vsako kontrolo se določi verjetnost detektiranja oz. določimo rang detekcije 

(D); ta rang ocenjuje, kako dobro lahko kontrole detektirajo vzrok ali njegovo 

odpoved, preden jo zazna kupec; detekcija se ocenjuje po lestvici od 1 do 10, 

kjer 1 pomeni kontrolo, ko smo popolnoma prepričani, da bomo detektirali 

problem, 10 pa pomeni, da ga/jo naša kontrola zagotovo ne bo prepoznala; 

12. izračuna se prioritetno število tveganja (RPN,45 RPZ46), ki je zmnoţek vseh 

treh ocen S, O in D; ocena RPN nam pove vrstni red, katere potencialne 

odpovedi so najpomembnejše in jih je treba prioritetno obravnavati; 

13. določijo se potrebni ukrepi; ti ukrepi so lahko konstrukcijske ali procesne 

spremembe, lahko pa so tudi dodatni kontrolni ukrepi za izboljšanje detekcije; 

določimo odgovorne osebe ter roke, do katerih je potrebno aktivnosti izpeljati; 

14. ko so aktivnosti izvedene, se ponovno oceni faktor RPZ oz. prioritetno število 

tveganja RPN. 

 

 

                                            

 

 
45

 RPN – Risk Priority Number (angl.) / Kazalnik (v metodi FMEA), uporabljen pri ocenjevanju 
tveganja za pomoč prepoznati kritične načine okvare, povezane z zasnovo proizvoda ali procesom 
– vrednost se giblje 1–1000. 

46
 RPZ – Resnost x Pojavnost x Odkrivanje (Zaznavanje) – vrednost se giblje 1–1000. 
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4.4 DRUGA ORODJA ZA VODENJE KAKOVOSTI V RAZVIJANJU  

V praksi se v organizacijah za zagotavljanje kakovosti poleg standardov za 

realizacijo učinkovitejšega obvladovanja in izboljševanja kakovosti uporablja še 

druga orodja kakovosti, različne metode in pristope, kot so:  

 TQM47 – sodobni pristop vodenja in uporaba metod izboljševanja poslovanja 

kot nuja in predstavlja predpogoj za uspešen trţni nastop organizacije; 

osnovna ideja je, da se gašenje problemov zamenja s preprečevanjem le-teh in 

pripelje na trg odlično kakovost, v procesih pa minimizira stroške zaradi slabe 

kakovosti; 

 metoda 8D48 – način reševanja problemov (reklamacij), ki nam omogoča 

poiskati temeljni vzrok in uvajanje ustreznih ukrepov za njihovo rešitev ter 

prepreči njihovo ponovitev; 

 Brainstorming – skupinska tehnika za generacijo čim večjega števila novih idej 

za rešitev določenega problema (tudi: »moţganska nevihta«, »nevihta idej«…); 

 Demingov krog, ki ga označujemo kar z angleškimi kraticami PDCA49 – temelji 

na tem, da vsako aktivnost najprej planiramo, nato naredimo, preverimo, kako 

je narejena in po potrebi ustrezno ukrepamo; iterativni način vodenja v štirih 

korakih za stalno izboljševanje procesov: planiraj – izvedi – nadziraj – ukrepaj; 

 diagram Ishikawa ali diagram ribja kost (»fishbone« diagram) ali diagram 

lastnosti – diagram vzrokov in posledic, s katerim dokumentiramo vse 

dejavnike, ki pripomorejo k določenim okoliščinam ali vplivajo nanje, torej vse 

vzroke, ki vodijo do določenega učinka;  

 Pareto analiza – osredotočenje na ključne probleme; 

 Pareto diagram – histogram, ki je urejen glede na frekvenco pojavov, pri 

katerem vzroke ali probleme razvrstimo po vrednosti; 

                                            

 

 
47

 Total Quality Management (angl.) / Celovito obvladovanje kakovosti 

48
 metoda 8D – Uporabljamo jo za timsko ali individualno reševanje problemov po 8 sistematičnih 

korakih. Metoda je najbolj razširjena v avtomobilski industriji  

49
 PDCA – Plan–Do–Check–Act (angl.) / Demingov krog, ki določa proces (vodenje, korake) 

nenehnega izboljševanja, ki ga lahko zaznamo pri vseh oblikah strukturiranega delovanja in 
napredka organizacije 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Iterative&usg=ALkJrhh8w7VXBm5jqbDwtvD9nXnkBRH5ng
http://qm-partner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=184:7-pareto-diagram-&Itemid=227
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 V–P analiza – vzorčno posledična analiza: v timskem delu nam omogoča 

prepoznavanje, raziskavo in transparenten prikaz vseh moţnih vzrokov v zvezi 

s problemom ali stanjem, da bi odkrili izvorne vzroke; 

 5 Why50 – metoda, ki postavi pet vprašanj za ugotavljanje vzrokov nastanka 

napak; 

 SPC51 – metoda statističnega nadzora procesa, s katero obvladujemo variacije 

v procesu z uporabo kontrolnih kart, vzorčenja, kazalcev sposobnosti procesa 

kot sta Cp in Cm: 

o Cp – sposobnost procesa, 

o Cpk – indeks (mera) sposobnosti procesa pri dvostranski tolerančni meji, 

o Cm – sposobnost stroja, 

o Cmk – indeks (mera) sposobnosti stroja; 

glede na način pridobivanja in vrste uporabljenih podatkov pri statističnih 

analizah ločimo: 

o variable – zvezne podatke (teţa, čas, dolţina …), 

o atribute – nezvezne podatke (neustrezen proizvod, napaka …); 

 EFQM52 – gre za model odličnosti kot splošen in neobvezujoč okvir, ki temelji 

na devetih vsebinskih področjih oz. rezultatih, ki jih je potrebno obravnavati pri 

analizi vsake organizacije; organizacija, ki ţeli biti uspešna, ne glede na sektor, 

velikost, strukturo ali zrelost mora vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja oz. 

celosten model poslovanja; model odličnosti EFQM je tako ena izmed moţnosti 

in predstavlja praktično orodje, ki organizacijam omogoča oceniti, kje na poti 

odličnosti so, kje imajo še priloţnosti, jih usmerja k ciljnemu razmišljanju in 

povezovanju ter daje osnovno strukturo sistema menedţmenta organizacije. 

                                            

 

 
50

 5 zakajev (angl. 5 Why) / metoda spraševanja, ki vodi k identifikaciji osnovnega vzroka ali 
vzrokov problema 

51
 SPC – Statistical Process Contro (angl.) /  Statistična kontrola procesa 

52
 EFQM – European Foundation for Quality Management (angl.) / Evropska organizacija za 

poslovno odličnost 
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5 TEHNIČNI PREDPISI PRI RAZVIJANJU PROIZVODOV 

V poglavju 3 je predstavljeno razvijanje proizvodov (kot sestavni del trţenjskega 

spleta 7P). Opisane so tudi posamezne stopnje osem stopenjskega procesa 

razvijanja. Razvijanje mora biti sestavni del trţenjskega procesa, le-ta mora 

potekati kot celovit projekt ali vsaj kot medsebojno tesno povezani podprojekti. Vsi 

vključeni, tudi strokovni kadri na tehničnem in tehnološkem področju, morajo 

medsebojno sodelovati na vseh ključnih področjih poslovnega procesa, ki vplivajo 

na končni uspeh na trgu. Potreben je tudi pogled z zornega kota kupca in širšega 

trţenjskega oz. kar druţbenega okolja. Vsaka, tudi najmanjša aktivnost se izvaja 

zato, da se zadovolji potrebe odjemalcev in na koncu uspe na trgu v splošno 

zadovoljstvo vseh deleţnikov v trţenjskem okolju. Inţenirski kadri se tako ne 

ukvarjajo samo s tem, kaj je tehnično in tehnološko izvedljivo, ampak morajo znati 

presoditi in napovedati tudi, katere od tehnično-tehnoloških moţnosti, skupaj z 

vsemi ostalimi pomembnimi področji delovanja podjetja na trgu, bodo prispevale k 

uspehu na trgu in jih je potrebno razviti v sklopu trţenjskega spleta 7P. 

V poglavju 3 so izpostavljene zahteve pri razvijanju proizvodov kot izhajajo iz 

sistema vodenja kakovosti. Prav tako so (informativno) predstavljena posamezna 

orodja, ki nam lahko pomagajo pri zagotavljanju in pri načrtovanju proizvodnih in 

drugih procesov, v katerih se bo proizvod izdeloval, prodajal in distribuiral na trg. 

V razvijanju je potrebno podrobno proučiti in določiti vse postopke in s tem tudi 

podatke za pravilno poslovno (stroškovno) analizo, ki bo pravočasno opozorila na 

odstopanja od finančnih ciljev. Ekonomska uspešnost ne more in ne sme biti pred 

zahtevami glede varnih in okolju prijaznih proizvodov in pred varnostjo in zdravjem 

pri delu (VZD53) in varovanjem okolja (VO54). 

V tem poglavju 5 so sicer celovito a zaradi obseţnosti zgolj samo informativno 

predstavljene varnostne, zdravstvene in okoljevarstvene zahteve za proizvode, ki 

                                            

 

 
53

 VZD – Varnost in zdravje pri delu 

54
 VO – Varstvo okolja 
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izhajajo iz tehnične zakonodaje in morajo biti upoštevane ţe pri razvijanju 

proizvoda. Proizvodi, ki tem zahtevam ne ustrezajo, ne smejo priti na trg. Njihovo 

razvijanje torej ni zaključeno oz. ni izvedeno pravilno, če te zahteve niso 

izpolnjene. Zagotovitev skladnosti proizvodov z zahtevami tehničnih predpisov je 

obvezni sestavni del razvijanja proizvoda. Pomemben del teh zahtev (ocenjevanje 

tveganj) mora biti izvedeno ţe v fazi koncipiranja proizvoda. V okviru 

(operativnega) razvijanja je potrebno izvesti strokovno pravilno konstruiranje 

proizvoda in določiti najoptimalnejše tehnološke postopke ter znotraj tega 

upoštevati vse zahteve za proizvod, vnaprej postavljene cilje glede pričakovanj, 

zahtev in potreb kupcev, seveda tudi glede cene. Zagotoviti je potrebno tudi to, da 

je proizvod sploh lahko dan na trg. Za določene proizvode obstajajo t. i. tehnični 

predpisi, ki v imenu vseh kupcev pred proizvajalce in ostale gospodarske subjekte, 

ki omogočajo dostopnost proizvodov na trgu, postavljajo zahteve glede varnosti in 

zdravja ter varstva okolja.  

5.1 SPLOŠNO O TEHNIČNI ZAKONODAJI 

V okviru razvijanja je potrebno znotraj strokovno pravilnega konstruiranja 

proizvoda glede na zahteve (in pričakovanja) trga upoštevati tudi v tehnični55 

zakonodaji predpisane (bistvene varnostne in zdravstvene ter okoljevarstvene) 

zahteve za proizvode. Tehnična zakonodaja je zelo obseţna. Na spodnji sliki je 

predstavljeno sporočilo o tem, zakaj sploh obstaja zakonodaja, katera (ne vsa) 

področja obsega in kako je med sabo povezana. 

                                            

 

 
55

 Pojem tehnična (zakonodaja, tudi: dokumentacija, risba, specifikacija, zahteva …) izhaja iz 
besede tehnika – veda o proizvodih.  
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Slika 13: Sistem tehnične zakonodaje v Sloveniji  

Vir: Lastni, 2017 
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Tehnično zakonodajo oz. predpise v RS predstavljajo zakoni, uredbe ter pravilniki, 

v EU56 pa direktive in uredbe. Gre za vse oblike pravnih aktov, ki pomenijo pravno 

zavezujoče določbe in zahteve za proizvode; obvezne so prvenstveno za 

proizvajalce preden proizvod dajo na trg ali v uporabo. Tehnični predpisi 

(načeloma) ne določajo lastnosti proizvodov. Postavljajo predvsem bistvene 

varnostne in zdravstvene ter okoljevarstvene zahteve za proizvode in določajo 

(obvezne) postopke za ugotavljanje in potrjevanje skladnosti s predpisanimi 

zahtevami in znotraj teh postopkov tudi ocenjevanje tveganj. Te postopke morajo 

proizvajalci izvajati v fazi načrtovanja in v proizvodnji za ugotavljanje in potrjevanje 

skladnosti proizvoda z zahtevami predpisov. Poslanstvo (tehnične) zakonodaje je 

v zagotavljanju varnih proizvodov in v varovanju okolja.  

Pri proizvodih, ki so predmet tehnične zakonodaje (tehničnih predpisov), do 

neupoštevanja ali nepravilnega upoštevanja zahtev iz tehničnih predpisov 

enostavno ne sme priti. Za to je odgovoren proizvajalec oz. njegovi konstrukterji ţe 

v fazi načrtovanja proizvodov. Opravljeni morajo biti vsi predpisani postopki in 

izdelana (sestavljena) vsa tehnična dokumentacija, kot to določajo predpisi. 

Predpisi imajo zato običajno tudi priloge, v katerih so zapisane bistvene varnostne 

in zdravstvene zahteve (največkrat so le–te zapisane ţe v Prilogi I). Da zahteve iz 

predpisa doseţemo, si lahko pomagamo s standardi. Seznami harmoniziranih 

standardov (hEN57), katerih uporaba je načeloma prostovoljna, ustvari pa 

                                            

 

 
56

 Evropska unija; European Union / Evropska unija je edinstvena gospodarska in politična 
povezava 28 evropskih drţav, ustanovljena je bil po drugi svetovni vojni za namen gospodarskega 
sodelovanje (šestih drţav), leta 1958 (Rimska pogodba) je nastala Evropska gospodarska 
skupnost (EGS), sledilo je politično povezovanje in spremembi imena leta 1993 iz Evropske 
gospodarske skupnosti (EGS) v Evropsko unijo (EU); leta 1993 (Maastrichtska) pogodba) je kot 
najpomembnejši steber EU nastala Evropska skupnost (EC / ES), leta 2009 (Lizbonska pogodba) 
je prišlo v nazivanju povezave do velikega poenotenja v EU, od leta 2009 se v vseh usklajenih 
(harmoiziranih) dokumentih na notranjem trgu EU uporablja enotna (v vsej jezikih drţav članic) 
okrajšava EU za European Union / Evropska unija; za razliko od EC/ES (European Community / 
Evropska skupnost, ko se je (kratica EC) morala v vseh zapisih v različnih jezikih drţav članic EU 
navajati v vsakokratnem jeziku drţave članice (EC, EG, CE …, ES) oz. še pred tem EEC/EGS … 

57
 hEN – harmonizirani evropski standardi; EN - European Standards (angl.); Norme Europeenne 

(fr.) / Evropski standard – znotraj EU usklajene tehnične specifikacije, ki so v pomoč pri načrtovanju 
proizvodov, uporaba standardov je prostovoljna, so pa obvezni, kadar je to določeno v predpisu ali 
kadar se za to (prostovoljno) odloči proizvajalec in to sporoča okolju 
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domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami posameznih predpisov, so zelo 

obširni in se stalno dopolnjujejo. Objavlja se jih v Uradnem listu EU in so dosegljivi 

na spletnih straneh Evropske komisije58. 

Predpisi, ki v Republiki Sloveniji (RS) postavljajo zahteve za proizvode, pomenijo 

prevzem vsakokratnih posameznih evropskih direktiv (in uredb, katerih uporaba je 

sicer v drţavah članicah neposredna). Največ je predpisov t. i. Novega pristopa 

(New Approach – NA59) iz leta 1985. Proizvodi iz te zakonodaje so prepoznavni po 

oznaki skladnosti CE.60 V letu 2008 je bila ta zakonodaja v okviru usklajevalne 

zakonodaje EU (ki omogoča prost pretok blaga na notranjem trgu EU) prenovljena 

po Novem zakonodajnem okviru NLF61. 

V RS je največ predpisov sprejetih na osnovi Zakona o tehničnih zahtevah za 

proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/2011), ZTZPUS–1. Ta 

zakonodaja sicer obravnava le ozko področje neţivilskih proizvodov, omejuje se 

predvsem na električno in elektronsko opremo, stroje, radijsko opremo, tlačno 

opremo, dvigala (lifti),  …. Na osnovi ZTZPUS-1 so sprejeti tudi posamezni 

predpisi, ki sicer ne pomenijo prevzem EU usklajevalne zakonodaje Novega 

pristopa (npr. Pravilnik o emisiji plinastih onesnaţeval in delcev iz motorjev z 

notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje, 

zahteve za aerosolne razpršilnike ….). 

Med neţivilske proizvode znotraj zakonodaje Novega pristopa spadajo tudi npr. 

merilni inštrumenti (pravilnik je sprejet na osnovi Zakona o meroslovju - ZMer-1), 

medicinski pripomočki (zakonodaja o medicinskih pripomočkih) in igrače (v 

Sloveniji: Uredba o varnosti igrač), pirotehnični izdelki (v Sloveniji imamo glede  

tega Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih - ZEPI), pa tudi npr. ţičnice ter 

še drugi podobni proizvodi.  

                                            

 

 
58

 https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en 

59
 NA – New Approach (angl.) / Novi pristop 

60
 CE – Conformité Européenne (fr.) / Oznaka skladnosti proizvoda z usklajevalno zakonodajo EU 

61
 NLF – New Legislative Framework (angl.)   Novi zakonodajni okvir usklajevalne zakonodaje EU 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DNew_Legislative_Framework%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhjpo27qu5_L5W4NQCvHBqQGnG-FFQ
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Zakonodaja Novega pristopa (NA), čeprav najdemo veliko medsebojnih povezav, 

ne obravnava področja gradbenih proizvodov, za katere so sicer zahteve 

podobne, tudi npr. glede oznake skladnosti CE, so pa določene ločeno in 

neposredno v EU uredbi CPR62 in slovenskem zakonu o gradbenih proizvodih 

ZGPro-163. 

Zakonodajo Novega pristopa in zakonodajo o gradbenih proizvodih moramo 

obravnavati tudi v povezavi z energetsko zakonodajo (o tej zakonodaji so 

informacij na straneh Ministrstva za infrastrukturo pod Energetika64) in sicer 

predvsem glede zahtev o energetske učinkovitosti proizvodov. 

Poleg gornje tehnične zakonodaje imamo seveda še (tehnično) zakonodajo za 

vrsto drugih proizvodov, kot so: objekti, vozila, ţičnice, letala in drugi zrakoplovi, 

proizvodi s področja ţeleznic.  

Med tehnično zakonodajo razvrščamo tudi zakonodajo o varstvu okolja, saj 

moramo za veliko proizvodov ţe v fazi načrtovanja in potem v uporabi ter po njej 

ustrezno zagotoviti okolju prijazne proizvode. K temu nas še posebej usmerjajo 

široko vodene aktivnosti znotraj EU in torej tudi v Sloveniji na področju t.i. 

Kroţnega gospodarstva65. Snovalci tega projekta v Sloveniji (Vlada RS, 2018) so 

zapisali, da porabljamo več, kot nam zemlja lahko zagotovi. 

                                            

 

 
62

 CPR - Construction Products Regulation (angl.) / Uredba (EU) št. 305/2011 o določitvi usklajenih 
pogojev za trţenje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS 

63
 ZGPro-1 – Zakon o gradbenih proizvodih ((Uradni list RS, št. 82/13) 

64
 https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/zakonodaja-

ministrstva-za-infrastrukturo/ 

65
 

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2016/zeleno/Kazipot_prehoda_v_krozno_gospo
darstvo.pdf 
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Slika 14: Porabljamo več, kot nam Zemlja lahko zagotovi  

Vir: Vlada RS, 2018 

 

Slika 15: Porabljamo več, kot nam Zemlja lahko zagotovi  

Vir: Vlada RS, 2018 

Pri načrtovanju proizvodov vsi tehnični predpisi proizvajalce zavezujejo k 

zagotavljanju skladnosti z vsemi zahtevami iz vseh teh (relevantnih) predpisov. S 

tem jim predpisi istočasno omogočajo, da na trgu nastopajo z varnimi in okolju 

prijaznimi proizvodi in s tem zmanjšujejo tveganja na trgu, s pravilnim odnosom do 
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varnosti, zdravja in varovanja okolja pa sledijo načelom t. i. humanega nastopanja 

na trgu (Vse to uspešna podjetja delajo tudi v povezavi z mednarodnimi standardi: 

ISO 9001:2015,66 ISO 14001:2015,67 ISO 50001,68 ISO 45001:2018,69 ISO 

26000:201070 in drugimi standardi ter orodji za vodenje s področja kakovosti, 

odnosa do ljudi in okolja, energijske učinkovitosti, ocenjevanja tveganj). 

5.2 TEHNIČNA ZAKONODAJA NOVEGA PRISTOPA 

Pri načrtovanju71 in dajanju proizvodov na trg ter pri drugih oblikah omogočanja 

dostopnosti proizvodov na trgu in dajanju v uporabo, tudi vgraditvi v objekte, je 

treba zakonodajo (tehnične predpise) za vsak proizvod obravnavati celovito. 

Največja in najbolj razčlenjena skupina proizvodov in s tem predpisov so neţivilski 

proizvodi, ki jih srečujemo v vsakodnevni uporabi v industriji in povsod drugod. Gre 

za električno opremo, stroje, tlačno opremo, dvigala, ţičnice in podobno, pa tudi 

igrače, medicinske pripomočke, eksplozive … Gre za obseţen paket usklajevalne 

zakonodaje EU iz leta 1985 (novi pristop – NA72) in prenovljene v letu 2008 (Novi 

zakonodajni okvir – NLF73), katere proizvode prepoznamo po oznaki skladnosti 

CE74 in enotni Izjavi EU o skladnosti. Pri tem je ta zakonodaja (za 25 različnih vrst 

proizvodov in njihovih specifičnih lastnosti) zelo razvejana.  

 

                                            

 

 
66

 ISO 9001 – Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve 

67
 ISO 14001 – Sistemi ravnanja z okoljem – Zahteve z navodili za uporabo 

68
 ISO 50001 – Sistemi upravljanja z energijo – Zahteve z navodili za uporabo 

69
 ISO 45001 – Sisteme vodenja varnosti in zdravja pri delu, standard je nasledil standard 

OHSAS 18001  

70
 ISO 26000 – Smernice o druţbeni odgovornosti 

71
 Načrtovanje (proizvodov, procesov) – pojem, ki je določen v tehnični zakonodaji in pomeni 

razvijanje proizvoda ali procesa 

72
 NA – New Approach (angl.) / Novi pristop 

73
 NLF – New Legislative Framework (angl.)   Novi zakonodajni okvir usklajevalne zakonodaje EU 

74
 CE – Conformité Européenne (fr.) / Oznaka skladnosti proizvoda z usklajevalno zakonodajo EU 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_safety_and_health&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhi0s3WElHCHIBpUSPr7Te0qqsIaRg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DNew_Legislative_Framework%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhjpo27qu5_L5W4NQCvHBqQGnG-FFQ
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Za veliko proizvodov, na primer s področja električne in elektronske opremo 

(EEO75), nista »pomembna« samo predpisa o električni varnosti (LVD76) in o 

elektromagnetni zdruţljivosti (EMC77) oz. o radijski opremi (RD78), ampak bi po 

pomembnosti na prvo mesto morali postavljati predpise o okoljsko primerni 

zasnovi (Ecodesign oz. ErP79) in energijskem označevanju ter o vsebnosti 

nevarnih snovi (RoHS80). Ob njih je potrebno upoštevati  tudi predpisa o odpadni 

električni in elektronski opremi (OEEO81) in obseţen paket zakonodaje o 

varovanju človekovega zdravja in okolja pred tveganji, ki jih lahko predstavljajo 

kemikalije (REACH82), in še druge okoljsko naravnane predpise. 

V letu 2016 se je veliko govorilo o prenovitvi predpisov za proizvode, predvsem za 

električno in elektronsko opremo, radijsko opremo, tlačno opremo, dvigala (lifte), 

opremo za uporabo v eksplozivno nevarni atmosferi, po novem zakonodajnem 

                                            

 

 
75

 EEO – Električna elektronska oprema  

76
 LVD – Low Voltage Directive (angl.) / Direktiva o nizki napetosti (Direktiva 2014/35/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj drţav članic v 
zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj 
določenih napetostnih mej) 

77
 EMC – Electromagnetic Compatibility (angl.) / Elektromagnetna zdruţljivost (Direktiva 

2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj 
drţav članic v zvezi z elektromagnetno zdruţljivostjo) 

78
 RD – Radio Equipment Directive (angl.)  / Direktiva 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta 

z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj drţav članic v zvezi z dostopnostjo radijske 
opreme na trgu 

79
 ErP – Energy related Products (angl.)  / Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta 

z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo 
izdelkov, povezanih z energijo 

80
 RoHS – Restriction of Hazardous Substances (angl.) / Vsebnost nevarnih snovi (Direktiva 

2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih 
nevarnih snovi v električni in elektronski opremi) 

81
 OEEO – Odpadna električna elektronska oprema, v ang. WEEE – Waste Electrical and 

Electronic Equipment (angl.) / Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 
2012 o odpadni električni in elektronski opremi 

82
 REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (angl.) / 

Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij (Uredba (ES) št. 1907/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in 
omejevanju kemikalij) 
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okviru NLF iz leta 2008. Gre sicer za zakonodajo po t. i. novem pristopu (NA iz leta 

1985) in proizvode, ki morajo ustrezati zahtevam te usklajevalne zakonodaje EU, 

prepoznamo pa jih po oznaki skladnosti CE. Ena od prenovljenih zahtev je tudi 

zagotavljanje enotne izjave EU o skladnosti v jeziku drţave članice, kjer se 

proizvod prodaja. Seveda mora proizvajalec pred tem izpolniti vse predpisane 

zahteve glede ugotavljanja in potrjevanja skladnosti ter vse dokumentirati v 

predpisani vsebini tehnične dokumentacije, še posebej pa je poudarjena zahteva 

za ocenjevanje tveganj. Vsebina tehnične dokumentacije je določena v vsakem 

usklajevalnem aktu EU v skladu z zadevnim proizvodom. Praviloma mora 

vključevati opis proizvoda in njegovo predvideno uporabo ter zajemati njegovo 

načrtovanje, proizvodnjo in delovanje. Kateri podatki se vključijo v dokumentacijo, 

je odvisno od narave proizvoda in od tega, kaj se s tehničnega vidika šteje za 

potrebno, da se dokaţe skladnost proizvoda z bistvenimi zahtevami ustrezne 

usklajevalne zakonodaje EU ob (prostovoljni) uporabi harmoniziranih standardov. 

Seznam predpisov, ki sestavljajo usklajevalno zakonodajo Novega pristopa (NA iz 

leta 1985), prenovljenih po novem zakonodajnem okviru (NLF iz leta 2008), je 

podan v tabeli v nadaljevanju. 
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Slika 16: Seznam predpisov novega pristopa (NA) po NLF 2008 

Vir: Lastni, 2016 
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V predpisih so obseţno zapisane bistvene varnostne in zdravstvene zahteve. Pri 

doseganju zahtev iz predpisov si lahko pomagamo s standardi. Proizvajalec mora 

v vsakem primeru izvesti in dokumentirati ocenjevanje tveganj v fazi načrtovanja 

proizvoda in pri tem na ta način opredeliti vlogo harmoniziranih standardov pri 

izpolnjevanju veljavnih bistvenih zahtev. Seznami harmoniziranih standardov, 

katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami posameznih 

predpisov, so zelo obširni in se stalno dopolnjujejo, objavlja se jih v Uradnem listu 

EU in so dosegljivi na spletnih straneh Evropske komisije83. 

 

Slika 17: Princip ocenjevanja tveganj, kot ga postavlja EU tehnična zakonodaja 

Vir: Evropska komisija, 2016 (»Modri vodnik« - Blue Guide)
84

 

Proizvajalec pri načrtovanju (razvijanju) proizvoda najprej zasnuje proizvod in 

izdela oceno tveganja. Tako najprej ugotovi, katere predpise in katere zahteve v 

njih mora upoštevati, katere nevarnosti mora obravnavati ter kakšna so tveganja. 

Pri nadaljnjem konstruiranju mora upoštevati ukrepe, ki jih je sprejel. Pri tem lahko 

uporabi rešitve iz harmoniziranih standardov. Uporaba harmoniziranih standardov 

                                            

 

 
83 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en 

84
 "Modri vodnik" o izvajanju pravil EU o proizvodih 2016, 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027/ 

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi49oW1tsTTAhVqOJoKHbG2C5gQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F18027%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fsl%2Frenditions%2Fnative&usg=AFQjCNFLkloa3T7_76j75_yZwiXS9lJarQ
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sicer ni obvezna, vendar pa njihova uporaba ustvari domnevo o skladnosti in so 

zato priporočljivi. Proizvajalec mora vse izvedene postopke, s katerimi dokazuje 

skladnost proizvoda z vsemi zahtevami iz vseh predpisov, ki veljajo za proizvod, 

shraniti v tehnični dokumentaciji. Vsi podatki o izvedenih postopkih skladnosti 

morajo biti razvidni iz Izjave EU o skladnosti. Vsebina tehnične dokumentacije (in 

tudi Izjave EU o skladnosti, navodil in označevanja proizvoda) je določena v 

vsakem posameznem usklajevalnem aktu Unije. 

Glede ocenjevanja tveganj je treba izpostaviti, da mora proizvajalec pri snovanju 

proizvoda tudi takrat, ko obstajajo in so uporabljeni harmonizirani standardi, zajeti 

vse zahteve iz vseh predpisov, ki veljajo za obravnavani proizvod. Kako se pri tem 

tveganja zmanjšujejo, je bistvo načel tehnične zakonodaje EU in s tem tudi načela 

prostovoljne uporabe harmoniziranih standardov. Ocenjevanje tveganj kot 

obvezen postopek pri snovanju proizvodov in obvezna ocena tveganja kot 

sestavni del tehnične dokumentacije (in na primer enotna izjava EU o skladnosti) 

sta med drugim tudi glavna vsebina prenovitve tehnične zakonodaje po NLF. 

Ko govorimo o tehnični dokumentaciji govorimo o dokumentaciji o proizvodu. Če je 

proizvod obravnavan v tehničnih predpisih, sta obvezna vsebina in obseg tehnične 

dokumentacije določena ţe s tehničnimi predpisi. Gre za celokupno dokumentacijo 

o proizvodu, ki nastane pri njegovem načrtovanju: tehnični opisi, izračuni, skice in 

risbe, ki v skladu s tehničnimi predpisi in standardi, stanjem tehnike in tehnologije 

ter dobro inţenirsko prakso (pravili stroke) nedvoumno definirajo proizvod in vse 

njegove sestavne dele in materiale, dokazujejo tudi pravilnost snovanja, izvajanja 

ocenjevanja in obvladovanja tveganj, oblikovanja in konstruiranja ter končnega 

definiranja. Sestavni del tehnične dokumentacije so tudi definicije, vezane za 

embaliranje, manipulacijo, transport in vzdrţevanje proizvoda. 

Za velik del proizvodov vsebino tehnične dokumentacije določajo prav tehnični 

predpisi t. i. Novega pristopa (NA 1985) in posodobljeni po novem zakonodajnem 

okviru (NLF 2008); preden proizvajalec te proizvode označi z oznako CE in izda 

Izjavo EU o skladnosti, mora v fazi načrtovanja izvesti vse predpisane postopke 

ugotavljanja in potrjevanja skladnosti ter zagotoviti skladnost tudi v serijski 

proizvodnji (tudi pri eventualni sestavi proizvoda izven proizvodnega procesa). Vse 
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to mora proizvajalec dokumentirati v tehnični dokumentaciji, ki mora biti na 

razpolago še deset let po tem, ko je bil dan na trg zadnji proizvod. 

Tehnično dokumentacijo ne smemo zamenjevati s spremno dokumentacijo - 

navodila (uporabniški priročnik), izjave o skladnosti, garancija, kar je skladno z 

zakonodajo dolţan proizvajalec priloţiti k proizvodu v prometu in za kupca oz. 

uporabnika proizvoda.  

5.2.1 Vloga in pomen standardov 

Ko govorimo o standardih, moramo pravilno razumeti vlogo in pomen 

standardizacije ter jo nedvoumno razlikovati od tehnične zakonodaje, kljub njuni 

tesni povezanosti na področju proizvodov. 

Predmet urejanja standardizacije v EU (pravila o sodelovanju med evropskimi 

organizacijami za standardizacijo, nacionalnimi organi za standardizacijo, 

drţavami članicami in Komisijo, za nastajanje evropskih standardov in evropskih 

standardizacijskih dokumentov za proizvode in za storitve v podporo zakonodaji in 

politikam Unije in drugo) je Uredba (EU) št. 1025/2012 o evropski standardizaciji 

(ESR, 2012)85. 

Glavni cilj standardizacije je opredelitev prostovoljnih tehničnih specifikacij ali 

specifikacij kakovosti, ki jih lahko izpolnjujejo sedanji ali prihodnji proizvodi, 

proizvodni procesi ali storitve. Standardizacija lahko zajema različna vprašanja, 

kot so standardizacija različnih stopenj/velikosti določenega proizvoda, tehnične 

specifikacije na trgih proizvodov, ali storitev, za katero sta zdruţljivost in 

interoperabilnost z drugimi proizvodi ali sistemi bistveni. 

Uredba med drugim uvodoma opredeljuje pojem „standard“ kot tehnično 

specifikacijo, ki jo je sprejel priznan organ za standardizacijo za večkratno ali 

stalno uporabo, skladnost, s katero ni obvezna in sodi v eno od naslednjih 

kategorij: 

                                            

 

 
85

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32012R1025 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32012R1025
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 »mednarodni standard« pomeni standard, ki ga je sprejel mednarodni organ za 

standardizacijo, 

 »evropski standard« pomeni standard, ki ga je sprejela evropska organizacija 

za standardizacijo, 

 »harmonizirani standard« pomeni evropski standard, sprejet na podlagi 

zahteve Komisije za uporabo usklajevalne zakonodaje Unije, 

 »nacionalni standard« pomeni standard, ki ga je sprejel nacionalni organ za 

standardizacijo. 

Uredba določa, da »tehnična specifikacija« pomeni dokument, ki predpisuje 

tehnične zahteve, ki jih mora izpolniti proizvod, proces, storitev ali sistem, in ki 

določa eno ali več od na primer zahtevane lastnosti proizvoda, kot so raven 

kakovosti, delovanje, interoperabilnost, varstvo okolja, zdravje, varnost ali mere, 

vključno z zahtevami, ki se uporabljajo za proizvod v zvezi z imenom, pod katerim 

se proizvod prodaja, izrazjem, simboli, preskušanjem in načini preskušanja, 

embalaţo, označevanjem ali etiketiranjem in postopki za ugotavljanje skladnosti. 

Evropski standardi imajo na notranjem trgu zelo pomembno vlogo, na primer 

preko uporabe harmoniziranih standardov za zagotavljanje skladnosti proizvodov, 

ki bodo dani na trg, z bistvenimi zahtevami za te proizvode, ki jih določa ustrezna 

usklajevalna zakonodaja Unije. Uredba ESR (2012) pa takšne zahteve natančno 

opredeljuje, da bi preprečila napačno razlaganje standardizacije. 

5.2.2 Vloga priglašenih organov v zagotavljanju skladnosti 

Proizvajalec, ki natančno pozna postopek načrtovanja in proizvodnje, je 

najprimernejši za izvedbo postopka ugotavljanja skladnosti. Ugotavljanje 

skladnosti zato ostaja obveznost izključno le za proizvajalca. Napačno je mišljenje, 

da lahko vključitev tretjih oseb (t.i. priglašenih organov) nadomesti to 

proizvajalčevo obveznost in odgovornost. 
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Vključevanje priglašenih organov (NB86) predpisi določajo kot obvezno samo za 

proizvode s povečanimi in najvišjimi tveganji. Od velikosti tveganj je odvisno, kako 

visoka je stopnja vključenosti priglašenih organov v fazi načrtovanja proizvodov in 

v fazi proizvodnje. 

Večina proizvodov, ki jih predpisi obravnavajo kot stroje in električno opremo, ne 

zahteva vključenosti priglašenih organov. Še posebej to velja v primeru, če 

proizvajalec pri zagotavljanju skladnosti uporablja (neobvezne) harmonizirane 

standarde za proizvode. 

Predpisana vključenost priglašenih organov je večja pri proizvodih z visokimi 

tveganji npr. z velikimi delovnimi tlaki in volumni pri tlačni opremi, varnosti ljudi pri 

dviganju z dvigali (»lifti«), uporabi ţičniških naprav, pri osebni varovalni opremi, pri 

medicinskih pripomočkih, pri varstvu okolja zaradi emisij npr. hrupa ter pri 

zagotovitvi natančnosti pri npr. merilnih inštrumentih. 

Za opredeljevanje obveznosti proizvajalcev in njihovih moţnosti pri vključevanju 

priglašenih organov je vzpostavljen t.im. modulni sistem s t.im. moduli ugotavljanja 

in potrjevanja skladnosti od A do H. Modulni sistem je bil določen ţe v letu 1990 s 

Sklepom (EGS87) 90/683 in potem s Sklepom (EGS) 93/465 ter zadnjim danes 

veljavnim Sklepom (ES) 768/200888. 

Predpisi glede (obvezne) vključenosti t.im. priglašenih organov v dokazovanje 

skladnosti v fazi načrtovanja proizvoda in v fazi proizvodnje to največkrat 

povezujejo na stopnjo tveganja, ki jo predstavljajo proizvodi za uporabnika oz. 

okolje in tudi glede na to, ali je proizvajalec pri dokazovanju skladnosti uporabil 

                                            

 

 
86

 NB - Notified Body (angl.) / priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti, ki izvaja dejavnosti 
ugotavljanja skladnosti, vključno z umerjanjem, preskušanjem, certificiranjem in pregledovanjem 
seznam organov je dosegljiv na:  
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main,  

87
 EGS - Evropska gospodarska skupnost / (EEC) European Economic Community (angl.),  

88
 Sklep št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za 

trţenje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?uri=CELEX:32008D0768 
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harmonizirane standarde. Večja kot so tveganja, večja je vključenost priglašenih 

organov, še posebej, če proizvajalec ni uporabil harmoniziranih standardov. 

V vsaki usklajevalni zakonodaji EU tako posebej lahko najdemo različne moţne 

postopke v kombinaciji z moduli, kot so predstavljeni na sliki v nadaljevanju. 

 

Slika 18: Modulna shema 

Vir: Lasten, 2016 

Pri npr. tlačni opremi so postopki in vključenost priglašenega organa odvisni od 

vrste (nevarnosti) medija in kategorije opreme, te pa so odvisne od velikosti 

opreme in pritiska. Pri načrtovanju opreme proizvajalec določi kategorijo s 

pomočjo preglednic (diagramov) v prilogah predpisa. 

Za proizvode, ki predstavljajo največja tveganja (tlačna oprema z največjimi 

volumni in pritiski, osebna varovalna oprema za varovanje pred najvišjimi 

(smrtnimi) nevarnostmi, dvigala-lifti, plinske naprave, zahtevni merilni inštrumenti, 

medicinski pripomočki …) se poleg vključenosti priglašenega organa v fazi 
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načrtovanja (razvijanja) zahteva njegovo vključenost tudi v fazi proizvodnje. Na 

proizvodih to prepoznamo s pripisano (štirimestno) številko priglašenega organa, 

ki pri proizvajalcu izvaja nadzor skladnosti v proizvodnji. Navedena je poleg 

oznake skladnosti CE. 

5.2.3 Proizvodi po predpisih NA in kot gradbeni proizvodi 

Imamo tudi proizvode, ki so v osnovi sicer gradbeni proizvodi, a so opremljeni tudi 

npr. z električnim oz. elektronskim krmiljenjem. Zato morajo ustrezati zahtevam 

predpisov za vsa ta področja in biti obravnavani torej tudi kot električna 

elektronska oprema. Imeti morajo med drugim tudi vse označitve in izjavo EU o 

skladnosti (v slovenskem jeziku) po Direktivi za električno opremo (LVD) 

2014/35/EU in RoHS 2011/65/EU). Ustrezati morajo tudi vsem zahtevam po 

Uredbi (EU) št. 305/2011 za gradbene proizvode ali pa slovenskemu Zakonu o 

gradbenih proizvodih (ZGPro–1), če gre za gradbene proizvode, za katere še ne 

obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije. Imeti morajo torej tudi izjavo o 

lastnostih, označeni pa morajo biti po vseh predpisih, ki za njih veljajo. Eden od 

zadnjih aktualnih primeri takšnih proizvodov so npr. različni kabli po EN 5057589. 

Take zahteve ţe dlje časa veljajo za številne primere stavbnega pohištva s pogoni 

ter male čistilne naprave, javljalnike dima, prometno signalizacijo, sanitarne 

kabine, masaţne kadi, različne grelnike in grelne naprave, kamine, kotle, 

štedilnike, sisteme za odkrivanje poţara, javljanje dima, gašenje … Vse to so 

proizvodi, ki jih je treba obravnavati kot gradbene proizvode in glede na njihovo 

izvedbo tudi kot na primer: stroje, električno in elektronsko opremo, radijsko 

opremo, glede EMC, glede RoHS, glede okoljsko primerne zasnove proizvodov, ki 

rabijo energijo. 

Četudi se zakonodaja za proizvode sprejema zelo razdrobljeno, mora biti vsak 

proizvod, kadar je ta predmet različnih predpisov, obravnavan enotno in celovito 

po vseh predpisih. Enotna oznaka skladnosti CE in enotna izjava EU o skladnosti 

                                            

 

 
89

 EN 50575:2014/A1:2016, Elektroenergetski, krmilni in komunikacijski kabli – Kabli za splošno 
uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti poţaru 
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sta tipičen dokaz za to. Tako mora biti obravnavana tudi tehnična dokumentacija in 

ocena tveganja znotraj nje, torej po vseh predpisih, ki veljajo za proizvod. Ţal je 

specifičnost zakonodaje za gradbene proizvode narekovala, da se je ta del 

predpisov izločil iz enotne izjave EU o skladnosti in zahteva ločeno Izjavo o 

lastnostih. Še naprej pa ostajajo zahteve po (eni) oznaki skladnosti CE in tudi npr. 

smiselno enotnem označevanju, navodilih in tehnični dokumentaciji. Za proizvode, 

ki so predmet tako predpisov za gradbene proizvode kot tudi drugih (LVD, EMC, 

RoHS…), mora obstajati enotno dokazilo o skladnosti oz. jasna medsebojna 

povezava med Izjavo EU o skladnosti in Izjavo o lastnostih. 

5.3 GRADBENI PROIZVODI 

Veliko je proizvodov, ki so namenjeni za vgraditev90 v objekte91 in jih je treba 

obravnavati kot gradbene proizvode92 po evropski Uredbi (EU93) št. 305/2011 

(Uredba CPR94) in upoštevati (obvezno) uporabo harmoniziranih standardov ali 

drugih tehničnih specifikacij95, ki določajo zahteve za zagotavljanje 

nespremenljivosti tistih lastnosti proizvodov, ki vplivajo na osnovne zahteve 

objektov. V Prilogi I k Uredbi CPR so zahteve za objekte, ki morajo biti ob 

primernem vzdrţevanju izpolnjene ves čas ekonomsko sprejemljive ţivljenjske 

                                            

 

 
90

 Graditev (objektov) je projektiranje, dovoljevanje in gradnja 

91
 Objekt je stavba, gradbeni inţenirski objekt ali drug gradbeni poseg, narejen z gradbenimi, 

zaključnimi gradbenimi ali inštalacijskimi deli, sestavljen iz gradbenih proizvodov, proizvodov ali 
naravnih materialov, skupaj s trajno vgrajenimi inštalacijami in napravami v objektu, ki so 
namenjene delovanju objekta (GZ) 

92
 Gradbeni proizvodi – proizvodi oz. sklopi proizvodov, ki so namenjeni za trajno vgradnjo v 

gradbene objekte in katerih lastnosti vplivajo na lastnosti gradbenih objektov 

93
 Od leta 2010 se v vseh usklajenih (harmoniziranih) dokumentih na notranjem trgu EU uporablja 

enotna (v vsej jezikih drţav članic) okrajšava EU za European Union/Evropska unija; za razliko od 
EC/ES (European Community/Evropska skupnost, ko se je (kratica EC) morala v vseh zapisih v 
različnih jezikih drţav članic EU navajati v vsakokratnem jeziku drţave članice (EC, EG, CE …, ES) 
oz. še pred tem EEC/EGS … 

94
 CPR – Construction Products Regulation – Uredba (EU) št. 305/2011 o določitvi usklajenih 

pogojev za trţenje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS 

95
 Druge oblike zapisovanja zahtev za proizvod kot npr. za gradbene proizvode: Evropski 

ocenjevalni dokumenti (EAD) kot podlaga za Evropske tehnične ocene (ETA) in tudi npr.: TSG – 
tehnične smernice v graditvi objektov, pa tudi: zahteve kupca proizvoda, zahteve proizvajalca 
(kupca) do dobavitelja materiala … 
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dobe objekta in h katerih izpolnitvi morajo prispevati gradbeni proizvodi, določene 

kot: mehanska odpornost in stabilnost, varnost pri poţaru, higiena, zdravje in 

okolje, varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo in 

ohranjanje toplote ter trajnostna raba naravnih virov. V današnjem času je vse več 

proizvodov za splošno uporabo za gradbena dela, ki morajo ustrezati tudi glede na 

zahteve za odpornost proti poţaru ali pa npr. splošnim varnostnim in zdravstvenim 

in higienskim zahtevam. Če se torej takšni proizvodi vgrajujejo v objekte, jih 

moramo obravnavati tudi kot gradbene proizvode in morajo ustrezati tudi vsem 

zahtevam po Uredbi (EU) št. 305/2011 za gradbene proizvode (Uredba CPR) ali 

pa slovenskemu Zakonu o gradbenih proizvodih (ZGPro–196), če gre za gradbene 

proizvode, za katere še ne obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije, imeti 

morajo tudi Izjavo o lastnostih  

Ob objavi standarda ali druge (harmonizirane) tehnične specifikacije za gradbene 

proizvode v EU in v RS je določen tudi sistem AVCP97 (sistem za ocenjevanje in 

preverjanje nespremenljivosti lastnosti), in sicer: 1+,1, 2+, 3, 4. Kateri sistem bo 

proizvajalec izbral, je odvisno od vrste gradbenega proizvoda oz. pomembnosti 

bistvenih značilnosti in lastnosti gradbenega proizvoda glede na osnovne zahteve 

za gradbene objekte. Sistem AVCP pove, katere naloge pri ocenjevanju in 

preverjanju nespremenljivosti lastnosti proizvoda lahko opravi proizvajalec sam in 

kakšna mora biti stopnja vključenosti neodvisne tretje strani (priglašenega 

organa). Sisteme je za druţine proizvodov določila Evropska komisija skupaj z 

drţavami članicami in jih objavila kot sklepe v Uradnem listu EU. Navedeni 

postopki v okviru Uredbe CPR temeljijo na naslednjih elementih: 

 tovarniška kontrola proizvodnje98, 

                                            

 

 
96

 ZGPro–1 – Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13) – Ta zakon določa pogoje za 
dajanje na trg gradbenih proizvodov, za katere ne obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije iz 
10. točke 2. člena Uredbe (EU) št. 305/2011; zakon ureja tudi postopek določitve organov za 
slovenska tehnična soglasja in postopek podelitve slovenskih tehničnih soglasij. 

97
 AVCP – Assessment and Verification of Constancy of Performance (angl.) / Sistem za 

ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti 

98
 „tovarniška kontrola proizvodnje“ pomeni dokumentirano, stalno in notranjo kontrolo proizvodnje 

v tovarni v skladu z ustreznimi harmoniziranimi tehničnimi specifikacijami. 
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 začetni pregled proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje, 

 stalen nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniške kontrole proizvodnje, 

 določitev tipa proizvoda na podlagi preskušanja tipa (vključno z vzorčenjem),  

 inšpekcijsko preskušanje vzorcev, odvzetih preden je proizvod dan na trg. 

Sistemov AVCP je pet: 1+, 1, 2+, 3 in 4. Razdelitev nalog proizvajalca in 

priglašenega organa je razvidna s slike 19. 

 

Slika 19: Sistemi AVCP za gradbene proizvode  

Vir: MGRT, 2018 

Postopki potrjevanja skladnosti so konkretno določeni v harmoniziranem 

standardu oz. drugi harmonizirani tehnični specifikaciji v dodatku (npr. ZA.2 

standarda). Navedeni sistemi veljajo za določene namene uporabe, stopnje in 

razrede, navedene v preglednici ZA.1 standarda. Vse to ustreza predhodnim 
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odločitvam Evropske komisije, ki v obliki sklepov za posamezne vrste (druţine) 

gradbenih proizvodov določa postopke potrjevanja skladnosti 99. 

Osnovna uvodna določba iz Uredbe CPR določa, da morajo vsi gospodarski 

subjekti100, ki sodelujejo v dobavni in distribucijski verigi, sprejeti ustrezne ukrepe, 

s katerimi zagotovijo, da dajejo na trg101 samo tiste gradbene proizvode ali 

omogočijo dostopnost na trgu102 samo tistih proizvodov, ki so v skladu z uredbo, s 

čimer zagotovijo bistvene značilnosti103 in lastnosti gradbenih proizvodov104 in 

izpolnitev osnovnih zahtev za gradbene objekte105. Izvajanje postopkov skladnosti, 

označevanje in izdaja listin so obveznosti proizvajalca106. Uredba CPR omogoča 

enoten sistem (metode) ocenjevanja in deklariranja lastnosti (z izjavo o lastnostih), 

ne posega pa v sistem gradbenih predpisov drţav članic. Zahtevane lastnosti 

gradbenega proizvoda v predpisanih vrednostih določijo zakonodajalci v drţavah 

članicah, pri tem pa morajo upoštevati enoten tehnični jezik, izraţen v 

harmoniziranih tehničnih specifikacijah (na primer: CPR in EN 14351–1107 

nalagata proizvajalcu obvezno navajanje lastnosti stavbnega pohištva (toplotna 

prehodnost, prepustnost zraka, vodoodpornost, odpornost proti vetru) na točno 

                                            

 

 
99

 http://mgrt.arhiv-
spletisc.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_storitve_in_proizvode/podrocje_proizvod
ov/gradbeni_proizvodi/seznam_sklepov_evropske_komisije_o_postopkih_potrjevanja_skladnosti_g
radbenih_proizvodov/index.html 

100
 „gospodarski subjekt“ pomeni proizvajalca, uvoznika, distributerja ali pooblaščenega zastopnika. 

101
 „dajanje na trg“ pomeni, da je gradbeni proizvod prvič dostopen na trgu Unije. 

102
 „dostopnost na trgu“ pomeni vsako dobavo gradbenega proizvoda za distribucijo ali uporabo na 

trgu Unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi za plačilo ali brezplačno 

103
 „bistvene značilnosti“ pomenijo značilnosti gradbenega proizvoda, ki se nanašajo na osnovne 

zahteve za gradbene objekte 

104
 „lastnosti gradbenega proizvoda“ pomenijo lastnosti v zvezi s pomembnimi bistvenimi 

značilnostmi, izraţene z ravnijo, razredom ali opisno 

105
 „gradbeni objekt“ pomeni objekte visoke in nizke gradnje 

106
 „proizvajalec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki proizvaja gradbeni proizvod ali za 

katero se tak proizvod oblikuje ali proizvaja in ga trţi pod svojim imenom ali blagovno znamko 

107 EN 14351–1:2006+A2:2016 Okna in vrata–Standard za proizvod, zahtevane lastnosti –1. del: 

Okna in zunanja vrata 

http://mgrt.arhiv-spletisc.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_storitve_in_proizvode/podrocje_proizvodov/gradbeni_proizvodi/seznam_sklepov_evropske_komisije_o_postopkih_potrjevanja_skladnosti_gradbenih_proizvodov/index.html
http://mgrt.arhiv-spletisc.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_storitve_in_proizvode/podrocje_proizvodov/gradbeni_proizvodi/seznam_sklepov_evropske_komisije_o_postopkih_potrjevanja_skladnosti_gradbenih_proizvodov/index.html
http://mgrt.arhiv-spletisc.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_storitve_in_proizvode/podrocje_proizvodov/gradbeni_proizvodi/seznam_sklepov_evropske_komisije_o_postopkih_potrjevanja_skladnosti_gradbenih_proizvodov/index.html
http://mgrt.arhiv-spletisc.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_storitve_in_proizvode/podrocje_proizvodov/gradbeni_proizvodi/seznam_sklepov_evropske_komisije_o_postopkih_potrjevanja_skladnosti_gradbenih_proizvodov/index.html
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predpisan način, konkretne zahtevane vrednosti teh lastnosti pa lahko določijo 

drţave članice v svojih gradbenih predpisih). 

V primeru, da za gradbeni proizvod ni na razpolago harmonizirane tehnične 

specifikacije, ima proizvajalec več moţnosti. Najprimernejša je ta, da s pomočjo 

organa za tehnično ocenjevanje (TAB108), kljub temu da za njegov proizvod ne 

obstaja EAD109, poskuša pridobiti ETA110. Če pridobitev ETA ni moţna, potem 

proizvajalcu ostane moţnost, da zagotovi skladnost svojega proizvoda z 

zahtevami nacionalnega standarda ali druge javno dostopne tehnične 

specifikacije, ki predstavljajo stanje tehnike in tehnologije. Če tudi tega ni, potem si 

mora proizvajalec za svoj proizvod zagotoviti nacionalno tehnično specifikacijo – 

Slovensko tehnično soglasje STS111. Pri tem mora za to angaţirati slovenski organ 

za slovenska tehnična soglasja, ki je lahko tudi TAB. Postopek pridobitve STS je 

določen v 10. členu ZGPro–1. Po pridobitvi STS oz. v primeru uporabe 

nacionalnega standarda ali druge nacionalne tehnične specifikacije (nTS112), je 

celoten postopek podoben, kot če bi obstajala harmonizirana tehnična 

specifikacija (hTS113) samo s to razliko, da na koncu proizvod ne sme biti označen 

z oznako skladnosti CE. Vse aktivnosti v tem primeru proizvajalec izvaja po 

ZGPro–1 ob smiselni uporabi CPR. 

Proizvajalec gradbenega proizvoda mora zagotavljati svojo tehnično 

dokumentacijo, s katero med drugim v primeru nadzora trga na podlagi 

argumentirane zahteve pristojnega organa dokaţe ustreznost izdane Izjave o 

lastnostih. V tehnični dokumentaciji proizvajalec opiše vse ustrezne elemente v 

zvezi z zahtevanim sistemom ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti 

lastnosti. Če so lastnosti gradbenega proizvoda, ki jih je proizvajalec navedel v 

                                            

 

 
108

 TAB – Technical Assessment Body (angl.) / Organ za tehnično ocenjevanje 

109
 EAD – European Assessment Document (angl.) /Evropski ocenjevalni dokument 

110
 ETA – European Technical Assessment (angl.) / Evropska tehnična ocena 

111
 STS – Slovensko tehnično soglasje 

112
 nTS – Nacionalna tehnična specifikacija  

113
 hTS – Harmonizirana tehnična specifikacija (hEN, EAD) 
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Izjavi o lastnostih, doseţene (pod pogojem, da je gradbeni proizvod pravilno 

nameščen oz. vgrajen), morajo biti zagotovljena navodila in varnostne informacije, 

ki jih mora proizvajalec zagotoviti v skladu s šestim odstavkom člena 11 Uredbe 

CPR. Gradbeni proizvod, ki se prodaja v EU in ga obravnava harmonizirani 

evropski standard ter se je zanj končalo prehodno obdobje ali če je bila za 

gradbeni proizvod izdana evropska tehnična ocena, mora biti označen z oznako 

CE. Drugi gradbeni proizvodi se z oznako CE ne smejo označevati. 

Zakonodaja za gradbene proizvode v EU določa, da so lahko dani na trg samo tisti 

gradbeni proizvodi (za vgraditev v objekte), za katere je proizvajalec izpolnil vse 

zahteve, ki so določene z Uredbo (EU) številka 305/2011 in relevantno 

harmonizirano tehnično specifikacijo, da je lahko proizvod označil tudi z oznako 

skladnosti CE in vsemi drugimi predpisanimi podatki. To je skupaj z zagotovitvijo 

Izjave o lastnostih pogoj za veljavnost načela prostega pretoka blaga na celotnem 

notranjem trgu EU. Brez izpolnjenih zahtev iz predpisov gradbeni proizvod ne 

more (ne sme) biti vključen v projektno dokumentacijo in seveda ne dobavljen za 

vgradnjo v objekt. Zahteva o vgradnji v objekt samo tistih proizvodov, ki so skladni 

z zahtevami predpisov, izhaja tudi iz določb Zakona o graditvi objektov (ZGO–1114) 

oz. Gradbenega zakona (GZ115) in njunih podzakonskih predpisov. Izvajalci 

gradbenih (inštalacijskih) del potrebujejo proizvajalčeva dokazila o skladnosti, da 

lahko pripravijo vso dokumentacijo o materialu za dokazilo o zanesljivosti objektov, 

kar je osnova za tehnični pregled objekta. 

O zakonodaji za gradbene proizvode, za katere obstajajo  harmonizirane tehične 

specifikacije je Evropska Komisija izdala tudi poseben priročnik za izvajanje 

Uredbe (EU) o gradbenih proizvodih, ki ga je pripravila Evropska komisija 

(European Commission, 2015). 

 
                                            

 

 
114

 ZGO – Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 
– popr., 92/05 – ZJC–B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud–1, 20/11 
– odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) 

115
 GZ – Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17); datum začetka uporabe 1. 6. 2018 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
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Priročnik v slovenskem jeziku iz leta 2015 je dosegljiv na spletnih straneh EU 

(European Commission, 2015). 

 

Slika 20: Naslovnica brošure Označevanje gradbenih proizvodov z oznako CE 

Vir: http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8419&lang=en&tpa_id=1050&title=CE-marking-

for-construction-products-%27step-by-step%27-guide-now-available-in-all-EU-languages  

5.4 ENERGETSKA ZAKONODAJA 

Zakonodajo Novega pristopa in zakonodajo o gradbenih proizvodih moramo 

obravnavati tudi v povezavi z energetsko zakonodajo116 in sicer predvsem glede 

učinkovite rabe energije in zahtev o energetski učinkovitosti proizvodov117. 

Prenovljena tehnična zakonodaja Novega pristopa (NA 1985) po novem 

zakonodajnem okviru NLF 2008 za električno elektronsko opremo (EEO) in druge 

vrste proizvodov ne določa kot »pomembna« samo predpisa glede električne 

varnosti (LVD) in glede EMC oz. radijske  opreme (RED). Ţe dolgo časa bi morali 

vsi proizvajalci, celotna stroka in okolje postavljati po pomembnosti na prvo mesto 

npr. predpise o okoljsko primerni zasnovi (EcoDesign) in energijskem označevanju 

…. Pri zakonodaji glede okoljsko primerne zasnove proizvodov gre ravno tako za 

zakonodajo t.i. Novega pristopa, ki v EU temelji na krovni direktivi 2009/125/ES118 

                                            

 

 
116

 https://www.energetika-portal.si/predpisi/   

117
 https://www.energetika-portal.si/dokumenti/statisticne-publikacije/arhiv-publikacij-aure/ 

118
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX:32009L0125 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8419&lang=en&tpa_id=1050&title=CE-marking-for-construction-products-%27step-by-step%27-guide-now-available-in-all-EU-languages
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8419&lang=en&tpa_id=1050&title=CE-marking-for-construction-products-%27step-by-step%27-guide-now-available-in-all-EU-languages
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8419&lang=en&tpa_id=1050&title=CE-marking-for-construction-products-%27step-by-step%27-guide-now-available-in-all-EU-languages
https://www.energetika-portal.si/predpisi/
https://www.energetika-portal.si/dokumenti/statisticne-publikacije/arhiv-publikacij-aure/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX:32009L0125
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwiDk6_qivnQAhUFfiwKHeIoBaMQFghAMAY&url=http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/12321/attachments/1/translations/sl/renditions/native&usg=AFQjCNFDJl5rnZOpK7V-X1HTPblvFIlevw&cad=rja
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(ErP, 2019) in na njeni osnovi izdanih uredbah (EU) za posamezne vrste 

proizvodov. Poleg aktualnosti ob prenovitvi tehnične zakonodaje NA po NLF 2008 

je potrebno ustrezno slediti tudi vsem stalno dopolnjujočim zahtevam za proizvode 

glede učinkovite rabe energije. 

Veliko tega (o energetski učinkovitosti) je med drugim določila tudi Direktiva 

Evropskega parlamenta in Sveta številka 2012/27/EU o energetski učinkovitosti 

(EEA, 2012)119. Direktiva je med drugim uvedla tudi spremembi direktiv: 

 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno 

zasnovo izdelkov in   

 2010/30/EU120 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih 

z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku. 

EEA121 (2012) je posegla tudi na področje Direktive 2010/31/EU o energetski 

učinkovitosti stavb (EPB122, 2010)123. Ta direktiva EEA (2012/27/EU) je med 

drugim usmerjena tako tudi v izkoriščanje znatnih moţnosti prihranka energije, ki 

jih predstavljajo izdelki, povezani z energijo. Zato je bila direktiva izdana z 

namenom pospešiti in razširiti izvajanje Direktive 2009/125/ES o okoljsko primerni 

zasnovi izdelkov in Direktive 2010/30/EU, zamenjane z Uredbo (EU) št. 2017/369 

o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami. Pri uporabi naj bi 

prednost imeli izdelki, ki imajo glede na okoljsko primerno zasnovo izdelkov 

največjo moţnost prihranka energije. 

Drţave članice naj bi po direktivi o energetski učinkovitosti 2012/27/EU (EEA, 

2012) določile zahteve glede energetske učinkovitosti v skladu z Direktivo 

2010/31/EU (EPB, 2010) o energetski učinkovitosti stavb in ob upoštevanju 

                                            

 

 
119

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32012L0027  

120
 Direktiva 2010/30/EU je bila zamenjana z Uredbo (EU) št. 2017/1369  https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017R1369 (ELR, 2017) 

     ELR – Energy Label Regulation (angl.) 

121
 EED - Energy Efficiency Amending (angl.) 

122
 EPB - Energy Performance of Buildings (angl.) 

123
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0031  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32012L0027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017R1369
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017R1369
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0031
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Direktive 2009/125/ES (ErP, 2009) glede okoljsko primerne zasnove izdelkov ter 

njenih izvedbenih ukrepov. Zato je bilo treba direktivi za proizvode in direktivo za 

stavbe ustrezno spremeniti, vse z namenom za doseganje cilja direktive o 

energetske učinkovitosti in sicer uresničitve enega od ciljev Unije o 20-odstotnem 

povečanju energetske učinkovitosti do leta 2020 in priprave podlage za nadaljnje 

izboljšanje energetske učinkovitosti po letu 2020. 

(Poleg tega je EEA (2012) od drţav članic tudi zahtevala, da so do 30. aprila 2014 

oblikovale in objavile dolgoročne strategije obnove stavb, ki je bistvena obveznost, 

glede na to, da se skoraj 40 % končne energije porabi v gospodinjstvih, javnih in 

zasebnih poslovnih prostorih, trgovinah in drugih stavbah …). 

Da bi drţave članice to dosegle zadovoljivo, so bili z direktivo 2012/27/EU (EEA, 

2012) sprejeti ti dodatni ukrepi za energetsko učinkovitost, in ker se ta cilj laţje 

doseţe na ravni Unije, je Unija sprejela ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti 

iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. 

Ker je popoln prenos direktive o energetski učinkovitosti v nacionalni pravni red 

drţav članic zahteval dolgoročno načrtovanje, je Komisija še pred rokom za 

prenos te direktive (5. Junija 2014) izdala tudi sporočilo in spremne delovne 

dokumente v obliki smernice Komisije  o izvajanju  direktive  o  energetski  

učinkovitosti     

Republika Slovenija je veliko vsega tega določila v svojem Energetskem zakonu 

EZ-1. Tako so v III. poglavju (Energetska učinkovitost) določene: 

 v 1. oddelku: Zahteve za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z 

energijo v 327. člen določene okoljske zahteve za proizvode na trgu in v 

uporabi,  

 v 2. oddelku: Energijsko označevanje proizvodov pa je v 328. členu določeno 

energijsko označevanje proizvodov na trgu.  

 v 3. oddelku EZ-1 so določbe glede energetske učinkovitost stavb in npr. v 

333. členu tudi glede energetske izkaznice … 
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5.4.1 Okoljsko primerna zasnova proizvodov 

Za izvajanje 327. člena EZ-1 glede okoljsko primerne zasnove proizvodov in s tem 

direktive 2009/125/ES (pred njo direktive: 2005/32/ES) je v RS izdana tudi še 

dodatna Uredba o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, 

povezanih z energijo (Uradni list RS, št. 76/2014), ki pomeni torej prevzem EU 

predpisa: Direktiva 2009/125/ES in uvaja v RS neposredno uporabo Uredb 

Komisije (ES oz. EU) o izvajanju Direktive 2005/32/ES oz. 2009/125/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo: 

 gospodinjskih hladilnih aparatov - št. 643/2009 z dne 22. julija 2009, 

 televizorjev - št. 642/2009 z dne 22. julija 2009, 

 gospodinjskih pralnih strojev - št. 1015/2010 z dne 10. novembra 2010, 

 gospodinjskih pomivalnih strojev - št. 1016/2010 z dne 10. novembra 2010, 

 gospodinjskih ter pisarniški opremi - št. 1275/2008 z dne 17. decembra 2008, 

spremenjena z 642/2009 in 801/2013, 

 neusmerjenih svetil v gospodinjstvu - št. 244/2009 z dne 18. 3. 2009, 

spremenjene z 859/2009 z dne 18. 9. 2009, 

 fluorescenčnih sijalk brez vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostnih 

sijalk in predstikalnih naprav in svetilk za delovanje teh sijalk - št. 245/2009 z 

dne 18. 3. 2009, 

 zunanjih napajalnikov v stanju brez obremenitve in njihov povprečni izkoristek 

pod - obremenitvijo - št. 278/2009 z dne 6. 4. 2009, 

 elektromotorjev - št. 640/2009 z dne 22. 7. 2009, 

 samostojnih obtočnih črpalk in obtočnih črpalk, namenjenih vgradnji v izdelke - 

št. 641/2009 z dne 22. 7. 2009, 

 ventilatorjev, ki jih poganjajo motorji z električno vhodno močjo med 125 W in 

500 kW - št. 327/2011 z dne 30. 3. 2011, 

 klimatskih naprav in komfortnih ventilatorjev - št. 206/2012 z dne 6. 3. 2012, 

 vodnih črpalk - št. 547/2012 z dne 25. 6. 2012, 

 računalnikov in računalniških streţnikov - št. 617/2013 z dne 26. 6. 2013, 

 sesalnikov - št. 666/2013 z dne 8. 7. 2013, 

 grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov - št. 813/2013 z dne 2. 8. 2013, 

 grelnikov vode in hranilnikov tople vode - št. 814/2013 z dne 2. 8. 2013, 
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 gospodinjskih pečic, kuhalnih plošč in kuhinjskih nap - št. 66/2014 z dne 14. 1. 

2014, 

 majhnih, srednjih in velikih transformatorjev – št. 548/2014 z dne 21. 5. 2014, 

 prezračevalnih enot – št. 1253/2014 z dne 7.7.2014, 

 usmerjenih sijalk, sijalk s svetlečimi diodami in pripadajoče opreme – št. 

2015/1428, 

 profesionalnih hladilnih omar za shranjevanje, omar za hitro hlajenje in 

zamrzovanje – št. 2015/1095, 

 lokalnih grelnikov prostorov na trdno gorivo – št. 2015/1185, 

 lokalnih grelnikov prostorov – št. 2015/1188, 

 kotlov na trdno gorivo – št. 2015/1189. 

Evropska komisija je v letu 2019 sprejela 8 prenovljenih izvedbenih uredb za 

okoljsko primerno zasnovo, ki so določile energetsko učinkovitost in druge zahteve 

za obstoječe skupine izdelkov, dodala pa je tudi dve novi in sicer za: 

 hladilniki s funkcijo neposredne prodaje (npr. hladilniki v supermarketih, 

avtomati za hladne pijače), 

 oprema za varjenje. 

Zahteve o skladnosti proizvodov glede okoljsko primerne zasnove so torej v RS 

določene v Energetskem zakonu v 327. členu in v dodatni uredbi RS ter še bolj 

podrobno v vsakokratni uredbi EU oz. ES, ki se v drţavah članicah uporabljajo 

neposredno. 

Predpisi o okoljsko primerni zasnovi in 327. člen EZ-1 določajo tudi postopke 

zagotavljanja skladnosti, ki jih morajo izvesti proizvajalci in tudi izdati Izjavo EU o 

skladnosti ter proizvode označiti z oznako skladnosti CE. Proizvajalci morajo pred 

izdajo izjave izdelati tudi Oceno skladnosti. 

Izjavo EU o skladnosti mora torej izdati proizvajalec kot enotno po vseh veljavnih 

predpisih Novega pristopa, ki določajo oznako CE in izdajo Izjave EU o skladnosti 

in sicer preden proizvod da na trg (prvič omogoči dostopnost proizvoda na 

Notranjem trgu EU). 
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V predpisih in EZ-1 (327. člen) se glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo 

proizvodov, povezanih z energijo, določa tudi obveščanje potrošnikov in sicer, da 

morajo proizvajalci skladno z zahtevami izvedbenega predpisa končnim 

uporabnikom proizvodov zagotoviti: 

 informacije o tem, kako lahko sami prispevajo k trajnostni uporabi proizvoda ter 

 podatke o ekološkem profilu proizvoda in koristih njegove okoljsko primerne 

zasnove. 

Direktiva Evropske unije za okoljsko primerno zasnovo (Direktiva 2009/125/ES, 

ErP, 2009) vzpostavlja okvir za določitev obveznih ekoloških zahtev za izdelke, ki 

uporabljajo energijo in z njimi povezane izdelke. Trenutno obsega več kot 40 

skupin izdelkov (kot so kotli , ţarnice, televizorji in hladilniki), ki predstavljajo zelo 

velik odstotek vseh emisij toplogrednih plinov v EU.  

Revizija direktive iz leta 2009 je razširila področje uporabe na izdelke, povezane z 

energijo, kot so okna , izolacijski materiali in nekateri izdelki, ki uporabljajo vodo.  

Končni cilj direktive o okoljskem načrtovanju proizvodov je, da bodo proizvajalci 

izdelkov, ki rabijo energijo, v fazi načrtovanja dolţni zmanjšati porabo energije in 

druge negativne vplive izdelkov na okolje. Čeprav je glavni cilj direktive 

zmanjšanje porabe energije, je njen namen tudi uveljavljanje drugih okoljskih 

vidikov, vključno z: uporabo materialov, uporaba vode, onesnaţevanje z emisijami, 

vprašanja o odpadkih in recikliranje.  

Direktiva o okoljsko primerni zasnovi je okvirna direktiva, kar pomeni, da 

neposredno ne postavlja minimalnih ekoloških zahtev. Ti so sprejeti s posebnimi 

izvedbenimi ukrepi za vsako skupino izdelkov, ki spadajo na področje uporabe 

direktive. Izvedbeni ukrepi se sprejmejo s tako imenovanimi delegiranimi akti. 

Izvedbeni ukrepi temeljijo na pravilih EU na notranjem trgu, ki urejajo, kateri 

proizvodi se lahko dajo na trg. Proizvajalci, ki začnejo trţiti proizvod z energijo, ki 

je zajet v izvedbenem ukrepu na območju EU, morajo zagotoviti, da je skladen z 

energijskimi in okoljskimi standardi, določenimi v tem ukrepu.  
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5.4.2 Energijsko označevanje 

Energijsko označevanje z energijskimi nalepkami kaţe, v kateri energijski razred 

od A do G se uvršča naprava, ki je na trgu, glede na porabo energije. Oznaka A 

(zelene barve) pomeni največjo energijsko učinkovitost, oznaka G (rdeča) pa 

najmanjšo. Trenutno – kadar se večina naprav določenega tipa uvrsti v razred A, 

se lahko lestvici dodajo še trije nadaljnji razredi: A+, A++ in A+++. 

Zaradi izboljšanja energijske učinkovitosti številnih izdelkov, se vedno več naprav 

uvršča v razrede A+, A++ in A+++. Izkazalo se je, da to povzroča zmedo pri 

potrošnikih, zato bo to razvrščanje od leta 2021 postopoma odpravljeno za 

naslednje skupine proizvodov: hladilniki, pomivalni stroji, pralni stroji, televizijski 

sprejemniki, sijalke. 

Nov sistem razvrščanja (slika 21) bo ponovno uvedel razrede od A do G (brez A+, 

A++ in A+++). 

 

Slika 21: Novo energijsko označevanje - Predpisi o EU o energijskem označevanju 

se ne uporabljajo samo znotraj EU, ampak številne druge drţave po vsem svetu 

svoje predpise prilagajajo temu 

Vir: Spletna povezava, 2019 

https://www.led-professional.com/resources-1/standardization/new-regulations-on-ecodesign-and-energy-labelling-impact-lighting-products-2013-lightingeurope-guidelines-available#&gid=1&pid=1
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Večina EEO (in nekaterih drugih vrst proizvodov), za katero veljajo predpisi glede 

okoljsko primerne zasnove, mora ustrezati tudi zahtevam glede energijskega 

označevanja in s tem pri distribuciji in v prodaji na drobno tudi zagotavljanju 

tozadevnega označevanja ter spremne dokumentacije pri tovrstnih proizvodih. 

Zahteve izhajajo iz določb Energetskega zakona EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/2014) 

in določb Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) ter na osnovi EZ-1 sprejetih in 

veljavnih predpisov glede energijskega označevanja: 

 Uredba o navajanju porabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in 

standardiziranimi podatki za proizvode, povezane z energijo (Uradni list RS, št. 

50/2012), ki pomeni prevzem EU predpisa: Direktiva 2010/30/EU Evropskega 

Parlamenta in Sveta o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, 

povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku 

(UL L št. 153 z dne 12. 5. 2010) in: 

 Delegirane Uredbe Komisije (EU) o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem 

gospodinjskih aparatov in sicer za energijsko označevanje različnih proizvodov, 

podobno kot je to na področju okoljsko primerne zasnove proizvodov. 

S prenovo EZ-1 v letu 2019 je bila v slovensko zakonodajo prenesena tudi Uredba  

(EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi 

okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 

2010/30/EU. Uredba določa okvir, ki se uporablja za izdelke, povezane z energijo, 

ki so dani na trg ali v uporabo.  

Za te izdelke so določene nalepke in standardizirani podatki o izdelku, kar zadeva 

energijsko učinkovitost, porabo energije in drugih virov pri izdelkih med njihovo 

uporabo ter dodatne informacije v zvezi z izdelki, s čimer strankam omogoča, da 

izberejo učinkovitejše izdelke in zmanjšajo porabo energije 

Z Uredbo je na Komisijo preneseno pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, 

da se ta uredba dopolni z uvedbo natančnih zahtev glede nalepk za specifične 

skupine izdelkov. 

V teh predpisih se v vsakokratni uredbi določa tudi način energijskega 

označevanja in zagotavljanje t.i. podatkovne kartice (lista). Podatkovna kartica 
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(podatkovni list) proizvoda je standardna preglednica podatkov v zvezi s 

proizvodom, vsebina standardnih podatkov o izdelku je predpisana v vsakokratni 

uredbi. Ti se lahko prikaţejo v obliki barvne ali črno–bele kopije energijske 

nalepke. V takem primeru se navedejo tudi vsi ostali standardni podatki, ki še niso 

prikazani na nalepki. 

Informacije za končne uporabnike morajo biti v Sloveniji v slovenskem jeziku. 

Glede energijskega označevanja in zagotavljanja podatkovnih kartic (na internetu) 

je izdana posebna delegirana uredba (EU) št. 518/2014124. 

Z energijskimi nalepkami morajo biti opremljeni vsi izdelki v EU, za katere 

obstajajo zahteve o označevanju v delegiranih aktih Komisije (Uredbe EU).  

Delegirani akti so ločeni akti (uredbe) za vsako specifično skupino izdelkov. 

Trenutno imamo energijsko označevanje za sledeče skupine izdelkov: 

 klimatske naprave, 

 naprave za kuhanje (gospodinjske), 

 pomivalni stroji (gospodinjski), 

 grelniki (grelniki prostorov in vode), 

 sijalke, 

 lokalni grelniki prostorov, 

 hladilni aparati (gospodinjski), 

 hladilni aparati (industrijski), 

 kotli na trdno gorivo, 

 televizorji, 

 sušilni stroji, 

 pnevmatike, 

 prezračevalne enote (stanovanjske), 

 pralni stroji (gospodinjski). 

                                            

 

 
124

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0518  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0518
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V Sloveniji imamo (v EZ-1 na osnovi direktive 2010/31/ES - EPB) uvedeno tudi 

energijsko označevanje za stavbe; energetska izkaznica za stavbe je javna listina 

s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje njene 

energetske učinkovitosti. Primeri energijskega označevanja so na sliki 22. 

             

Slika 22: Primeri energijskega označevanja: gospod. aparati, pnevmatike, stavbe 

Vir: Lasten, po: https://www.google.com/search?, 2019 

V prihodnjih letih bodo vsi delegirani akti EU prenovljeni in bodo skladno z Uredbo 

(EU) 2017/1369 tudi energijske nalepke prevrednotene, kar pomeni uvajanje 

stroţjih zahtev za doseganje energijskega razreda (zaključene lestvice z uporabo 

izključno črk od A do G) na nalepki za določeno skupino izdelkov. 

V RS je področje energijskega označevanja predpisano še posebej tudi v EZ-1. 

328. člen (energijsko označevanje proizvodov na trgu) določa, da proizvodi smejo 

biti dani na trg, v uporabo oziroma so lahko dostopni na trgu, ko: 

 so zanje izvedeni merilni postopki v skladu z Uredbo 2017/1369/EU in 

delegiranimi akti, sprejetimi na podlagi Uredbe 2017/1369/EU, 

 so opremljeni z nalepko o energijski učinkovitosti in z informacijskim listom 

proizvoda, 

 je zanje izdelana tehnična dokumentacija, ki zadostuje za oceno točnosti 

podatkov, ki jih vsebujeta nalepka in informacijski list proizvoda. 

Energijsko označevanje proizvodov na trgu se torej zagotavlja in izvaja v skladu z 

Uredbo 2017/1369/EU in delegiranimi akti, sprejetimi na podlagi Uredbe 

2017/1369/EU. 

 

https://www.google.com/search
http://energetskaizkaznica.si/
http://energetskaizkaznica.si/
http://energetskaizkaznica.si/
http://energetskaizkaznica.si/
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5.4.3 Proizvodi, ki so predmet okoljsko primerne zasnove in energijskega 
označevanja 

Iz seznamov (skupin) proizvodov, za katere so ţe izdani delegirani akti glede 

okoljsko primerne zasnove in energijskega označevanja, ali pa je njihova izdaja v 

pripravi, je razvidno, da so predmet predpisov glede okoljsko primerne zasnove in 

energijskega označevanja poleg EEO tudi drugi proizvodi. Tako se v zadnjem 

času na seznamih takih proizvodov oz. v izdanih delegiranih aktih (EU uredbah) 

pojavljajo tudi gradbeni proizvodi (grelniki na trda goriva) in npr. t.i. kurjena tlačna 

oprema, tudi plinske naprave, vse kot kurilne naprave oz. različni generatorji 

toplote in različni grelniki; predvidena je tudi izdaja delegiranih aktov za okna, 

varilno opremo. 

Od leta 2022 bodo lahko v EU samo še grelniki na trda goriva, ki bodo v vsem 

ustrezali zahtevam posameznih delegiranih uredbe EU o okoljsko primerni zasnovi 

tovrstnih proizvodov, tudi npr. različni grelniki na pelete. Ta obnovljiva goriva 

bistveno nevtralno vplivajo na emisije CO2 v ozračje in omogočajo 95% manj 

skupnih emisij CO2 v primerjavi z enakovredno uporabo tradicionalnega fosilnega 

goriva, kot sta plin ali dizelsko gorivo, tudi ob upoštevanju emisij, povezanih s 

pridelavo, predelavo in prevoz samega goriva. Po drugi strani pa bi lahko, če bi 

zgorevali v tehnološko zastarelih napravah, vplivali na kakovost zraka, zlasti v 

zvezi z emisijami delcev in nezgorelih plinov. Postopna zamenjava zastarelih 

aparatov s pečmi, kamini in kotli najnovejše generacije bi ta vpliv močno 

zmanjšala. Zato so v EU uvedena okoljska merila tudi za generatorje toplote na 

biomaso. Proizvajalci različnih tovrstnih proizvodov so v okviru razvijanja dolţni 

zagotoviti njihovo skladnost tudi in predvsem glede okoljskih zahtev. 

Za predpise o okoljsko primerni zasnovi grelnikov veljajo sledeči roki uporabe: 

 za kotle na biomaso s 1. januarjem 2020 (Uredba EU 2015/1189), 

 za peči, kamine in štedilnike s  1. januarja 2022 (Uredba EU 2015/1185). 

Obe uredbi EU določata minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati grelniki na 

trdo gorivo, da se jih lahko uvede na trg EU. Te zahteve so povezane z dvema 

vidikoma, ki sta opredeljena kot pomembna za okoljske namene: 

 energetska učinkovitost, 
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 emisije delcev (PM), plinaste organske spojine (OGC), ogljikov monoksid (CO) 

in dušikovi oksidi (NOx). 

Vendar pa uredbi EU ne opredeljujeta samo osnovnih zahtev. Vzpostavljene so 

tudi metode merjenja in izračuni, ki jih je morajo proizvajalci izvajati usklajeno na 

evropski ravni. Meritve morajo biti zanesljive, natančne, ponovljive in temeljiti na 

naprednih in splošno priznanih metodah. 

Prav tako je treba opozoriti, da pri tovrstnih proizvodih nekatere lastnosti glede 

energijske učinkovitosti, kar morajo upoštevati in o tem zagotavljati podatke in 

informacije proizvajalci, določa tudi Uredba (EU) št. 305/2011 o določitvi usklajenih 

pogojev za trţenje gradbenih proizvodov in vsakokratni posamezni harmonizirani 

standard za posamezne vrste gradbenih proizvodov (na področju zakonodaje o 

gradbenih proizvodih so harmonizirani standardi kot sestavni del zakonodaje 

obvezni). 

Skratka: za izvajanje vseh zahtev druţbe glede okoljsko primerne zasnove in 

energetske učinkovitosti morajo prispevati svoj del tudi ţe proizvajalci s tem, ko 

morajo zagotavljati skladnost svojih proizvodov z zahtevami tozadevnih predpisov. 

Tako morajo o tem izvesti ustrezne postopke (ocene skladnosti) in zagotavljati 

predpisano tehnično dokumentacijo, glede okoljsko primerne zasnove izdati Izjavo 

EU o skladnosti, proizvode pa opremiti z ustreznimi oznakami in podatki ter 

informacijami. 

Vse to o okoljsko primerni zasnovi proizvodov in njihovi energetski učinkovitosti 

morajo poznati in ustrezno upoštevati tudi vsi tisti, ki se ukvarjajo s projektiranjem 

objektov ali kakorkoli drugače sodelujejo v aktivnosti načrtovanja in izvajanja 

objektov ter storitev povsod tam in takrat, ko je to povezano z energetsko 

učinkovitostjo, kot je to med drugim določeno v direktivi 2012/27/EU (EEA, 2012) 

in našem zakonu EZ-1 … Na to direktiva in zakon opozarjata in postavljata 

zahteve.  
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5.5 ZAKONODAJA O GRADITVI OBJEKTOV – GRADBENA ZAKONODAJA 

Med tehnično zakonodajo prištevamo tudi zakonodajo o graditvi objektov125. 

Graditev objektov je projektiranje, dovoljevanje in gradnja. Od 1.6.208 dalje velja 

GZ126 - Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17); pred tem se je uporabljal Zakon 

o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 … 19/15).  

Objekti127 so primeri najbolj kompleksnih proizvodov.  

Poleg samega zakona (GZ) predstavlja to zakonodajo še veliko podzakonskih 

predpisov (pravilnikov in uredb) ter tehničnih smernic o gradnji (TSG), ki vsak za 

sebe ureja posamezno področje v graditvi in s tem za posamezne zahteve 

objektov (poţarno varnost, energijsko učinkovitost, klimatizacijo in prezračevanje, 

stabilnost konstrukcij, zaščito pred hrupom in vlago, vgradnjo električnih 

inštalacij…), o projektni dokumentaciji, o dokazilih o zanesljivosti objektov.  

To zakonodajo lahko spremljamo na spletnih straneh resornega Ministrstva za 

okolje in prostor MOP128. Novosti, ki jih prinaša novi GZ ni malo129. Še naprej pa 

ostajajo bistvene zahteve za objekte (gradbenotehnične lastnosti, ki jih morajo 

izpolnjevati objekti za zagotavljanje njihove varne in učinkovite rabe), ki so 

glede na stari ZGO-1 še razširjene: 

  1. mehanska odpornost in stabilnost, 

 2. varnost pred poţarom, 

 3. higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, 

                                            

 

 
125

 http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/prostor/gradbeni_zakon/ 

126
 http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GZ.pdf 

127
 Objekt je stavba, gradbeni inţenirski objekt ali drug gradbeni poseg, narejen z gradbenimi, 

zaključnimi gradbenimi ali inštalacijskimi deli, sestavljen iz gradbenih proizvodov, proizvodov ali 
naravnih materialov, skupaj s trajno vgrajenimi inštalacijami in napravami v objektu, ki so 
namenjene delovanju objekta 

128 https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/zakonodaja-
ministrstva-za-okolje-in-prostor/  

129
 Nekaj o aktualnostih ob novem GZ na: https://skupnostobcin.si/wp-

content/uploads/2018/06/odgovori_na_vprasanja_ue.pdf  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/zakonodaja-ministrstva-za-okolje-in-prostor/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/zakonodaja-ministrstva-za-okolje-in-prostor/
https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2018/06/odgovori_na_vprasanja_ue.pdf
https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2018/06/odgovori_na_vprasanja_ue.pdf
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 4. varnost pri uporabi, 

 5. zaščita pred hrupom, 

 6. varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, 

 7. univerzalna graditev in raba objektov, 

 8. trajnostna raba naravnih virov. 

Več o (novi) gradbeni zakonodaji si lahko preberemo tudi na (starejši) spletni 

povezavi resornega Ministrstva za okolje in prostor in še posebej v gradivu o 

novem Gradbenem zakonu na:  

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Graditev/PREDSTAVITEV_

GZ.pdf. 

 

Slika 23: Ključne novosti novega Gradbenega zakona 

Vir: MOP, 2018  

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Graditev/PREDSTAVITEV_GZ.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Graditev/PREDSTAVITEV_GZ.pdf
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Slika 24: Širša definicija pojma »objekt« po novem GZ 

Vir: MOP, 2018  

5.6 ZAKONODAJA O VOZILIH 

Obseţno področje tehnične zakonodaje so tudi vozila. To zakonodajo lahko 

spremljamo preko resornega Ministrstva za infrastrukturo130. Poleg krovnega 

zakona ZMV-1 – Zakona o motornih vozilih131 imamo tudi tu še vrsto podzakonskih 

predpisov in t.i. tehničnih specifikacij za vozila (TSV), ki so (predpisi in TSV) v 

velikem delu usklajeni s tozadevno zakonodajo v EU. 

Ta zakonodaja obravnava vozila, ki se uporabljajo v cestnem prometu in za njih 

veljajo posebni predpisi o EU–homologaciji vozil132. V to skupino proizvodov spada 

tudi veliko opreme, ki se vgrajuje v vozila.  

                                            

 

 
130

 https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/zakonodaja-
ministrstva-za-infrastrukturo/ 

131
 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7333 

132
 Homologacija je postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi, ali tip vozila, tip dela vozila 

ali tip zaščitne naprave izpolnjuje predpisane zahteve, in če je skladen, podeli certifikat o 
homologaciji. Vlogo za podelitev homologacije tipa proizvoda vloţi proizvajalec. Po pridobljenem 
certifikatu proizvajalec za vsako izdelano vozilo  potem, ko v svoji proizvodnji zagotovi skladnost s 
certificiranim tipom vozila in s tem skladnost z zahtevami predpisov izda Potrdilo EU o skladnosti. 
Samo ta dokument je potem osnova za prosti pretok vozila na Notranjem trgu EU in za registracijo 
vozila ter začetek uporabe v prometu. 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/zakonodaja-ministrstva-za-infrastrukturo/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/zakonodaja-ministrstva-za-infrastrukturo/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7333
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Zahteve za cestna vozila in opremo so določene v EU direktivah, v zakonodajo v 

RS so prenesene preko Zakona o motornih vozilih – ZMV-1 (Uradni list RS, 

številka 75/2017). Najbolj obseţen podzakonski predpis pri tem je Pravilnik o 

odobritvi motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih 

tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Uradni list RS, številka 34/2015 in 

75/2017-ZMV-1) in le – ta prevzema osnovno EU direktivo na tem področju, to je: 

Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o 

vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih 

delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila.  

Direktiva kot »okvirna direktiva« ima še veliko dopolnitev in sprememb. Poleg tega 

pa EU zakonodajo o vozilih predstavlja še veliko drugih direktiv in uredb. 

V letu 2018 je bila Direktiva 2007/46/ES zamenjana z Uredbo (EU) 2018/858133. 

Ta uredba se bo uporabljala od 1. septembra 2020 in je v celoti zavezujoča in se 

neposredno uporablja v vseh drţavah članicah. Uredba ima veliko prilog, 

predvsem je obširen seznam  v Prilogi II vseh zahtev za EU-homologacijo vozil, 

sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot. Uredba prinaša kar 

veliko sprememb in novosti glede na obstoječa pravila pri zagotavljanju varnosti za 

vozila v cestnem prometu in bo vplivala med drugim na izvajanje EU-homologacij 

ter tudi na druge postopke potrjevanja skladnosti na tem področju. 

Do uveljavitve nove uredbe EU se v RS uporablja še naprej obstoječi zakon ZMV-

1 in na njegovi osnovi veljavni podzakonski predpisi. Gre torej za predpise, ki 

določajo zahteve za vozila. Iz Zakona o motornih vozilih in Pravilnika o odobritvi 

motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih 

enot, namenjenih za taka vozila je potrebno izpostaviti določbe, kako morajo 

postopati ţe proizvajalci vozila, da lahko svoj proizvod sploh dajo na trg in da 

                                            

 

 
133

 Uredba (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in sveta z dne 30. maja 2018 o odobritvi in 
trţnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih 
tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 
ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES; 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=EN  

http://www.mzi.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3592/zakon-o-motornih-vozilih-zmv-1
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11442
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11442
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11442
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=EN
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lahko kupec potem vozilo brez teţav registrira za uporabo v cestnem prometu. 

Proizvajalec vozila mora po izvedenem načrtovanju (razvijanju) in izdelavi t.i. 

opisne dokumentacije (tehnična dokumentacija, kot jo poimenuje zakonodaja za 

vozila) izvesti poseben postopek ugotavljanja skladnosti vozila z zahtevami 

predpisov za vozila, ta postopek se imenuje homologacija. Izvajajo ga od drţave 

pooblaščene organizacije (homologacijski organi, v RS je to AVP - Javna agencija 

RS za varnost prometa). Le ta podrobno pregleda opisno dokumentacijo za nov tip 

vozila, ki ga proizvajalec namerava serijsko izdelovati in prodajati na Notranjem 

trgu EU; homologacijski organ lahko izvede tudi preskušanja in testiranja, ki so 

lahko tudi virtualna … Če je vse skladno z zahtevami predpisov, proizvajalec 

pridobi homologacijsko potrdilo (Certifikat o homologaciji). Homologacija 

proizvajalcu omogoča, da za vsako proizvedeno vozilo potem izda EU-Potrdilo o 

skladnosti (EU-Certifikat o skladnosti), kar je osnova za registracijo vozila in 

vključitev v cestni promet.  

Sicer pa ne smemo spregledati osnovne uvodne določbe (4. člen) v obstoječem 

ZMV-1 (Zakon o motornih vozilih, veljavnim z dne 8.1.2018), ki določa, da so 

proizvodi dani na trg in se začnejo uporabljati, če so skladni s tehničnimi 

zahtevami glede varnosti, zavarovanja ţivljenja in zdravja ljudi ter varstva okolja in 

z drugimi zahtevami, vezanimi na vozila, če so bili njihova skladnost s 

predpisanimi tehničnimi zahtevami ter tehnično stanje in identiteta potrjeni v 

predpisanem postopku, če so označeni v skladu s predpisi, ki urejajo ugotavljanje 

skladnosti vozil, in če izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem zakonom. 

Poleg zakona (ZMV-1) in osnovnega predpisa (Pravilnik o odobritvi motornih in 

priklopnih vozil ter …) imamo v RS  še nekaj drugih pravilnikov, ki se (omejeno 

glede na določbe ZMV-1) uporabljajo za pregledovanje in potrjevanje skladnosti 

različnih vrst (tudi rabljenih ter predelanih) vozil. Eden pomembnejših takih 

predpisov je tudi Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni 

list RS, št. 43/2019)134. 

                                            

 

 
134 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11442 

https://www.avp-rs.si/vozila/ugotavljanje-skladnosti/
https://www.avp-rs.si/vozila/ugotavljanje-skladnosti/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11442
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Če je predmet ugotavljanja skladnosti npr. uvoţeno135 rabljeno vozilo ali pa 

posamično predelano136 vozilo ali pa prirejena vozila (predelana) npr. za potrebe 

gasilcev ali pa npr. tovorno vozilo opremljeno z opremo za dviganje …, se v RS za 

takšno vozilo izvede t.i. posamična odobritev, ki je prav tako določena v Zakonu o 

motornih vozilih ZMV-1 in v gornjem predpisu (Pravilnika o odobritvi motornih in 

priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, 

namenjenih za taka vozila) ter še dodatno v starejšem (smiselno še veljavnim, če 

ni v nasprotju z zakonom ZMV-1) Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil. 

Posamična odobritev vozila je postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi, 

ali pregledano posamezno vozilo izpolnjuje predpisane zahteve, in ob skladnosti 

podeli certifikat o posamični odobritvi vozila. Na podlagi tega certifikata izda 

tehnična sluţba še potrdilo o skladnosti zaradi registracije vozila. Postopek 

posamične odobritve vozila se lahko izvede tudi za vozilo, katerega tip ni bil 

homologiran ali posamično odobren v skladu s predpisi. 

Pri vozilih je glede predpisov za ugotavljanje skladnosti specifično tudi to, da 

imamo vrsto tako imenovanih TSV - Tehničnih specifikacij za vozila in le ta 

podrobneje določajo zahteve za posamezne lastnosti in posamezne dele vozil, 

posamezne sisteme, posamezne enote … Tehnične specifikacije za vozila so 

izdane na podlagi 17. člena Pravilnika o pripravljanju in izdajanju tehničnih 

specifikacij za motorna vozila (Uradni list RS, št. 1/12 in 75/17 – ZMV-1) kot 

Seznami tehničnih specifikacij ter z njimi povezani evropski in UN/ECE137 predpisi. 

Ekonomska komisija Zdruţenih narodov za Evropo (UN/ECE) je ena od petih 

regionalnih komisij Zdruţenih narodov. Pod pokroviteljstvom UN/ECE je bilo 

sprejetih več kot 250 predpisov in standardov ter več kot 30 konvencij in 

protokolov, večino katerih je podpisala tudi Slovenija (UN/ECE, 2019). Priloga II 

                                            

 

 
135

 »uvoz« po določbah zakonodaje (tudi ZMV-1) pomeni fizičen prenos vozila iz drţav, ki niso 
članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, na ozemlje Republike Slovenije, 
kot dela carinskega območja Evropske unije 

136
 vozila, ki so bila sicer homologirana v skladu s predpisi in so bila predelana, preden so bila prvič 

registrirana ali dana v uporabo 

137
 UN/ECE - United Nations Economic Commission for Europe (angl) / Ekonomska komisija 

Zdruţenih narodov za Evropo 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11442
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11442
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11442
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DPR/MOTORNA_VOZILA/Predpisi/Pravilnik_o_ugotavljanju_skladosti_vozil_-_NPB_1.pdf
http://www.mzi.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/kopenski_promet/cestni_promet_in_logistika/podrocje_vozil/veljavni_predpisi/vozila_tsv/
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nove Uredbe (EU) 858/2018 vključuje vse zahteve za EU-homologacijo vozil, 

sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot ravno v obliki seznama 

regulativnih aktov (Pravilnikov ZN138), ki vsebujejo te zahteve. 

S tem, ko bo s 1. 9. 2020 osnovni predpis za varnost motornih vozil in vse 

pripadajoče opreme izdan v obliki uredbe EU (št. 858/2018), ki pomeni pravni akt, 

ki se v vseh drţavah članicah uporablja neposredno, bo narejen velik premik k 

poenostavljanju in boljši preglednosti ter razumljivosti zakonodaje. Del slovenskih 

pravilnikov (o EU homologacijah in posamičnih odobritvah …) bo tako postal 

odvečen, ker se bo uporabljala neposredno EU uredba. 

5.7 ZAKONODAJA ZA ŢELEZNICE 

Pod okrilje Ministrstva za infrastrukturo spada tudi urejanje zakonodaje za 

ţeleznice in proizvode iz tega področja. Krovni zakon pri tem je Zakon o varnosti v 

ţelezniškem prometu (ZVZelP-1)139, Uradni list RS, št. 30/2018. 

5.8 ZAKONODAJA ZA ŢIČNICE 

Prav tako Ministrstvo za infrastrukturo ureja področje zakonodaje in s tem 

tehničnih predpisov na področju ţičnic140. Ob koncu leta 2019 sta na seznamu tudi 

še Zakon o ţičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 

33/14) in Pravilnik o ţičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 36/05, 

106/05, 57/07 in 87/11), ki pomeni prevzem direktive 2000/9/ES z dne 20. marca 

2000 o ţičniških napravah za prevoz oseb, pri čemer pa nikjer ne zasledimo 

obvezne neposredne uporabe Uredba (EU) 2016/424 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 9. marca 2016 o ţičniških napravah in razveljavitvi Direktive 

                                            

 

 
138 

ZN – Zdruţeni narodi 

139
 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1354?sop=2018-01-1354  

140
 https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/zakonodaja-

ministrstva-za-infrastrukturo/  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1354?sop=2018-01-1354
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/zakonodaja-ministrstva-za-infrastrukturo/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/zakonodaja-ministrstva-za-infrastrukturo/
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2000/9/ES141. Ta uredba, ki pomeni enega od posebnih predpisov usklajevalne 

zakonodaje novega pristopa (NA), prenovljene po NLF, je v celoti zavezujoča in se 

neposredno uporablja v vseh drţavah članicah od 21. aprila 2018. 

5.9 ZAKONODAJA ZA LETALA 

Prav tako Ministrstvo za infrastrukturo ureja področje zakonodaje in s tem 

tehničnih predpisov na področju letalstva; v času nastajanja tega gradiva so bile 

informacije o tem dostopne (samo) še na arhivskih straneh gov.si 142. 

5.10 ZAKONODAJA O SPLOŠNI VARNOSTI PROIZVODOV 

Za proizvode, za katere ni posebnih predpisov, glede varnosti veljajo določbe 

Zakona o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1) (Uradni list RS, št. 101/2003). Gre 

tudi za prevzem direktive o splošni varnosti proizvodov - GPSD143 2001/95/ES. 

Proizvode, ki ustrezajo tem predpisom, prepoznamo tudi po tem, da na njih ne 

bomo našli označevanja skladnosti, ko je npr. oznaka CE, le-ta je namreč obvezna 

in dovoljena samo za tiste proizvode, ki ustrezajo zahtevam posebnim predpisom 

usklajevalne zakonodaje EU novega pristopa (NA) in za gradbene proizvode po 

Uredbi (EU) št. 205/2011 (CPR). Vsi drugi proizvodi (za splošno uporabo) torej ne 

smejo biti označevani z oznako skladnosti CE, morajo pa ustrezati zahtevam 

predpisov o splošni varnosti proizvodov.  

Tipični primeri proizvodov, ki so predmet predpisov o splošni varnosti proizvodov 

so npr. kolesa (bicikli), gimnastična oprema, pohištvena oprema, oprema za otroke 

in nego otrok, tudi npr. igrala za javno uporabo … Moramo pa upoštevati, da tudi 

tovrstni proizvod, če so opremljeni npr. z električno ali elektronsko opremo, tudi 

                                            

 

 
141

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX:32016R0424  

142
 http://mzi.arhiv-spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/letalstvo/index.html 

143
 GPSD - General Product Safety Directive; direktiva o splošni varnosti proizvodov 2001/95/ES: 

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/product_safety_legislation/general_product_safe
ty_directive/index_en.htm 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX:32016R0424
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/product_safety_legislation/general_product_safety_directive/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/product_safety_legislation/general_product_safety_directive/index_en.htm
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npr. baterijski proizvodi, ali z mehaničnimi deli, ki omogočajo gibanje brez uporabe 

človeške sile, postanejo takoj predmet posebnih predpisov za EEO, stroje … Tudi 

igrala za lastno uporabo so predmet posebnih predpisov za igrače. 

Zakon o splošni varnosti proizvodov v 5. členu določa, da smejo proizvajalci dati 

na trg samo varne proizvode ter nadalje, da morajo biti potrošniki seznanjeni z 

ustreznimi informacijami, kar vključuje tudi ustrezna opozorila (9. člen). Nadalje v 

10. členu predpisuje obveznost zagotavljanja sledljivosti proizvodov z navedbo (na 

proizvodu ali njegovi embalaţi) natančnih podatkov o proizvajalcu in proizvodu 

oziroma njegovi seriji, razen kadar je navedba upravičeno izpuščena. Tako je za 

proizvode, za katere velja omenjeni zakon, potrebno zagotavljati ustrezno 

sledljivost (npr. s trajno oznako imena oziroma blagovnim znakom ali drugim 

znakom razlikovanja, ki identificira proizvajalca in oznako oz. kodo, ki identificira 

proizvod). 

Podrobneje so tehnične zahteve za nekatere vrste proizvodov določene v 

slovenskih tehničnih standardih, ki so nastali s prevzemom (harmoniziranih) 

standardov EN … 

Podrobneje so tehnične zahteve za nekatere vrste proizvodov določene v 

(harmoniziranih) standardih EN …Seznam izdanih standardov iz tega področja, 

kot seveda tudi za vsa ostala, lahko najdemo na spletni strani Evropske komisije 

oz. iz (zadnje) objave v oktobru 2019144. 

Glede na določbe 7. člena ZSVP-1, se v primeru odsotnosti harmoniziranih 

standardov za presojo varnosti proizvoda, uporabljajo drugi razpoloţljivi standardi, 

ki obravnavajo zadevni proizvod. 

                                            

 

 
144

 https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/general-
product-safety_en  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1698  

 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/general-product-safety_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/general-product-safety_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1698
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Glede na definicijo varnega proizvoda, se varnost ocenjuje tudi ob upoštevanju 

visoke ravni varnosti in zdravja oseb, kar vključuje tudi upoštevanje novih 

tehničnih zahtev, ki so opredeljene v zadnjih veljavnih izdajah standardov. Glede 

na navedeno je smiselno, da gospodarski subjekti dobavljajo na trg proizvode, ki 

upoštevajo zahteve zadnje veljavne izdaje standarda; seveda pa pri tem še vedno 

velja načelo, da je uporaba standardov prostovoljna. ZSVP-1, ki je zavezujoč 

predpis, se sklicuje na uporabo slovenskih nacionalnih standardov kot enega 

izmed meril ugotavljanja varnosti proizvodov. To pa pomeni, da je uporaba 

neobveznih standardov »zavezujoča v smislu« zagotavljanja vsaj takšne ravni 

varnosti, kot je z njimi določena. 

V EU je na področju splošne varnosti proizvodov objavljen je ţe v letu 2013 

sveţenj ukrepov za varnost proizvodov in nadzor trga in s tem Predlog Uredbe 

(EU) o varnosti potrošniških proizvodov145. 

Prosti pretok varnih potrošniških proizvodov je eden izmed temeljev Evropske 

unije. Je pomemben steber enotnega trga in potrošnike pri nakupu proizvodov 

navdaja z zaupanjem. 

5.11 ZAKONODAJA O VARSTVU POTROŠNIKOV 

Na trgu je veliko proizvodov, za katere sicer ni posebnih predpisov, ki bi določali 

zahteve za te proizvode. To pa ne pomeni, da za takšne proizvode ni potrebno 

zagotoviti varnost in varovanje okolja in npr. zagotavljati označevanja in informacij 

in to tudi v slovenskem jeziku. Tozadevno morajo tudi trgovci na drobno146 pri 

prodaji za potrošnike147 slediti določbam 2. in 33. člena ZVPot  (Zakona o varstvu 

                                            

 

 
145

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX:52013PC0078 

146
 Trgovec na drobno je gospodarski subjekt – distributer, ki kot zadnji v distribucijski verigi 

omogoča dostopnost proizvodov na trgu na način, da jih prodaja končnim kupcem 

147
 Po zakonu o  varstvu potrošnikov je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in 

storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX:52013PC0078
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potrošnikov)148 in 15. člena ZJRS (Zakona o javni rabi slovenščine). Velja splošno 

pravilo, da morajo biti vse informacije, ki jih je proizvajalec navedel v tekstualni 

obliki in pomenijo navodila in opozorila za pravilno in varno uporabo ter varovanje 

okolja, enakovredno tujim jezikom tudi v slovenskem jeziku. 

5.12 ZAKONODAJA O VARSTVU OKOLJA 

Kot element kakovosti, torej skladnosti s pričakovanji okolja, se morajo pri 

razvijanju proizvodov pravilno razumeti in obravnavati ter ustrezno vključevati tudi 

varnost in varovanje okolja za vse sodelujoče v nastajanju proizvodov in njihovi 

distribuciji ter seveda v uporabi.  

Proizvajalci morajo zagotoviti skladnost proizvoda z zahtevami tehničnih 

predpisov, poleg varnosti predvsem glede učinkovite rabe energije in zahtev o 

energetski učinkovitosti proizvodov.  

Podobno kot gradbeno zakonodajo in energetsko zakonodajo, lahko v nekaterih 

primerih med tehnično zakonodajo uvrščamo tudi zakonodajo o varstvu okolja149, 

osnova pri tem je krovni Zakon o varstvu okolja150. Varstvo okolja obsega zelo 

široko področje : 

 odpadki,  

 kakovost zraka,  

 podnebne sprememb,  

 industrijsko onesnaţevanje,  

 industrijske nesreče,  

 presoje vplivov na okolje,  

                                            

 

 
148

 Ta zakon ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trţenja blaga in 
storitev s strani podjetij in določa dolţnosti drţavnih organov in drugih subjektov, da te pravice 
zagotavljajo.  

149
 http://mop.arhiv-

spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/index.
html 

150
 http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545  

http://mop.arhiv-spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/index.html 

http://mop.arhiv-spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/index.html
http://mop.arhiv-spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/index.html
http://mop.arhiv-spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/index.html
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545
http://mop.arhiv-spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/index.html
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 svetlobno onesnaţevanje in elektromagnetna sevanja,  

 varstvo tal, hrup,  

 sanacija in preprečevanje okoljske škode, narava.  

Veliko je proizvodov, kjer moramo ţe pri njihovem načrtovanju upoštevati določbe 

te zakonodaje, vse v cilju varstva okolja. 

Največ predpisov o varstvu okolja je s področja odpadkov151. Poleg osnovnega 

predpisa: Uredba o odpadkih152 iz leta 2015 je še dodatno izdanih veliko uredb 

(RS) in pravilnikov, ki urejajo področje ravnanja z izrabljenimi proizvodi, kot npr.:  

 Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, 

št. 55/15, 47/16,72/18),   

 Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in 

akumulatorji (Uradni list RS, št: 3/10, 64/12, 93/12, 103/15),  

 Uredba o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/12),  

 Uredba o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11, 26/12),  

 Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09), 

 …. 

Po končani ţivljenjski dobi proizvoda mora biti poskrbljeno za njegovo odstranitev 

iz uporabe brez negativnega vpliva na okolje. Postati mora odpadna surovina, ki 

se jo ponovni vključi v nastajanje novega proizvoda.  

Varnost, varstvo okolja, kroţno gospodarstvo in druţbena odgovornost, s tem pa:  

človek, njegova varnost in zdravje, okolje in skrb za njegovo ohranitev morajo biti 

pri razvijanju na prvem mestu, pred interesi kapitala. 

                                            

 

 
151

 http://mop.arhiv-
spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/odpad
ki/index.html#c17888 

152
 Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15); 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7011 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3569/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-odpadni-elektricni-in-elektronski-opremi
http://mop.arhiv-spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/odpadki/index.html#c17888
http://mop.arhiv-spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/odpadki/index.html#c17888
http://mop.arhiv-spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/odpadki/index.html#c17888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1513
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2767
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7011
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Slika 25: Kroţno gospodarstvo temelji na pozitivnem snovnem krogu, ki usmerja v 

ponovno uporabo, popravilo in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov 

Vir: Lasten, po https://www.google.com/search?, 2019 

Koncept in razmišljanje skladno s kroţnim gospodarstvom se začne ţe na samem 

začetku ţivljenjskega cikla izdelka; pametno oblikovanje izdelkov in izbira 

proizvodnih procesov, kar lahko pripomore k varčevanju  z viri, omogoča 

učinkovito upravljanje z odpadki, obenem pa ustvarja nove poslovne priloţnosti. 

Vendar pa je prehod v kroţno gospodarstvo zelo kompleksen, saj zahteva 

preoblikovanje sistemov in nujno potrebo po novih znanjih ne samo na področju 

naravoslovja ampak pomembno vključuje tudi področje načrtovanja (Eco 

Design).153 

»Kroţno gospodarstvo je model, ki narekuje kroţenje surovin v ciklih proizvodnje 

in potrošnje čim dlje z namenom ohranjanja vrednosti, povečanja nadzora nad 

surovinami, večje konkurenčnosti ter seveda zmanjšati količino odpadkov in 

negativnih vplivov na okolje. Zaradi intenzivnega izčrpavanja naravnih virov, 

podnebnih sprememb in onesnaţevanja okolja postaja kroţno gospodarstvo 

učinkovit in trajnostni model, prehod h kroţnemu gospodarstvu pa zato vse bolj 

nujen,« je sporočilo Ministrstva za okolje in prostor RS, ki je bil gostitelj 

mednarodne 'Kroţno gospodarstvo v regiji – povezani za trajnost in rast', na 

Bledu, 8. novembra 2019.154 

                                            

 

 
153

 https://celkrog.si/kljucni-pojmi/krozno-gospodarstvo/ 

154
 https://www.dnevne-novice.com/10-gospodarstvo/3412-na-bledu-o-kroznem-gospodarstvu-v-

regiji-in-trajnostni-prihodnosti  

https://www.google.com/search
https://celkrog.si/kljucni-pojmi/krozno-gospodarstvo/
https://www.dnevne-novice.com/10-gospodarstvo/3412-na-bledu-o-kroznem-gospodarstvu-v-regiji-in-trajnostni-prihodnosti
https://www.dnevne-novice.com/10-gospodarstvo/3412-na-bledu-o-kroznem-gospodarstvu-v-regiji-in-trajnostni-prihodnosti
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Povezavo slovenskega gospodarstva, izobraţevalno-raziskovalnih in razvojnih 

institucij, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih, v sodelovanju z drţavo 

predstavlja  Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo (SRIP) kot  mreţe za 

prehod v kroţno gospodarstvo, v nove verige vrednosti po načelih ekonomije 

zaključenih snovnih tokov (slika 26). 

 

Slika 26: SRIP – Kroţno gospodarstvo 

Vir: Lasten, po: https://srip-krozno-gospodarstvo.si/, 2019 

Slovenija je – kot vsa Evropa - pred veliko druţbeno preobrazbo. Obvezala se je 

do leta 2050 zmanjšati emisije toplogrednih plinov (TGP155) na nič, preiti v druţbo 

s kroţnim gospodarstvom in zagotoviti prebivalstvu enako ali višjo kakovost 

ţivljenja. Kako zagotoviti tak sonaravni razvoj, je izziv, na katerega morajo 

odgovoriti strokovnjaki iz gospodarskega in javnega sektorja, civilna druţba in 

politiki. (https://www.gospodarnoinodgovorno.si/, 2020) 

                                            

 

 
155

 TGP – Toplogredni plini ali plini tople grede so plini, ki povzročajo učinek tople grede v 
Zemljinem ozračju. Nekateri tudi uničujejo ozonski plašč in s tem povzročajo ozonsko luknjo, 
vendar pojava nista neposredno povezana. Ti plini so: ogljikov dioksid, didušikov oksid, metan, 
fluorirani plini, toposferski ozon in vodna para. Vsi ti plini so ključni za učinek tople grede, ki je sicer 
nujna za preţivetje ţivih bitij. A problem je, ker se določeni plini v naši atmosferi prekomerno 
kopičijo. Večina klimatologov se strinja, da je trenutno globalno segrevanje posledica povečanega 
učinka tople grede, ko atmosfera ujame toploto, ki se širi s površja proti vesolju. Določeni plini v 
atmosferi namreč preprečujejo, da bi toplota pobegnila. Učinek tople grede je sicer nujen za 
preţivetje, če ga ne bi bilo, bi bilo na Zemlji premrzlo za večino ţivih bitij. 

 

https://srip-krozno-gospodarstvo.si/
https://www.gospodarnoinodgovorno.si/
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Slika 27: »Okoljska samozadostnost Slovenije« Neizogibna nujnost! 

Vir: https://www.gospodarnoinodgovorno.si/ [1.03.2020] 

Okoljska samozadostnost Slovenije vključuje več področij, trenutno najbolj 

aktualna  (https://www.gospodarnoinodgovorno.si/, 2020) so: 

 avtonomno ravnanje z odpadki: zaradi kopičenja odpadkov, primernih le za 

toplotno obdelavo, in velikih stroškov za njihovo predelavo v (vse bolj negotovi) 

tujini, je potrebno urgentno pristopiti k načrtovanju in gradnje manjkajočih 

naprav v integralnem sistemu ravnanja z odpadki; smotrna kombinacija 

kapacitet obstoječih industrijskih termičnih objektov in novih namenskih naprav 

za toplotno obdelavo odpadkov bo dolgoročno zadovoljevala sprotne potrebe 

nastajanja teh odpadkov in omogočila izrabo sproščene energije, ob ustreznem 

varovanju zdravja prebivalstva in okolja; vzporedno je treba povečati 

transparentnost sistema ravnanja z odpadki, s podatki obveščati zainteresirano 

in širšo javnost ter s konstruktivnim dialogom prispevati k druţbenemu 

razumevanju odgovornega in avtonomnega ravnanja z njimi; 

 uvajanje kroţnega gospodarstva: odločitev vlade je, da Slovenija postane v EU 

vzorčna drţava za prehod v kroţno gospodarstvo; njen sklep o pripravi 

celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda v kroţno 

gospodarstvo s sodelovanjem Evropske komisije in Evropskega inštituta za 

inovacije in tehnologijo je velikega pomena za strokovno, okoljsko in 

gospodarsko dejavnost;  

 podnebne spremembe: sedanji ekološki odtis Slovenije s povzročanjem TGP je 

treba zmanjšati od 5,13 Gha/preb na naravno zmogljivost Slovenije 2,24; kar 

https://www.gospodarnoinodgovorno.si/
https://www.gospodarnoinodgovorno.si/
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60 % ekološkega odtisa predstavljajo emisije TGP pri porabi fosilnih goriv; to 

pomeni, da moramo izvesti velike spremembe v proizvodnji in rabi energije, 

kako tudi pri rabi drugih naravnih resursov; ohraniti ekonomsko moč drţave in 

zmanjšati ekološki odtis pomeni v svojem bistvu prehod iz potrošniške v 

sonaravno druţbo z okolju prilagojenim gospodarstvom; o tem veliko govori 

tudi Nacionalni energetsko-podnebni načrt (NEPN) - kaj moramo storiti v 

naslednjih desetletjih, da bomo v dokumentih napisane cilje dosegli in, kako 

doseči soglasje med različnimi rešitvami v imenu javnega interesa; realizacija 

sprejete podnebne politike vlade in NEPN, ki temeljita na neto ničelnih emisijah 

toplogrednih plinov, obnovljivih virih energije, trajnostni proizvodnji in potrošnji 

v mejah zmogljivosti planeta ter v koreniti spremembi našega razmišljanja in 

ţivljenjskega sloga, bo izjemno zahtevna naloga. 

Zavoljo preţivetja človeštva podnebne spremembe kličejo k jasnemu in 

usklajenemu delovanju vseh drţav. Zeleni prehod je eden najbolj zahtevnih 

podvigov človeštva, saj bo potrebno v kratkem času zamenjati 60 % sedanjih virov 

svetovne energije (nafta, premog) z novimi viri. 

 

Vlada Republike Slovenije je konec februarja 2020 sprejela nov Celoviti nacionalni 

energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), ki določa energetske 

cilje, politike in ukrepe Slovenije do leta 2030. V NEPN zapisane usmeritve so 

ključnega pomena za nadaljnji trajnostni razvoj energetsko intenzivne industrije in 

slovenskega gospodarstva ter za prihodnost Slovenije kot celote. Med drugim je v 

zadnjem dokumentu NEPN vključena izraba vodnih virov ţe v prvem desetletju do 

leta 2030. NEPN do leta 2030 temelji na preizkušenih tehnologijah obnovljivih 

virov energije (OVE), po tem - ko bodo razvite nove tehnologije OVE, vključno s 

hranilniki, pa novi viri, sončne elektrarne in vetrna energija. 
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6 ZAKLJUČEK 

Vsak dan prinaša za naša podjetja in vse druge organizacije nove izzive. Tehnika 

in tehnologija se stalno razvijata, trg je vse bolj globalen. Na njem se stalno 

pojavljajo novi ponudniki z novimi proizvodi in novimi oblikami ponudbe. Tako kot 

se spreminja trg in ponudniki na njem, se spreminjajo tudi pričakovanja, ţelje, 

potrebe in zahteve kupcev ter širšega trţenjskega okolja. Kdor ţeli uspeti v 

današnjem poslovnem svetu in tem globalnem okolju, mora spremembe skrbno 

spremljati in se hitro ter ustrezno odzivati, vse s ciljem čim bolj zadovoljiti svoje 

kupce ter druge zainteresirane strani  in ohraniti svoj poloţaja na trgu.  

 

Vsakodnevno mora preverjati stanje in ga izboljševati. Spremljati in upoštevati 

mora tudi spremembe predpisov, ki določajo vedno stroţje zahteve po varnih, 

okolju prijaznih, energetsko učinkovitih proizvodih. Da proizvajalci tem zahtevam 

laţje sledijo, se pripravljajo novi standardi, ki določajo tehnične značilnosti in so 

dejansko v pomoč proizvajalcem pri razvijanju proizvodov. 

 

Vse to od organizacije zahteva, da v svoje poslovanje vključi sodobna orodja za 

vodenje kakovosti in v svojo prisotnost na trgu uvede pravi trţenjski pristop z 

vključeno druţbeno odgovornostjo in razvijanjem odnosov z vsakim kupcem 

posebej. Kakovost in konkurenčnost cen je pri tem samoumevna. Zmagujejo tisti, 

ki so v vsem hitrejši in boljši. Čeprav je napovedovanje prihodnosti nehvaleţna 

naloga, mora biti podjetje in vsaka druga organizacija vnaprej pripravljeno na 

morebitne spremembe. Zato sta trţenjsko raziskovanje in načrtovanje prva stopnja 

v trţenjskem procesu. Na njunih ugotovitvah slonita razvijanje in uvedba novega 

proizvoda. 

 

Uvajanje novega proizvoda na trg je zahtevno delo. Podjetje in vsaka druga 

organizacija, ki je tako proizvajalec kot tudi prodajalec, se na trgu sreča s 

konkurenčnimi proizvodi, ki so ţe uveljavljeni in zato tudi določajo prodajne cene 

na trgu. Zato je treba nove ideje dobro premisliti in jih primerjati z ţe znanimi 

podobnimi proizvodi. Samo dobre ideje smejo v nadaljnje razvijanje. Izdelati je 

potrebno različne koncepte proizvoda in med njimi izbrati pravega. Teţišče 
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razvijanja je danes prav v tej stopnji koncipiranja. Sodobna informacijska 

tehnologija omogoča virtualno analizo, proučevanje in preskušanje in tudi virtualno 

izdelavo novih proizvodov. 

 

V postopku operativnega razvijanja - razvoja je potrebno določiti, s kakšno 

tehnologijo oz. postopkom bo novi proizvod izdelan, iz kakšnega materiala bo … 

Pridobiti je treba vse sestavne dele proizvoda in jih celovito testirati. Znotraj 

operativnega razvijanja je tudi izdelava prototipa, njegovo testiranje in ocenjevanje  

 

V postopku uvajanja proizvoda na trg se lahko večkrat zalomi. Ključno je, da se 

probleme, ki nastanejo, rešuje sproti. Zavedati se je treba, da vseh problemov niti 

ni mogoče rešiti, zato se uvajanje novega proizvoda lahko zaključi v katerikoli fazi. 

Eden najpomembnejših delov uvajanja novega proizvoda na trg je prav gotovo 

poslovna analiza. Z njo se izračuna, ali bo ideja oz. novi proizvod prinesel dobiček 

ali izgubo. Poslovno analizo je zato potrebno narediti kar se da pazljivo in 

natančno. Dlje kot se odlaša s poslovno analizo, večji so stroški v razvojnem 

procesu. Če analiza pokaţe, da bi z novim proizvodom podjetje imelo izgubo, je 

potrebno razvojni proces nemudoma spremeniti. Poslovna analiza mora pokazati, 

da bo podjetje in vsaka druga organizacija pri svojem nastopa ju na trgu ţe v 

prvem letu poslovanja z novim proizvodom doseglo ciljano stopnjo dobička.  

 

Proizvod je uspešno razvit, ko to potrdi trg. Dokazana mora biti tudi njegova 

skladnost z zahtevami predpisov. 

 

Da bo katerakoli organizacija uspešnejša od konkurence, je potrebno stalno 

posodabljanje proizvodov z novimi inovativnimi rešitvami. Inovativnost je potrebna 

tudi na drugih področjih trţenjskega spleta. Bistveno je razvijanje vseh elementov 

trţenjskega spleta, kar pomeni razvijanje oblik trţenjskega komuniciranja in 

prodaje ter distribucije in poprodaje, razvijanje lastnih procesov v vseh drugih delih 

poslovanja, stalno usposabljanje in motiviranje zaposlenih, izgradnjo blagovne 

znamke ter večanje prepoznavnosti podjetja v okolju. 
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