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1. Uvod 

1.1. Problematika in namen magistrskega dela 

 

V današnjem času je kakovost odločitev močno odvisna od razpoložljivih informacij, ki jih 

lahko dobimo iz različnih virov. Računalniška tehnologija omogoča hranjenje in hitro 

obdelavo velike količine podatkov, ki nam pomagajo pri odločanju. Problem zbiranja 
podatkov imajo tako podjetja kot tudi neprofitne organizacije, kamor spadajo tudi športna 

društva ter športne panožne zveze. 

 
V preteklosti je bilo veliko poslovnih procesov informatiziranih. Podatki so postali kritični 

dejavnik v mnogih organizacijah. Učinkovit dostop do podatkov, deljenje podatkov, 

izluščenje informacij iz podatkov in izdelava uporabnih informacij so postali nuja. Podatki 

so shranjeni v mnogih bazah podatkov in uporabljajo različne sisteme za upravljanje z 
bazami podatkov. Z uporabo interneta se je potreba po obvladovanju podatkov še povečala. 

Da lahko učinkovito upravljamo s podatki, so potrebna nova orodja in tehnike. 

(Thuraisingham, 2000, str. 1). Problem pri uporabi nove informacijske tehnologije je, kako 
razviti in uvesti nove tehnologije ter motivirati udeležence, da bodo sodelovali pri uporabi 

novih informacijskih sistemov.  

 

Integracija obstoječih informacijskih virov je pogost problem pri razvoju informacijskih 
sistemov (Aberer, 2001, str. 3). Pri upravljanju s podatki so srečujemo s problemom 

sistemske heterogenosti, heterogenosti baz podatkov in semantične heterogenosti. 

Sistemska heterogenost pomeni, da uporabniki uporabljajo različno strojno opremo in 

operacijske sisteme. Heterogenost baz podatkov pomeni, da se uporabljajo različni 
podatkovni modeli in sistemi za upravljanje baz podatkov. S semantično heterogenostjo 

razumemo poimenovanje enakih podatkov na različnih lokacijah. 

 
V organizacijah je še vedno možno opaziti, da si posamezni oddelki lastijo podatke, ki jih 

uporabljajo. Zaradi slabe izmenjave podatkov je onemogočeno izvajanje poslovnih 
procesov, saj odgovorni nimajo na voljo potrebnih informacij za odločanje. Eden od 

vzrokov za zaklepanje podatkov je dejstvo, da imajo podatki moč, ki je povezana z 
netransparentnostjo, neverodostojnostjo in pristranskim prikazom. Z vidika celotne 

organizacije je to nedopustno, saj zaklepanje podatkov onemogoči njeno delovanje. V 

preteklosti jih je bilo večino programskih rešitev ločenih med seboj in vsak je uporabljal 

svoje podatke. Podatki so bili shranjeni v različnih nepovezanih bazah podatkov. Takšno 
vzdrževanje podatkov je zamudno in nekonsistentno, saj je potrebno spremembe narediti 

na vsakem mestu posebej. Idealna rešitev je skupna podatkovna baza, ki ne vsebuje 

podvajanja podatkov (Kovačič et al., 2004, str. 161).  
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Slovenski šport od leta 1991, v skladu z družbenimi in političnimi spremembami, išče 

novo obliko organiziranosti. Prvo večjo spremembo je zaslediti v financiranju športa, ki je 

določeno na nivoju države in je v prisojnosti Ministrstva za znanost, šolstvo in šport. 
Druga novost je v povezanosti slovenskega športa z mednarodnimi organizacijami, kar 

omogoča športnikom tekmovanja na svetovnem nivoju (Šugman, 1998, str. 34–38). 

 

Športne panožne zveze in klubi so formalno opredeljeni kot društva. Po definiciji je 
društvo prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb s skupnim 

interesom (Zakon o društvih, 1995). V neprofitnih organizacijah je praviloma zaposlenih 

malo ljudi, od katerih se pričakuje širok spekter sposobnosti (Jelovac, 2002, str. 95). Le 
redki funkcionarji so za svoje delo plačani, vsi ostali delajo volontersko. V magistrskem 

delu bom predstavil možne načine za motiviranje posameznih subjektov. 

 

Šport ima v našem življenju vedno bolj pomembno vlogo. Število ljudi, ki se ukvarja s 
športom, se nenehno povečuje. Ena od hitro rastočih športnih panog je tudi golf, ki se v 

zadnjem obdobju močno razvija v svetu in tudi v Sloveniji. Golf zveza Slovenije je krovna 

organizacija, ki skrbi za razvoj slovenskega golfa. S povečevanjem števila članov se je 
pojavila potreba po večji preglednosti nad delovanjem posameznih subjektov, ki so pod 

okriljem Golf zveze Slovenije. Po drugi strani pa mora Golf zveza Slovenije poročati 

ostalim organizacijam, kot je Olimpijski komite.  

 
Golf klubi in ostala društva, ki so vključena v Golf zvezo Slovenijo, so po svoji strukturi 

zelo različne organizacije. Tudi med golf klubi je možno zaslediti velike razlike. Največji 

klubi imajo tudi do 700 članov, medtem ko so nekateri klubi z nekaj 10 člani (Golf zveza 

Slovenije, 2005). Heterogenost organizacij in njihovih struktur predstavlja še en problem 
pri razvoju skupne podatkovne strukture. Po drugi strani je v majhnih golf klubih izredno 

težko zagotoviti primerno kadrovsko strukturo, ki bo zagotavljala vnos podatkov na 

operativnem nivoju. 
 
Namen magistrskega dela je predstaviti podatkovno arhitekturo za neprofitne organizacije, 

ki so po svoji strukturi heterogene, in dodati primer informacijske arhitekture za Golf 

zvezo Slovenije. Podatkovna arhitektura bo omogočala tako časovne analize, poizvedbe in 
nadzor nad delovanjem posameznih subjektov kot tudi poročanje ostalim organizacijam.  

 

1.2. Cilji magistrskega dela 

 

Cilj magistrskega dela je analizirati problem integracije podatkov v primeru heterogenih 
neprofitnih organizacij, kot so športna društva, klubi in panožne zveze, in pripraviti 

predlog informacijske arhitekture, ki bo omogočala nemoteno komuniciranje med 

posameznimi subjekti. Golf zveza Slovenije ima nadzor nad delovanjem golf klubov in 

društev ter oddaja poročila o vrhunskem športu Olimpijskemu komiteju Slovenije – 
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Združenju športnih zvez. V ta namen je potrebno zagotoviti nemoten pritok podatkov iz 

operativnih nivojev v skupno podatkovno bazo, kjer se bodo lahko izvajale analize in 

ocene stanja. Na podlagi zbranih podatkov bo lahko vodstvo Golf zveze Slovenije podprlo 
svoje poslovne odločitve.  

  

V magistrskem delu je predstavljeno obstoječe stanje na področju informatike v športu, 

predvsem v športni panogi golf. Na podlagi teoretičnih spoznanj in poslovnih potreb Golf 
zveze Slovenije bom izdelal predlog rešitve, ki bo obsegala zasnovo informacijske 

arhitekture na nivoju klubov in Golf zveze Slovenije. Podatki se iz operativnih baz 

podatkov transformirajo v skladišče podatkov, pri čemer je potrebno podatke prečistiti in 
jih delno agregirati. 

 

Na podlagi analize konkretnega primera razvoja podatkovne arhitekture za Golf zvezo 

Slovenije bom podal splošna načela in svoje ugotovitve, ki bodo podana v svojem 
poglavju. Splošne ugotovitve o poslovnih zahtevah za športne panožne zveze in o 

organizacijsko-kadrovskih potrebah bodo lahko pomagala ostalim organizacijam, ki se 

srečujejo s podobno problematiko, pri razvoju informacijske arhitekture.  
 

V okviru magistrskega dela bom skušal objektivno odgovoriti na naslednje trditve oziroma 

teze: 

• Informacijska arhitektura za podporo managementu v neprofitnih športnih 
organizacijah se razlikuje v pristopu izgradnje od arhitekture za podporo managementu 

v podjetju. 

• Članstvo v golf klubih je prostovoljno, kar pomeni, da bodo člani prostovoljno 
sodelovali z Golf zvezo Slovenije pri prenosu podatkov. Zato bo potrebno manj časa in 
sredstev za motiviranje posameznikov pri izvajanju programov, povezanih z 

informacijsko podporo managementu v športu. 

• V Sloveniji panožne zveze shranjujejo podatke v elektronski obliki in jih nato 
pretvorijo v podatkovne baze, ki omogočajo ponovno uporabo podatkov za podporo 

managementu. 

• Kadrovska problematika in nezadostno znanje na področju uporabe informacijske 
tehnologije vpliva na končni rezultat uporabe informacijskega sistema za podporo 

managementu v športu. 

• Za uvedbo učinkovitega sistema za podporo managementu v športu je potrebno 
spremeniti izvajanje procesov zbiranja podatkov. Za uspešno izvedeno informatizacijo 
poslovanja v športu je potrebno izvesti tudi prenovo poslovnih procesov. 

 

Končne ugotovitve in analize, ki jih bom v magistrskem delu razvijal in skušal opisati, 
bom predstavil v zaključnem poglavju. 
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1.3. Metode dela 

 

Pri izdelavi magistrskega dela bom uporabil znanje, ki sem ga pridobil pri študiju na 

področju baz podatkov, sistemov za podporo odločanju ter tudi s športnega področja. V 

prvem delu bom predstavil teoretično ozadje neprofitnih organizacij, baz podatkov in 
informacijskih sistemov. Pri tem si bom pomagal s strokovno literaturo domačih in tujih 

avtorjev.  

 
Pri analizi potreb za razvoj podatkovne arhitekture bom uporabil tehniko intervjuja 

uporabnikov. Najprej bom analiziral obstoječe stanje in nato predstavil rešitev, ki bo 

temeljila na teoretično-praktičnih ugotovitvah. Pred samim razvojem bom ocenil koristi, ki 

jih nova rešitev prinaša, in stroške razvoja.  
 

Za zbiranje poslovnih zahtev panožnih zvez bom uporabil anketo, ki jo bodo prejele vse 

zveze športnih panog olimpijskih športov kot tudi športne panoge, ki jih podpira 

Olimpijski komite Slovenije. Anketa bo spraševala o trenutnem stanju podatkov in 
želenem stanju. Rezultate ankete bom predstavil v enem od poglavij.   

 

Predstavljeno končno rešitev bom analiziral s pomočjo SWOT analize. Predstavil bom 
prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti nove rešitve. 

 

1.4. Zasnova in struktura magistrskega dela  

 

Magistrsko delo je razdeljeno na sedem poglavij, ki skupaj zaokrožajo smiselno celoto 

dela. V prvem delu je razložena osnovna problematika in namen magistrskega dela. 
Osnovni namen dela je predstaviti analizo stanja uporabe podatkov v posameznih športnih 

zvezah in nato pripraviti predlog informacijske arhitekture za potrebe Golf zveze 

Slovenije. S pomočjo analize obstoječega stanja in poslovnih potreb bomo ugotovili 
razkorak med obstoječim sistemom in poslovnimi potrebami. Nove zahteve morajo biti 
poslovno upravičene. 

 

V drugem delu so predstavljene neprofitne organizacije. Najprej začnemo z definicijami in 
posameznimi delitvami ter nato s predstavitvami virov financiranja, organizacijskimi 

strukturami in zakonskimi določili. Neprofitne organizacije zavzemajo velik delež vseh 

poslovnih subjektov in zato je potrebno razumeti njihov osnovni smoter delovanja. Posebej 
je obravnavano zagotavljanje virov, saj je eno ključnih vprašanj za njihov obstoj in 

delovanje.  

 

Naslednje poglavje govori o podatkih, integraciji podatkov in podatkovnih bazah. V 
začetku so predstavljene baze podatkov, sistemi za upravljanje baz podatkov in samo 

upravljanje podatkov. V današnjih poslovnih okoljih ni težko zagotoviti zadostne količine 
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podatkov, večji problem je najti prave podatke ob pravem času. Temu je namenjeno 

posebno poglavje, ki predstavi pomen kakovosti podatkov za kasnejše izvajanje analiz in 

poročil. Kakovost podatkov je potrebno zagotoviti na vhodu v poslovne sisteme. V 
nadaljevanju so predstavljeni elementi podatkovnega skladišča in sistemi poslovne 

inteligence. 

 

Četrto poglavje je namenjeno pregledu informacijske podpore managementu v športu. Na 
začetku poglavja so predstavljeni glavni izvajalci športa pri nas s kratkim zgodovinskim 

orisom. Prikazan je tudi razvoj uporabe informacijske tehnologije v športu, ki sega v 60-ta 

leta prejšnjega stoletja. Razvoj strojne in programske opreme je omogočil skoraj 
neomejene možnosti razvoja informacijskih sistemov in tako odprl nove poglede na 

športno znanost. Danes si skoraj ne predstavljamo več športne panoge, ki pri svojem delu 

ne bi uporabljala informacijske tehnologije za podporo managementu in v procesu 

športnega treniranja. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati ankete, ki je bila opravljena 
z namenom pregleda nad trenutnim stanjem uporabe podatkov in podatkovnih skladišč v 

skoraj 50-ih panožnih zvezah. Eden od ciljev ankete je bila tudi analiza poslovnih zahtev 

na področju panožne zveze, tekmovalnega športa, rekreativnega športa v klubih in 
delovanja v osnovnih šolah. Na koncu poglavja je predstavljen eden najuspešnejših 

sistemov za podporo odločanju na področju športa, imenovan Talent. Sistem Talent 

omogoča usmerjanje otrok v osnovnih in srednjih šolah v posamezne športne panoge in je 

bil zelo široko uporabljen v preteklih letih.  
 

Peto poglavje je namenjeno predlogu informacijske arhitekture za potrebe Golf zveze 

Slovenije. V začetku poglavja je predstavljena organizacija Golf zveze Slovenije in njeni 

glavni udeleženci. Če želimo postaviti novo informacijsko arhitekturo, je potrebno najprej 
razumeti osnovno delovanje organizacije in njenih poslovnih subjektov. V nadaljevanju je 

uporabljen model razvoja podatkovnega skladišča dveh avtorjev, Mossa (2003, str. 3) ter 

Kimballa (1998, str. 33). Pri vsakem novem projektu je potrebno izhajati iz poslovnih 
zahtev, saj bomo le tako zagotovili realne možnosti za uspešno dokončan projekt. Analiza 
koristi in stroškov nam omogoči predstavitev ključnih dejavnikov uspeha in odgovori na 

vprašanje o smiselnosti izvedbe projekta. Preden začnemo s projektom, je potrebno najprej 

sestaviti plan izvedbe projekta in ga razdeliti na posamezne faze. Velikokrat so projekti 
neuspešni ravno zaradi slabega začetnega planiranja trajanja projekta ali stroškov projekta. 

Sledi faza ocene trenutnega stanja in predstavitev poslovnih zahtev. Na tej podlagi je 

narejena analiza vrzeli do želenega stanja. Razumevanje podatkov, ki bodo prihajali v 
podatkovno skladišče, je nujno za uspešno uvedbo podatkovnega skladišča. V ta namen so 

uporabljeni meta podatki, ki bodo predstavljali tehnične in poslovne meta podatke. Faza 

izločanja, čiščenja in polnjenja podatkovnih baz je ključnega pomena za zagotavljanje 

kvalitete podatkov. V tej fazi zberemo podatke, ki imajo največjo verodostojnost, in 
skrbimo za konsistentnost podatkov. Nato je predstavljena  strojna in programska oprema, 

ki bo potrebna za razvoj podatkovnega skladišča in novega informacijskega sistema. V 
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zadnjem delu poglavja je predstavljen predlog informacijske arhitekture za primer Golf 

zveze Slovenije. 

 
V šestem poglavju so odgovori na vprašanja, ki so postavljeni v uvodnem poglavju, in 

ključne ugotovitve pri razvoju informacijske arhitekture. V nadaljevanju so prikazane 

bistvene prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti nove informacijske arhitekture. 

Glavna prednost podatkovnega skladišča je integriranost podatkov na enem mestu, ki 
omogočajo opravljanje podrobnejših analiz in poročil za različna področja delovanja Golf 

zveze Slovenije. Ena od večjih slabosti je povezana s povečanjem porabe denarnih sredstev 

za zagotavljanje nemotenega delovanja podatkovnega skladišča in novega informacijskega 
sistema. 

 

V zadnjem poglavju so združene ključne ugotovitve pri izvedbi magistrskega dela.     

 

2. Neprofitne organizacije 
 
V preteklosti je bilo veliko pozornosti namenjene managementu podjetij. Že dobri dve 

desetletji imajo storitve v večini razvitih držav največji delež v bruto domačem proizvodu. 

Ravno nepridobitne organizacije delujejo na področju storitev in v sodobnem svetu 

zavzemajo vedno bolj pomembno mesto. Neprofitne organizacije so zelo raznolike in v 
najširšem pojmovanju zavzemajo vso javno upravo, šolstvo, zdravstvo, socialno, kulturo, 

politiko in društva, dobrodelnost in šport (Trunk Širca et al., 2000, str. V). Podrobnejše 

definicije in opredelitve posameznih neprofitnih organizacij bom razložil v nadaljevanju.  

 
V začetku devetdesetih let so neprofitne organizacije začele pridobivati na pozornosti 

predvsem iz dveh razlogov. Prvi razlog je, da je v svetu naraščal dvom v sposobnost 

države, da lahko sama učinkovito zagotovi socialno varnost in blaginjo, reši razvojne 
probleme in zaustavi proces onesnaževanja okolja. Drugi razlog lahko pripišemo 

naraščanju dvoma v neoliberalni konsens, ki je v zadnjem desetletju oblikoval globalne 
ekonomske politike. Prepričanje, da so tržne zakonitosti najboljše zdravilo za vse 

probleme, se je postavilo na glavo po svetovni finančni krizi in propadu celotnih regij. 
Voditelji so začeli iskati nove načine povezovanja, kjer bi združili učinkovitost trga in 

hkrati zagotovili socialno varnost (Kolarič et al., 2002, str. 7). 

 

V Združenih državah Amerike imajo registriranih več kot milijon neprofitnih organizacij, 
od takšnih z osnovnim kapitalom čez milijardo dolarjev do majhnih, kjer delo opravljajo 

prostovoljci. Čeprav obsegajo le 5 odstotkov vseh institucij, prispevajo milijarde dolarjev v 

nacionalno gospodarstvo in zaposlujejo čez 15 milijonov ljudi. V povprečju vsak Američan 
prispeva na letni ravni 300 dolarjev v neprofitne organizacije. V letu 2000 je bilo ocenjeno, 

da je polovica odrasle populacije prispevala svoj čas za prostovoljno delo (Wolf, 1999, 

str.18–19). 
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2.1. Opredelitev neprofitnih organizacij 

 

V domači in tuji literaturi je možno najti mnogo različnih definicij, kaj neprofitna 

organizacija je. Spodaj citirano definicijo je napisal prof. Rus Veljko in je bila objavljena v 

knjigi Management.   
 

»Neprofitne oziroma nedobičkonosne organizacije so skupni pojem za javno 

upravo, za družbene dejavnosti in za prostovoljne organizacije, ki poslujejo 
brez dobička, ali pa z njim, vendar cilj njihovega poslovanja ni dobiček; če do 

njega pride, se z njim ne razpolaga po svobodni presoji, ampak se le-ta vlaga 

nazaj v dejavnost organizacije in služi kot sredstvo za razširitev te dejavnosti 

ali za dvig kvalitete storitev. Zaradi tega se dobiček tovrstnih organizacij tudi 
ne obdavčuje (Rus, 1994, str. 959).« 

 

Definicija pove, da neprofitne organizacije delujejo v javni sferi in za družbene dejavnosti. 

Organizacije so ustanovljene prostovoljno in njihov cilj ni ustvarjati dobička, čeprav tudi ta 
v neprofitnih organizacijah nastaja. Presežna sredstva uporablja organizacija za svojo 

širitev storitev. Definicija nič ne omenja cilja oziroma smotra delovanja neprofitnih 

organizacij, zato si bomo v nadaljevanju ogledati še nekaj opisov neprofitnih organizacij in 
njenih lastnosti. 

 

Termin neprofitne organizacije je eden tistih pojmov, ki se pogosto uporablja, a ga 

praviloma ne definiramo. Pri iskanju definicije neprofitnih organizacij večina avtorjev 
govori o tem, kakšne niso, oziroma kakšne so razlike v osnovnem cilju delovanja. Opis 

neprofitnih organizacij ni enostaven, kar oteži njihovo vodenje. Osnovni cilj neprofitnih 

organizacij je velikokrat nejasen, saj je povezan z abstraktnim konceptom o javnem 
dobrem. Uspešnost manageerjev v neprofitnih organizacijah je zato težko izmeriti, saj 

njihov cilj ni ustvarjanje dobička (Wolf, 1999, str. 19–20). To ne pomeni, da maksimiranje 

profitabilnosti v neprofitnih organizacijah ne poteka, ampak da to ni osnovni cilj, ki ne 
more biti v funkciji upravljavcev neprofitnih organizacij (Jelovac, 2002, str. 29). 
 

Osnovne značilnosti neprofitnih organizacij lahko strnemo v naslednje točke (Kolarič et 

al., 2002, str. 6):  

• So neprofitne, kar pomeni, da je osnovni smisel njihovega obstoja delovanje v splošne 

družbene koristne namene. 

• So organizacije, kar pomeni, da imajo izoblikovano osnovno organizacijsko strukturo 
in pravila, ki veljajo za vse, ki so vanje vključeni. 

• So prostovoljne, kar pomeni, da članstvo v njih ni zakonsko obvezno, pritegnejo pa 
večji ali manjši časovni in denarni vložek volonterjev. 

 
Na tem mestu se postavi vprašanje: kaj je osnovni cilj obstoja in funkcioniranja neprofitnih 

organizacij? Odgovor lahko iščemo v splošnem družbenem interesu, kar pomeni, da je 
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bistvo obstoja neprofitnih organizacij delovanje v splošnem družbenem interesu1 za 

splošne družbene koristne namene. Pri tem je splošni družbeni interes veliko težje eksaktno 

definirati, kot je definiran individualni interes ekonomskega človeka. V realni sodobni 
družbi javne avtoritete definirajo ravnanja na lokalni, regionalni, nacionalni in 

nadnacionalni ravni. Legitimiteto črpajo iz demokratičnega principa, kar pomeni, da so 

rezultat volje večine državljanov. Splošni družbeni interes je tako operacionaliziran kot 

javni interes. Rezultati ravnanj so javno dobro, katerega bistvo je v tem, da je dostopno 
vsem pod enakimi pogoji (Jelovac, 2002, str. 29–30). Splošni družbeni interes, 

operacionaliziran kot javni interes, uresničujejo skozi svoje delovanje tako javne kot tudi 

zasebne neprofitne organizacije, medtem ko skupni interes uresničujejo le javne neprofitne 
organizacije (Kolarič et al., 2002, str. 12). 

 

V fazi implementacije ciljev javne avtoritete ustanavljajo organizacije, kot so javne šole, 

vrtci in javna podjetja. Včasih preko koncesij izvajajo javni interes privatne organizacije, 
katere lastniki so fizične osebe. V koncesijski pogodbi se določi, kaj in koliko tistega, kar 

je v javnem interesu, bo privatna organizacija zagotovila lokalni skupnosti. Za 

implementacijo ciljev v javnem interesu obstaja še ena možnost. Privatne organizacije 
same implementirajo cilje, ki so v javnem interesu, javne avtoritete pa jih posredno 

podpirajo preko sistemov davčnih olajšav. V kolikor ta dejavnost generira dobiček, se 

organizacije zavezujejo, da dobiček reinvestirajo v dejavnost in ga ne razdelijo med 

lastnike organizacij (Jelovac, 2002, str. 30–31). 
 

Iz povedanega lahko pojem neprofitna organizacija pokrije dve osnovni vrsti teh 

organizacij (Jelovac, 2002, str. 31): 

• Javne neprofitne organizacije – s strani javnih avtoritet ustanovljene organizacije. 

• Privatne/zasebne neprofitne organizacije – s strani privatnih fizičnih in pravnih oseb 
ustanovljene organizacije. 

 

V nadaljevanju so prikazane razlike med javnimi in zasebnimi neprofitnimi 
organizacijami, pri tem se bomo osredotočili na dve področji, in sicer na poslovno okolje 

in procese v organizaciji. V javnih neprofitnih organizacijah je potencialni trg določen s 

strani upravnih organov, ki hkrati financirajo takšne organizacije in določajo pooblastila ter 
njihove obveznosti pri njihovem delovanju. V zasebnih neprofitnih organizacijah trg 

delovanja določajo upravljalni organi in uporabniki. Te organizacije pridobivajo vire tako s 

prodajo svojih storitev in izdelkov kot tudi iz proračuna. Pri njihovem delovanju so 

omejeni s strani dajalca pravic in oblasti hkrati.  V nadaljevanju bomo prikazali razlike v 
procesih v neprofitnih organizacijah. Osnovni cilji in smotri v javnih organizacijah so 

nestalni, kompleksni in jih je težko opredeliti, na prvem mestu je enakopravnost. 

                                                
1 Definicija splošnega družbenega interesa: V splošnem družbenem interesu so vsa tista ravnanja, 
katerih rezultat (dobrine, storitve) koristijo vsem, ne glede na to, ali so sposobni in voljni v njih 
sodelovati ali ne (Monnier in Thiry, 1997). 
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Upravljanje procesov je odvisno od udeležencev, na katere management velikokrat nima 

vpliva. Merila uspešnosti so velikokrat negotova, kar spodbuja nedejavnost v takšnih 

organizacijah. Za takšno zaposlitev se odločijo predvsem zaradi varnosti, ugleda institucije 
ali moči. Tudi v zasebnih neprofitnih organizacijah je ciljev delovanja več, kar prinese 

nesoglasja pri vodenju. Tu se organizacije srečujejo še z eno dilemo, ali svoje poslovanje 

voditi po načelu enakopravnosti ali upoštevati načela učinkovitosti. Uveljavljanje 

pristojnosti temelji na pridobivanju soglasja ključnih udeležencev. Merila uspešnosti so 
bolje definirana, a še vedno dovoljujejo različna mnenja o nujnosti ukrepanja (Trunk Širca 

in Tavčar, 2000, str. 13). 

 

Tabela 1: Razdelitev profitnih in neprofitnih organizacij 

Neprofitne organizacije Profitne organizacije 
JAVNE ORGANIZACIJE 

• Organi in organizacije, ki izvajajo 
funkcije države 

• Organi lokalnih skupnosti 

• Javni zavodi: šole, bolnišnice, zavodi za 
zaposlovanje 

• Javni gospodarski zavodi: Agencija za 

radioaktivne odpadke, Center za 

promocijo turizma 

• Javno podjetje 
 

 
 

 

 
 

NAPOL JAVNE ORGANIZACIJE 

• Gospodarske zbornice 

• Obrtne zbornice 

• Javna podjetja z udeležbo zasebnega 
kapitala 

• Zasebna podjetja s koncesijo 

ZASEBNE ORGANIZACIJE 

• Zavodi 

• Zadruge 

• Gospodarska interesna združenja 

• Politične stranke 

• Društva 

• Ustanove 

• Verske skupnosti 

• Sindikati 

• Poklicna združenja 

• Dobrodelne organizacije 

• Organizacije potrošnikov 

• Podjetja 

• Samostojni podjetniki 

• Gospodarske družbe 

• Povezane družbe 

• Banke 

• Zavarovalnice 

Vir: Trunk Širca in Tavčar, 2000, str. 7. 
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V tabeli 1 so prikazane profitne in neprofitne organizacije v skladu z našo statusnopravno 

ureditvijo. Organizacije so v prvi vrsti razdeljene glede na njihov osnovni cilj obstoja, to je 

profitne in neprofitne organizacije. V drugi razdelitvi je upoštevan kriterij ustanovitelja. 
Tiste organizacije, ki jih ustanovi država oziroma lokalna skupnost, štejemo za javne, 

druge pa zasebne organizacije. Obstaja še skupina organizacij, kjer gre za sodelovanje 

zasebnega in javnega sektorja. 

 
V nadaljevanju so predstavljena vsa društva v Republiki Sloveniji, ki so bila registrirana na 

dan 31. 12. 2003, glej tabelo 2. Skupno število društev je bilo 19.246, od tega je dobra 

tretjina športnih in rekreativnih društev. Nekoliko manjše število društev obsegajo društva 
za pomoč ljudem; kulturna in umetniška društva; znanstvena, izobraževalna, strokovna in 

poklicna društva; društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin; stanovska 

društva in društva za razvoj kraja. V letu 2004 je bilo največ na novo registriranih športnih 

in rekreativnih društev kot tudi kulturno in umetniških društev. Z vidika magistrskega dela  
bomo usmerili pozornost na športna in rekreativna društva, v katere sodijo športne panožne 

zveze, klubi in ostala združenja na področju športa. 

 
Tabela 2: Podrobna razdelitev društev, ki so bila registrirana na dan 31. 12. 2003 in na 

novo registrirana društva v letu 2004 

Vrsta društva Registrirana društva na 
dan 31. 12. 2003 

Novo registrirana v letu 
2004 

Športna in rekreativna društva 6773 488 

Društva za pomoč ljudem 2643 81 

Kulturna in umetniška društva 2676 228 

Znanstvena, izobraževalna, 

strokovna in poklicna društva  

1842 131 

Društva za varstvo okolja, gojitev 
in vzrejo živali  in rastlin 

1433 53 

Stanovska društva 1317 83 

Društva za razvoj kraja 1177 80 

Nacionalna in politična društva 215 28 

Društva za duhovno življenje 297 44 

Ostala društva 468 76 

Društva, ki niso uskladila delovanja 

z veljavnim zakonom2 

405  

SKUPAJ 19246 1292 

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, 1. 8. 2005. 

                                                
2 Število črtanih društev iz starega registra, (vodenega na podlagi prejšnjega Zakona o društvih) v 
letu 2004. 
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2.2. Organizacijska struktura neprofitnih organizacij 

 

Neprofitne organizacije so sestavljene iz zunanjega in notranjega okolja. Zunanji 

udeleženci so sestavljeni iz enot, skupin ter na drugi strani posameznikov, ki sestavljajo 

njeno okolje. Med zunanjim in notranjim okoljem so interesna razmerja, ki so pri 
neprofitnih organizacijah nekoliko drugačna kot pri profitnih organizacijah. Pri profitnih 

organizacijah imajo lastniki moč za uveljavljanje svojih interesov, ki pa jo v nepridobitnih 

organizacijah skupine mnogokrat nimajo. Zato pride do neskladnih ali celo nasprotujočih 
se ciljev. Management tako deluje v dinamičnem polju interesov in vplivov, ki so različni 

po vsebini, naravnanosti in moči (Trunk Širca in Tavčar, 2002, str.16). 

 

Slika 1: Udeleženci neprofitnih organizacij 

NEPROFITNA
ORGANIZACIJA

Prostovoljski
sodelavci

Uporabniki
storitev

Drugi

IzvajalciStrokovnjaki

MANAGERJI

VarovanciDarovalci

Financerji

USTANOVITELJI

ZUNANJE OKOLJE

NOTRANJE OKOLJE
 

Vir: Trunk Širca in Tavčar, 2000, str. 17. 
 

Zunanje okolje v neprofitnih organizacijah sestavljajo naslednji udeleženci (Trunk Širca in 

Tavčar, 2002, str.16): 

• Udeleženci, ki dajejo sredstva (denarna, materialna, delo, znanje). 

• Udeleženci, ki dajejo legitimnost (upravičenost, uglednost). 

• Uporabniki storitev neprofitnih organizacij – za protivrednost (članarino, plačilo, 
prispevke sponzorjev). 

• Konkurenti, ki se potegujejo za iste vire sredstev ali uporabnike. 
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Notranji udeleženci so skupine, s katerimi management sodeluje, da bi dosegli skupne cilje 

organizacije. Tudi člani skupin imajo svoje interese, ki bolj ali manj vplivajo na snovanje, 

sprejemanje in izvajanje odločitev managementa organizacije. Notranji udeleženci so  
(Trunk Širca in Tavčar, 2002, str.20–21): 

• Management – v posameznih organizacijah je več ravni managementa. Njihov cilj 
je rast organizacije. Svojo moč kaže tako navznoter kot tudi navzven. 

• Strokovnjaki – so zaposleni, ki s svojim znanjem in strokovnostjo pomagajo 
neprofitnim organizacijam. 

• Izvajalci – so zaposleni, ki izvajajo programe neprofitne organizacije. 
 

2.3. Viri v neprofitnih organizacijah 

 

Neprofitna organizacija, kot vsaka druga, ne more poslovati brez zadostnih sredstev, ki jih 

s svojo dejavnostjo povečuje. Drucker pravi, da za uspešno nepridobitno organizacijo 

potrebuješ  štiri stvari: načrt, trženje, ljudi in denar (Drucker, 1990, str. 53). Sredstva imajo 
materialno in nematerialno obliko, pri čemer so odločilni znanje, veščine in zavzetost ljudi. 

 

Neprofitne organizacije želijo doseči svoje cilje delovanja in hkrati dosegati ustrezne 
finančne rezultate. Pri tem skrbijo, da nudijo svojim uporabnikom določene storitve 

splošnega in skupnega pomena, po ceni in kvaliteti, ki je spremenljiva za skupino 

uporabnikov. Cena storitev v neprofitnih organizacijah je pogosto nižja, kot bi bila v 

profitnem sektorju. Neprofitne organizacije s svojim delovanjem zagotavljajo službe, ki 
drugače ne bi bile organizirane, saj jih nihče na plačuje. Takšne organizacije nastanejo 

prav zato, ker tržni mehanizem ne zagotavlja določenih dobrin oziroma storitev na dovolj 

učinkovit način (Jelovac, 2002, str. 33).  
 

Večina nepridobitnih organizacij z lastno dejavnostjo ustvari le manjši del sredstev, vsa 

druga skuša pridobiti iz zunanjih virov. Vendar pa zunanja sredstva pogosto terjajo 

protivrednost v menjalnih procesih (Trunk Širca, 2000, str. 90–91). Neprofitne organizacije 
pridobivajo sredstva za svoje delovanje iz naslednjih virov (Jelovac, 2002, str. 79–80): 

• s prodajo storitev, 

• iz članarin, 

• iz državnega oziroma regionalnega ter občinskega proračuna, 

• z donatorstvom. 
 

V zadnjem času je možno zaslediti trend, da je vedno več prispevkov v denarni obliki in 

vedno manj v obliki prostovoljnega dela (Jelovac, 2002, str. 80–84). 
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Tabela 3: Struktura prihodkov neprofitnih organizacij 

Prihodki Država 

Tržni viri Javni viri Privatne donacije 
Češka 47 % 39 % 14 % 

Madžarska 55 % 27 % 18 % 

Poljska 60 % 24 % 15 % 

Slovaška 55 % 22 % 23 % 

Slovenija 44 % 27 % 29 % 

Vir: Kolarič in Rakar, 2006, str. 4. 

 
V tabeli 3 so prikazani viri prihodkov, ki so razdeljeni na tržne in javne vire ter privatne 

donacije, v nekaterih vzhodnoevropskih državah. Za te države sem se odločil, ker se 

Slovenija lahko primerja po razvitosti neprofitnih organizacij s tranzicijskimi državami, 

kjer so neprofitne organizacije vse do leta 1990 delovale v dokaj podobnem poslovnem 
okolju. Slovenija ima največji delež privatnih donacij v primerjavi z ostalimi državami, a 

hkrati najnižji delež tržnih virov, kar pomeni, da naše neprofitne organizacije pridobijo 

najmanj sredstev s svojo dejavnostjo. Delež prihodkov med javnimi viri je primerljiv z 
deležem v ostalih državah. 

 

Tabela 4: Pregled virov sredstev za neprofitno organizacijo 

Skupine virov Značilnosti virov Način preskrbe Protivrednost 

INTERESNO POSLANSTVO 
Redno financiranje Proračun Javna korist Javni viri 

Občasno financiranje Projekti Zasluge uradnikov, 

politikov, veljakov 

Komercialni Sponzorstvo Publiciteta, stiki z 

javnostmi, pospeševanje 
prodaje 

Podjetniški viri 

Nekomercialni Donatorstvo Podoba podjetja ali 

podjetnika 

Osebni viri Sredstva v denarju Popusti, znižanja Publiciteta, 

zadovoljstvo, status 

 Sredstva v naravi Darila, volila, 

zapuščine 

Publiciteta, 

zadovoljstvo, status, 

davčne oljašave 

 Znanje in pravice Nepotrebne dobrine Udobna oddaja 

nepotrebnih dobrin, 

zadovoljstvo, ugled 

 Delo in čas Prostovoljstvo ali 

delno plačilo 

 

Zaposlitev, izziv stroke 
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OSNOVNO POSLANSTVO 
Lastna dejavnost Prodaja lastnih 

izdelkov ali storitev 

Po tržnih cenah, 

pod tržnimi cenami 

Zadovoljstvo ob nakupu 

za dober namen 

 Prodaja lastnih in 
tujih izdelkov in 

storitev 

Nad tržnimi cenami Status kupca, 
zadovoljstvo 

Druge 
organizacije 

Menjava izdelkov ali 
storitev (barter) 

Sodelovanje Delitev dela, pokrivanje 
konic 

Vir: Trunk Širca in Tavčar, 2000, str. 91. 
 

Razumevanje načinov pridobivanja finančnih virov v neprofitnih organizacijah je 

izrednega pomena za razumevanje delovanja neprofitnih organizacij. Večina športnih 

društev in nacionalnih športnih zvez le malo finančnih sredstev pridobi iz svojega 
osnovnega delovanja oziroma s prodajo svojih izdelkov in storitev. V večini primerov 
športne organizacije pridobijo finančna sredstva iz naslova članarin, sponzorjev, 

donatorjev in manjši delež preko javnega sofinanciranja.  Na drugi strani smo deležni hitre 

rasti športnih društev med razvitimi športnimi panogami in hkrati opažamo prihod vedno 
novih športnih panog. Če temu še dodamo dejstvo, da so davčne olajšave za podjetja 

minimalne in s tem destimulativne za sponzorstvo in donatorstvo, lahko ugotovimo, da je 

zbiranje finančnih sredstev težka naloga vsake neprofitne organizacije.  
 

Poleg finančnih virov so človeški viri v neprofitnih organizacijah še posebej pomembni, 

saj je njihova dejavnost pretežno storitvena. Ponavadi neprofitne organizacije razpolagajo 

z manj kapitala, zato potrebujejo več dela in znanja zaposlenih in prostovoljcev. Neprofitne 
organizacije praviloma zaposlujejo ljudi, od katerih pričakujejo opravljanje zelo 

raznovrstnih nalog. Od zaposlenih se pričakuje, da imajo razvite socialne sposobnosti, so 

čustveno stabilni in jih k delu spodbujajo višji, nedenarni, predvsem pa socialni cilji 
(Jelovac, 2002, str. 93–96). 

 

Motiviranje zaposlenih pri njihovem delu je izredno pomembno za dobro delovanje 

neprofitne organizacije. Nabor motivov je izredno pester in se razlikuje od posameznika do 
posameznika. Upoštevajoč Herzbergovo teorijo3, bodo ljudje dosegali povprečne rezultate, 

če bomo v delovno okolje vgradili najmočnejše higienike4. Če želimo, da bodo ljudje 

dosegali nadpovprečne delovne rezultate, moramo poleg higienikov vgraditi tudi 

                                                
3 Herzbergova teorija razdeli motivacijske faktorje v dve veliki skupini: na higienike in na 
motivatorje. Prvi vplivajo na zadovoljstvo ljudi pri delu, drugi pa vplivajo na učinkovitost 
(Lipičnik, 1997, str. 166). 
4 Higieniki so skupina dejavnikov, ki vplivajo na človekovo počutje pri delu in s tem posredno 
vplivajo na njegovo motivacijo. Mednje spadajo plača, delovni pogoji, družinsko življenje 
(Lipičnik, 1997, str. 311). 
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najmočnejše motivatorje5. Praviloma motivatorji ne nadomestijo higienikov. Pri 

posameznikih z nižjimi dohodki imajo motivatorji manjšo moč. Pri dijakih in študentih, pri 

katerih materialni motivi še niso tako razviti, je dober motivator pridobivanje novih znanj 
in izkušenj (Jelovac, 2002, str. 100–103). Ravno v neprofitnih organizacijah študenti in 

dijaki velikokrat opravljajo posamezne strokovne naloge, saj je njihovo delo cenejše in so 

hkrati bolj fleksibilni.  

 
Slika 2: Razmerje med materialnimi in nematerialnimi spodbudami 

SP
O

D
B

U
D

E

Nematerialne
spodbude

Materialne
spodbude

Nematerialne
spodbude

Materialne
spodbude

Profesionalni
sodelavci

Prostovoljski
sodelavci

 
Vir: Trunk Širca in Tavčar, 2000, str. 94. 

 

Na sliki 2 je prikazana razlika v materialnih in nematerialnih spodbudah pri profesionalnih 

sodelavcih in prostovoljcih. Za profesionalne sodelavce so materialne spodbude  
pomembne, med najpomembnejšimi je plača. Nematerialne spodbude predstavljajo dobro 

tretjino. Pri prostovoljcih je situacija ravno obratna. Nematerialne spodbude so večinoma 

tiste, ki vodijo prostovoljce v njihovo delo. Le manjši del spodbud je materialnih. Razlog 
za takšne razlike lahko pripišemo razlikam v osnovnem smotru delovanja profesionalnih in 

prostovoljnih delavec. Profesionalni delavci morajo najprej s svojim delom zagotoviti 

finančne vire za preživetje in šele nato iščejo spodbude v nematerialni obliki. Prostovoljci 

so običajno materialno dobro preskrbljeni in iščejo motiv za svoje delo predvsem v 
nematerialnih spodbudah in samopotrjevanju. 

 

V tabeli 5 so predstavljeni podatki o odstotku profesionalno in volontersko zaposlenih v 
neprofitnih organizacijah v nekaterih evropskih državah. Slovenija ima najnižji odstotek 

ljudi, profesionalno zaposlenih v  neprofitnih organizacijah. Država z največjim odstotkom 

profesionalno zaposlenih je Nizozemska, ta znaša kar 12,6 %. Odstotek volontersko 

zaposlenih v Sloveniji je 0,9 % in je višji od odstotka profesionalno zaposlenih. Tako velik 
odstotek prostovoljnega dela je možno pripisati veliki solidarnosti, ki je ostala še iz 

                                                
5 Motivatorji so različni dejavniki, ki vplivajo na osebo in povzročajo visoko stopnjo motiviranosti. 
Mednje sodijo: dosežki, odgovornost, razvoj, napredovanje, medsebojni odnosi, zanimivo in pestro 
delo (Lipičnik, 1997, str.315). 
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prejšnjega političnega sistema. Če zraven dodamo še podatek, da ima Slovenija enega 

največjih odstotkov neprofitnih organizacij per capita, lahko ugotovimo, da so neprofitne 

organizacije pri nas v slabem položaju.  
 

Tabela 5: Odstotek profesionalno in volontersko zaposlenih v neprofitnih organizacijah 

Država Odstotek profesionalno 
zaposlenih6 

Odstotek volontersko 
zaposlenih 

Nizozemska 12,6 % 6,1 % 

Češka 1,7 % 0,9 % 

Madžarska 1,3 % 0,3 % 

Poljska 1,2 % 0,3 % 

Slovaška 0,9 % 0,4 % 

Slovenija 0,7 % 0,9 % 

Vir: Kolarič in Rakar, 2006, str.6. 

 

2.4. Zakonska določila za športne neprofitne organizacije 

 

V Sloveniji obstoja kar nekaj zakonov in predpisov, ki določajo in regulirajo delovanje 

neprofitnih organizacij. Z vidika mojega magistrskega dela sta najpomembnejša zakona 
Zakon o društvih (ZDro) in Zakon o športu (ZSpo). Zakon o društvih predstavlja okvir 

ustanavljanja novih poslovnih subjektov, ki delujejo pod okriljem nacionalne panožne 

zveze. Vsi golf klubi, društva in združenja se morajo ravnati po tem zakonu. Že v prvem 
členu zakona je rečeno, da so društva prostovoljna, samostojna, nepridobitna združenja 

fizičnih oseb, ki se združijo zaradi skupno določenih namenov. Društvo ne sme opravljati 

pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti. V društvo se lahko včlani vsakdo in 

deluje v društvu pod enakimi pogoji. Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje 
na različne načine (Zakon o društvih, UR. L.  RS. št. 60/1995): 

• s članarino, 

• iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva, 

• z darili in volili, 

• s prispevki donatorjev, 

• iz javnih sredstev, 

• iz drugih virov. 
 
V primeru, da društvo ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za 

izvajanje dejavnosti in ga ne sme razdeliti med svoje člane (Zakon o društvih, UR. L.  RS. 

št. 60/1995). 

 

                                                
6 Odstotek profesionalizacije je izračunan kot število zaposlenih v neprofitnih organizacij, ki za 
svoje delo prejema plačilo, v primerjavi z vsemi zaposlenimi. 
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Zakon o športu je bil sprejet marca 1998 in v skladu s tem zakonom ima država 

odgovornost varovanja javnega interesa v športu. Zakon ureja področje športne vzgoje, 

športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov. V tam 
zakonu so tudi opredeljene pristojnosti ustanov, ki so povezane s športom v Sloveniji in 

načini njihovega sodelovanja. V letu 2000 je državni zbor sprejel Nacionalni program 

športa, ki določa prednostne naloge države na področju športa (Kranjc Kušlan in Hosta, 

2005, str. 11).  
 

Zakon o športu v 58. členu govori, da je za sistematično spremljanje stanja v športu in 

njegovega razvoja za vodenje dolgoročne politike razvoja odgovorno Ministrstvo za 
šolstvo in šport, ki bo vodilo naslednje evidence (Zakon o športu, UR. L. RS št.22/1998): 

• razvid vrhunskih in drugih športnikov, 

• razvid poklicnih športnikov, 

• razvid zasebnih športnih delavcev, 

• razvid strokovnih delavcev v športu, 

• razvid izvajalcev rednega programa, 

• razvid športnih objektov, 

• razvid velikih mednarodnih športnih prireditev v Sloveniji, 

• razvid javnih zavodov v športu. 
 

V nadaljevanju zakon govori o podatkih, ki jih mora posamezen razvid vsebovati. Vsi 

osebni podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo zgolj za potrebe 

upravljavca evidenc. Pri izdelavi statističnih analiz identiteta vrhunskih in drugih 
športnikov, poklicnih športnikov, zasebnih športnih delavcev in strokovnih delavcev ne 

sme biti razvidna (Zakon o športu, UR. L. RS št.22/1998). 

 

 

3. Integracija podatkov 
 
V poglavju integracija podatkov bodo najprej predstavljene osnovne značilnosti baz 

podatkov in sistemov za podporo odločanju. V vsaki sodobni organizaciji si prizadevajo 

pridobiti čim bolj kvalitetne podatke v podatkovne baze, od koder lahko nato črpajo 

podatke za analize in poročila. Temu bo namenjeno posebno poglavje, ki bo govorilo o 
zagotavljanju kvalitete podatkov. Na koncu si bomo pogledali sestavne dele podatkovnega 

skladišča in faze v razvoju sistema poslovne inteligence.    
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3.1. Baze podatkov 

 

Baza podatkov je urejena zbirka medsebojno povezanih podatkov, ki je shranjena na 

računalniškem nosilcu podatkov. Iz definicije lahko razberemo, da zapisi v papirni obliki 

ne predstavljajo baze podatkov, saj niso shranjeni v računalniku (Jaklič, 2003, str. 70). V 
bazi podatkov so shranjene logično povezane datoteke. Integrirani in zbrani podatki 

omogočajo programskim orodjem, da dostopajo do celotnih podatkov. S tem dosežemo 

hitrejši dostop do podatkov, hitrejši odzivni čas, zmanjšamo redundanco podatkov in 
zagotovimo večjo varnost podatkov (Turban et al., 2002, str. 732). 

 

Organizacije so lahko deležne naslednjih prednosti pri uporabi baze podatkov (Fabbri et 

al., 1992, str. 19–24, Grad in Jaklič, 1996, str. 5): 

• Izboljšanje uporabe podatkov – podatki, shranjeni v bazah podatkov, so veliko lažje 
dostopni kot podatki izven baz podatkov. Uporabniki lahko s programskimi rešitvami 
dostopajo do podatkov.  

• Povečanje podatkovne konsistentnosti – podatki, shranjeni v bazi podatkov, so 
veliko bolj konsistentni. Na primer, vnosno polje za ime je v vseh aplikacijah enako 

definirano, kar poveča konsistentnost podatkov.  

• Povečanje podatkovne integritete – ker je podatek zapisan v bazi podatkov samo na 
enem mestu, bo sprememba podatkov imela vpliv na vse ostale podatke.  

• Zagotavljanje neodvisnosti podatkov – podatki v bazi podatkov so neodvisni od 
ostalih podatkov. Do njih lahko dostopamo z različnimi programskimi rešitvami. 

• Povečanje varnosti – baze podatkov imajo ponavadi svoje dodatne varnostne 
mehanizme, ki so neodvisni od programskih rešitev. Pri tem je pri centralni bazi 

podatkov veliko lažje zagotoviti varnost kot v primeru heterogene baze podatkov.   

• Zmanjšanje ponavljanja podatkov – z uporabo baz podatkov lahko vrednosti, ki se 

velikokrat ponovijo, zapišemo samo enkrat in se na njih kasneje sklicujemo. 

• Zmanjševanje prostora – baze podatkov omogočajo, da shranimo podatek samo 
enkrat in do njih dostopamo kasneje. 

• Vpeljava standardov – olajša izmenjavo podatkov in vzdrževanje. 
 

Potencialne slabosti uporabe baz podatkov so (Fabbri et al., 1992, str. 24–29): 

• Kompleksnost – baza podatkov in njen SUBP lahko postaneta izjemno kompleksni 
sistem. V večini organizacij je potrebno za uspešno implementacijo in vzdrževanje 
baze podatkov zaposliti skrbnika baze podatkov.  

• Visoki stroški – za uvedbo baze podatkov in SUBP na obstoječe stanje zahteva zelo 
dobro planiranje, saj lahko zahteva novo strojno opremo, programsko opremo ali celo 

nove ljudi za delo.  

• Ranljivost – ker so podatki shranjeni v bazi podatkov, so zelo ranljivi ob morebitni 
okvari strojne ali programske opreme. Na drugi strani so ranljivi ob neavtoriziranem 

dostopu do baze podatkov, kjer lahko izgubimo vse podatke. Organizacije zato redno 
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shranjujejo podatke na varnostne kopije, ki omogočajo vzpostavitev stanja pred 

nepooblaščenim dostopom.  

• Velikost – v velikih organizacijah se velikost baze podatkov izredno hitro povečuje, 
zato je pravilno planiranje kapacitet odločilnega pomena. Načrtovalci predvidijo 

potrebe po procesorski moči in spominu, ki ga bo sistem potreboval pri uporabi baze 
podatkov v prihodnosti. 

• Stroški izobraževanja – pri uvedbi baze podatkov mora organizacija uvesti  
administratorja baze podatkov, ki skrbi za kvaliteto podatkovne strukture. Takšna 

izobraževanja ponavadi potekajo pri dobaviteljih programske opreme in trajajo nekaj 

tednov. Ravno tako je potrebno izobraziti sistemske analitike, programerje, analitike in 

tudi uporabnike sistema.  

• Kompatibilnost – pri uporabi različnih baz podatkov je transformacija podatkov med 
posameznimi bazami podatkov dokaj zapletena. Veliko večjo kompatibilnost 
zagotavljajo baze podatkov istega dobavitelja. 

• Navezanost na eno stranko, kadar se velika organizacija opremi s programsko in 
strojno opremo enega proizvajalca, ima pri tem ogromne stroške. Zato v primeru napak 

ali celo propada dobavitelja s težavo prestopi k drugemu ponudniku, saj so stroški 

prestopa izredno veliki. Pravi stroški niso povezani samo z izgradnjo baze podatkov, 

nakupom strojne in programske opreme, ampak tudi s stroški plač skrbnikov baz 
podatkov, programerjev in analitikov. 

 

V nadaljevanju so predstavljene še porazdeljene baze podatkov. V strokovni literaturi 
lahko zasledimo več definicij porazdeljenih baz podatkov (angl. distributed database). 

Porazdeljena baza podatkov je množica več logično povezanih baz podatkov, 

porazdeljenih v računalniškem omrežju (Ozsu in Valduriez, 2007). Podobno definira 

porazdeljeno bazo podatkov tudi Bell (1992, str. 44), ki jo označi kot logično integracijo 
podatkov, ki so fizično ločeni na vozliščih v računalniški mreži.  

 

Turban loči dve vrsti porazdeljenih baz podatkov in sicer podvojene baze podatkov (angl. 
replicated database) in razdeljene baze podatkov (angl. partitioned database). Pri prvi 

različici je na vsaki lokaciji kopija celotne baze podatkov. S tem dosežemo, da se 

zmanjšajo možnosti izpada sistema in povečamo uporabnikovo odzivnost. Na drugi strani 

se veliko podatkov podvaja, kar pomeni večje težave pri vzdrževanju baze podatkov in 
samih podatkov. Razdeljene baze podatkov imajo samo tiste podatke, ki jih uporabnik na 

neki lokaciji potrebuje. Prednost takšne razdeljene baze podatkov je v hitrejši odzivnosti 

podatkov in večji pravilnosti podatkov, saj je za njih odgovorna točno določena oseba. Na 
drugi strani imajo organizacije pri takšni arhitekturi večje probleme z zagotavljanjem 

varnosti, telekomunikacijskimi stroški in s tem povezanimi zamudami (Turban et al., 2001, 

str. 140–141). 

 
Porazdeljene podatkovne baze lahko razdelimo tudi na homogene porazdeljene podatkovne 

baze in heterogene porazdeljene podatkovne baze. O homogenih porazdeljenih 
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podatkovnih bazah govorimo, ko so podatki ločeni v različnih podatkovnih bazah, ki pa 

uporabljajo enak SUBP, medtem ko je heterogena porazdeljena baza podatkov sestavljena 

iz različnih SUBP na lokalnih vozliščih (Bell et al,. 1992, str. 44–45). Heterogene baze 
podatkov vsebujejo podatke, ki so shranjeni v različnih bazah podatkov, ki so pogosto tudi 

na geografsko ločenih lokacijah (Thuraisingham, 2000, str. 54).  

 

3.2. Sistemi za upravljanje baz podatkov 

 
Skupina programov, ki zagotavljajo dostop do baze podatkov, se imenuje sistemi za 

upravljanje baz podatkov SUBP (angl. database management system). SUBP omogoča, da 

vnesemo podatke v bazo podatkov, jih shrani in kasneje lahko do podatkov tudi 

dostopamo. Hkrati zagotovi integracijo podatkov, varnost, obnovitev podatkov in dostop 
do različnih baz podatkov. SUBP omogoča uporabniku, da dodaja, briše, vzdržuje, 

prikazuje, tiska, sortira in posodablja podatke (Turban et al., 2001, str. 145). SUBP deluje 

kot vmesnik med fizično bazo podatkov, kjer so shranjeni podatki, in programskimi 

rešitvami, s katerimi dostopamo do podatkov (Turban et al., 2002, str. 732). 
 

Slika 3: Sistem za upravljanja baz podatkov zagotovi dostop do različnih podatkov v bazi 

podatkov 

Sistem za
upravljanje baz

podatkov

Programi za
šport

Programi za
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Vir: Prirejeno po Turban et al., 2002, str. 733. 

 
Osnovne komponente sistemov za upravljanje baz podatkov so (Turban et al., 2001, str. 

146–147): 

• Podatkovni model (angl. data model) definira način, kako so podatki konceptualno 
strukturirani. 

• Jezik za definiranje podatkov (angl. DDL – data definition language); z jezikom za 
definiranje podatkov določimo tip podatkov, zapisanih v bazi podatkov in njihovo 

strukturo. DDL je zelo pomembna povezava med logičnim in fizičnim pogledom baze 
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podatkov. Jezik za definiranje podatkov določa fizične karakteristike vsakega zapisa, 

število polj, podatkovni tip in dolžino posameznega polja. S pomočjo DDL lahko 

določimo tudi podsheme oziroma podatkovne baze posameznih uporabnikov. 

• Jezik za manipulacijo podatkov (angl. DML – data manipulation language) zagotovi 
potrebne ukaze za vse operacije v podatkovni bazi, na primer shranjevanje, urejanje, 
spreminjanje in brisanje zapisov. Uporabnik lahko dostopa do podatkov s pomočjo 

jezika za delo s podatkovnimi bazami SQL (angl. structured query language).  

• Podatkovni slovar (angl. data dictionary) služi kot centralno skladišče podatkov o 
podatkovni bazi. Vse sheme in podsheme so shranjene v podatkovnem slovarju. 

Uporaba podatkovnega slovarja prinese podjetju določene prednosti. Podatkovni slovar 

zagotovi enotne definicije podatkov za vse elemente, s čimer se zmanjša 
nekonsistentnost podatkov. Posledično omogoča enostavnejšo spreminjanje podatkov 

in tudi hitrejše programiranje. 

 
Večina sistemov za upravljanje z bazami podatkov zagotavlja naslednje lastnosti (Rishe, 

1992, str. 46–49): 

• Integriteto podatkov; na eni strani ločimo fizično integriteto podatkov, kot na primer 
izguba indeksa v primeru izpada električne energije, in logično integriteto, ki pomeni 

uveljavljanje integritetnih omejitev. 

• Rezervne kopije in obnovo sistema; SUBP shranjujejo varnostne kopije baze 
podatkov, tako da je bazo podatkov lahko v primeru logične ali fizične korupcije 

možno postaviti v predhodne stanje. 

• Varnost; zagotovljena je osnovna varnost do dostopa podatkov. Največkrat se 
uporablja za dostop do podatkov uporabniško ime in geslo. Posameznim uporabnikom 
se lahko dodeli uporabniške pravice in s tem onemogočimo dostop do podatkov, ki so 

namenjeni drugim uporabnikom, oziroma omogočimo samo branje in ne spreminjanja 

podatkov. 

• Kontrolo dostopa; do podatkov lahko dostopa več uporabnikov hkrati. Pri tem se 

srečamo z naslednjimi problemi: uporabnik vidi napačno stanje v bazi podatkov, saj je 

medtem drug uporabnik že spremenil obstoječe ali dodal nove podatke. Nekonsistentno 
popravljanje podatkov, če si operacije ne sledijo v pravilnem vrstnem redu. 

• Prestrukturiranje; kadar uporabnik spremeni shemo, lahko trenutna baza podatkov 
postane nekonsistentna. SUBP omogoča, da staro bazo podatkov prevede v novo bazo 

podatkov pod novo shemo. 

 
Prednosti za organizacijo pri uporabi sistemov za upravljanje baz podatkov so (Turban et 

al., 2001, str. 147): 

• izboljšanje uporabe podatkov, 

• zmanjšanje kompleksnosti organizacijskega okolja informacijskega sistema, 

• povečanje podatkovne konsistentnosti, 

• povečanje podatkovne integritete, 
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• zagotavljanje neodvisnosti podatkov od programskih rešitev, 

• povečanje varnosti,   

• zmanjšanje stroškov razvoja in vzdrževanja programskih rešitev, 

• povečanje fleksibilnosti informacijskega sistema, 

• povečanje dostopnosti podatkov in informacij.  

 
V nadaljevanju bodo predstavljene značilnosti porazdeljenih sistemov za upravljanje baz 

podatkov. Porazdeljen sistem za upravljanje baz podatkov (PSUBP) (angl. distributed 

database management system) je sistem, ki združuje porazdeljene baze podatkov na način, 

ki je pregleden za uporabnika (Bell et al., 1992, str. 44). Iz definicije je razvidno, da imamo 
opravka z večimi bazami podatkov, ki so običajno tudi prostorsko ločene med seboj.  

 

Značilnosti PSUBP-ja lahko opredelimo kot (Welzer-Družovec in Golob, 2005, str. 142): 

• Zbirka logično povezanih porazdeljenih podatkov je razdeljena preko več različnih 
računalnikov. 

• Računalniki so povezani preko komunikacijskega omrežja. 

• Podatki na različnih lokacijah so pod nadzorom lokalnih SUBP-jev. 

• SUBP na posamezni lokaciji izvaja lokalne aplikacije avtonomno. 

• Vsak SUBP sodeluje v vsaj eni globalni aplikaciji. 
 
Tabela 6: Prednosti in slabosti porazdeljenih sistemov za upravljanje baz podatkov 

Prednosti:  Slabosti: 

• podatki so razpršeni glede na poslovne 
zahteve, 

• manjša odvisnost od računalniškega 
centra ob splošni izmenjavi in uporabi 
podatkov, 

• odpoved posameznega računalnika ne 
predstavlja izpada sistema, 

• hitrejši dostop do podatkov, 

• cenejši nakup več manjših računalnikov 
kot enega centralnega, 

• lažje obvladovanje širitev, 

• uporabniško prijazni vmesniki. 

• kompleksnost upravljanja in nadzora, 

• višji stroški vzdrževanja programske in 
strojne opreme, 

• varnost (varen dostop do podatkov, 
prenos in delitev podatkov), 

• integriteta podatkov (konsistentnost in 
veljavnost podatkov), 

• pomanjkanje standardov, 

• kompleksnost načrtovanja porazdeljenih 
podatkovnih baz. 

 

Vir: Welzer-Družovec in Golob, 2005 , str. 144. 
 

Popolni PSUBP upravlja shranjevanje in procesiranje logično povezanih podatkov v 

medsebojno povezanem računalniškem sistemu, v katerem so podatki, funkcije, 

distribuirane med različnimi lokacijami. PSUBP vsebuje naslednje komponente (Welzer-
Družovec in Golob, 2005 , str. 143): 

• mnoge delovne postaje, ki so vključene v omrežje, 



 23 

• omrežna programska in strojna oprema, 

• komunikacijski medij, 

• procesi transakcij, 

• podatkovni procesor (upravljalec podatkov – SUBP), 

• globalni podatkovni slovar. 

 
Na sliki 4 je prikazana arhitektura sistema za porazdeljene sisteme za upravljanje baz 

podatkov. Porazdeljen sistem za upravljanje baz podatkov je sestavljen iz več sistemov za 

upravljanje baz podatkov, največkrat različnih tipov, in več že obstoječih baz podatkov. 

Integracija je zaradi tega izvršena z večimi programskimi podsistemi. PSUBP združuje 
obstoječe heterogene podatkovne vire. Pomembna lastnost teh sistemov je, da lahko 

lokalni uporabniki še vedno dostopajo do podatkov v svojih lokalnih bazah podatkov na 

enak način kot pred uvedbo PSUBP-ja (Bell et al., 1992, str. 44–46). 
 

Slika 4: Informacijska arhitektura porazdeljenega sistema za upravljanje baz podatkov 

Podatkovna
baza 1

Podatkovna
baza 2

Podatkovna
baza 3

Podatkovna
baza 4

SUBP 1 SUBP 2 SUBP 3 SUBP 4

PSUBP

Lokalni uporabnik Lokalni uporabnik

Globalni uporabnik

 
 

Vir: Bell et al., 1992, str. 46 
 

3.4. Upravljanje podatkov 

 

V preteklosti je imelo večina podjetij problem s premajhno količino podatkov, danes lahko 

govorimo o preveliki količini podatkov, ki jih podjetja dobijo iz različnih virov. Lahko bi 

rekli, da morajo veliko truda in denarja nameniti zbiranju relevantnih podatkov, ki jim 
zagotavljajo doseganje konkurenčnih prednosti. Zgolj uporaba sodobnih informacijskih 

tehnologij v praksi ne prinese želene izboljšane učinkovitosti. Organizacija mora biti 
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informacijsko usmerjena, kar pomeni upravljanje podatkov in ustrezno informacijsko 

obnašanje (Gradišar et al., 2005, str. 168). 

  
Dobro informacijsko obnašanje lahko strnemo v naslednje točke (Jaklič, 2002, str. 3–4): 

• celovitost podatkov (verodostojni, točni in nepristranski), 

• formalni viri imajo prednost pred neformalnimi viri (povečuje zanesljivost in 
kakovost), 

• nadzor nad delovanjem posameznika in organizacije (motivacija), 

• transparentnost delovanja (podatki prikažejo uspehe in probleme), 

• deljenje podatkov (dostop do verodostojnih, formalnih in uporabnih podatkov 
posameznikom). 

 

Pri upravljanju podatkov se v organizaciji pogosto srečamo s problemi, ki izhajajo iz 
zastarele miselnosti in načina obdelave podatkov. Nekateri posamezniki ali oddelki so 

prepričani, da so oni lastniki podatkov in si jih zato lastijo. Tako je otežkočeno deljenje 

podatkov, kar poslabša izvajanje poslovnih procesov. Takšne težave se pogosto pojavljajo 

predvsem zato, ker velja miselnost, da podatki pomenijo moč, ki je povezana z 
netransparentnostjo, neverodostojnostjo in pristranskim prikazom podatkov navzven. V 

organizacijah tako nastajajo informacijski otoki (Jaklič, 2002, str. 5). Upravljanje podatkov 
ima velik vpliv na vodenje organizacije, v nadaljevanju so našteti pogosti pokazatelji 

slabega upravljanja podatkov (SAS Institute, 2007): 

• Slabo upravljanje z meta podatki: organizacije imajo zastarele meta podatke, ne 
razumejo pomena podatkov ali njenih definicij. Na drugi strani imajo več definicij za 

isti podatek, ki je shranjen v različnih podatkovnih bazah. 

• Slaba kvaliteta podatkov: več o kvaliteti podatkov bomo govorili v nadaljevanju. 

• Podvajanje podatkov ali nepolni podatki v različnih sistemih. 

• Slabo upravljanje matičnih podatkov. 

• Upravljanje poslovnih procesov, ne da bi skrbeli za upravljanje podatkov in integracijo, 
lahko povzroči težave pri upravljanju podatkov. 

 

Po rezultatih raziskave ameriške skupine SAP je kar 93 odstotkov vprašanih pri izvajanju 
zadnjih projektov naletelo na težave, povezane z upravljanjem podatkov. Ravno tako je 

bilo upravljanje podatkov identificirano kot ključni dejavnik za težave pri izboljševanju 

poslovnih procesov. V tej raziskavi avtorji navajajo, da morajo organizacije v prvi vrsti 
poskrbeti za upravljanje matičnih podatkov (angl. Master Data), kot so poslovni partnerji, 

proizvodi in zaposleni. Lastnost matičnih podatkov je, da se zelo počasi spreminjajo in 

ponavadi vsebujejo manjše število atributov. Lahko bi rekli, da so to osnovni podatki v 

organizaciji, ki omogočajo njeno delovanje. Ravno zaradi tega razloga je potrebno tem 
podatkom še posebej nameniti pozornost pri njihovem upravljanju (Halpern, 2007).  
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Zaradi teh in še drugih problemov se danes v organizacijah srečujejo s stanjem, ko imajo 

množico nepovezanih podatkovnih virov na različnih lokacijah v različnih oblikah. 

Največji problem nepovezanih podatkov predstavlja odločanje na vrhnjem nivoju, ko pri 
svojih analizah potrebujejo mnoge raznovrstne konsistentne podatke. Uporaba 

pravočasnih, relavantnih, konsistentnih in popolnih podatkov je za poslovno odločanje 

postala nepogrešljiva. Samo podatki iz operativnih podatkovnih virov danes ne zadoščajo 

za učinkovito podporo odločanju. S tem namenom so se razvile nove oblike podatkovnih 
virov, ki so namenjene podpori odločanju, podatkovna skladišča in področna podatkovna 

skladišča. Na drugi strani moramo omeniti, da se v organizacijah shranjuje vedno več 

podatkov, ki se jih hrani vrsto let. Tako imamo na eni strani naraščajoče potrebe po 
podatkih in naraščajoče število podatkov, ki jih zbiramo. Z uspešnim managementom 

podatkov želimo to vrzel čim bolj zmanjšati (Jaklič, 2002, str. 7–8) . 

 

Danes se organizacije zavedajo pomena upravljanja podatkov, kot organizacijski vir, s 
pomočjo katerih lahko dosegajo boljše poslovne rezultate. Poleg tradicionalnega 

življenjskega cikla, ki vsebuje zbiranje, organiziranje, obdelavo in vzdrževanje podatkov, 

so mnogi avtorji dodali novo komponento, ki sproži življenjski cikel, to je zaznavanje. Z 
izjemo zaznavanja se vse ostale faze ponavljajo ciklično (Marchand et al., 2000, 75–76).  

 

Slika 5: Življenjski cikel upravljanja podatkov 

Zaznavanje

Zbiranje
Organiziranje

ObdelavaVzdrževanje

 
 
Vir: Marchand et al., 2000, str. 76. 

 

Na sliki 5 je prikazan življenjski cikel upravljanja podatkov, ki se začne z zaznavanjem. To 
pomeni, da mora biti organizacija pozorna na dogodke, trende, spremembe v poslovnem 

okolju, s pomočjo katerih bodo zbrali podatke za svoje poslovne potrebe. Ti podatki se 

predvsem navezujejo na ekonomske, socialne, politične spremembe, zahteve potrošnikov, 

dobaviteljev, dogodke konkurentov in drugo. Napake v tej fazi lahko povzročijo zbiranje 
nerelevantnih podatkov, kar posledično povzroči napačne poslovne odločitve (Marchand et 

al., 2000, str. 78–80). 

 
Naslednja faza v upravljanju podatkov je zbiranje. V tej fazi je potrebno zbrati podatke, ki 

jih zaposleni potrebujejo, jih očistiti in jim ponuditi samo toliko informacij, da ne bodo 
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zasičeni. Podatke lahko zbiramo iz različnih virov, zato moramo določiti vir, ki mu lahko 

najbolje zaupamo. Da bi lahko najbolje zbrali podatke, moramo poznati odgovore na 

naslednja vprašanja (Marchand et al., 2000, str. 80–83): 

• Kdo potrebuje podatke? Določitev podatkovnih zahtev posameznega zaposlenega je 
prvi korak k izboljšanju poslovnega procesa. 

• Kakšne podatke potrebujemo in koliko? Samo zbiranje podatkov še ne pomeni 
izboljšanja odločanja. Veliko organizacij zbira podatke, ki pa jih kasneje ne uporabi pri 
svojih odločitvah. Na tem mestu je potrebno določiti količino podatkov in njihovo 

obliko.  

• Kje so podatki? Veliko organizacij ima že zbrane določene podatke v posameznih 
oddelkih, ki pa jih ne zna pravilno uporabiti. Pri takšnem ravnanju nastajajo stroški 

ponovnega zbiranja podatkov. 

• Zakaj in kako zbiramo podatke? Vsak zaposlen je dolžan prispevati svoj delež pri 
zbiranju podatkov. 

 
V fazi organiziranja podatkov je pomembno indeksirati, klasificirati in povezati podatke v 

podatkovno bazo, ki zagotavlja dostop do poslovnih enot. Prvo vprašanje je, kako 

organizirati podatke na ravni celotnega podjetja, saj je veliko podatkovnih baz 

organiziranih funkcijsko ali po oddelkih. Tudi če so podatki dostopni preko računalniške 
mreže, še ne pomeni, da bodo tudi uporabni. Potrebno je poenotiti terminologijo, da si 

bodo uporabniki enako razlagali podatke. Eden od problemov pri organiziranju podatkov 

je, kako zbrati znanje, ki je v glavah zaposlenih (angl. tacit knowledge), v formalno obliko, 
ki lahko pripomore k boljšim odločitvam v celotni organizaciji (Marchand et al., 2000, str. 

84–85).  

 

Sledi faza obdelave podatkov, ki je sestavljena iz dveh podfaz. Najprej je potrebno priti do 
podatkov, shranjenih v podatkovnih bazah. Druga stopnja je analiza podatkov, s katero 

dobimo potrebne informacije za odločanje. Analiza podatkov je ključnega pomena, saj iz 

različnih informacij pridemo do znanja, ki ga lahko vodilni delavci uporabijo (Marchand et 
al., 2000, str. 85–86). 

 

Zadnja faza je vzdrževanje podatkov, ki vsebuje ponovno obdelavo podatkov, 

posodabljanje obstoječih podatkov, tako da dobijo zaposleni najboljše možne informacije. 
Manageerji naj bi v organizacijah spodbujali ponovno obdelavo podatkov, kar zmanjša 

porabo sredstev. Na žalost smo v praksi pogosto priča obratnemu procesu. Delno si lahko 

to razlagamo s tendenco, da želimo vedno najti nove vire informacij, s prepričanjem, da so 
obstoječi viri težko dostopni in že zastareli in tudi z dejstvom, da ljudje ne uporabljajo 

virov, ki jih niso sami zbrali (Marchand et al., 2000, str. 86–87).    
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3.5. Kakovost podatkov 

 

Definicije kakovosti podatkov se med posameznimi avtorji razlikujejo, poglejmo si 

definicijo Gerkesa (1997). Kakovost podatkov lahko definiramo kot razliko med želeno 

informacijo, ki je določena s cilji, in dejansko dobljeno informacijo. V idealni situaciji ni 
razlike med želeno in dejansko informacijo. Kakovost podatkov lahko izmerimo na 

naslednji način: manjša, kot je razlika, večja je kvaliteta podatkov. Mnoge druge definicije 

vključujejo poleg zgoraj napisane vsebinske komponente tudi časovno usklajenost 
podatkov.  Lahko bi rekli, da je kvalitetna informacija tista, ki je vsebinsko pravilna, v 

pravilni obliki, ob pravem času na pravem mestu (Eppler, 2003, str. 45).  

 

English govori o dveh vrstah kakovosti podatkov, notranji in strokovni kvaliteti. Notranja 
kvaliteta (angl. inherent quality) pomeni natančnost podatkov. Notranja kvaliteta podatkov 

je enaka stopnji natančnosti podatka v primerjavi z resnično vrednostjo. V primeru, da so 

vsi podatki o neki entiteti natančni, imajo podatki notranjo kvaliteto; so elektronska 

reprodukcija realnosti. Na drugi strani imajo podatki strokovno kvaliteto (angl. pragmatic 
quality), ki predstavlja vrednost, ki jo natančni podatki prinesejo pri podpori odločanju v 

organizaciji. Podatki, ki ne pripomorejo k temu, da organizacija izpolnjuje svoje cilje, 

nimajo nobene strokovne kvalitete, ne glede na to, kako dobro notranjo kvaliteto imajo 
(English, 1999, str. 22). 

 

Kakovost podatkov je izredno pomembna, saj njihova kvaliteta določa tako uporabnost kot 

tudi kvaliteto poslovnih odločitev. Velikokrat so podatki nepravilni, nepopolni ali 
dvoumni. Ekonomska in socialna škoda, ki nastane pri zbiranju podatkov in napačnih 

odločitvah, je ocenjena na več milijard ameriških dolarjev (Redman, 1998). Strong je 

napravil obsežno raziskavo o kakovosti podatkov. Probleme lahko razvrstimo v štiri 
kategorije (Turban et al., 2002, str. 482–483): 

• Notranja kakovost podatkov: točnost, objektivnost, zaupanje v podatke, sloves 
podatkov. 

• Kakovost dostopnosti: dostopnost in varnost dostopa. 

• Kontekstna kakovost podatkov: relevantnost, dodana vrednost, pravočasnost, 
popolnost, količina podatkov. 

• Kakovost predstavitve: enostavno razlaganje podatkov, razumljivost podatkov, 
zgoščena predstavitev, konsistentnost predstavitev. 

 
Za zagotavljanje kakovosti podatkov je najbolje, da organizacije poskrbijo za nadzor 

kakovosti in celovitosti v okviru svojega upravljanja. Najbolje je, če podatke preverjamo 

na vhodu v podatkovne vire in jih tam zavrnemo, še preden jih shranimo. Pri vhodu lahko 
preverjamo pravilnost oblike podatkov, vrste podatkov, vrednosti podatkov. Na ta način 

izboljšamo kvaliteto podatkov, kar nam izboljša poslovno odločanje (Jaklič, 2002, str. 33). 

Pri izboljšanju kvalitete podatkov imajo pomembno vlogo uporabniki. Ravno oni 
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velikokrat uporabljajo podatke, ki jih sami vnesejo v poslovni sistem. Zavedanje 

uporabnikov o pomembnosti kvalitete vhodnih podatkov lahko izboljša poslovne odločitve, 

ki temeljijo na teh podatkih. Eden od dejavnikov, kako izboljšati kvaliteto podatkov, je tudi 
nadzorovanje poslovnih procesov in zgodovinskih podatkov. Nekoč uporabni podatki so 

lahko za današnjo podporo odločanju nepravilni in celo privedejo do napačnih poslovnih 

odločitev (Hardman, 2007).   

 
Probleme pri zagotavljanju kakovosti podatkov sta Lesca in Lesca v Eppler (2003, str. 26–

27) razdelila v osem skupin: 

• Omejena uporabnost informacij zaradi prevelike količine podatkov, ki je bila 
povzročena zaradi slabega vzdrževanja in čiščenja podatkovnih baz. 

• Dvoumnost informacij vodi v napačne odločitve zaradi pomanjkanja natančnosti, 
uporabe žargona ali okrajšav. Poleg informacije je potrebno narediti tudi razlago 

podatkov. 

• Nepopolnost informacij vodi v nepravilne odločitve. Vzrok za takšno stanje je ozko 
specializirano delo in zato ozko specializirane informacije.  

• Nekonsistentnost informacij vnaša zmedo. Velikokrat nastane zaradi slabe 
komunikacije med avtorjem informacije in distributerjem, nejasne odgovornosti, 

uporabe različnih podatkovnih virov. 

• Neprimeren podatkovni format, kar povzroči drage naloge transformacije. Največji 
problem je v tem, da oblika podatkov ali format ne omogočajo takojšnjega dostopa, in 
zato je potrebna konverzija. 

• Podatek ni zanesljiv in zato veliko tvegamo pri naših odločitvah. To se ponavadi zgodi, 

ko ne moremo preverjati vira podatka v podatkovni bazi. 

• Dostop do podatkov je zavrnjen, predvsem zaradi nejasnih odgovornosti ali tehničnih 
sprememb. To velikokrat demotivira zaposlene in jih vodi v napačne odločitve. 

• O popačeni informaciji govorimo takrat, ko se originalno sporočilo razlikuje od 
dobljenega rezultata. Vzroki za takšno stanje so prevelika specializacija, žargon, veliko 

posrednikov ali celo namerno popačenje z zadrževanjem določenih podatkov. 

 

3.6. Podatkovno skladišče 

 
Podatkovno skladišče (angl. data warehouse) je podatkovna baza, namenjena podpori 

analitičnemu odločanju na nivoju celotne organizacije. V ta namen je potrebno zagotoviti 

kakovostne in integrirane podatke za analitične uporabnike. V podatkovnem skladišču so 

podatki največkrat namenjeni podpori odločanju, zato so ponavadi strukturirani drugače 
kot v operativnih bazah podatkov. Razbremenitev operativnih podatkovnih baz in hitrejša 

podpora odločanju sta glavna razloga za uvedbo podatkovnih skladišč v organizacijah 

(Gradišar et al., 2005, str. 194).  
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Pri izgradnji podatkovnega skladišča je potrebno izhajati iz poslovnih zahtev po določenih 

podatkih, ki izhajajo iz poslovnih vprašanj. Poslovne zahteve začnemo zbirati pri vrhnjem 

vodstvu in šele nato po piramidi navzdol. Pri oblikovanju vprašanj moramo biti poslovno 
orientirani in ne tehnološko, saj večina uporabnikov ne razume pomena podatkovnega 

skladišča in zato ne dobimo pravih odgovorov (Padilla, 2007). Mnogo organizacij si 

napačno predstavlja, da je informacijski oddelek odgovoren za izgradnjo podatkovnega 

skladišča. Kot smo že omenili, so v podatkovnem skladišču shranjeni podatki, ki jih 
potrebujejo za poslovne odločitve, katerih informacijski oddelek ne pozna. Komunikacija 

med razvijalci in uporabniki je zato izrednega pomena, saj je le tako lahko izdelati 

podatkovno skladišče, ki bo pomagalo pri poslovnih odločitvah. Poslovni informatik 
pomaga premagati komunikacijsko vrzel, saj na eni strani razume poslovne zahteve, ki jih 

lahko na primeren način predstavi informacijskemu oddelku (Wong, 2007).        

 

Bistvene prednosti podatkovnega skladišča so (Gradišar et al., 2005, str. 195–196): 

• Hitrejši in cenejši proces odločanja: za pripravo vseh potrebnih dokumentov, statistik je 
potrebno manj časa, hkrati pa ne obremenjuje transakcijskega informacijskega sistema. 

• Izboljšana kakovost informacij: kakovost dobljenih informacij se zagotovi skozi 
integracijo in prečiščevanje podatkov iz operativnih baz podatkov. Zato lahko trdimo, 
da se izboljša kakovost dobljenih informacij in analiz. 

• Boljši odnosi med strankami: na podlagi zbranih podatkov lahko z analizami trendov 
bolje zadovoljimo želje in zahteve kupcev. 

 

V organizaciji so operativni podatki shranjeni v operativnih informacijskih sistemih. 

Podatke, ki jih bomo potrebovali za podporo odločanju, se transformira v podatkovno 
skladišče in so organizirani relacijsko, tako da so bližje uporabniku. Podatki so shranjeni 

glede na predmet, kot je npr. dobavitelj, izdelek ali funkcionalno področje, za razliko od 

operativnih baz, kjer so podatki shranjeni glede na poslovne procese (Turban et al., 2005, 
str. 487). 

 

Podatkovno skladišče integrira podatke iz različnih podatkovnih virov, ki so velikokrat tudi 

geografsko ločeni. Pri procesu integracije in transformacije moramo paziti na (Gradišar et 
al., 2005, 195): 

• Poenotenje identifikatorjev: šifre posameznih izdelkov, kupcev se med oddelki 
razlikujejo in zato je potrebno te šifre pred vnosom v podatkovno skladišče poenotiti. 

• Poenotenje oblik podatkov: v posameznih bazah uporabljamo evropski zapis datuma, 
nekje uporabljajo drugačno strukturo. 

• Določitev virov: za isti podatek imamo več virov, lahko se tudi vrednostno razlikuje. 
Pri vnosu podatkov moramo definirati pravila. 

 

Integracija in transformacija podatkov iz operativnih virov v podatkovno skladišče 

ponavadi poteka enkrat dnevno v času, ko so informacijski viri slabše zasedeni. Izdelava in 
vzdrževanje podatkovnega skladišča sta razmeroma dragi. Izdelava poteka ciklično, kjer v 
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vsaki iteraciji želimo dodati nov obseg podatkov iz poslovnega procesa in povečati 

funkcionalnost podatkovnega skladišča. 

 
Cilji podatkovnega skladišča so (Kimball et al., 2002, str. 2–4): 

• Podatkovno skladišče mora zagotoviti enostaven dostop do organizacijskih informacij. 
Vsebina podatkovnega skladišča mora biti razumljiva, podatki intuitivni in jasni 

poslovnim uporabnikom. Poslovni uporabniki želijo deliti podatke na različne načine: 

preko metode rezanja, vrtanja v globino in drugo. Orodja morajo biti enostavna za 

uporabo in dokaj hitro odzivna. 

• Podatkovno skladišče mora predstaviti organizacijske informacije konsistentno. 
Shranjeni podatki morajo biti verodostojni, podatki morajo biti načrtno izbrani iz 
različnih virov, očiščeni, kvalitetni in dosegljivi samo, če ustrezajo zahtevam 

uporabnika. Če imata dva podatka enako ime, naj bo vrednost obeh enaka oziroma za 

različne podatke izberemo različna imena. Konsistentne informacije pomenijo 
kvalitetne informacije. 

• Podatkovno skladišče mora biti prilagodljivo in prožno na spremembe. Spremembam 
se enostavno ne moremo izogniti. Zahteve uporabnikov, poslovne zahteve, poslovni 

pogoji, podatki in tehnologija se nenehno spreminjajo in podatkovno skladišče mora 

biti prilagodljivo na te spremembe. Spremembe v podatkovnem skladišču naj bi bile 

majhne, tako da ne ogrozimo dela obstoječih programskih rešitev. 

• Podatkovno skladišče mora biti varen branik, ki zagotovi varnost informacijskim 
virom. Organizacije imajo v podatkovnih skladiščih shranjene bistvene podatke o 
svojem delovanju. Ti podatki v napačnih rokah lahko povzročijo neljube dogodke. Zato 

je potrebno zagotoviti varnost in tako omogočiti dostop do podatkovnega skladišča le 

pooblaščenim. 

• Podatkovno skladišče mora služiti kot osnova pri odločitvenih procesih. Če želimo 
podpreti naše odločitve, potrebujemo dobre informacije v podatkovnem skladišču.  

• Poslovno okolje mora sprejeti podatkovno skladišče. Ne glede na to, kako dobro 

podatkovno skladišče naredimo, če ga poslovno okolje ne sprejme in uporablja dalj 

časa, smo padli pri odobritvenem testu (angl. acceptence test). V nasprotju z 
operativnimi informacijskimi sistemi, kjer uporabniki nimajo alternativne uporabe, je 

uporaba podatkovnega skladišča opcijska.  

 

3.7. Poslovna inteligenca 

 
Poslovna inteligenca ni niti izdelek niti sistem. Je arhitektura in zbirka integriranih 

operativnih aplikacij, sistemov za podporo odločanju in podatkovnih baz, ki omogočajo 

enostaven dostop do poslovnih podatkov. Programske rešitve s področja poslovne 

inteligence vsebujejo mnoge aktivnosti, med katere sodijo (Moss in Atre, 2003, str. 4–5): 

• večdimenzionalne analize, sprotna analitična obdelava podatkov - OLAP (angl. Online 

analytical processing), 
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• podatkovno rudarjenje (angl. data mining), 

• spremljanje trendov v organizaciji in okolju, 

• spremljanje kritičnih dejavnikov uspeha, 

• poslovne analize, 

• vizualna predstavitev podatkov in druge. 

 
Kar 60 odstotkov projektov poslovne inteligence se konča neuspešno. Najpogostejši vzroki 

za takšno stanje so (Moss in Atre, 2003, str. 5): 

• nepravilno planiranje, 

• nepravilno definirane naloge, 

• zamuda pri rokih izvedbe, 

• slabo projektno vodenje, 

• neizpolnjene poslovne zahteve, 

• slaba kvaliteta dobljenih podatkov. 

 
Inženirski projekt razvoja poslovne inteligence gre skozi šest osnovnih faz od zametka do 

implementacije. Razvoj poteka ciklično, kar tudi ponazarja puščica na koncu zadnje faze. S 

pomočjo povratne informacije poslovnih uporabnikov obstoječo rešitev nenehno 
izboljšujemo. Vsaka iteracija izboljša funkcionalnost končne rešitve.  

 

Slika 6: Inženirske faze pri razvoju poslovne inteligence 

1. faza:
Ocena poslovnega
primera

2. faza:
Planiranje

3. faza:
Poslovne analize

4. faza:
Načrtovanje

5. faza:
Razvoj

6. faza:
Uvedba

 
 

Vir: Moss in Atre, 2003, str. 6. 

 
Na sliki 6 so prikazane faze razvoja sistema za podporo odločanju, mnoge od faz se nato 

razdeli naprej na posamezne podfaze. Razvoj poteka v iteracijah in je najbolje, da se 

posamezne faze izvajajo zaporedno. Tudi zato, ker si tako najbolje logično sledijo in se 
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postopoma nadgrajujejo.  Znotraj faz lahko poteka več podfaz hkrati (Moss in Atre, 3003, 

str. 11–15, Jaklič et al., 2004). 

 
V prvi fazi je potrebno oceniti poslovne potrebe, zaradi katerih se bomo odločili za razvoj 

novega projekta. Vsaka aplikacija poslovne inteligence mora biti opravičena s strani 

stroškov in jasno pokazati prednosti pri reševanju poslovnega problema ali zagotavljanju 

konkurenčne prednosti. 
 

Sledi druga faza, imenovana planiranje, ki se začne z oceno infrastrukture v organizaciji. 

Tukaj delimo infrastrukturo na tehnično in netehnično. V skupino tehnične infrastrukture 
spadajo strojna oprema, programska oprema, sistemi za upravljanje baz podatkov, 

operacijski sistemi in drugo. Netehnične komponente so meta podatki, logični podatkovni 

model, metodologije, standardi, postopki in drugo. Projektiranje razvoja sistema za 

podporo odločanju je izredno dinamično. V tej fazi moramo opredeliti obseg projekta, 
sodelujoče na projektu, finančna sredstva in sponzorja projekta, ki ima izredno velik vpliv 

na celoten projekt. Na projektu običajno dela skupina stalnih strokovnjakov, pa tudi 

občasni sodelavci. V fazi planiranja je potrebno analizirati, ali znanja in spretnosti 
sodelujočih zadoščajo potrebam pri razvoju.  

 

Tretja faza je namenjena poslovni analizi. Obvladovanje obsega projekta je ena najbolj 

zahtevnih nalog. Velikokrat želijo naročniki imeti vse narejeno naenkrat, kar je nemogoče. 
Zato je potrebno najti kompromisno rešitev pri razvoju in mogoče v naslednjih iteracijah 

dodati nove lastnosti. Pri opredelitvi zahtev si pomagamo z intervjuji vseh vpletenih. 

Določiti moramo, katere podatke bomo zbirali, v kakšnem obsegu in v kakšni obliki. 

Potrebno je zagotoviti pravila tehnične pretvorbe podatkov in zagotoviti integriteto 
podatkov. Zbiranje podatkov je sestavljeno iz notranjih in zunanjih virov. Pri tem moramo 

paziti na ustrezno kvaliteto podatkov. V tej fazi opredelimo rezultate projekta, kot so 

poročila, poizvedbe, modeli in drugo. Zadnja podfaza je analiza meta podatkov, ki vsebuje 
opisne značilnosti, pravila in fizične značilnosti. Vsi meta podatki so shranjeni v meta 
podatkovnem repozitoriju.  

 

Faza načrtovanja vsebuje načrtovanje baze podatkov, transformacije in meta podatkovnega 
repozitorija. Cilj shranjevanja podatkov v podatkovno bazo je shraniti podatke, ki jih bomo 

potrebovali pri poročilih. Načrtovanje transformacije podatkov je zaradi slabo obstoječih 

podatkov izredno težko opravilo. V procesu transformacije je potrebno podatke integrirati 
in očistiti. Pri načrtovanju meta podatkovnega repozitorija je pomembno, da se oblika 

sklada z zahtevami logičnega podatkovnega modela. 

 

Peta faza je namenjena razvoju. Najprej je potrebno zagotoviti transformacijo podatkov. V 
praksi obstaja veliko že izdelanih orodij, ki izvedejo transformacijo podatkov. Pri tem 

lahko izbiramo med zelo enostavnim ali sofisticiranim orodjem. Že v tretji fazi lahko pri 

analizi s pomočjo prototipov opravimo prve obrise delovanja sistema. V tej fazi lahko 
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nadaljujemo z razvojem prototipne rešitve ali izdelamo popolnoma novo programsko 

rešitev. Faza razvoja aplikacij za uporabnike se ponavadi izvaja istočasno kot razvoj 

aplikacij za podporo. Veliko organizacij se pri razvoju poslovne inteligence odloči samo za 
poročila iz obstoječih podatkov. S podatkovnim rudarjenjem ima organizacija možnost 

odkrivanja novih informacij, ki so skrite v podatkih. Kadar želimo uvesti podatkovno 

rudarjenje, to predstavlja nov samostojen vzporeden projekt. 

 
Zadnja faza je faza uvedbe sistema za podporo odločanju. Za uporabnike sistema  

organiziramo izobraževanja. Uporabnikom je potrebno zagotoviti primerno podporo pri 

izvajanju njihovega dela, skrbeti za podatkovne baze in nadzorovati delovanje sistema. 
Sledi še ocena projekta, kjer ocenjujemo, kako dobro je projekt resnično pokril poslovne 

zahteve, odklone od prvotnega plana in naše ugotovitve pri razvoju projekta. Vse 

ugotovitve nam lahko pomagajo pri naslednjih iteracijah. 

 
 

4. Informacijska podpora managementu v športu 

4.1. Organiziranost športa v Sloveniji  

 

V poglavju organiziranosti športa v Sloveniji je predstavljen zgodovinski razvoj športnih 

društev in vloga športa. Kratka zgodovina razvoja slovenskega športa pomaga pri 
razumevanju poslovnih zahtev in hkrati daje boljšo sliko stanja v našem športu. V 

nadaljevanju so predstavljeni glavni udeleženci in izvajalci športa pri nas ter različne 

razdelitve akterjev. S tem poglavjem želim predstaviti vloge in zadolžitve posameznih 

subjektov na področju delovanja športa.  
 

4.1.1. Zgodovinski pregled organiziranosti športa pri nas 

 

Telovadba se je v devetnajstem stoletju preselila iz Avstro-Ogrske tudi v Slovenijo. Po 

vzoru praškega telovadnega društva so v Ljubljani ustanovili društvo Južni Sokol leta 
1863. Število sokolskih društev se je hitro povečevalo in leta 1913 je Slovenska sokolska 

zveza štela že 115 društev. V tem obdobju so ustanovili tudi drugo telovadno organizacijo, 

imenovano Orel, ki je bila katoliško usmerjena. Obe sta delovali do leta 1929, ko so ju 

prepovedali. Športna zavest se je močno krepila in leta 1887 je bil ustanovljen Klub 
slovenskih biciklistov, 1893 Slovensko planinsko društvo in nato naprej mnogi drugi 

(Šugman, 1998, str. 20–21). 

 
Po I. svetovni vojni so ustanovili Jugoslovanski olimpijski odbor, ki se je leta 1947 

spremenil v Olimpijski komite Jugoslavije in postal član Mednarodnega olimpijskega 
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komiteja. V obdobju po I. svetovni vojni so bile ustanovljene prve strokovne zveze, med 

njimi Nogometna zveza Slovenije 1919 (Šugman, 1998, str. 20).  

 
Po II. svetovni vojni se je šport pri nas izredno hitro širil in začel se je vzpon modernih 

športnih panog. Fizkulturni odbor za Slovenijo je v naši republiki začel nove vsebinske in 

organizacijske usmeritve. Po letu 1974 so ustanovili samoupravne interesne skupnosti, ki 

naj bi bistveno povečale število aktivnih članov, boljše strokovno delo z mladimi, gradnjo 
objektov, večje in kakovostnejše šolanje strokovnih kadrov in drugo. V tem času je bila 

športna sfera preorganizirana, saj je bilo preveč organov in organizacij, ki so odločale. 

Ravno organiziranost je postala glavna ovira za nadaljnji razvoj telesne kulture (Šugman, 
1998, str. 21–32). V času pred osamosvojitvijo lahko opazimo, da je bil v Jugoslaviji 

poudarjen model športa kot sestavine kulture naroda. Prizadevali so si, da bi imeli vsi 

občani enake pravice in možnosti ukvarjanja s športom.  

 
Po osamostvojitvi leta 1991 se je v slovenskem športu zgodilo nekaj bistvenih sprememb. 

Po  sprejetju nove zakonodaje leta 1991 so naloge nekdanjih samoupravnih skupnosti na 

občinskih ravneh sprejeli upravni organi, na republiški pa Ministrstvo za šolstvo in šport 
Republike Slovenije. V letu 1990 je bila ustanovljena Športna zveza Slovenije in naslednje 

leto so ustanovili Olimpijski komite Slovenije, ki je bil mednarodno priznan februarja 

1992. Po dolgih pripravah sta se Športna zveza Slovenije in Olimpijski komite Slovenije 

združila v eno organizacijo, imenovano Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih 
zvez. Do danes je večina panožnih zvez postala član OKS in mednarodnih športnih zvez 

(Šugman, 1998, str. 32–33). 

 

Ljudje danes organizirano in neorganizirano zadovoljujejo svoje potrebe na področju 
športa. Najbolj razvejana so športna društva, saj se je v Sloveniji leta 1998 s športom 

ukvarjalo preko 400.000 ljudi, od tega 60 odstotkov zaradi razvedrila. Z gotovostjo lahko 

trdimo, da 50 odstotkov aktivno vključenih v tekmovalni šport ne daje pravih vrhunskih 
rezultatov, saj je le 10 odstotkov takšnih, ki so v procesu resnega strokovnega dela 
vključeni v evropska ali mednarodna tekmovanja (Šugman, 1998, str. 34–35). 

 

4.1.2. Izvajalci športa pri nas 

 

Preden pogledamo organiziranost športa v Sloveniji, si najprej poglejmo nekaj têrminov s 
področja organiziranosti. Izvajalec športa je organizacijska oblika, v kateri ljudje 

udejanjajo športno dejavnost zaradi vpliva na preoblikovanje svojega osebnega stanja. V 

grobem lahko izvajalce športne dejavnosti razdelimo na podlagi različnih znakov (Šugman, 
1998, str. 37–41): 

• Na podlagi temeljne dejavnosti, ki jo upravljajo: 
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o Primarne: ustanovljeni na podlagi Zakona o društvih, Zakona o gospodarskih 

družbah, Obrtnega zakona ali Zakona o zadrugah. Predmet poslovanja vseh 

naštetih je v prvi vrsti športna dejavnost. 
o Sekundarne: ustanovljeni na podlagi različnih zakonov, temeljni namen ni športna 

dejavnost. 

 

• Na podlagi pridobljenega statusa pravne osebe: 
o Nekateri izvajalci imajo lastnosti pravne osebe, kar pomeni, da ima izvajalec 

lastnosti, kot so vpis v register, odgovornost, zastopanje, premoženje itd. Drugi 
izvajalci nimajo lastnosti pravnih oseb. 

 

• Na podlagi koristi, ki jih pridobivajo: 
o Poslovne koristi: od katerih imajo glavne koristi njihovi lastniki. 

o Storitvene koristi: od katerih imajo glavne koristi njihove stranke. 
o Organizacije skupnih koristi: od katerih imajo koristi njihovi člani. 

o Organizacije skupne blaginje: od katerih ima korist družba kot celota. 

Najpomembnejši so izvajalci, od katerih imajo korist njihovi člani in družba kot celota. 

 

• Na podlagi končnega proizvoda ali storitve, ki jo izvajalec nudi: 
o Izvajalci, ki s človekom delajo in vplivajo na njegovo osebnostno preoblikovanje. 
o Tisti, ki so prvim v pomoč, zlasti s strokovnega vidika (inštituti, zavodi, Fakulteta 

za šport). 

 

V nadaljevanju si bomo ogledali glavne organizacije na nacionalni in lokalni ravni 
(Šugman, 1998, str. 70–98): 

• Državni zbor Republike Slovenije: športno problematiko v prvi vrsti obravnava Odbor 
za kulturo, šolstvo in šport. Odbor oblikuje predloge zakonov, ki jih poslanci sprejmejo 

ali ne.  

• Ministrstvo za šolstvo in šport: zakon o organizaciji in delovnem področju republiške 
uprave je določil naloge Ministrstvu za šolstvo in šport, ki se nanašajo na: 

o športno vzgojo in rekreacijo, 
o preventivno in korektivno športno dejavnost, 

o selektivni in vrhunski šport, 

o športno in šolsko infrastrukturo. 

Pri ministrstvu obstaja sektor za šport, ki je predlagatelj zakonov in drugih gradiv. 

• Fundacija za šport Republike Slovenije: na podlagi Zakona o lastninskem 
preoblikovanju Loterije Slovenije je državni zbor sprejel odlok o ustanovitvi fundacije 
za financiranje športnih organizacij pri nas. 

• Fakulteta za šport: Fakulteta za šport izvaja programe za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe, znanstveno-raziskovalno delo, povezano z vzgojno-izobraževalnim delom, 

ter znanstveno-raziskovalno in strokovno delo na področju športa. 
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• Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez: Olimpijski komite Slovenije je 
bil ustanovljen kot neprofitna športna organizacija nacionalnih panožnih športnih zvez. 
Leta 1994 sta se OKS in Športna zveza Slovenije združila v eno osrednjo organizacijo. 

Združitev je predvsem pripomogla k boljši in enovitejši organiziranosti, racionalizaciji 

strokovnih služb, enotnejšem nastopu doma in v tujini. Danes je v Olimpijski komite 
Slovenije – Združenje športnih zvez vključenih 62 panožnih zvez, ki se po svojem 

statusu delijo na 4 skupine: 

o nacionalne panožne zveze olimpijskih športov, 

o nacionalne panožne zveze, ki jih Mednarodni olimpijski komite priznava, 
o nacionalne panožne zveze neolimpijskih športov, 

o nacionalne panožne zveze brez glasovalne pravice. 

• Panožne športne zveze: panožna organiziranost je ena najpomembnejših v 
organiziranosti društvenega športa, saj predstavlja hrbtenico vsemu športu. Vse 

nacionalne panožne zveze si skušajo pridobiti mesto v mednarodnem prostoru svoje 
panoge. Takoj po letu 1992 so nekatere panožne zveze postale začasne članice s 

pravico nastopa na mednarodnih tekmovanjih, kar je kasneje preraslo v stalno članstvo. 

Že v letu 1995 je bila večina naših panožnih zvez vključena v mednarodne zveze kot 

stalne članice. 

• Športna društva: društva delujejo na nekem lokalnem območju in skrbijo za razvoj 
športa in rekreacije na ozko določenem prostoru. Društva na nižjih ravneh so temelj  
povezanosti športa v panožne športne zveze. 

 

4.2. Predstavitev obstoječega stanja informatizacije v športu 

4.2.1. Uporaba interneta pri informacijski podpori 

 
V Sloveniji je podatke o športu in športnikih do marca 2006 zbiral Javni zavod za šport, ki 

je bil po tem datumu preoblikovan v Zavod za šport Slovenije, inštitut za šport. V ta zavod 

je vključen tudi Inštitut za šport, ki je v preteklosti deloval pod okriljem Fakultete za šport 

v Ljubljani. Zavod za šport Slovenije, inštitut za šport skrbi tudi za informacijsko podporo 
evidencam, ki jih predvideva zakon. 

 

Obstoječe evidence je možno videti na spletnem portalu Športnega informacijskega centra 

- ŠPiC. ŠPiC je bil ustanovljen na podlagi smernic in priporočil, ki jih na področju 
informacijske družbe opredeljujejo Modra knjiga, Bangemannovo poročilo, Bonska 

deklaracija ter drugi standardi informacijske tehnologije. Projekt Informatizacija na 

področju športa v Sloveniji so 10. 4. 2000 podpisali Olimpijski komite Slovenije – 
Združenje panožnih zvez, Zavod za šport Slovenije in Ministrstvo za šolstvo in šport. Cilj 

projekta je informatizacija vseh poslovnih procesov v športnih organizacijah. Za 

uresničitev postavljenih smernic bo potrebno zagotoviti informacijsko partnerstvo na 

horizontalni ravni (med vladnimi in nevladnimi organizacijami) kot tudi na vertikalni ravni 
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(od panožnih zvez do športnih društev) (Kolenc, 2000, str. 1–4). Anketa, ki je 

predstavljena v poglavju 4.5., zbira in prikazuje podatke z namenom vertikalne 

povezanosti, to pomeni, od športnih panožnih zvez proti društvom in šolam. Za uspešno 
integracijo je potrebno najprej zagotoviti zbiranje podatkov v posamezni športni zvezi na 

operativnem nivoju in nato podatke integrirati na višjem vivoju.     

 

Glavne naloge Športno informacijskega centra - ŠPiC so predvsem (Zavod za šport 
Slovenije, 2006): 

• razvoj uporabnikom prijazne programske opreme, 

• usposabljanje kadrov na področju informatike v športu,  

• vzpostavljanje pogojev za večji pretok informacij s področja športa,  

• subvencioniranje nakupa in posodabljanja računalniške opreme športnih organizacij,  

• prizadevati si za povečanje vlaganja v informacijsko tehnologijo na področju športa, 

• izvajanje promocijskih akcij. 
 
S pomočjo informacijske tehnologije lahko organizacije elektronske podatke izmenjujejo 

in tudi souporabljajo. Informacijsko partnerstvo zahteva velike naložbe v informacijske 

sisteme, ki so največkrat dragi, zahtevni ter zahtevajo veliko časa za vzpostavitev. Ravno 

zaradi velikih stroškov si razvoja takšnih sistemov ena sama organizacija največkrat ne 
more privoščiti in se zato odloči za partnerski odnos. Glavne skupine uporabnikov storitev 

predstavljajo (Kolenc, 2000, str. 1–4): 

• športne organizacije, katerih primarna dejavnost je šport, 

• športniki in športni delavci, 

• mediji, 

• raziskovalci na področju športa, 

• druga športna javnost. 
 

Trenutno je izdelanih in delujočih le del razvidov, ki jih zakon predvideva. Športne 

organizacije za brezplačno uporabo spletnih aplikacij sklenejo pogodbo z Zavodom za 
šport. Spodaj so naštete delujoče spletne aplikacije z njihovim opisom (Kolenc, 2000, str. 

1–4): 

• Register športnih organizacij in drugih, povezanih s športom – Tivoli: Spletna 

aplikacija omogoča urejanje podatkov o športnih organizacijah, športnih delavcih in 

športnikih. V aplikaciji lahko pregledujemo število športnih delavcev, število 

športnikov, člane organizacije glede na različne kriterije. Podatki so javno dostopni 
preko spletne aplikacije. 

• Osebna športna izkaznica – Olimp: Olimp je namenjen športnim društvom in njihovim 
zvezam. S športno izkaznico lahko pooblaščeni registrirajo športnike in trenerje v 

posamezni sezoni na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih zvez. Podatki, 

shranjeni v razvidu, so zasebnega značaja in do njih lahko dostopamo samo z uporabo 
gesla. 
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• Razpis strokovnih usposabljanj s področja športa – ŠpaK: Spletna aplikacija je 
namenjena vsem nosilcem, izvajalcem in udeležencem programov strokovnih 
usposabljanj in licenciranj. Programska rešitev podpira vodenje procesa usposabljanja 

za programe, ki jih je potrdil strokovni svet za šport pri vladi Republike Slovenije. 

Program omogoča tudi koledar tečajev, prijave in sezname udeležencev, opravljene 
izpite, račune za kotizacijo in potrdila o strokovni usposobljenosti. Dostop do razvida 

je javen. 

• Koledar športno-rekreativnih prireditev in tekmovanj – Koledar: Aplikacija je 
namenjena vsem organizacijam oziroma izvajalcem športne vadbe in prireditev. 

Omogoča pripravo koledarja vadbe in prireditev športnih društev oziroma zvez ter 

avtomatizirano objavo na spletnih straneh. V koledarju lahko uporabnik najde športne 
prireditve, ki jih športne organizacije organizirajo v Sloveniji. Dostop do podatkov je 

javen. 

• Kategorizacija Olimpijskega komiteja Slovenije: Spletna aplikacija, ki jo vodi OKS in 
je namenjena pregledu kategoriziranih športnikov po posameznih športnih panogah. 

Dostop do podatkov je javen. 

 

4.2.2. Uporaba sistemov za podporo odločanju v Sloveniji 

 

V preteklosti je bilo razvitih že kar nekaj sistemov za podporo odločanju na področju 

športa. Sistem Talent, ki je bil razvit s pomočjo Fakultete za šport v Ljubljani, Fakultete za 

družbene vede Kranj in Instituta Jožef Štefan, je na področju športa eden izmed najširše 
uporabljenih (Leskošek, 2006). 

 

Talent je ekspertni sistem za usmerjanje otrok v športne panoge in je namenjen predvsem 
učiteljem telesne vzgoje v osnovnih šolah. Talent omogoča odkrivanje za šport nadarjenih 

posameznikov in njihovo vključevanje v tiste športne panoge, ki najbolj ustreza njihovim 

značilnostim, sposobnostim, možnostim in interesom. Temeljni cilj ekspertnega sistema je  

odkrivanje športnih talentov in usmerjanje otrok v posamezne športne panoge. Sistem 
omogoča poglobljeno strokovno delo profesorjev telesne vzgoje in podporo pri njihovih 

odločitvah o izbiri športne poti. Sistem usmerja otroke v 22 športnih panog, je primeren za  

oba spola in vse starosti otrok v osnovnih in srednjih šolah (Bohanec et al., 2000, str.13–

14).  
 

Sistem Talent je večparametrski odločitveni model. Bazo znanja je sestavilo 25 

strokovnjakov iz Fakultete za šport v Ljubljani in njeni zunanji sodelavci. Koncept 
vrednotenja je sestavljen iz (Bohanec et al., 2000, str. 44): 

• Vhodnih podatkov: so rezultati, ki jih je učenec dosegel pri testih športno-vzgojnega 
kartona. Realizirana baterija je sestavljena iz 12-ih meritev. 

• Večparametrskega modela: vsaka meritev se ovrednoti z večparametrskim modelom za 
vsako športno panogo. 
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• Rezultatov vrednotenja: so množica končnih ocen, ki dajejo oceno športne nadarjenosti 
otroka za vsako od športnih panog. 

 

Pri uporabi sistemov za podporo odločanju morajo biti izvajalci pozorni tudi na etična 

vprašanja njihovih varovancev, zlasti na vključevanje otrok v športne panoge, ki so zanje 
najbolj primerne. Kdo ima pravico prisiliti otroka, da se ukvarja z določeno športno 

panogo, ki ga ne privlači. Eden od problemov je tudi usmerjanje otrok v intenzivno športno 

vadbo, ki zahteva zgodnjo specializacijo, saj ima ukvarjanje s športom tudi številne 

negativne posledice, kot so pogoste poškodbe ali preobremenjenost. Kljub številnim 
etičnim dilemam so rešitve možne. Delo je potrebno že v osnovi zastaviti tako, da 

omogoča otrokom in staršem pravočasno odkrivanje talenta, da so postopki in kriteriji 

vnaprej znani. Končna izbira ne sme biti stvar prisile, temveč svobodna izbira otrok 
(Bohanec et al., 2000, str. 52–53). 

 

4.3. Pregled informacijskih potreb na področju športa 

 

V namen pregleda informacijskih potreb na nivoju panožnih zvez v Sloveniji sem opravil 

kratko anketo z namenom, da bi ugotovil obstoječe stanje, poslovne potrebe panožnih zvez 
in želeno stanje. Anketa je prikazana v prilogi št. 1. Pri sestavljanju ankete sem bil pozoren 

na enostavnost vprašanj, saj se zavedam, da v mnogih športnih zvezah še vedno 

primanjkuje znanja in kadrov za uspešno uporabo informacijske tehnologije. Ravno tako je 
bila anketa primerno kratka, saj sem želel dobiti čim več izpolnjenih in vrnjenih anket. 

Anketo je dobilo 46 športnih panožnih zvez v Sloveniji in sicer vse športne panoge, ki so 

olimpijski športi, in športne panoge, ki jih podpira Olimpijski komite Slovenije. Vrnjenih 

sem dobil 21 anket in glede na  45-odstotni odziv ocenjujem, da je bil osnovni cilj 
pridobitve informacij izpolnjen. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati ankete, ki bodo 

pomagali pri ugotavljanju informacijskih potreb.  

 
Prvi sklop vprašanj se je navezoval na obstoječe stanje uporabe informacijske tehnologije. 

Naslednja vprašanja so se nanašala na trenutni dostop do podatkov ter na način 

shranjevanja podatkov. Zadnjih nekaj vprašanj je  spraševalo o želenem stanju integriranih 

podatkov v skupno podatkovno bazo. 
 

Skozi celotno anketo je bilo delovanje panožne zveze razdeljeno na pet vsebinskih sklopov 

in sicer na delovanje panožne zveze, tekmovalni šport, rekreativni šport, delovanje klubov 

in aktivnosti v šolah. Prvo vprašanje se je navezovalo na zbiranje trenutnih podatkov in na 
potrebe pri njihovem delu, glede na zgoraj omenjenih pet področij delovanja. Skoraj 90 

odstotkov vprašanih je odgovorilo, da zbira podatke o delovanju panožne zveze in 

tekmovalnem športu, 85 odstotkov o klubih in 60 odstotkov o rekreativnem športu, 
medtem ko le 50 odstotkov zbira podatke o športnih aktivnostih v šolah. Najtežje je zbrati 

podatke o delovanju v klubih, šolah in rekreativnem športu, medtem ko zbiranje podatkov 
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o delovanju panožne zveze in tekmovalnem športu ne predstavlja težav. Predvsem se 

pojavlja težava pri zbiranju podatkov, ki se izvajajo na nižjih nivojih v zvezah, oziroma pri 

aktivnostih, kjer ima zveza več izvajalcev in je kontrola dela veliko težja. Na zadnje 
podvprašanje, ki se je nanašalo na informacijske potrebe, je 75 odstotkov vprašanih 

odgovorilo, da bi za svoje delo potrebovali podatke z vseh petih področij delovanja. 

Rezultati ankete so grafično prikazani na sliki 7. 

 
Slika 7: Grafični prikaz zbiranja trenutnih podatkov in informacijskih potreb, razdeljenih 

po poslovnih področjih 
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Vir: rezultati ankete. 

 

Drugo vprašanje je spraševalo o zbiranju podatkov na nivoju tekmovalnega športa. 90 

odstotkov vprašanih zbira podatke o svojih tekmovalcih oz. tekmovalkah. Več kot 80 
odstotkov zvez zbira podatke o obsegu treninga pod strokovnim vodstvom trenerjev in 

učiteljev. Poleg teh podatkov zbira 70 odstotkov statistične podatke s tekmovanj, obseg 

samostojnih treningov in kondicijskih treningov. Nekatere zveze zbirajo tudi ostale 
podatke, kot so zdravstveno stanje tekmovalcev in tekmovalk, svetovanja psihologov, 

testiranja in Cooperjev test.  

 

Naslednje vprašanje se je nanašalo na uporabo sodobne tehnologije pri izvajanju treningov. 
85 odstotkov vprašanih uporablja videokamero pri izvajanju treningov in na tekmovanjih. 

Od njih jih več kot polovica uporabi videoposnetke na osebnem računalniku za 

podrobnejšo videoanalizo. Polovica vseh vprašanih uporablja pri treningu svojih 

varovancev tudi analize za ugotavljanje fizične pripravljenosti ali različne laboratorične 
teste. 

 

Četrto vprašanje je spraševalo o obliki shranjenih podatkov, in sicer so imeli anketiranci na 
voljo petstopenjsko Likartovo lestvico, kjer je odgovor 1 pomenil, da imajo vse podatke v 
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papirnati obliki in odgovor 5, da hranijo vse podatke v elektronski obliki. Največ 

odgovorov, to je 12,  je bilo v sredini, kar pomeni, da hranijo podatke tako v papirni kot 

tudi v elektronski obliki. Ostali odgovori se bolj nagibajo na stran elektronske oblike. 
Nekaj vprašanih je celo odgovorilo, da se trudi preiti na shranjevanje podatkov samo v 

elektronski obliki. Grafični prikaz rezultatov je možno videti na sliki 8. 

 

Slika 8: Grafični prikaz zbiranja obstoječih podatkov glede na obliko 
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Vir: rezultati ankete. 
 

Naslednje vprašanje je spraševalo o načinu dostopa do podatkov, ki so v elektronski obliki. 

S tem vprašanjem sem želel predvsem izvedeti, ali imajo zveze podatke shranjene na enem 

računalniku ali imajo baze podatkov, do katerih lahko dostopajo z različnih računalnikov. 
60 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da imajo dostop do podatkov z več osebnih 

računalnikov, ki so povezani v lokalno mrežo. Dobra tretjina je odgovorila, da imajo 

dostop do podatkov samo na enem osebnem računalniku. Le ena zveza ima sedaj dostop do 

podatkov z vsakega računalnika. 
 

Vprašanje številka šest je spraševalo o oceni trenutnega stanja dostopa do podatkov. Dobra 

polovica odgovorov je bilo, da je dostop do podatkov dokaj enostaven ter tako največkrat 
dobijo želene informacije. Tretjina je odgovorila, da imajo podatke na različnih mestih, ter 

zato potrebujejo več časa za pridobitev potrebnih informacij. 10 odstotkov je reklo, da 

imajo zelo dober dostop do podatkov in tako dobijo vse potrebne informacije za odločanje. 

Odgovora, da je dostop do podatkov slab in zato ne pripomore k odločanju, ni obkrožil 
nihče. Grafični prikaz dobljenih rezultatov je možno videti na sliki 9. 

 

Naslednje vprašanje je spraševalo, ali razmišljajo o integraciji podatkov na različnih 
področjih delovanja med seboj. Kar tri četrtine jih je odgovorilo, da razmišlja o integraciji, 

medtem ko ena četrtina ne razmišlja o integraciji podatkov. Naslednje vprašanje se je 

navezovalo na prejšnje, tako da so odgovorili, na katerih področjih delovanja bi podatke 

integrirali. Možnih je bilo več odgovorov. 80 odstotkov vprašanih bi integriralo podatke na 
nivoju panožne zveze in tekmovalnega športa, deset odstotkov manj bi integriralo še 
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podatke o delovanju klubov. Le dobra polovica vprašanih bi želelo združiti podatke o 

rekreativnem športu in 40 odstotkov bi integrirala še podatke o aktivnostih v šolah. 

 
Slika 9: Trenutno stanje dostopa do informacij 

Dostop do 
podatkov je zelo 

enostaven
10%

Slab dostop do 
podatkov

0%

Dostop do 
podatkov je 

dokaj enostaven
55%

Podatki so zbrani 
na različnih 
mestih, zato 

potrebujemo več 
časa
35%

 
Vir: rezultati ankete. 

 

V nadaljevanju so bili vprašani, kje bi po njihovem mnenju imeli največ problemov, če bi 
se odločili za integracijo podatkov. Tudi pri tem odgovoru je bilo možnih več odgovorov. 

Kar 70 odstotkov jih je odgovorilo, da bi imeli težave pri zagotavljanju finančnih sredstev 

za vzpostavitev integracije podatkov. 35 odstotkov vidi problem v neprimerni 

informacijski infrastrukturi, kar je ponovno povezano s vprašanjem zagotavljanja denarnih 
sredstev. Četrtina je odgovorila, da vidi problem tudi pri uporabi znanja za povezovanje 

podatkov in kasnejši uporabi podatkov. 

 
Na deseto vprašanje, ali mislijo, da bi z boljšim dostopom do podatkov izboljšali svoje 

delo, so vsi vprašani odgovorili pritrdilno. Zadnje vprašanje se je navezovalo na podporo 

celoviti programski rešitvi, ki bi integrirala podatke z različnih področij delovanja. Kar 90 

odstotkov jih je odgovorilo, da bi podprli tako programsko rešitev, in le 10 odstotkov je ne 
bi podprlo. 

 

Na podlagi rezultatov ankete lahko zaključim, da je stanje uporabe integriranih podatkov v 
slovenskih panožnih zvezah slabo, saj imajo le redki dober dostop do podatkov, ki jih 

potrebujejo pri odločanju. Dostop do podatkov ima večina na računalnikih, ki so povezani 

v lokalno mrežo. Zveze se trudijo, da bi čim več svojih dokumentov hranile v elektronski 

obliki, kar olajša kasnejše iskanje in obstojnost dokumentov. Večina bi integrirala podatke 
na različnih nivojih delovanja med seboj, vendar pri tem vidijo največ težav z 

zagotavljanjem denarnih sredstev, strojne opreme in znanja za uporabo novih sistemov. 
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4.4. Trendi uporabe informacijske tehnologije v vrhunskem športu 

 

V poglavju trendi uporabe informacijske tehnologije v vrhunskem športu se bom najprej 

dotaknil zgodovinskega razvoja uporabe informacijske tehnologije v svetu in njenega 

kasnejšega razvoja. V tem poglavju želim poudariti povezanost športa in informacijske 
tehnologije v današnjem športnem okolju. Informacijska tehnologija omogoča razvoj novih 

področij delovanja in celo spreminja delovanje obstoječih sistemov. Na koncu poglavja bo 

beseda tekla tudi o problemih in ozkih grlih, ki jih srečujemo pri uporabi informacijske 
tehnologije v športu.  

 

4.4.1. Zgodovinski razvoj uporabe informacijske tehnologije v športu 

 

V začetku si poglejmo, kakšen je bil razvoj uporabe informacijske tehnologije v športu. V 

šestdesetih letih prejšnjega stoletja so začeli z uporabo prvih aplikacij v športu. Statistične 
analize in numerične kalkulacije biomehaničnih raziskav so izvajali na velikih centralnih 

računalnikih (angl. main frame). Predvsem v biomehanični literaturi je možno zaslediti 

množico člankov o uporabi računalnikov v športu. Pionirsko delo na področju športne 
analize s pomočjo računalnika sta naredila Miethling in Perl. Njuni koncepti za 

modeliranje športne igre segajo v zgodnja 80-ta leta. Računalnike so zelo kmalu začeli 

uporabljati za shranjevanje informacij in dokumentov (Baca, 2006, 25–26). 

 
V sredini 70-ih let so se pojavile prve baze podatkov na področju športa, ki so združevale 

dokumente in podatke, ki so kasneje pomagali pri podpori odločanja v športu. V teh letih 

so se pojavile prve razlike med športno informacijo (angl. sports information) in 

računalniško znanostjo v športu (angl. computer science in sport). Pod pojmom športna 
informacija razumemo predvsem zbiranje in upravljanje dokumentov in podatkov. 

Računalniška znanost v športu je znanstvena disciplina in njena definicija je sledeča: 

»Znanost, tehnike in aplikacije sistematičnih, v večini primerov računalniško podprtih 
procesov in prenosov informacij (Baca v Informatics, 1998).«  (Baca, 2006, str. 26–27). V 
magistrskem delu obravnavamo športno informacijo, saj želimo zbrati podatke iz različnih 

virov in oblik in jih integrirati v podatkovno skladišče. 

 
V zadnjih dveh desetletjih je računalniška znanost postala močan partner športni znanosti. 

Uporaba podatkov, oblikovanje modelov, analiza sistemov potrebujejo podporo primernih 

orodij in konceptov, ki so razviti s pomočjo informacijske tehnologije. Ravno zato je 
računalniška znanost v športu v zadnjih letih doživela neverjeten razvoj na mnogih 

športnih področjih. Po celem svetu so organizirani kongresi in konference, kjer 

predstavljajo najnovejše izkušnje in ideje na tem področju. Možnost razvoja računalniške 

znanosti v športu je močno odvisna od razvoja informacijske tehnologije (Baca, 2006, str. 
31): 

• Strojna oprema: hitrost procesorjev, zmogljivosti trdih diskov, omrežja; 
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• Programska oprema: orodja; 

• Informacijski management: baze podatkov, podatkovno rudarjenje; 

• Mediji: internet, e-učenje, multimedija. 
 

Na razvoj informacijske tehnologije v športu ima velik vpliv razvoj računalniške znanosti, 

kot je internet tehnologija, izboljšan grafični prikaz, animacije in e-učenje. Največjo 
zaslugo pri tako hitrem razvoju ima strojna oprema, ki je v zadnjih desetih letih naredila 

neverjeten napredek; procesorska moč se je povečala za faktor 30, zmogljivost trdih diskov 

za faktor 50. Kljub velikemu povečanju kvantitete strojne opreme pa lahko zasledimo tudi 
občutno povečanje kvalitete, ki vpliva na izvajanje programske opreme, vmesnikov in 

povezav med napravami (Perl, 2006, str. 37). 

 

Prednosti uporabe informacijske tehnologije lahko najdemo v (Perl, 2006, str. 37): 

• hitrem odzivu, 

• grafičnih predstavitvah, 

• prijaznih uporabniških vmesnikih, 

• hitrem prenosu podatkov med različnimi napravami. 
 

Na drugi strani lahko opazimo nekatere pomanjkljivosti. Uporabniška orodja postajajo 

vedno bolj kompleksna, zato je težko razumeti procese, ki se dogajajo v ozadju. 

Računalniške zmogljivosti lahko procesirajo ogromne količine podatkov, vendar se 
pokaže, da je problem iz te množice podatkov nato izluščiti pravo informacijo. Tudi tu je 

potrebno kvantiteto nadomestiti s kvaliteto, saj le tako lahko dobimo informacije, ki nam 

koristijo pri odločanju (Perl, 2006, str. 37). 

 
Razvoj multimedije je ogromno pripomogel k uporabi informacijske tehnologije v športu. 

Še dobrih deset let nazaj je bilo skoraj nemogoče pretvoriti videoposnetek s kamere na 

osebni računalnik za kasnejšo analizo. Danes lahko digitalno sliko prenašamo na mnoge 
naprave, kot so osebni računalnik, telefon, dlančnik, televizor in druge naprave. Vse to je 

omogočilo športni znanosti enostavnejše zajemanje, shranjevanje in analize v realnem času 

na treningih in tekmovanjih (Perl, 2006, str. 37).   

 

4.4.2. Področja uporabe informacijske tehnologije 

 

Uporabo informacijske tehnologije je možno uvrstiti v eno izmed naslednjih področij 

(Baca, 2006, str. 31): 

• analiza gibanja, 

• analiza igre in tekmovanj, 

• analiza treninga in vadbe, 

• prepoznavanje vzorcev, 
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• učenje, treniranje, virtualna resničnost, 

• kompleksni sistemi. 
 

Novi področji v uporabi računalniške znanosti sta procesna orientacija (angl. process 
orientation) in mehko programiranje (angl. soft computing). Procesna orientacija analizira 

množico aktivnosti in dogodkov, ki povzročijo določeno reakcijo in vplivajo tudi na 

zapoznele učinke (angl. delayed effects). Ravno zapozneli učinki morajo biti vodeni s 
pomočjo notranje sistemske dinamike, saj s pomočjo statističnih metod ne morejo biti 

pravilno izmerjene. Mehko programiranje temelji na dejstvu, da kompleksnosti realnega 

dogajanja ne moremo zajeti z matematičnimi modeli, zato uporablja selektivne metode 

poskusov in napak, ki so se pokazale uspešne za reševanje kompleksnih problemov. Na ta 
način lahko analiziramo taktične vzorce v igri in analizo gibanja. S takim pristopom na 

sistem gledamo veliko bolj celovito in se izognemo delitvi sistema na manjše podsisteme 

ter tako izgubi povezav in interakcij (Perl, 2006, str. 37–38). 
 

Uporaba povezav med računalniki, ki podpirajo prenos in procesiranje podatkov preko 

intraneta ter interneta, je še vedno na začetku v svojem razvoju. Vedno bolj priljubljena 

oblika učenja postaja e-učenje, ki ravno na športnem področju izboljšuje kvaliteto dela 
med raziskovalci in uporabniki. Izmenjava izkušenj in znanj s pomočjo povezav med 

raziskovalci je odlična oblika hitrejšega razvoja športne znanosti v svetu (Perl, 2006, str. 

38). 

 
Modeliranje je eno osnovnih delovnih področij na športnem področju. Vedno, ko želimo 

analizirati kompleksni model, se najprej srečamo s problemom, kako postaviti strukturo in 

povezave med komponentami. Samo, če so sistemske dinamike transparentne in jasno 
razumljive, obstaja možnost, da napovemo prihodnost iz obstoječih stanj. Če model zrcali 

sistemske dinamike, lahko s pomočjo modela simuliramo iteracije. S pomočjo simulacij in 

realnih podatkov lahko dokončamo model. Naslednje pomembno področje je 

prepoznavanje vzorcev, kot so npr.: taktični vzorci v igri, motorični vzorci pri gibanju, 
vzorci treninga in analiza treninga. Dinamične vzorce lahko uporabimo tudi za planiranje 

treningov v prihodnosti. Za dobro planiranje v prihodnosti potrebujemo dobro razumevanje 

obstoječih dinamik v celotnem kompleksnem sistemu. S pomočjo trenda lahko simuliramo 
interakcije v prihodnosti, ki nam pomagajo pri kvalitetnejšem planiranju treningov in 

nepotrebnem preobremenjevanju športnikov (Perl, 2006, str. 39–42). 

 

Današnja informacijska tehnologija omogoča uporabo širokega spektra prepoznavanja, 
obdelave, analize in podajanja podatkov. Največji problem je enotna oblika podatkov, brez 

katere prenos podatkov ni možen. Čeprav je te standarde možno določiti, pa velikokrat 

trenerji, moštva, klubi in druge organizacije ne želijo sodelovati v prenosu podatkov, 
posebej, če morajo razkriti svoje podatke. Za uspešno sodelovanje vseh strani so velikokrat 

potrebni socialni in politični dogovori. V kolikor je to zaupanje vzpostavljeno, lahko 
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organizacije dosežejo odlične povezave med podatki in tako izboljšajo svoje delovanje 

(Perl, 2006, str. 42–44). 

 

4.4.3. Ozka grla in ostali problemi pri uporabi informacijske tehnologije v športu 

 
Čeprav je tehnološki razvoj v športni znanosti pripomogel k izjemnemu napredku, obstaja 

še vedno  mnogo problemov pri uporabi informacijske tehnologije v športu. Kako lahko 

dobimo iz množice podatkov prave informacije? Digitalne slike za računalniško analizo 
vsebujejo skrite informacije, ki morajo biti prepoznane avtomatično. Če slike obdelujemo 

ročno, nam to vzame veliko časa. Avtomatična obdelava pa zahteva zelo dobra orodja, ki 

so ponavadi nedostopna in draga. Tudi, če je obdelava avtomatična, iz množice podatkov 

težko dobimo kvalitetne odgovore o stabilnosti, podobnostih in optimalnosti (Perl, 2006, 
str. 44). 

 

Uporaba informacijske podpore v športu se v nekaterih športih ne razvija tako hitro zaradi 

naslednjih problemov (Lames, 2003, str. 65): 

• Sprejemanje znanstvene podpore je nizko. V velikih primerih strokovni delavci v 
športu razumejo znanstvene pristope kot napad na njihovo avtoriteto. 

• Sprejemanje informacijske tehnologije je nizko. Posebej starejši strokovni delavci v 
športu nimajo zadosti znanj za popolno uporabo informacijske tehnologije. 

• Športni znanstveniki velikokrat podcenijo čas, ki ga potrebuje projekt, da napreduje iz 
stanja,  ko deluje kot princip, v stanje, ko deluje rutinirano. 

 

Vse te točke jasno pokažejo, da so problemi velikokrat socialne narave in ne toliko 

tehnološke. 
 

Na koncu lahko še omenim ključen problem pri modeliranju. Noben model nam ne 

pomaga pri odločanju, če je osnovno razumevanje sistema, strukture in dinamike slabo. 

Celo najboljši sistemi ne morejo biti boljši, kot je razumevanje obstoječega stanja. S tega 
vidika razvoj računalniške znanosti na področju športa na eni strani pomaga pri reševanju 

problemov, medtem ko po drugi strani da jasno vedeti, da so realni problemi še vedno 

prekompleksni za obstoječo tehnologijo (Perl, 2006, str 44–45). 

 
 

5. Predlog rešitve informacijske arhitekture 
 

V tem poglavju je predstavljen predlog rešitve informacijske arhitekture na primeru Golf 

zveze Slovenije. Pri razvoju podatkovnega skladišča si bomo pomagali z modelom razvoja 

dveh avtorjev in sicer Mossa (2003, str. 3) ter Kimballa (1998, str. 33). Model razvoja 
poslovne inteligence je podrobneje predstavljen v poglavju 3.6. 
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Pred oceno poslovnega primera je narejena kratka predstavitev Golf zveze Slovenije, 

njenih članov in poslovnih subjektov v športni panogi golf. Na tem mestu so predstavljeni 

glavni udeleženci in njihovi poslovni odnosi. V nadaljevanju si sledijo faze razvoja 
informacijske arhitekture, kot je prikazano na sliki 10. V prvi fazi je izvedena ocena 

poslovnega primera, kjer skušamo oceniti koristi in stroške razvoja informacijske 

arhitekture. V nadaljevanju je narejena analiza obstoječega stanja informacijske podpore, 

definiranje poslovnih zahtev in opredelitev razkoraka med obema stanjema. Sledi faza 
planiranja projekta, v kateri je predstavljen plan aktivnosti. Na podlagi zbranih poslovnih 

zahtev in rezultatov ankete iz poglavja 4.5. so opredeljene zahteve v posameznem 

poslovnem procesu. Logični model je predstavljen s pomočjo modela entitet-povezav.  V 
nadaljevanju so definirani meta podatki. Na podlagi logičnega modela se izdela fizični 

model, kjer se določi vrste spremenljivk, dolžino in doda opise spremenljivk. Sledi faza 

izločanja, čiščenja in polnjenja podatkovnih baz  ter izbire strojne opreme za predlagani 

primer. V zaključku poglavja je predstavljen predlog informacijske arhitekture za 
podatkovno skladišče na nivoju Golf zveze Slovenije.   

 

Slika 10: Faze v razvoju projekta informacijske arhitekture za GZS 
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Vir: Prirejeno po: Kimball, 1998, str. 33 in Moss, 2003, str. 3. 
 

Na sliki 10 so grafično prikazane faze v razvoju informacijske arhitekture. Posamezne faze 

si lahko sledijo vzporedno ali zaporedno, odvisno predvsem od zmogljivosti zaposlenih. V 

prvih fazah razvoja informacijske arhitekture si bodo faze sledile zaporedno v logičnem 
zaporedju, kot je prikazano na zgornji sliki. 

 

5.1. Predstavitev Golf zveze Slovenije 

 

Golf so prvič igrali v Sloveniji leta 1938 na Bledu. Golf igrišče je bilo po vojni dolgo časa 
zaprto in nato ponovno obnovljeno šele leta 1974. Število domačih igralcev je bilo v tistem 

obdobju izredno majhno in skoncentrirano na izredno ozko geografsko območje. Prvi golf 

klub je bil ustanovljen na Bledu leta 1975 (Gregorič, 1999, str. 5–6). Golf zveza Slovenije 

je bila ustanovljena leta 1984, ko je bil ustanovljen drugi golf klub, GK Ljubljana, še v 
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takratni Jugoslaviji. V prvih letih delovanja je bilo število članov izredno majhno in zato so 

lahko delovanje in izvajanje programov vodili prostovoljci. Takšno stanje je ostajalo vrsto 

let. Vsi tekmovalci so prihajali iz edinega golf igrišča na Bledu. V prvih letih obstoja Golf 
zveze Slovenije so tudi politične razmere zavirale razvoj športa, saj so bili prepričani, da je 

golf igra samo za višje sloje. Takšna miselnost še vedno zavira hitrejši razvoj športa pri nas 

in ovira napredek samih športnikov. Nekoliko večjo porast članstva in nastajanje novih 

golf klubov lahko zabeležimo šele po letu 1995. Delno lahko porast pripišemo izgradnji 
novih golf igrišč v Mokricah in Arboretumu. V letu 2000 je bilo v Sloveniji 6 golf igrišč in 

11 golf klubov ter 2651 igralcev in igralk. V zadnjih letih se je število igralcev vseskozi 

povečevalo, po približno 500 igralcev in igralk letno, ravno tako so se gradila nova golf 
igrišča na različnih lokacijah po Sloveniji. Danes je v Golf zvezo Slovenije včlanjenih 

7443 članov, ki so v 39-ih klubih, od tega je 2140 aktivnih članov7 (GZS, interno gradivo). 

 

Slika 11: Razvrstitev članov in članic Golf zveze  Slovenije glede na njihovo kvaliteto 

Vsi člani golf klubov, ki so tudi
člani Golf zveze Slovenije

Državne
reprezentance

Ligaški tekmovalci
in tekmovalke

Tekmovalci in tekmovalke, ki
nastopajo na rekreativnih tekmovanjih

 
Vir: prirejeno po: Golf zveza Slovenije, 2005. 

 

Z večanjem števila članstva se je večala tudi vloga Golf zveze Slovenije, ki skrbi za razvoj 

golfa kot športa8 v Sloveniji. Tako bi lahko rekli, da je odgovorna za razvoj množičnega in 
hkrati tekmovalnega športa. V članstvo Golf zveze Slovenije so na najnižjem nivoju 

vključeni vsi igralci in igralke golfa v Sloveniji, ne glede na njihov status. V nastope na 

rekreativnih tekmovanjih je vključena najširša množica ljudi, ki predstavlja nekakšno bazo 

igralcev. Za vsakega igralca, ki nastopa na tekmovanjih, je potrebno voditi tekmovalčev 
hendikep9. Golf zveza Slovenije je v letu 2005 prevzela nov način vodenja hendikepov, ki 

                                                
7 Aktiven član je tisti, ki je v tekočem letu odigral vsaj eno tekmovanje v Sloveniji ali tujini. 
8 Evropska listina o športu definira šport kot: Šport pomeni vse oblike telesne aktivnosti, ki so s 
priložnostnim ali organiziranim ukvarjanjem usmerjeni k izražanju ali izboljšanju telesne 
pripravljenosti, psihičnega počutja in k oblikovanju družbenih odnosov ter doseganju rezultatov na 
tekmovanjih na vseh ravneh. 
9 Hendikep (angl. handicap) – način ocenjevanja igralčevih sposobnosti v razmerju do para igrišča. 
Tak način izračunavanja omogoča igralcem različnih sposobnosti, da igrajo drug proti drugemu na 
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je skladen z vodenjem hendikepa v drugih evropskih državah. Sama organizacija 

tekmovanj na najnižji ravni ni skrb Golf zveze Slovenije, saj so organizirani preko golf 

igrišč in sponzorjev. Po piramidi navzgor pridemo do ligaških tekmovanj, kamor so 
vključeni boljši rekreativni igralci in igralke. Ta tekmovanja organizira Golf zveza 

Slovenije v sodelovanju z lokalnimi klubi. Vsako leto je organiziranih več ligaških 

tekmovanj, glede na spol in starost tekmovalcev. Najožji vrh piramide predstavljajo naši 

najboljši  tekmovalci, ki so zbrani v posameznih državnih reprezentancah. Trenutno je v 
Golf zvezi članska A in B reprezentanca za moške in ženske,  mladinska A reprezentanca 

za mladince in mladinke do 18 let in razvojna ekipa, kjer so združeni vsi mladi 

perspektivni igralci in igralke golfa.   
 

Kot je razvidno iz slike 11, se v posameznih kategorijah število tekmovalcev in tekmovalk 

zmanjšuje. Kljub manjšemu številu pa je obseg nalog in zadolžitev v vsaki višji  kategoriji 

večji, kar zahteva tudi profesionalno pomoč in dobro organizacijsko strukturo. Več o sami 
organizacijski strukturi Golf zveze Slovenije bom povedal v naslednjem poglavju, kjer 

bodo predstavljeni tudi posamezni subjekti. 

 
Slika 12: Število članov Golf zveze Slovenije od leta 2000–2005 
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Vir: Golf zveza Slovenije, 2005. 

 

Na sliki 12 je prikazano število članov10 Golf zveze Slovenije od leta 2000 do 2007. V letu 
2000 je bilo v GZS včlanjenih 2651 članov in članic. V naslednjih treh letih je bila letna 

rast članov v povprečju nekaj čez 1100 novih članov. V zadnjih dveh letih se je rast 

nekoliko ustavila, vendar še vedno beležimo na letni ravni v povprečju 650 novih članov in 

članic. V letu 2005 je bilo včlanjenih 7443 članov in članic. Številka je bila nekoliko 

                                                                                                                                              
teoretično enakih izhodiščih. Hendikep navadno temelji na povprečju seštevkov igralčevih udarcev 
v primerjavi s standardom igrišča. 
10 Število članov je definirano kot: vsi člani, ki so plačali letno članarino klubu, in klub je plačal 
članarino Golf zvezi Slovenije. S tem si pridobijo člansko izkaznico, s katero imajo pravico nastopa 
na rekreativnih tekmovanjih po Sloveniji. 
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prenapihnjena zaradi slabe evidence članov (dvojni vnos v bazo podatkov) in nerednega 

izbrisa neaktivnih članov. V letu 2006 so bile v evidenci članov Golf zveze Slovenije 

popravljene anomalije iz preteklih let.  
 

Golf zveza Slovenije je organizirana na podoben način kot večina športnih nacionalnih 

panožnih zvez. Golf zveza Slovenija je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – 

Združenja panožnih zvez, Evropske golf zveze in Svetovne golf zveze. Predsedstvo je 
najvišji organ Golf zveze Slovenije, ki odloča o delovanju in smernicah razvoja 

slovenskega golfa. V predsedstvu sedi 12 članov, ki zastopajo interesne skupine z različnih 

geografskih in poslovnih področij. Direktno podrejeni so slovenski golf klubi, ki so člani 
Golf zveze Slovenije. Trenutno število golf klubov je 42. Velikost klubov je od  kluba do 

kluba zelo različna. Imamo primer kluba z le nekaj igralci do tistega z okoli 600 igralcev. 

Največji klubi so še vedno tisti, ki imajo svoja golf igrišča. S spremenjenim statutom Golf 

zveze Slovenije bo pod njeno okrilje prišlo tudi Profesionalno združenje za golf Slovenije 
ali PGA Slovenija (angl. Professional Golf association of Slovenia), ki skrbi za učenje 

novih in obstoječih članov Golf zveze Slovenije. 

 

Slika 13: Organizacijska struktura Golf zveze Slovenije glede na tekmovalni šport 
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Vir: Golf zveza Slovenije, 2005. 
 

Poglejmo si odnose med posameznimi subjekti. Golf zveza Slovenije je odgovorna za letno 

poročanje o doseženih rezultatih svojih igralcev in igralk na mednarodnih tekmovanjih 
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Olimpijskemu komiteju Sloveniji – Združenju panožnih zvez. Ta na podlagi rezultatov 

kategorizira športnike in jim dodeli ustrezen status. Golf klubi so podrejeni delovanju Golf 

zveze Slovenije in morajo poročati o letnem številu članov v klubih in za vsakega člana 
plačati članarino. Vsi igralci in igralke, ki so včlanjeni v katerikoli golf klub, so posredno 

včlanjeni v Golf zvezo Slovenije. S tem si pridobijo pravico nastopati na tekmovanjih v 

Sloveniji.  

 
Če si pogledamo organizacijsko strukturo glede na tekmovalni in vrhunski šport, je 

organizacijska slika predstavljena na sliki 13. Na vrhu Golf zveze Slovenije je predsedstvo, 

ki jo vodi. Predsedstvo je izvoljeno na skupščini za obdobje štirih let. Skupščine se lahko 
udeležijo delegati golf klubov, ki so včlanjeni v Golf zvezo Slovenije. Vsak klub ima 

določeno število delegatov glede na število članstva, ampak ne več kot pet. V nadaljevanju 

imamo različne komisije, ki so odgovorne za različna področja delovanja. Predstavniki 

posameznih komisij so združeni v strokovni svet, ki odloča o vseh strokovnih vprašanjih v 
povezavi z razvojem golfa. Ožje predsedstvo izbere trenersko ekipo, v kateri so zbrani 

eksperti s posameznega športnega področja, ki trenirajo vse reprezentance in selekcije. Na 

prvem nivoju tekmovalcev je moška, ženska in mladinska reprezentanca. Pod njimi so 
tekmovalci in tekmovalke, ki so na robu reprezentance in so zbrani v prehodni ekipi, in 

nato še nekoliko mlajši tekmovalci in tekmovalke v razvojni ekipi. Iz obeh selekcij lahko 

tekmovalci prehajajo v reprezentanco in obratno. Obe ekipi se polnita iz regionalnih 

centrov, ki združuje več lokalnih golf klubov, v center, kjer se odvijajo treningi na 
področju regij. Regionalni centri se polnijo z igralci in igralkami iz golf klubov. V 

regionalne centre pridejo samo tekmovalci, mlajši od 21 let, ki nastopajo na mladinskih 

tekmovanjih. V mladinske selekcije v klubu lahko pridejo otroci tudi iz osnovnih šol in 

otroci staršev, ki že igrajo golf (Golf zveza Slovenije, 2005). 
 

5.2. Ocena poslovnega primera 

 

Ocena poslovnega primera razvoja podatkovne baze mora biti v svojem osnovnem cilju 
namenjena zadovoljevanju poslovnih potreb v organizaciji. V prvi vrsti naj potrebe 
izhajajo iz strateškega poslovnega plana, saj samo tako programske rešitve lahko pomagajo 

uresničevati cilje organizacije. V fazi ocene poslovnega primera bomo obravnavali štiri 

področja: 

• poslovna upravičenost projekta, 

• poslovna analiza, 

• analiza stroškov-koristi, 

• ocena tveganja. 
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5.2.1. Poslovna upravičenost projekta 

 

Upravičenost uvedbe nove informacijske podpore v organizaciji je v prvi vrsti poslovna 

odločitev. Na tem mestu ne sme biti cilj uvedbe tehnološko naravnan, saj bi bila izgradnja 

takšnega sistema izredno drago preizkušanje novih tehnologij. Pri upravičenosti projekta je 
najbolje izhajati iz strateških poslovnih zahtev, saj bo tako tudi podpora managementa 

uvedbi novih sistemov največja (Moss in Atre, 2003, str. 31–34).  

 
Pri iskanju poslovne upravičenosti projekta v neprofitnih organizacijah moramo izhajati iz 

osnovnih smotrov delovanja. Kot že sama beseda neprofitna organizacija pove, ne bomo 

iskali poslovne upravičenosti v povečanju dobička, ampak predvsem v izpolnjevanju 

drugih, velikokrat neotipljivih koristi. V strateškem planu razvoja golfa za prihodnja 3 leta 
je zapisano, da si bo Golf zveza Slovenije prizadevala razširiti članstvo v klubih, privabiti 

igralce vseh starostnih skupin, izboljšati podobo športa v javnosti in še bolj kvalitetno 

skrbeti za razvoj tekmovalnega in mladinskega golfa. Na podlagi strateškega plana lahko 

rečemo, da je za izvedbo ciljev potrebna dobra informacijska podpora, ki bo nudila ažurne 
podatke o dogajanjih na posameznih področjih delovanja Golf zveze Slovenije, kateri bodo 

osnova za poslovne odločitve. S pomočjo izboljšane informacijske podpore se bo skrajšal 

čas za pripravo mesečnih in  tedenskih poročil ter analiz obstoječega stanja. Hkrati 
predvidevamo informatizacijo določenih poslovnih procesov, kjer so bili dosedanji podatki 

pomanjkljivo zbrani v papirni obliki in zato ni bilo možno spremljati izvajanja. Predvsem 

je bilo oteženo zagotavljanje kontinuitete izvajanja posameznih projektov, ko je prišlo do 

kadrovskih zamenjav.      
 

5.2.2. Poslovna analiza  

 

Poslovna analiza zahteva tehten premislek o slabostih obstoječe  informacijske podpore, ki 

izvira iz heterogenih podatkovnih virov in slabe kvalitete podatkov. Predvsem se moramo 
vprašati, kaj želimo doseči z uvedbo novega informacijskega sistema. V nadaljevanju 
moramo razmisliti o virih podatkov, saj so lahko ti notranji, zunanji ali privatni. Notranji 

podatki predstavljajo dnevne aktivnosti v organizaciji, finančno službo in zaposlene. 

Zunanji viri podatkov predstavljajo pomemben dejavnik pri kvaliteti poslovnih odločitev. 
Privatni podatki so shranjeni v raznih razpredelnicah na računalnikih uporabnikov in 

lokalnih bazah podatkov. Če želimo vse te vire podatkov združiti med seboj, je potrebno 

zagotoviti primerno kvaliteto podatkov. Ena od zahtevnih nalog je združevanje in 
standardizacija podatkov, ki so zapisani v različnih oblikah. Stroški združevanja podatkov 

so ponavadi izredno visoki in morajo biti vključeni v analizo stroškov (Moss in Atre, 2003, 

str. 35–37). 

 
Golf zveza Slovenije ima podatke o svojih članih in doseženih rezultatih na slovenskih golf 

igriščih shranjene v skupni centralni bazi. Igralci, ki so vključeni v reprezentance, 



 53 

shranjujejo podatke o svojem treningu v lokalne baze podatkov. Veliko ostalih podatkov o 

trenutnem dogajanju pa je shranjenih v papirni in elektronski obliki na osebnih 

računalnikih. Če želimo uvesti celovit nadzor nad dogajanjem, je potrebno te podatke 
združiti v enotno podatkovno bazo, ki bo primerna za nadaljnje analize in poročila. 

Predvsem moramo biti pozorni na kakovost podatkov, saj bomo le tako lahko zagotovili 

dobro podporo managementu pri njihovih odločitvah. 

 

5.2.3. Analiza stroškov-koristi 

 

Z analizo stroškov-koristi predstavimo na eni strani stroške novega informacijskega 

projekta in hkrati predstavimo koristi, ki pripomorejo k boljšemu poslovanju organizacije. 

Ravno tako mora biti projekt upravičen v primeru neprofitnih organizacij, saj sem že v 
uvodnih poglavjih omenil problematiko zbiranja finančnih sredstev. Osnovne koristi 

vlaganj v informatiko za podjetje so prenova poslovanja, izboljšanje organiziranosti, 

izboljšanje storitev za kupce, konkurenčna prednost, dostopnost do informacij, boljša 

podpora odločanju, produktivnost zaposlenih, uporabnost rešitev in druge. Stroški, ki pri 
razvoju projektov nastanejo, so povezani s tehnologijo, komunikacijo, usposabljanjem, 

podporo uporabnikom. Problem pri takšnem vrednotenju je predvsem povezan z 

merjenjem neotipljivih koristi, ki se ne dajo direktno izraziti v denarju in jih lahko 
izrazimo lahko samo kvalitativno (Kovačič in Groznik, 2004/2005).            

 

Poglejmo si koristi in stroške razvoja informacijske arhitekture za potrebe Golf zveze 

Slovenije. 
 

Stroški razvoja informacijske arhitekture so: 

• Razvoj arhitekture. V okviru magistrskega dela bom predlagal informacijsko 
arhitekturo za potrebe GZS. Stroški razvoja na nivoju razvoja arhitekture bodo pri 

dejanski  izvedbi baze podatkov. Pri razvoju informacijske arhitekture bodo sodelovali 
zunanji izvajalci.  

• Razvoj podatkovnega skladišča. Na podlagi predloga razvoja informacijske arhitekture 
bomo v drugi fazi razvili podatkovno skladišče. V tej fazi bodo nastali stroški, 

povezani z razvojem podatkovnega skladišča, informacijskih sistemov za podporo 

odločanju in vzdrževanjem programske opreme. Pri izdelavi končnega informacijskega 

sistema bo sodelovalo zunanje podjetje, saj trenutni zaposleni nimajo zadosti znanja za 
izgradnjo takšnega sistema. 

• Ob razvoju podatkovnega skladišča predvidevamo tudi prenovo in informatizacijo 
posameznih poslovnih procesov. Zato bodo nastali stroški, povezani z razvojem 

programskih rešitev in nato z vzdrževanjem ter podporo uporabnikom. Za 

informatizacijo poslovanja bo skrbelo podjetje, ki bo razvilo podatkovno skladišče.   

• V fazi uporabe informacijskega sistema bodo za nemoteno delovanje baze podatkov, 
aplikacij in pri podpori uporabnikom skrbeli razvijalci podatkovnega skladišča. 
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Prednosti in koristi razvoja informacijske arhitekture so: 

• Izboljšana preglednost delovanja vseh subjektov v Golf zvezi Slovenije. Z razvojem 
nove informacijske arhitekture bo dana možnost za razvoj informacijskega sistema, ki 

bo izboljšal transparentnost delovanja in nudil možnost časovnih primerjav. 

• Večja dostopnost do informacij. V preteklosti so bili določeni podatki shranjeni na 
spletnem portalu, večina pa v papirni obliki. Podatke so si lastili posamezniki in zato je 

bil dostop do njih velikokrat otežen ali celo nemogoč. Z izgradnjo podatkovnega 
skladišča se bo dostop do podatkov povečal. 

• Boljša podpora odločanju. V Golf zvezi Slovenije se izvaja več projektov hkrati, 
število ljudi, ki lahko kontrolirajo izvajanje, pa je omejeno. S slabimi informacijami je 

izredno težko izvajati kontrolo in potegniti prave poteze pri odločanju. 

• Lažje spremljanje treningov reprezentanc in selekcij. Podatki o treningih se sedaj 
zbirajo le v operativnih lokalnih bazah, pri posameznem igralcu oziroma igralki. V 

novi rešitvi se bodo podatki transformirali v podatkovno skladišče, kjer bo trenerski 

ekipi omogočena analiza treningov in tekmovanj. S pridobljenimi podatki bo trenerska 
ekipa kakovostnejše planirala trening in hkrati se bo zmanjšal čas za pridobivanje 

pravih podatkov. 

• Izboljšana organiziranost Golf zveze Slovenije. Zaradi boljše kontrole in preglednosti 

nad delovanjem se bo lahko izboljšala organiziranost znotraj Golf zveze Slovenije.  
 

Na podlagi predstavljenih stroškov in koristi, ki jih izgradnja in vzdrževanje podatkovnega 
skladišča predstavlja, in strateškega plana razvoja Golf zveze Slovenije ocenjujemo, da je 

naložba v podatkovno skladišče poslovno upravičena. S pomočjo informacijske tehnologije 

bo Golf zveza Slovenije bolj uspešna pri svojem delovanju. V nadaljevanju so 
predstavljeni nekateri ključni kazalniki uspešnosti njenega delovanja: 

• Skupno število članov in članic po posameznih starostnih skupinah. Predvsem želimo 
povečati število igralcev, starih pod 18 let, ker so le-ti osnova za delo v selekcijah in 

reprezentancah. Podatki o delovanju klubov na področju mladinskega golfa so bili v 

preteklosti nepopolni, zato je bilo s strani Golf zveze Slovenije izredno težko spremljati 

in spodbujati aktivnejše golf klube.   

• Povprečen hendikep. Na podlagi rezultatov se izračuna povprečen hendikep, ki je 
pokazatelj, kako se giblje kakovost njenih članov in članic.  

• Število odigranih krogov na turnirjih. Kazalnik nam pove, koliko tekmovalnih dni so 
opravili njeni člani in članice v enem letu.  

• Število kategoriziranih športnikov. Olimpijski komite Slovenije – Združenje 
nacionalnih zvez kategorizira vse športnike v različne kakovostne razrede na podlagi 
doseženih rezultatov doma in v tujini. Kazalnik pove, kako dobre rezultate so dosegali 

vrhunski igralci golfa, in je hkrati odraz dela trenerske ekipe. Boljša organiziranost in 

dostop do pravih podatkov bo trenerski ekipi omogočal hitrejše in boljše planiranje 
treningov, kar se bo odrazilo na doseženih rezultatih, ki so osnova za kategoriziranje. 
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• Število osnovnih šol, vključenih v golf program. Golf zveza Slovenije v sodelovanju z 
golf klubi organizira obšolsko dejavnost v posameznih osnovnih šolah. Število šol in 
učencev, vključenih v program golfa, je pokazatelj dela na področju mladinskega golfa. 

Informatizacija poslovnega procesa za šolski golf bo pripomogla k pravim in točnim 

podatkom za spodbujanje šolskega golfa. 
 

5.2.4. Ocena tveganja 

 

Nevarnosti tveganja lahko ogrozijo izvedbo projekta, zato je potrebno tveganje oceniti še 

pred začetkom projekta. Tveganje projekta lahko ocenimo na šestih različnih področjih 

(Moss in Atre, 2003, str. 40–42): 

• Tehnologija: pri izgradnji informacijske arhitekture in pri informacijskem sistemu 
bomo uporabili tehnologijo, ki je v praksi že dobro uveljavljena. O delovanju 
informacijskih sistemov imajo trenutni razvijalci obstoječega sistema zadosti 

tehničnega znanja in izkušenj, da bodo lahko nadgradili sistem. 

• Kompleksnost: izgradnjo informacijske arhitekture pričakujem v več korakih. Sistem 
bo postavljen tako, da bo možna nadgradnja tudi glede na spremenjene informacijske 

potrebe in aktualna dogajanja v GZS. 

• Integracija: trenutno deluje nekaj ločenih sistemov, od katerih je največji na spletnem 
strežniku in nekaj manjših na osebnih računalnikih. Integracija podatkov iz različnih 
virov bo v prvi fazi ključnega pomena za uspešnost celotnega projekta. 

• Organizacija: neprofitne organizacije imajo izredno malo zaposlenih, veliko jih dela na 
prostovoljni bazi in zato pričakujemo težave pri zagotavljanju primernega znanja, saj 

smo bili v zadnjih letih priča veliki fluktuaciji kadrov.   

• Projektni tim: v fazi razvoja informacijske arhitekture bom deloval sam in ne 

predvidevam organiziranja v projektni tim. V fazi implementacije podatkovnega 

skladišča predvidevam sodelovanje z razvojnim timom. Fazo izdelave podatkovnega 

skladišča in informacijskega sistema bo izvedel zunanji izvajalec, ki skrbi za 
vzdrževanje obstoječega informacijskega sistema. Ravno tako bodo skrbeli za uvajanje 

in vzdrževanje podatkovnega skladišča.  

• ROI: kazalnik je namenjen organizacijam, ki imajo osnovni cilj zagotavljanje dobička. 
Kot sem že omenil, investicija v uvedbo novega informacijskega sistema ne bo vplivala 

na povečanje prihodkov in zato ne morem določiti, v kolikšnem času se bo investicija 
povrnila.  

 

5.3. Analiza obstoječega stanja 

 

V poglavju analize obstoječega stanja je v začetku predstavljena obstoječa informacijska 

podpora Golf zveze Slovenije in njene bistvene značilnosti. Poglavje se zaključi z oceno 
informacijske infrastrukture.  
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5.3.1. Obstoječa informacijska podpora Golf zveze Slovenije 

 

Golf zveza Slovenije ima podatke shranjene v podatkovni bazi, ki so prikazani preko Golf 

portala, ki je uradna spletna stran. Z informacijskega vidika je trenutno pokrito: 

• vodenje hendikepov tekmovalcev, 

• vodenje rezultatov tekmovanj v Sloveniji, 

• vodenje rezultatov ligaških tekmovanj, 

• vodenje članstva Golf zveze Slovenije. 
 

Golf igrišča organizirajo in izvajajo tekmovanja ter skrbijo za obdelavo rezultatov, ki jih 
vnašajo v lokalne operativne podatkovne baze. Enkrat dnevno se podatki obdelajo in 

prenesejo na spletni strežnik. Vsi izračuni se naredijo na lokalnih računalnikih, že pred 

prenosom podatkov. V bazi podatkov lahko o tekmovanju vidimo naslednje podatke: 

• ime in priimek igralca oz. igralke, 

• rezultat, dosežen na vsaki luknji, in skupen rezultat, 

• končno uvrstitev, 

• izračun neto stableford točk11, 

• ime tekmovanja, 

• datum tekmovanja, 

• kraj tekmovanja. 
 

Na podlagi dobljenih rezultatov se vsakemu igralcu obračuna sprememba hendikepa.  Za 

posamezna ligaška tekmovanja se vodi rang lestvice tekmovalcev, kjer je razvidno: 

• ime ekipe ali posameznika, 

• rezultati posameznika ali ekipe, 

• doseženo število točk na posameznem tekmovanju, 

• končna uvrstitev posameznika oz. ekipe. 
 
Vsi rezultati in hendikepi so dostopni igralcem preko spletnega portala, s pomočjo 

osebnega gesla. V sezoni 2006 se je zaradi varstva osebnih podatkov dostop do rezultatov 

omejil in tako lahko vsak igralec gleda le svoje dosežene rezultate. Igralci dostopajo do 

svojih podatkov s pomočjo gesla in številke članske izkaznice.  
 

Na nivoju tekmovalnega športa se poleg zgoraj naštetih osnovnih podatkov zbira tudi 

druge kazalce o kvaliteti igralcev. Za uspešno vodenje in delo v reprezentanci samo 

podatek o končnem rezultatu igralca ni zadosti. Zato sem že v okviru diplomske naloge 
razvil programsko rešitev, ki podpira statistiko igralčevega treninga in tekmovanj. 

Programska rešitev je bila od leta 2003, ko je bila prvič uporabljena, že nekajkrat 

prenovljena in popravljena. Zadnja verzija 3.0.4. obsega funkcionalnosti, ki zadoščajo 
                                                
11 Neto stableford točke omogočajo izračunati spremembo igralčevega hendikepa na posameznem 
tekmovanju.  
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potrebam trenerske ekipe. Programska rešitev je bila izdelana z namenom, da trenerska 

ekipa dobi čim več informacij o posameznikovem treningu in nastopu na tekmovanjih. 

Vsak igralec lahko prikaže svoj trening, ki je razdeljen na posamezne dele igre. Hkrati ima 
možnost izračunavanja mnogih kazalnikov o kvaliteti igre (Gregorič, 2003). Trenutno 

uporablja programsko rešitev večina igralcev in igralk v državnih reprezentancah. Enkrat 

mesečno igralci pošiljajo že vnaprej pripravljena poročila trenerski ekipi, ki lahko nato 

prilagaja način in količino treningov. Primer mesečnega izpisa za določenega igralca je 
predstavljen v prilogi št. 3. 

 

Največje slabosti v informacijski podpori na nivoju tekmovalnega športa, ki jih opaža 
trenerska ekipa pri svojem delu, in so bile hkrati tudi izražene v rezultatih ankete, ki je 

predstavljena v poglavju 4.5., so: 

• vsak igralec ima svojo bazo podatkov, 

• nepravočasno oddana poročila s strani igralcev, 

• nepreglednost nad poročili za daljše obdobje, 

• nezmožnost ocenjevanja napredka, 

• športna panožna zveza nima osnovnih podatkov. 
  

Trenutno imajo igralci programske rešitve shranjene na svojih osebnih računalnikih, kjer 
imajo tudi svojo operativno podatkovno bazo. Igralci so zadolženi, da pošiljajo poročila, ki 

pa velikokrat pridejo z zamudo. Ker imajo osnovne podatke samo igralci na osebnih 
računalnikih, dobi trenerska ekipa informacije samo iz vnaprej pripravljenih poročil. 

Zaradi velikega števila papirnih poročil postanejo primerjave in analize podatkov izredno 

zahtevne. Naslednji problem je vzdrževanje arhiva o podatkih, saj zaradi neprofesionalne 
uporabe računalnikov velikokrat pride do izgube vseh podatkov in s tem nezmožnosti 

primerjave med leti za daljše časovno obdobje.  

 

Trenutno ni zagotovljene informacijske podpore na nižjem nivoju iz več razlogov: 

• V preteklosti razen članske reprezentance ni bilo nižjih selekcij. Večji razvoj igralcev 

je možno zaznati šele pred nekaj leti. 

• Delovanje regionalnih centrov se je začelo v začetku leta 2006 in zato se podatki 
zbirajo od takrat naprej. Podatki so shranjeni v papirni obliki. 

• Strokovno izobraževanje je prišlo pod okvir Golf zveze Slovenije v letu 2005, do takrat 
je za izobraževanje skrbelo Profesionalno združenje za golf Slovenije v sodelovanju s 
Fakulteto za šport. Obstoječi in trenutni podatki o strokovnih delavcih se nahajajo v 

papirnati obliki. 

• S projektom golfa v osnovnih šolah je Golf zveza Slovenije celostno pristopila v letu 
2006. Do takrat izvedene aktivnosti na tem področju imajo slabo in pomanjkljivo 

dokumentacijo, ki je v papirni obliki. 
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Kljub slabši informacijski podpori v preteklosti pa želimo stanje popraviti v naslednjih 

letih. Vsi našteti poslovni procesi bodo v naslednjih korakih informatizirani, tako da bomo 

lahko podatke kasneje napolnili v podatkovno skladišče. 
 

5.3.2. Obstoječa informacijska infrastruktura Golf zveze Slovenije 

 

Zaposleni na Golf zvezi Slovenije uporabljajo dva osebna računalnika, ki sta povezana v 

lokalno mrežo in sta povezana z internetom. Oba računalnika delujeta v Windows 
operacijskem sistemu in uporabljata Microsoftova orodja iz programskega paketa Office 

XP 2003.  

 

Internetna rešitev je predstavljena na spletni strani http://www.golfportal.info. Programska 
rešitev deluje na spletnem strežniku Windows Server 2003. Podatki so shranjeni na 

podatkovnem strežniku Microsoft SQL 2000. Internetna rešitev je napisana v 

programskem jeziku asp in novejše različice v asp.NET. Podatki se iz lokalnih baz 

transformirajo v podatkovni strežnik s pomočjo XML (angl. Extensible Markup Language) 
datotek po protokolu .NET Remoting. Pri tem se uporablja povezave med bazami podatkov 

ADO.NET, SQLClient in OleDb (Cirman, 2004).   

 
Golf igrišča uporabljajo programsko rešitev, imenovano Clitour, ki je bila izdelana za 

potrebe vodenja in organiziranja tekmovanj na naših igriščih. Programska rešitev deluje 

kot samostojna celota in ima lastno bazo podatkov MS Access 2000. Informacijski sistem 

deluje v Windows okolju in zaradi prenosa podatkov potrebuje povezavo z internetom. Na 
spletni strežnik se prenašajo podatki o članih in njihovih rezultatih na turnirjih enkrat 

dnevno. Programska rešitev za svoje delovanje potrebuje vsaj 1 GH procesor in 512 MB 

pomnilnika (Cirman, 2006). 
 

Reprezentanti uporabljajo informacijski sistem, ki je bil razvit s pomočjo Microsoftovega 

orodja Visual Basic 6.0. Za uporabo programa se zahteva operacijski sistem Windows 
2000 ali novejši. Baza podatkov je razmeroma majhna in zato je uporabljeno orodje 
Microsoft Access 2000, ki deluje tudi na računalnikih, ki imajo Microsoft Office 2000 ali 

novejši program, brez nameščenega programa Microsoft Access. Trenutno reprezentanti 

pošiljajo mesečne statistike preko elektronske pošte. Vsi izpisi so v elektronski obliki v 

Wordovih datotekah in trenerska ekipa dobi samo končne izpise, ki jih je možno natisniti. 
 

5.4. Planiranje projekta 

 

Planiranje projekta je v veliko organizacijah šibka točka v razvoju novega sistema. Pri 

vsakem projektu se realizacija kasneje spreminja od načrtovanega, zato moramo določena 
osnovna načela planiranja upoštevati, saj lahko tako preprečimo kasnejše napake, ki imajo 
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bistveno dražje posledice in lahko ogrozijo izvedbo projekta. V fazi planiranja moramo 

upoštevati tudi možne zaostanke in scenarije, ki se lahko zgodijo pri razvoju projekta, saj 

bomo lahko samo tako postavili čim bolj realne plane (Moss et al., 2003, str. 83–84).  V 
prvi fazi moramo odgovoriti na naslednja vprašanja (Liberto, 2003, str. 38–44): 

 

• Katere procese želimo informatizirati? 
Že v uvodu sem napisal, da želim razviti informacijsko arhitekturo za podporo 

managementu v športu. To pomeni, da bomo informatizirali procese odločanja in vodenja 

na najvišjem nivoju. Da bomo dobili želene podatke za podporo managementu v športu, 
bomo morali informatizirati procese na nižjih nivojih, od koder podatki izvirajo. Naj 

omenim samo nekatere poslovne odločitve: odločitev o izboru tekmovalcev v posamezno 

reprezentanco oz. selekcijo, spremljanje delovanja klubov, regionalnih centrov in delo v 
osnovnih šolah, pregled treninga tekmovalcev, spremljanje strokovne usposobljenosti na 

področju golfa in drugi procesi. 

 

• Kdo sodeluje v procesih? 
Za uspešen razvoj informacijske arhitekture je potrebno dobro poznati poslovne procese in 

tudi izvajalce procesov. V našem primeru sodelujejo na najvišjem nivoju predvsem 
predsednik in predsedstvo Golf zveze Slovenije, sekretar, trenerska ekipa in posamezne 

strokovne komisije. Pri podatkih, ki nastajajo na operativnem nivoju, pa sodelujejo 

izvajalci golf tekmovanj, igralci in igralke ter trenerji za golf. 

 

• Kdo upravlja procese? 
V GZS se izvaja mnogo procesov hkrati. Vse glavne procese vodi predsedstvo GZS, 
sekretar in trenerska ekipa. Slednja ima operativno nalogo in tudi skrbi za nove predloge in 

izboljšave. Zadnjo in odločilno besedo ima predsedstvo, ki potrdi delo trenerske ekipe.  

 

• Kateri podatki in informacije so potrebne v procesih? 
Za dobro odločanje na najvišji ravni so potrebni kvalitetni vhodni podatki. V preteklosti je 
bilo veliko podatkov izredno težko dosegljivih ali celo nedosegljivih, kar je otežilo delo 

vodstvu Golf zveze Slovenije in trenerski ekipi. Količina podatkov, ki jih potrebuje 

management pri odločanju, je odvisna od pozicije v hierarhiji. Če pogledamo piramido v 

poglavju 5.1., lahko rečemo, da na višji stopnji potrebujemo veliko več in bolj detajlnih 
podatkov. Bolj ko gremo po piramidi navzdol, manj detajlne podatke potrebujemo za naše 

odločitve. 

 

• Kako bomo časovno izdelali informacijsko arhitekturo? 
Časovni okvir izdelave informacijskih projektov je zelo pomemben, saj še vedno večina 
projektov presega predvideni planski horizont. V našem primeru pričakujem, da bom 

izdelal predlog informacijske arhitekture v 8-ih mesecih. To obsega analizo obstoječega 

stanja, analizo informacijskih potreb, oceno koristi in stroškov, izdelavo logičnega modela 

arhitekture, tehnično arhitekturo, izdelavo fizičnega načrta, specifikacijo zahtev končnega 
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uporabnika in opis procesa izločanja, čiščenja in polnjenja podatkovnega skladišča. Za 

izgradnjo podatkovnega skladišča in njeno uvedbo predvidevamo 12 mesecev. V tem času 

bo vzpostavljeno podatkovno skladišče na nivoju Golf zveze Slovenije in bodo razviti 
operativni informacijski sistemi.  

 

• Kakšen je obseg projekta? 
V prvi fazi, ki bo obsegala izgradnjo informacijske arhitekture, bom predstavil integracijo 

heterogenih podatkov v skupno podatkovno skladišče in nato naprej pripravil osnove za 

kasnejše poizvedbe. Pri tem bomo črpali podatke iz obstoječih baz podatkov; golfportal, 
golf igrišča, igralci, drugi podatki z interneta ter določeni podatki, ki se sedaj nahajajo v 

papirni obliki.  

 
Na operativnem nivoju predvidevamo informatizacijo in prenovo poslovnih procesov, ki so 

se sedaj vodili v papirni obliki. V ta namen bo potrebno razviti nov informacijski sistem na 

naslednjih področjih: golf v osnovnih šolah, regionalni centri,  razvojna ekipa in tudi delno 

na področju reprezentance, predvsem, kar zadeva izvajanje treningov s trenerjem. Nov 
informacijski sistem bo obsegal vsako področje posebej.  

 

• Kakšna je tveganost izvedbe projekta? 
Izgradnja podatkovnega skladišča je s strani tehnične izvedljivosti neproblematična. Večje 

tveganje vidim pri finančni podpori, saj večina neprofitnih organizacij, predvsem pa 

športnih, posluje z izredno majhnimi denarnimi sredstvi. Zaradi teh omejitev bo morala biti 
predlagana rešitev kompromis med želeno funkcionalnostjo in ceno posameznih izdelkov.  

 

V drugi fazi planiranja projekta smo sestavili plan aktivnosti za izgradnjo informacijske 
arhitekture. Plan aktivnosti vključuje seznam aktivnosti in nalog ter kratek opis aktivnosti, 

ki jih lahko razdružimo v detajlni plan aktivnosti. 

 

Tabela 7: Plan aktivnosti za izvedbo informacijske arhitekture GZS 

Aktivnost Kratek opis aktivnosti 

Zbiranje zahtev  

Pregled obstoječih 

dokumentov GZS 

Pregled dokumentov trenerske ekipe, predsedstva in 

posameznih komisij GZS. 

Izdelava ankete Priprava in izvedba ankete o informacijskih potrebah 

panožnih nacionalnih zvez. 

Intervjuji Osebni razgovori s končnimi uporabniki na GZS, 

razvijalci obstoječih programskih rešitev in drugimi 

udeleženci. 

Analiza dobljenih 

rezultatov 

Združitev dobljenih rezultatov in kratka analiza 

informacijskih potreb za GZS. 
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Analiza podatkov  

Logični model Zbiranje poslovnih zahtev in jih nato predstaviti v 

modelu.   

Model E-R  Izgradnja modela E-R in opredelitev atributov za 
posamezno entiteto.  

Meta podatki  

Repozitorij meta podatkov Določitev vrste spremenljivk, ki bodo shranjene v 

podatkovnem skladišču o podatkih. 

Fizični model  

Fizični model Izgradnja fizičnega modela na podlagi modela E-R, 

določitev glavnih, tujih in sestavljenih ključev, tipa 
podatkov, virov in indeksov. 

Izločanje, čiščenje in 
polnjenje podatkovnih baz  

 

ETL Črpanje podatkov iz različnih podatkovnih baz, 

čiščenje in polnjenje v podatkovno skladišče. 

Izbira strojne opreme  

Analiza in izbira 
najprimernejše strojne 

opreme 

Izbira strojne in programske opreme za potrebe Golf 
zveze Slovenije. 

 

Vir: Prirejeno po: Kimball, 1998.  
 

5.5. Definiranje projektnih zahtev 

 

Faza definiranja projektnih zahtev je sestavljena iz več podfaz. Sam jo sem razdelil na tri 

dele. V prvem delu bom analiziral poslovne zahteve Golf zveze Slovenije glede na analizo, 
ki sem jo opravil v predhodnih poglavjih. V drugem delu bom predstavil tehnične zahteve, 

ki se nanašajo na strojno in programsko opremo in podal še organizacijsko kadrovske 

zahteve za uspešno izvedbo projekta. V tretjem delu je predstavljena vrzel med sedanjim in 
želenim stanjem informacijske podpore managementu. 
 

5.5.1. Poslovne zahteve 

 

Pri razvoju informacijske arhitekture izhajamo iz poslovnih zahtev organizacije. V tej fazi 

je najbolje dobiti informacije iz različnih virov. Sam sem zbiral informacijske zahteve na 
različnih nivojih. V prvi fazi sem opravil analizo zahtev pri trenerski ekipi, ki v največji 

meri potrebuje pravilne in relavantne podatke. Pri analizi sem si pomagal z že obstoječimi 

dokumenti in poročili. Nekatere zahteve je izrazilo tudi vodstvo Golf zveze Slovenije. V 

poglavju 4.5. sem obrazložil rezultate ankete, ki sem jo izvedel med vsemi nacionalnimi 
panožnimi zvezami, ki jih podpira Olimpijski komite Slovenije in tudi na podlagi 
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rezultatov ankete prišel do določenih poslovnih zahtev. Na podlagi analize poslovnih 

procesov pri Golf zvezi Slovenije in rezultatov ankete sem prišel do naslednjih zaključkov 

glede informacijskih potreb: 
 

• Golf zveza Slovenije 
o Članstvo Golf zveze Slovenije; priimek, ime, popoln naslov, telefon, e-pošta. 
o Golf klubi: število golf klubov, vključenih v GSZ, in skupno število njihovih 

aktivnih in neaktivnih članov glede na spol, starost in hendikep; ožje predsedstvo 

kluba, ločeno po letih. 
o Slovenska golf igrišča: število odigranih krogov na turnirjih glede na obdobje, 

ločeno po mesecih, igriščih; povprečen dosežen rezultat v časovnem obdobju, 

najboljši rezultat v določenem obdobju. 
o Ligaška tekmovanja: doseženi rezultati glede na kategorijo (moški, ženske, 

mladinci, mid-amaterji, seniorji); število nastopajočih na tekmovanjih glede na 

spol, starost in golf klub; povprečni rezultati v posamezni ligi, izračunani na 

tekmovanje, ločeni po letih; najboljši doseženi rezultat na posameznem 
tekmovanju, ločeni po letih. 

o Reprezentance: izdelati model, ki bo pomagal pri odločanju posameznih selekcij v 

reprezentance (moška, mladinska, ženska). Pregled nad strukturo reprezentance v 
določenem letu glede na kategorijo in spol. 

o Pregled nad rangiranjem tekmovalcev in tekmovalk v različnih časovnih obdobjih. 

o Pregled nad stopnjo izobraženosti strokovnih delavcev v golfu: osebni podatki 

tečajnika; izvedena strokovna izobraževanja, seznam tečajnikov, datum 
opravljenega izobraževanja, stopnja dokončane strokovne izobrazbe, datum 

obnovljene licence. 

o Osnovne šole: osnovni podatki o osnovnih šolah, ki izvajajo mladinske programe; 

vrsta in količina opreme za golf, ki jo imajo za izvajanje programov. 
 

Podatki, ki so potrebni za poslovne odločitve na najvišjem nivoju odločanja, se nahajajo v 

različnih oblikah. Osnovni podatki o obstoječih članih in članicah ter golf klubih so 
shranjeni v elektronski obliki. Za vnos teh podatkov v obstoječi sistem je odgovorna Golf 

zveza Slovenije. Hkrati obstoječi sistem vodi evidenco o rezultatih, doseženih na 

tekmovanjih v Sloveniji. Podatki o rezultatih se zbirajo na golf igriščih, ki organizirajo 

tekmovanja. Podatke o reprezentancah, rangiranju tekmovalcev, stopnji izobraženosti 
strokovnih delavcev in delovanju v osnovnih šolah se je do sedaj zbiralo v papirni obliki 

ali pa se jih ni zbiralo.     

 

• Moška, ženska in mladinska reprezentanca 
o Rezultati doma in v tujini na tekmovanjih: za določeno obdobju potrebujejo 

naslednje podatke: povprečen rezultat, povprečen rezultat glede na par igrišča 

(razdeljen na prvih 6 igralnih polj, drugih 6 igralnih polj in zadnjih 6 igralnih polj), 

odstotek zadetih zelenic (razdeljen tudi glede na par igralnega polja), povprečno 
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število puttov, odstotek zadetih čistin (razdeljen glede na par igralnega polja), 

odstotek gor in noter (angl. up and down)12, odstotek sand saves13, odstotek 

narejenih birdijev14 (razdeljeni glede na par igralnega polja). 
o Statistika kratke igre na tekmovanjih: za vsak turnirski dan potrebujejo naslednje 

podatke; vse udarce znotraj 100-tih metrov (razdeljene glede na dolžine), palice, ki 

uporablja za posamezne udarce, število patov iz posamezne dolžine, prostor, kjer 

igralec zadene zelenico oziroma ne zadene zelenice. 
o Analiza treninga golfske igre: za vsak mesec potrebujejo naslednje podatke; čas, 

namenjen treningu posameznega dela golfske igre (patanje, kratka igra, igra z 

železi, igra z lesovi, igra na igrišču). 
o Analiza treninga kondicijske pripravljenosti: za vsak mesec potrebujejo naslednje 

podatke: čas izvajanja kondicijskih treningov. 
o Shranjeni videoposnetki udarcev posameznika za analizo zamaha v različnih 

časovnih obdobjih. 
 

Podatki o treningu in rezultatih s tekmovanj za posamezno reprezentanco so shranjeni v 

lokalnih podatkovnih bazah pri posameznih igralcih. Za vnos podatkov so odgovorni 
igralci in igralke, ki so do sedaj pošiljali poročila trenerski ekipi. Trenerska ekipa je 

odgovorna za shranjevanje videoposnetkov in analize zamaha, ki se do sedaj niso zbirali. 

 

• Razvojna ekipa 
o Rezultati doma in v tujini: za določeno obdobje potrebujejo naslednje podatke; 

dosežen rezultat na posameznem turnirju, povprečni rezultat za obdobje. 
o Ime in priimek tekmovalcev in tekmovalk. 
o Število igralcev in igralk. 
o Število treningov pod nadzorom trenerske ekipe. 
o Shranjeni videoposnetki udarcev posameznika za analizo zamaha v različnih 
časovnih obdobjih. 

 

Podatkov o razvojni ekipi se do leta 2006 ni zbiralo. Osnovni podatki o igralcih in njihovi 
rezultati v Sloveniji so zbrani v centralni bazi podatkov. Podatke o številu treningov, 

igralcih in videoposnetkih ter analizah bo zbiral odgovoren trener. Pri tem bo potrebno 

zagotoviti primerno informacijsko podporo na operativnem nivoju.  

 
 

 

                                                
12 Gor in noter: izraz, ki se uporablja takrat, ko igralec izvede en kratek bliževalni udarec s trave in 
nato z enim puttom zadene luknjo. 
13 Sand Saves: izraz, ki se uporablja takrat, ko igralec izvede en bliževalni udarec iz peščene ovire 
in nato z enim puttom zadene luknjo. 
14 Birdie: izraz za število udarcev, ki je en udarec nižji, kot je par luknje. Redko se uporablja tudi 
slovenski izraz ptiček. 
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• Regionalni centri 
o Rezultati doma in v tujini: za določeno obdobje potrebujejo naslednje podatke; 

dosežen rezultat na posameznem turnirju, povprečni rezultat za obdobje. 
o Število otrok, vključenih v posamezen regionalni center, in njihovi osebni podatki. 
o Število opravljenih skupnih treningov s trenerjem. 
o Program dela za posamezni regionalni center. 
o Prisotnost na treningih. 

 

Delo regionalnih centrov na področju golfa se je začelo v letu 2006. Podatke o delu se 
trenutno zbira v papirni obliki. Za njihovo zbiranje je zadolžen regionalni trener. Tudi tu 

bo potrebno razviti programsko rešitev za zbiranje podatkov na operativnem nivoju.   

 

• Golf klubi - mladinski golf 
o Rezultati doma in v tujini: za določeno obdobje potrebujejo naslednje podatke; 

dosežen rezultat na posameznem turnirju, povprečni rezultat za obdobje. 
o Število otrok, vključenih v organizirane klubske treninge. 
o Število opravljenih treningov. 

 
Za delo v mladinskih selekcijah v golf klubih so odgovorni klubski mladinski selektorji. 

Podatki o rezultatih so že zbrani v elektronski obliki. Od selektorjev se pričakuje pošiljanje 

mesečnih evidenc o številu otrok, vključenih v organizirane klubske treninge, in njihovo 

število.    
 

• Osnovne šole 
o Podatki o šoli: ime šole, popoln naslov, telefon, kontaktna oseba, ime in priimek 

osebe, ki dela z otroki. 

o Rezultati, doseženi na medšolskih tekmovanjih: za določeno obdobje potrebujejo 
naslednje podatke; dosežen rezultat na posameznem tekmovanju, skupni rezultati. 

o Število otrok, vključenih v organiziran trening v okviru osnovnih šol. 
o Osebni podatki otrok, ki so vključeni v organizirano vadbo: priimek, ime, datum 

rojstva, ime osnovne šole.  
o Število opravljenih treningov: čas treningov, nivo znanja, ki je določeno po 

stopnjah. 
 
Do sedaj je bilo izredno malo podatkov zbranih na nivoju golfa v osnovnih šolah. Za 

zbiranje potrebnih podatkov bo razvita programska rešitev na operativnem nivoju. Vnos 

podatkov  bo opravljal šolski koordinator in predstavnik za mladinski golf na Golf zvezi 

Slovenije.   
 

Kot je lahko razvidno iz poslovnih zahtev, se obseg zahtev znižuje, ko se premikamo po 

organizacijski piramidi navzdol. Tu so naštete le glavne poslovne zahteve, ki jih potrebuje 
management pri svojih odločitvah. Iz poslovnih zahtev lahko vidimo, da bo podatkovno 
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skladišče vir informacij za vnaprej predvidene poizvedbe, formiranje OLAP kock, ki bodo 

omogočale podrobnejše analize, osnovni vir podatkov za sisteme za podporo odločanju in 

preprosta poročila ter druge analize. V podatkovnem skladišču bodo shranjeni podatki, ki 
bodo dali odgovore na zgoraj našteta poslovna vprašanja in zahteve.   

 

5.4.2. Tehnično, organizacijsko-kadrovske zahteve 

 

Pri postavitvi tehničnih zahtev je potrebno izhajati iz poslovnih zahtev. V nadaljevanju se 
vprašamo, ali potrebujemo novo strojno opremo, nov sistem za upravljanje baz podatkov, 

nova razvojna orodja, novo orodje za podatkovno rudarjenje, nove omrežne povezave, ali 

vsa obstoječa informacijska infrastruktura ustreza novim poslovnim zahtevam (Moss et al., 

2003, str. 118–120). 
 

Od obstoječe strojne opreme bosta oba osebna računalnika primerna za uporabo poslovnih 

programskih rešitev, ki jih predvideva končna rešitev. Za implementacijo podatkovnega 

skladišča bomo potrebovali novo programsko opremo, ki so bo nahajala na podatkovnem 
strežniku. Aplikacije in ostala razvojna orodja se bodo nahajala na obstoječem 

aplikacijskem strežniku. 

 
Ocena velikosti tabel v podatkovnem skladišču na nivoju Golf zveze Slovenije je 

naslednja. Na tem mestu bomo navedli le najpomembnejše entitete, kot so: 

• Igralec: število aktivnih registriranih igralcev in igralk v Golf zvezi Slovenije je bilo v 
letu 2006 – 5651 in pričakujemo v naslednjih petih letih dokaj enakomerno rast, ki 

znaša v povprečju 400 novih igralcev in igralk. 

• Klub: število trenutnih golf klubov, ki so člani GZS, je 39 in pričakujemo podoben 
trend kot v preteklosti, to je do 3-je novi golf klubi letno. 

• Turnir: število turnirjev v letu 2006 je bilo 308, ki so veljali za hendikep. 
Predvidevamo, da bo številka porasla le v primeru izgradnje novih golf igrišč.  

• Rezultat: število turnirskih krogov v letu 2006, ki so šteli za hendikep, je bilo 14.743 
in pričakujemo podobno gibanje, kot se bo gibalo število turnirjev 

• Trening: število igralcev in igralk, vključenih v selekcije in reprezentance, se giblje 
vsako leto okoli 25, vsak od njih opravi od 150 do 200 treningov v enem letu, kar znaša 

približno 5000 zapisov.   

• Strokovni delavec: število strokovnih delavcev na področju golfa je bilo v letu 2006 

približno 70. Letna rast novih strokovnih delavec je predvidena od 15 do 25. Število 
strokovnih izobraževanj v enem letu ne presega 5 na vseh strokovnih nivojih.   

• Osnovne šole: število trenutno vključenih osnovnih šol v mladinski golf je 20 po vsej 
Sloveniji, kjer ima vsaka od 5 do 20 igralcev in igralk.   

 

Organizacijsko Golf zveza Slovenije trenutno nima zaposlenega nobenega informatika, ki 

bi skrbel za programsko oziroma strojno opremo. Zunanji sodelavci skrbijo za podporo 
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trenutni  internetni  rešitvi. Če želimo uvesti podatkovno skladišče, bomo potrebovali 

zunanjega zaposlenega, ki bo opravljal več funkcij hkrati, kot so skrbnik baze podatkov, 

skrbnik podatkov, programer, vzdrževalec in bo nudil pomoč uporabnikom. Informatik bo 
skrbel tako za razvoj  kot tudi za vzdrževanje obstoječih aplikacij. Takšna oseba bo 

potrebovala širok spekter znanj. V takšno odločitev nas prisili dejstvo, da neprofitne 

organizacije večino svojih sredstev namenijo izvajanju svoje osnovne dejavnosti in le 

manjši del za svoj pogon.  
 

5.4.3. Analiza vrzeli med obstoječim in želenim stanjem 

 

Na podlagi analize obstoječega stanja, ki je predstavljeno v poglavju 5.3., in poslovnih 

zahtev ugotavljamo, da prihaja do razkoraka v informacijski podpori. V prvi vrsti vidimo, 
da je se je število poslovnih zahtev v zadnjih letih povečalo, saj se je delovanje Golf zveze 

Slovenijo razširilo na področja, kjer v preteklosti ni bila dejavna, hkrati obstoječe 

aktivnosti pridobivajo na obsegu. Ta področja so: 

• Tekmovalni golf: število vrhunskih tekmovalcev in tekmovalk je vsako leto višje, zato 
je potrebno zbirati več podatkov, ki jih je vedno težje obvladati v papirni obliki. 

Sodobni načini organiziranja treninga in spremljanja tekmovalcev so se v zadnjih letih 
močno spremenili in zato je tudi na tem področju potrebna informacijska podpora. 

• Golf v klubih: število golf klubov danes že presega številko 40 in v prihodnje 
pričakujemo še rahel porast. Spremljanje njihovega delovanja na področju razvoja 

golfa in pravočasne akcije s strani Golf zveze Slovenije bodo pomagale pri doseganju 

uspešnosti. 

• Golf v osnovnih šolah: področje, ki se je začelo razvijati v letu 2006, dobiva vedno 
večjo podporo s strani golf klubov in Golf zveze Slovenije. Podatkov se na tem 
področju ni zbiralo. 

• Strokovni delavci v golfu: izobraževanje strokovnih delavec je sedaj nekaj let skrb 
Golf zveze Slovenije. Za nemoteno delovanje in izvajanje programov je potrebna tudi 

nova informacijska podpora. 

 

Obstoječa informacijska podpora ne nudi rešitve, ki bi obravnavala delovanje Golf zveze 
Slovenije celovito in bi nudila informacije za posamezen nivo odločanja. Na podlagi 

analize stanja, poslovnih zahtev in ocene poslovnega primera ocenjujemo, da je 

podatkovno skladišče poslovno upravičeno in zato bomo začeli z njenim razvojem. 

 

5.5. Analiza podatkov 

 

V stopnji analize podatkov opišemo podatke za njihovo poslovno uporabo, neodvisno od 

baze podatkov, strojne opreme in programskih orodij. Pri tem lahko uporabimo dva 

pristopa, in sicer izgradnjo logičnega podatkovnega modela od zgoraj navzdol za boljšo 
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integracijo in konsistentnost podatkov ali drugo – podatkovni model od spodaj navzgor za 

boljšo standardizacijo in kvaliteto podatkov (Moss et al., 2003, str. 127–128). 

 
Logični model združuje poslovne zahteve in jih predstavi v obliki modela. Modeliranje 

vključuje zbiranje informacij o poslovnih procesih, poslovne entitete in organizacijske 

enote. Ko imamo zbrane te podatke, logični model predstavimo s pomočjo različnih 

diagramov (Stephens in Plew, 2007). Logični model bom prikazal s pomočjo E-R modela, 
ki združuje posamezne parcialne logične modele. Model entitet-povezav predstavlja 

entitete oziroma skupine informacij in njihove povezave v poslovnem okolju. Izgradnja 

organizacijskega podatkovnega modela poteka v več fazah, ki se ponavljajo in 
dopolnjujejo tudi glede na organizacijske spremembe v organizaciji. V tej fazi želimo 

predvsem odkriti podatkovne neskladnosti med posameznimi podatki v lokalnih 

podatkovnih bazah in le-te odpraviti. Ravno neskladja med podatki, ki opisujejo oziroma 

se navezujejo na isti dogodek, največkrat preprečujejo integracijo podatkov na nivoju 
celotne organizacije. 

 

Trenutno so podatki shranjeni v dveh operativnih bazah podatkov in različnih tekstovnih 
datotekah. Za potrebe podatkovnega skladišča bo potrebno razviti celoten integriran 

podatkovni model, tako logični del kot tudi fizični model, ter potrebna bo nadaljnja 

implementacija le-tega v podatkovno bazo. Za razvoj podatkovnega modela bom poskrbel 

sam. Za dokončanje  celotnega projekta pa bomo zaposlili strokovnjaka z znanjem s 
področja relacijskih podatkovnih baz kot tudi OLAP tehnologij. Večina poslovnih pravil je 

v glavah zaposlenih, zato bodo v fazi načrtovanja vključeni posamezni uporabniki. 

Posamezni podatki, ki niso v elektronski obliki, so shranjeni v različnih virih (Word, 

Excel, internet).  
 

Glavne entitete in njihovi atributi so: 

Golf zveza Slovenije: 

• Zveza: številka zveza, ime zveza, naslov, poštna številka, država, telefon, faks, 
velja od, velja do; 

• Zveza – upravni odbor: številka upravni odbor, zveza, velja od, velja do; 

• Zveza – upravni odbor člani: številka člana upravnega odbora, upravni odbor, 
funkcija, priimek, ime, velja od, velja do; 

• Zveza – upravni odbor funkcija: številka funkcije, naziv, velja od, velja do.  
 

Igralec: 

• Igralec: številka igralec, priimek, ime, naslov, poštna številka, država, datum 
rojstva, telefon, faks, e-pošta, trenutni točni hendikep, spol, velja od, velja do. 

 

Golf klub: 

• Golf klub: številka golf klub, zveza, dolgo ime kluba, kratko ime kluba, naslov, 
pošta, poštna številka, telefon I, telefon II, faks, e-pošta, velja od, velja do; 
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• Golf klub – upravni odbor: številka upravni odbor golf klub, golf klub, predsednik, 
sekretar, velja od, velja do. 

 

Turnir: 

• Turnir: številka turnirja, golf igrišče, ime tekmovanje, datum, odbijališče, način 
igre, število dni, velja od, velja do; 

• Turnir – način igre: številka način igre, način igre, velja od, velja do; 

• Turnir – odbijališče: številka odbijališče, odbijališče, velja od, velja do. 
 

Golf igrišče: 

• Golf igrišče: številka igrišče, odbijališče, ime igrišča, par 1–18, dolžina 1–18, 

stroke 1–18, CR, SR, velja od, velja do. 

 

Rezultat na turnirju in treningu: 

• Rezultat: številka rezultat, igralec, turnir, datum, rezultat 1–18, uvrstitev, fairway 
1–18, GIR 1–18, chip 1–18, bunker 1–18, putt 1–18, kratka igra 1–18, velja od, 

velja do; 

• Trening – trener:  številka trening trener, igralec, strokovni delavec, datum, opis 
treninga, velja od, velja do; 

• Trening – količina: številka trening količina, igralec, datum, putt, chip, pitch, 
bunker, železa, lesovi, kondicija, mentalna priprava, velja od, velja do; 

• Trening – rezultat: številka trening rezultat, igralec, golf igrišče, datum, rezultat 1–
18, uvrstitev, fairway 1–18, GIR 1–18, chip 1–18, bunker 1–18, putt 1–18, kratka 

igra 1–18, velja od, velja do; 

• Trening – video: številka video, igralec, ime video, datum, komentar, velja od, velja 
do. 

 

Sestava posameznih reprezentanc: 

• Reprezentanca: igralec, vrsta reprezentance, datum, velja od, velja do; 

• Reprezentanca – vrsta: številka vrsta reprezentanca, naziv, velja od, velja do. 

 

Izvajanje golfa v šolah 

• Šola: številka šola, zveza, dolgo ime šola, kratko ime šola, naslov, hišna številka, 
poštna številka, telefon, faks, e-pošta, kontaktna oseba, velja od, velja do; 

• Šola – igralec: številka šola igralec, šola, priimek, ime, datum rojstva, telefon, spol, 
velja od, velja do; 

• Šola – rezultat: številka šola rezultat, šola igralec, šola tekmovanje, število točk 
skill 1–5, velja od, velja do; 

• Šola – tekmovanje: številka šola tekmovanje, ime tekmovanje, datum, kraj, 
odgovorna oseba, velja od, velja do; 
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• Šola – oprema: številka šola oprema model, šola, datum prevzema opreme, datum 
vračila opreme, količina, velja od, velja do; 

• Šola – oprema – model: številka šola oprema model, šola oprema proizvajalec, opis 
opreme, velja od, velja do; 

• Šola – oprema – proizvajalec: številka šola oprema proizvajalec, ime proizvajalec, 
velja od, velja do;  

• Šola – diploma: šola igralec, šola golf izkaznica, datum opravljenih obveznosti, 
strokovni delavec, velja od, velja do; 

• Šola – golf izkaznica: številka golf izkaznica, naziv, velja od, velja do. 

 

Strokovno izobraževanje in strokovni delavci: 

• Strokovni delavec: številka strokovni delavec, priimek, ime, naslov, poštna 
številka, številka države, datum rojstva, telefon, faks, e-pošta, spol, datum potrditve 

licence, velja od, velja do; 

• Strokovni delavec – program: številka program strokovni delavec, naziv programa 
strokovni delavec, odgovorna oseba, velja od, velja do; 

• Strokovni delavec – predmet: številka predmet strokovni delavec, naziv predmeta, 
nosilec predmeta, velja od, velja do;  

• Strokovni delavec – nosilec: številka nosilca predmeta, ime in priimek nosilca 
predmeta, velja do, velja do; 

• Strokovni delavec – tečaj: številka tečaja strokovni delavec, naziv tečaja, stevilka 
programa strokovni delavec, kraj, datum, velja od, velja do; 

• Strokovni delavec – slušatelj: številka slušatelja strokovni delavec, priimek, ime, 

naslov, številka pošte, številka države, telefon, e-pošta, spol, velja od, velja do; 

• Strokovni delavec – ocena: zaporedna številka ocene, številka predmeta, številka 
tečaja, številka slušatelja, datum, ocena, velja od, velja do; 

• Strokovni delavec – tečaj – slušatelj: zaporedna številka tečaj – slušatelj, tečaj, 
slušatelj, velja od, velja do; 

• Strokovni delavec – stopnja izobrazbe: zaporedna številka strokovni delavec 
izobrazba, strokovni delavec, program izobraževanja, velja od, velja do. 

 

Pri izgradnji E-R modela smo izhajali iz podatkovne zasnove dveh obstoječih lokalnih 
podatkovnih modelov in hkrati upoštevali nove poslovne zahteve, ki smo jih opredelili v 

predhodnem  poglavju. Sliko celotnega podatkovnega skladišča je možno videti v prilogi 

št. 4.  
 

Na sliki 14 je prikazan E-R model za področje strokovnih delavcev in izobraževanja 

strokovnih kadrov v športu. V podatkovnem skladišču bodo shranjeni podatki o vseh 

opravljenih izobraževanjih, na podlagi veljavnih programov o strokovnih izobraževanjih. 
Hkrati se bodo shranjevali vsi udeleženci tečajev in njihova stopnja strokovne 
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usposobljenosti. Strokovni delavec mora vsako leto potrjevati licenco, da lahko opravlja 

svojo dejavnost.  

 
Slika 14: Model E-R za področje strokovnih delavcev in strokovnega izobraževanja 

  

 
 

5.6. Meta podatki 

 

Meta podatki so podatki o podatkih, ki lahko opisujejo kako, kdaj, od koga so bili podatki 

dobljeni, poslani ali spremenjeni in v kakšni obliki so (Krollontrack, 2007). Meta podatki 

so bistvenega pomena za razumevanje vsebine podatkov, shranjenih v podatkovnih bazah 
(Kimball et al., 1998, str. 435).  

 

Po oceni raziskave, ki je bila opravljena s strani DataMirror, opredelijo meta podatke na 
dve glavni vrsti, in sicer tehnični oziroma administrativni meta podatki in poslovni meta 

podatki. Administrativni meta podatki vsebujejo informacijo o viru podatka, zadnji 
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spremembi, izvoru, pravilih pri čiščenju in transformaciji. Na drugi strani poslovni meta 

podatki nudijo boljše razumevanje podatkov, na podlagi katerih temelji njihova poslovna 

odločitev. Obe vrsti meta podatkov so bistvenega pomena za uspešno uporabo 
podatkovnega skladišča. Kako dobro lahko podatkovno skladišče integrira in upravlja z 

meta podatki, vpliva na učinkovitost orodij in uspešnost uporabe celotnega podatkovnega 

skladišča (DataMirror, 2007). Moss in Atre (2003, str. 176–178) razdelita meta podatke 

nekoliko bolj podrobno v štiri kategorije, in sicer lastništvo, opisne lastnosti, poslovna 
pravila in politike in fizične karakteristike, od katerih so nekateri podatki obvezni za 

izgradnjo podatkovnega skladišča, medtem ko so nekateri neobvezni in se jih lahko v 

prihodnje doda, če se pojavijo potrebe po njih. 
 

Za potrebe Golf zveze Slovenije bodo meta podatki vključevali naslednje parametre 

(prirejeno po Moss in Atre, 2003, str. 176–178): 

• Lastništvo: 
o Lastnik podatkov: kljub dejstvu, da je lastnik podatkov organizacija, so še vedno 

lastniki podatkov osebe na določenem mestu. Na tem mestu je potrebno določiti 
dostop do podatkov, pravila in standarde. V našem primeru se bodo pravice 

podeljevale na podlagi pristojnosti in odgovornosti v organizacijski strukturi.  

• Opisne spremenljivke: 
o Ime: vsak podatek in poslovni proces naj bo imenovan enolično. Imena entitet in 

njihovi atributi bodo izbrani tako, da se bodo čim bolj približali vsebinskemu 

pomenu in da bodo razvijalci in uporabniki imeli lažje delo. 
o Definicija: kratek opis podatka, atributa ali poslovnega procesa. 

o Tip in dolžina: vsak atribut bo imel določen podatkovni tip in dolžino. 

o Domena: vsak atribut bo imel določen interval vrednosti.  

• Poslovna pravila in politike: 
o Poslovna pravila: poslovna pravila definiramo za podatke in procese. Lahko so 

pravila o pretvorbi tehničnih podatkov, poslovna pravila o zalogi vrednosti, 

poslovna pravila o celovitosti podatkov ali procesnih pravil.  

• Fizične karakteristike: 
o Izvor: za vsak podatek v podatkovnem skladišču je potrebno poznati izvor podatka.  

o Sprememba oblike: večini podatkov bo potrebno pri prenosu v podatkovno 

skladišče spremeniti obliko, kot je podatkovni tip, dolžina, oblika in drugo. Zato je 
potrebno zapisati v meta podatke, kakšne spremembe so bile izvedene na določenih 

podatkih. 

o Fizična lokacija: določitev fizične lokacije za posamezne tabele in podatke v 
podatkovnem skladišču. 

o Datum zadnje spremembe: pri transformaciji podatkov iz operativnih podatkovnih 

baz v podatkovno skladišče je zabeležen datum zadnje spremembe.      
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5.7. Fizični model 

 

Na podlagi diagrama entitet-povezav sem sestavil fizični model baze podatkov. V fizičnem 

modelu so najprej zapisana imena podatkov. Podatkom je potrebno določiti podatkovni tip 

in jim dodati kratek opis, kjer lahko dodamo tudi kratko obrazložitev omejitev. Sledi 
dolžina podatkovnega tipa v podatkovni bazi in določitev indeksov za posamezne atribute. 

Z določanjem velikosti posameznih polj rezerviramo prostor v bazi za zapise podatkov.  

Na koncu sem dodal vir podatka, ki bo pomagal tudi pri sledenju podatkov. V primeru 
nejasnosti se na tem mestu analitik lahko ponovno sestane z uporabniki in določi velikosti 

podatkov. Na tem mestu lahko postavimo tudi obliko podatkov, kot so datumi in 

posamezne šifre, ki jih uporabljajo v poslovnem procesu. Opis fizičnega modela za tabelo 

T_Igralec je prikazan v prilogi št. 2.  
 

Pri izgradnji fizičnega modela za celotno podatkovno skladišče se bomo držali zakonitosti 

pri poimenovanju entitet in njihovih vnesenih vrednostih: 

• zaporedna številka atributa je označena s predpono Id, 

• pri poimenovanju atributov se ne uporablja presledkov, vsaka prva črka besede se 
začne z veliko začetnico, kar olajša branje besedila, 

• pred imenom tabele se doda predpono T, ki pojasnjuje, da gre za tabelo, 

• datum se zapiše v obliki dan, mesec in nato leto, npr.: dd.mm.llll, 

• za spol se uporabljata dve vrednosti in sicer 0-moški, 1 ženski, 

• za vsak atribut se zapiše datum vnosa v podatkovno skladišče, to je VeljaOd, 

• če želimo zbrisati atribut oz. zapreti njegovo vrednost, dodamo datum izbrisa v polje 
VeljaDo, kar pomeni, da določen zapis ni več aktiven. S tem bomo lahko izvajali 

poizvedbe za nazaj in ne bomo izgubili zgodovine zapisov. 

 

5.8. Izločanje, čiščenje in polnjenje podatkovnih baz 

 
Proces izločanja, čiščenja in polnjenja podatkovnih faz je eden izmed najzahtevnejših in 

hkrati tudi izredno pomemben za uspešno izgradnjo podatkovnega skladišča. Prva faza je 

izločanje podatkov iz operativnih podatkovnih baz. Večina podatkovnih skladišč se polni 

iz različnih podatkovnih baz, ki imajo različne podatkovne strukture. V drugem koraku 
želimo podatkom dodati vrednost s poenotenjem oblike zapisa, združevanjem podatkov, 

izbiranjem med najkvalitetnejšimi zapisi in podobno. Na tem mestu je potrebno zagotoviti 

čim večjo kontrolo nad kvaliteto podatkov, ki se v zadnji fazi polnijo v podatkovno 
skladišče (Lane, 2002, pog. 10 str. 2). Ko se odločamo, katere podatke bomo shranjevali v 

podatkovnem skladišču, moramo ponovno izhajati iz poslovnih zahtev in strateških ciljev 

podjetja. Shranjevanje nepotrebnih podatkov oz. podatkov, ki naj bi jih nekoč morda 

potrebovali, povzroča nepotrebne stroške (Moss in Atre, 2003, str. 215–216).  
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V Golf zvezi Slovenije imajo evidenco podatkov o članih od leta 2000 naprej in hkrati 

rezultatov, doseženih na tekmovanjih v Sloveniji. Če najprej pogledamo, koliko 

zgodovinskih podatkov potrebujemo v podatkovnem skladišču, lahko izhajamo iz 
poslovnih zahtev. Eno od osnovnih tabel T_Igralec bomo napolnili z obstoječimi podatki, 

pri tem bomo posebej pozorni, da bo vsak igralec zapisan v podatkovnem skladišču le 

enkrat. V preteklih letih je namreč zaradi slabe kontrole nad vnosom prišlo do podvajanj in 

s tem povezanih problemov pri uporabi podatkov. Podatke o rezultatih bomo shranjevali le 
za zadnji dve leti, ko je Golf zveza Slovenije prevzela sistem EGA hendikepov, ki je 

poenoten po skoraj vsej Evropi. Pri tem bomo shranjevali le podatke s turnirjev, ki veljajo 

za spremembo hendikepa. Tabela o igriščih se bo polnila iz dveh virov, in sicer s spletne 
aplikacije golf portala, ki zavzema le domača igrišča, in aplikacij, ki jih uporabljajo 

tekmovalci za evidentiranje svoje statistike treningov in turnirjev. Pri možnosti vnosa 

podatkov iz obeh virov bodo imeli prednost podatki s spletnega portala. Podatke o 

igralčevem treningu in doseženih rezultatih iz tujine bomo polnili v podatkovno skladišče 
od leta 2006 naprej. Podatki o strokovnih delavcih, delovanju šol se bodo začeli zbirati s 

postavitvijo podatkovnega skladišča. Podatki o strokovnih delavcih so trenutno shranjeni v 

papirni obliki ali pa jih trenutno Golf zveza Slovenije ne shranjuje. 
 

Podatki iz podatkovne baze golfportal se bodo črpali z metodo vlečenja »pull«, in sicer se 

bodo podatki očistili in prenesli v podatkovno skladišče enkrat dnevno. Pri tem bomo 

prenesli samo podatke, ki so se v operativni bazi podatkov v enem dnevu spremenili. 
Podatki se bodo prenašali v zgodnjih jutranjih urah, ko je sistem najmanj obremenjen. 

Podatke iz programske rešitve golf statistika bomo prenašali po metodi  potisni »push«, ko 

bodo uporabniki priključili svoj računalnik na internet in podatke prenesli. Pri tem 

predvidevamo, da bodo podatke prenašali vsaj enkrat tedensko. Predvidevamo, da bomo 
podatke iz novih operativnih podatkovnih baz prenašali z metodo vlečenja »pull«, po 

naprej predpisanih protokolih. Podatki se bodo prenašali enkrat dnevno, v času ko 

operativne baze ne bodo zasedene. V vseh primerih bomo v procesu ETL (angl. extract 
transform load) prenašali samo podatke, ki se bodo v operativnih bazah popravljali ali 
dodali na novo. S pomočjo meta podatka o zadnjem spremenjenem zapisu bo vidno, kdaj 

so bili podatki zadnjič spremenjeni in dobili podatek o ažurnosti predstavljenih informacij. 

 
Pri prenosu podatkov v podatkovno skladišče bomo veliko pozornost namenili kvaliteti 

podatkov. Trenutne programske rešitve imajo pri vnosu novih podatkov že vključena 

preverjanja o zalogah vrednosti posameznih podatkov in tako zmanjšujejo možnost 
nepopolnih ali napačnih zapisov. Za boljšo konsistentnost pri vnosu podatkov bomo v 

proces ETL vključili tudi zgodovinske referenčne podatke, ki bodo pomagali pri določanju 

zapisov. Med referenčne podatke sodijo podatki o golf klubih v Sloveniji, registriranih golf 

igralcih, turnirjih, organiziranih v Sloveniji, spolu, pošti, državi in drugi. 
 

Podatke o igralcih, turnirjih v Sloveniji, klubih, osnovnih šolah bomo hranili v 

podatkovnem skladišču in jih ne bomo brisali. Podatke o treningih in statistikah za igralce 
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v posamezni selekciji bomo hranili v podatkovnem skladišču vsaj toliko časa, dokler bo 

igralec aktiven v eni od selekcij. Podatke treningov in statistiko o neaktivnih igralcih se bo 

shranjevalo na posebne zgodovinske diske.  
 

5.9. Izbira strojne in programske opreme 

 

V tem poglavju je podan kratek opis tehnologij in programske opreme, ki bo uporabljena 

za izgradnjo podatkovnega skladišča in kasnejših programskih rešitev. Pri izboru smo 
upoštevali trenutne zmogljivosti strojne in programske opreme ter jih primerjali z novimi 

informacijskimi zahtevami.  

 

Dosedanji informacijski sistem je v celoti zgrajen na Microsoftovi platformi in s pomočjo 
Microsoftovih orodij. Za razvoj podatkovnega skladišča in izgradnjo programskih rešitev 

na operativnih nivojih bodo skrbeli obstoječi razvijalci in skrbniki, zato smo se odločili, da 

bomo obdržali Microsoftovo platformo, ki po svoji funkcionalnosti in z vidika stroškov 

ustreza poslovnim zahtevam Golf zveze Slovenije. Uporabili bomo obstoječ podatkovni in 
aplikativni strežnik, ki bo zadostoval tudi novim poslovnim zahtevam in tako zmanjšali 

stroške razvoja.   

 
1. .NET ogrodje: tehnologija .NET omogoča izgradnjo informacijskih rešitev v različnih 

programskih jezikih za platforme Windows. .NET ogrodje zagotavlja širok spekter 

delno napisanih programskih kod na področju uporabniških vmesnikov, dostopa do 

podatkov, spletnih aplikacij in medmrežnih povezav. 
2. ADO.NET: dostop do podatkovnega skladišča bo potekalo z ADO.NET, ki je 

primeren predvsem za dostop do relacijskih podatkovnih baz. Dostop temelji na XML 

datotekah in pri prenosu ne zahteva stalne povezave in zato omogoča dostop več 
uporabnikom hkrati.  

3. Windows Server 2003: aplikativni strežnik Windows Server 2003 zagotavlja dobro  

stabilnost delovanja, varnost in integriranost v .NET infrastrukturo. Strežnik zagotavlja 
varno internet povezavo ter nudi poštni in faks strežnik. 

4. SQL server 2000: podatkovni strežnik SQL strežnik 2000 omogoča izgradnjo 

relacijske podatkovne baze. Strežnik lahko izkorišča več procesorjev in lahko razdeli 

tudi podatkovne zbirke na več računalnikov, kar prispeva k hitrejši obdelavi podatkov. 

5. ASP.NET: razvojno orodje je del Microsoftovega .NET ogrodja in je naslednik 
dinamičnih spletnih aplikacij asp. Programerji lahko razvijejo dinamične spletne strani, 

internetne aplikacije in XML internetno podporo. 

6. Visual Studio 2005: razvojno orodje Microsofta, ki omogoča izgradnjo informacijskih 
sistemov v različnih programskih jezikih na .NET ogrodju.  

7. Data Transformation Services: orodje je priloženo SQL serverju 2000 in omogoča 

prenos podatkov iz različnih podatkovnih zbirk v podatkovno skladišče.  
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5.10. Predstavitev končne rešitve informacijske podatkovne arhitekture 

 

Na podlagi poslovnih zahtev Golf zveze Slovenije in obstoječih možnosti razvoja 

predlagam naslednjo informacijsko arhitekturo, ki je prikazana na sliki 15. Na strani 

operativnih poslovnih sistemov bo za nov predlagan sistem potrebno uvesti nekatere 
spremembe in nekatere operativne sisteme razširiti in posodobiti. Za internetno rešitev in 

programsko rešitev za statistiko in analizo treninga bo potrebno sestaviti nove procedure o 

komunikaciji med operativno bazo in podatkovnim skladiščem. Odločili smo se, da bomo 
za povezavo med posameznimi bazami podatkov uporabili povezave ADO.NET. Pri 

prenašanju podatkov bomo uporabili referenčne podatke, da bomo obdržali celovitost 

podatkov. Za potrebe podatkov o strokovnih delavcih, reprezentancah in delu o osnovnih 

šolah ter regionalnih centrih bo potrebno razviti nove informacijske sisteme, ki bodo 
shranjevali in obdelovali podatke na operativnem nivoju.  

 

Slika 15: Predlog končne rešitve informacijske podatkovne arhitekture za Golf zvezo 
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V procesu čiščenja in integracije podatkov v podatkovno skladišče si bomo pomagali z 

orodjem Data Transformation Service, ki je priložen Microsoftovemu SQL  Serverju 2000. 
Podatke, ki jih potrebuje trenerska ekipa, bomo shranjevali v detajlni obliki, saj ima tako 

največ možnosti za nadaljnje analize in poizvedbe. Določene podatke v nižjih strukturah pa 

bomo v procesu integracije združili, glede na poslovne zahteve.  
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Podatkovno skladišče bo izvedeno na spletnem strežniku Microsoft SQL Server 2000, ki 

ga Golf zveza Slovenije že trenutno uporablja in ocenjujemo, da bo primeren za obseg 

novega projekta. Podatkovno skladišče bo sestavljeno iz relacijske baze podatkov. Podatke 
za sprotne analize in poročila bo možno dobiti neposredno iz podatkovnega skladišča. V ta 

namen se bodo razvila standardizirana poročila, ki bodo nadomestila poročila v papirni 

obliki. 

 
Iz podatkovnega skladišča bomo pripravili OLAP kocke in ostale poizvedbe za posamezna 

strokovna področja, kot so tekmovalni šport, rekreativni šport, strokovni delavci in 

osnovne šole. Primer arhitekture OLAP kocke za strokovne delavce je prikazan na  sliki 
16. 

 

S pomočjo predstavljene OLAP kocke bo možen pregled nad vsemi in aktivnimi igralci 

golfa, ki bodo ločeni po spolu, letnikih in točnemu hendikepu. Za lažjo predstavitev bomo 
tekmovalce in tekmovalke združili po hendikepu v pet skupin, kjer bomo omejili zgornjo 

in spodnjo mejo. Letnik bomo prikazovali od leta 1980 naprej, ločeno za letnik. Poizvedba 

bo prikazala strukturo naših igralcev in tako omogočila podporo strokovnemu vodstvu. 
  

Slika 16: OLAP kocka v področnem podatkovnem skladišču za področje vrhunskega 

športa 

 
 

 

Varnost in dostop do podatkov 
 
Zbiranje in razpolaganje z osebnimi podatki je določeno z Zakonom o varstvu osebnih 

podatkov (ZVOP-1). Osebne podatke je možno obdelovati samo na podlagi 

posameznikove privolitve. Namen zbiranja podatkov mora biti vnaprej znan in 
predstavljen osebi, od katere se podatke zbira. Vsaka oseba, o kateri zbiramo podatke, ima 

pravico vpogleda v svoje podatke (Zakon o varstvu osebnih podatkov, UR. L.  RS. št. 

86/2004).  
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Za dostopanje do podatkovnega skladišča in poizvedb bomo dodelili različne uporabniške 

pravice Pri prijavi v sistem bo potrebno navesti uporabniško ime in geslo, ki bosta 

identificirala posameznega uporabnika in hkrati omogočala sledenje o dostopanju do 
podatkovnih baz. Gesla bomo uporabnikom vsake pol leta zamenjali, s čimer bomo 

povečali nivo varnosti. Posamezni uporabnik bo imel le toliko pravic za dostopanje do 

podatkov, kolikor jih bo potreboval pri svojem delu, nivo pravic se bo lahko po potrebi 

odvzel ali dodal, odvisno od trenutnih potreb. Uporabniki ne bodo imeli pravice dostopati 
neposredno do podatkov v podatkovnem skladišču. Edina oseba s pravicami spreminjanja, 

popravljanja podatkov in podatkovne strukture neposredno v bazi bo skrbnik podatkovnega 

skladišča.  
 

Zagotavljanje varnosti nad obstoječimi podatki je izredno pomembno pri uporabi 

podatkovnega skladišča. V ta namen bomo vsak teden shranjevali podatke na zunanje 

diske, ki bodo shranjeni na drugi lokaciji. Tako bomo lahko v primeru tehničnih ali drugih 
okvar v sistemu dokaj hitro vzpostavili prvotno stanje izpred enega tedna. Velikost novih 

podatkov v enem tednu je tolikšna, da bo omogočala še vedno hitro vzpostavitev sistema.  

 

Hranjenje podatkov 
 

Dolžina hranjenja podatkov v podatkovnem skladišču je odvisna od poslovnih zahtev in 

hkrati od prostora v podatkovnem skladišču, čeprav je slednje manjša omejitev, saj so na 
voljo vedno zmogljivejši trdi diski. Osnovne podatke o igralcih, klubih in igriščih bomo 

hranili za vse registrirane igralce, ne glede na trenutni status. Količina teh podatkov je 

namreč izredno majhna, saj po ocenah potencialne rasti novih članov v prihodnjih 10-ih 

letih število članov  ne bo preseglo 20.000 članov v Sloveniji. Približno polovica vseh 
članov in članic se udeležuje turnirjev v Sloveniji, o katerih bi shranjevali podatke. Največ 

podatkov bi bilo potrebno shraniti glede aktivnih tekmovalnih igralcev in igralk. Njihove 

zapise o turnirskih rezultatih, treningih in statistikah pa bomo hraniti vsaj, dokler so 
aktivno vključeni v selekcije in reprezentance, vendar ne več kot 5 let, ker analiz za daljša 
časovna obdobja ne potrebujemo. Po prenehanju aktivnega sodelovanja bomo podatke 

ahrivirali in jih izključili iz podatkovnega skladišča. Podatke o aktivnostih v šolah bomo 

shranjevali samo za aktivne šole, za vse neaktivne pa jih bomo arhivirali. 
 

 

6. Ugotovitve pri razvoju informacijske arhitekture za 
neprofitne organizacije  
 

V poglavju so najprej predstavljene ugotovitve razvoja informacijske arhitekture za 

neprofitne organizacije, ki temeljijo na konkretnem primeru razvoja Golf zveze Slovenije. 
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V nadaljevanju je narejena analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti za razvoj 

podatkovnega skladišča.   

 

6.1. Predstavitev splošnih ugotovitev   

 
V tem delu magistrskega dela bom odgovoril na vprašanja, ki sem si jih zastavil v 

uvodnem poglavju. Pri tem bom upošteval ugotovitve ankete, intervjujev in drugih načinov 

zbiranja poslovnih zahtev.  
 

Teza 1: Informacijska arhitektura za podporo managementu v neprofitnih športnih 

organizacijah se razlikuje v pristopu izgradnje od arhitekture za podporo 
managementu v podjetju. 
 

Izgradnja podatkovnega skladišča za športno organizacijo, kot je Golf zveza Slovenije, je 

potekala po klasičnih fazah, ki so predvidene za izgradnjo podatkovnega skladišča. Zaradi 

sorazmerne majhnosti organizacije in pomanjkanja strokovnih delavcev je največkrat 
vpletena le ena oseba, ki nastopa v več vlogah hkrati. Razvijalec podatkovnega skladišča 

mora imeti širok spekter znanj, saj bo skrbel tako za razvoj sistema, podporo uporabnikom 

in vzdrževanje sistema. Orodja in tehnologije, ki jih posamezna športna društva lahko 
uporabljajo pri svojem delu, morajo biti prilagojena finančnim sposobnostim zagotavljanja 

dolgoročne podpore podatkovnemu skladišču. Pri razvoju informacijske podpore morajo 

neprofitne organizacije izhajati iz poslovnih ciljev, saj bodo samo tako lahko informacijski 

projekt poslovno upravičile.  
 

Teza 2: Članstvo v golf klubih je prostovoljno, kar pomeni, da bodo člani prostovoljno 

sodelovali z Golf zvezo Slovenije pri prenosu podatkov. Zato bo potrebno manj časa 
in sredstev za motiviranje posameznikov pri izvajanju programov, povezanih z 
informacijsko podporo managementu v športu. 
 
Dejstvo, da je članstvo v klubih in selekcijah prostovoljno, še ne pomeni brezpogojnega 
sodelovanja med posamezniki in Golf zvezo Slovenije. V preteklosti smo za vse člane 

selekcij in reprezentanc sestavili pogodbe, kjer se med drugimi obveznostmi zavezujejo o 

redni izmenjavi potrebnih podatkov. Sodelovanje je možno le, če na strani Golf zveze 

Slovenije zagotovijo brezplačno programsko opremo, ki omogoča zbiranje podatkov na 
operativni ravni. Tu je potrebno zagotoviti informacijske sisteme, ki so primerni za širšo 

uporabo in hkrati pomagati uporabnikom pri njihovi uporabi. V predlogu izgradnje 

podatkovnega skladišča bomo podatke zbirali na nivoju: 

• tekmovalnih igralcev o njihovi statistiki treninga in turnirjev, 

• golf igrišč o tekmovanjih, ki bodo šteli za spremembo hendikepa, 

• klubov o njihovem delovanju in članstvu, 

• strokovnih delavcih in njihovih izobraževanjih, 
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• delovanju v šolah.  
Za slednje tri bo potrebno izdelati nov informacijski sistem za shranjevanje operativnih 
podatkov. Za vsak informacijski sistem bomo pooblastili izvajalca aplikacij, ki bo 

odgovoren za pravočasnost in pravilnost podatkov. Na ta način bo potrebno motivirati 

manjše število ljudi in hkrati bomo imeli večjo kontrolo nad prenosom podatkov. Kot način 
motiviranja udeležencev za sodelovanje bomo uporabili različne materialne in 

nematerialne koristi za posameznike in golf klube.    

 

Teza 3: V Sloveniji panožne zveze shranjujejo podatke v elektronski obliki in jih nato 

pretvorijo v podatkovne baze, ki omogočajo ponovno uporabo podatkov za podporo 
managementu. 
 
Kot je bilo možno videti iz rezultatov ankete, ki sem jo opravil v 46-ih panožnih zvezah v 

Sloveniji, danes polovica še vedno zbira podatke v papirni obliki. Takšno zbiranje 

podatkov ne omogoča pregleda nad trenutnim dogajanjem in zato so njihove odločitve na 

nivoju managementa otežene in zakasnele. Iz ankete smo videli, da se trudijo v nekaterih 
zvezah stanje izboljšati in zbirati vedno več podatkov v elektronski obliki in podatkovnih 

bazah, ki omogočajo obdelavo veliko večjega števila podatkov.  

 
Teza 4: Kadrovska problematika in nezadostno znanje na področju uporabe 

informacijske tehnologije vpliva na končni rezultat uporabe informacijskega sistema 
za podporo managementu v športu. 
 
Šport in rekreacija sta se v Sloveniji močno razširila predvsem zaradi volonterskega dela, 

ki lahko prinese dobre učinke v začetni fazi razvoja neke organizacije. Zaradi nenehne rasti 

organizacije in njenih procesov je za obvladovanje nujno potrebna strokovna kadrovska 

podpora, ki na eni strani obvlada specifične značilnosti športne panoge in ima hkrati znanje 
za uporabo sodobnih tehnologij. Problem pri uporabi informacijske tehnologije vidim 

zlasti pri starejših udeležencih, ki se težko naučijo novih veščin.  

 
Teza 5: Za uvedbo učinkovitega sistema za podporo managementu v športu je 

potrebno spremeniti izvajanje procesov zbiranja podatkov. Za uspešno izvedeno 
informatizacijo poslovanja v športu je potrebno izvesti tudi prenovo poslovnih 
procesov. 
 

Vsaka uvedba novega informacijskega sistema v organizaciji je povezana z določeno 

stopnjo prenove poslovnih procesov. Hkrati je to tudi najboljši čas, da se procesi začnejo 
izvajati na bolj učinkovit način, ki bo pripomogel k boljšemu končnemu rezultatu. Z 

uvedbo podatkovnega skladišča želimo zmanjšati dvojno zajemanje podatkov in hkrati 

omogočiti čim kakovostnejše in hitre poizvedbe ter poročila.  

 



 80 

6.2. SWOT analiza 

 

SWOT analiza je orodje strateškega planiranja, ko ocenjujemo prednosti, slabosti, 

priložnosti in grožnje določenega projekta. Analiza prednosti in slabosti odkriva in 

ocenjuje notranje dejavnike, analiza priložnosti in nevarnosti pa zunanje dejavnike novega 
projekta podatkovnega skladišča. Prednosti so tiste sposobnosti, ki povečujejo 

konkurenčnost organizacije, medtem ko so slabosti dejavniki, ki zmanjšujejo uspeh 

organizacije. Priložnost lahko opredelimo kot kombinacijo časa, okoliščin in prostora, ki 
lahko dajo dobre rezultate v korist podjetja, če so usklajeni z ustreznimi aktivnostmi 

podjetja. Nevarnost pa podjetju predstavljajo dogodki, ki bi v primeru, da bi se uresničili, 

povzročili škodo poslovanju podjetja (Pučko, 1996, str. 134–138). 

 
V nadaljevanju so predstavljene bistvene prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti pri 

projektu izgradnje podatkovnega skladišča za Golf zvezo Slovenije. 

 

Tabela 8: Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti projekta podatkovnega skladišča 

PREDNOSTI SLABOSTI 
Integriranost podatkov na nivoju celotne 

organizacije. 

Dodatna finančna sredstva za zagotavljanje 

delovanja podatkovnega skladišča. 

Izboljšana preglednost nad delovanjem 
posameznih poslovnih subjektov in 

izboljšana organiziranost. 

Potrebno bo zagotoviti dodatno varnost nad 
podatki, saj bi podatkovno skladišče 

dobivalo podatke iz več virov. 

Lažje in kakovostnejše opravljanje 
odločitvenih procesov na nivoju celotne 

organizacije. 

Podatkovno skladišče ne bo direktno 
povezano z obstoječimi podatkovnimi 

bazami in aplikacijami zunanjih izvajalcev. 

Možnost opravljanja poročil in časovnih 
primerjav. 

Potrebno bo razviti nove aplikacije na 
operativnem področju, ki bodo shranjevali 

podatke v elektronski obliki.  

Hranjenje zgodovinskih podatkov. Stroški komunikacijskih storitev bodo višji. 

Hranjenje podatkov o procesih, ki jih do 

sedaj nismo hranili. 

 

Prenova poslovnih procesov.  

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
Razširitev podatkovnega skladišča na nova 

področja delovanja GZS. 

Za uspešno uporabo sistema za podporo 

managementu bo potrebno zagotoviti 
ustrezen nivo tehničnega znanja. 

Možnost prodaje koncepta podatkovnega 

skladišča in operativnih informacijskih 
sistemov drugim golf zvezam po Evropi. 

Nepripravljenost klubov in posameznih 

udeležencev za sodelovanje pri izmenjavi 
podatkov. 

Hitrejša možnost odzivnosti na posameznem 

projektu. 

Zaradi pogoste menjave zaposlenih na GZS 

bo potrebno nenehno izobraževanje kadrov. 
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 Zagotavljanje zadostne finančne podpore 

izgradnji in vzdrževanju podatkovnega 
skladišča. 

 

Glavna prednost izgradnje podatkovnega skladišča je v integriranosti podatkov na nivoju 
celotne organizacije. V preteklosti ni bilo poslovnih zahtev za zbiranje raznovrstnih 

podatkov, po drugi strani je bilo delovanje Golf zveze Slovenije bistveno ožje in je bil 

pregled nad dogajanjem zato lažji. S pomočjo zbranih podatkov je nato možno izvajati 

različne časovne poizvedbe, poročila in OLAP analize. Največja slabost pri izgradnji 
podatkovnega skladišča je povezana z zagotavljanjem zadostne finančne podpore.  

 

Z izgradnjo podatkovnega skladišča bi lahko panožna zveza prodala koncept in operativne 
informacijske sisteme drugim panožnim zvezam, kot tudi tujim golf zvezam v razvoju. 

Med nevarnostmi vidim predvsem nezmožnost uporabe novih tehnologij zaradi 

pomanjkanja strokovnega znanja. Naslednja večja nevarnost, ki lahko ohromi delovanje 

podatkovnega skladišča, je stopnja sodelovanja različnih udeležencev v poslovnih 
procesih. 

 

 

7. Zaključek 
 

V magistrskem delu so v ospredje postavljene neprofitne organizacije in njihovo delovanje 
v sodobni družbi. Predstavljeni podatki so pokazali, da največji delež društev pri nas 

odpade na športno-rekreativna, med katerimi so tudi nacionalne panožne zveze in njihovi 

klubi. Šport ima pomembno vlogo v vsakdanjem življenju in mnoge športne panoge 
doživljajo velik porast v zadnjih letih. Z večanjem obsega delovanja prihaja do novih 

organizacijskih in kadrovskih potreb. Za uspešno delovanje pa je hkrati potrebno zagotoviti 

tudi primerno informacijsko podporo v neprofitnih organizacijah. 

 
Neprofitne organizacije pri nas še vedno kažejo znake socialističnega sistema, kjer so 

večino dela opravili prostovoljci. V zadnjem času je možno zaslediti upad volonterskega 

udejstvovanja na račun povečanja prinosa denarnih sredstev v te organizacije. Neprofitne 

organizacije morajo zagotavljati ustrezne zaposlene, ki so na eni strani dobri poznavalci 
razmer delovanja notranjega in zunanjega okolja, in hkrati dovolj strokovno usposobljeni, 

da znajo voditi neprofitne organizacije v današnjem hitro spreminjajočem se okolju. V 

Sloveniji se bo delež profesionalno zaposlenih v takšnih organizacijah v prihodnosti 
povečeval, kar lahko opazimo v razvitih zahodnih državah.         

 

Pri zagotavljanju informacijske podpore neprofitnim organizacijam izhajamo iz njenih 

ciljev in smotrov delovanja. Odločitev o uvedbi nove informacijske tehnologije mora biti 
zasnovana na poslovnih zahtevah vodstva organizacije, saj bo le tako projekt uspešno 
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integriran v poslovno okolje in nudil želene rezultate. Pri tem se neprofitne organizacije ne 

razlikujejo od profitnih organizacij. Razlika je v tem, da neprofitne organizacije ne 

definirajo za svoj cilj povečanja dobička, ampak izhajajo iz drugih ciljev, kot so povečanje 
števila njenih članov ali izboljšati storitve svojim članom. 

 

Osnovni cilj in namen magistrskega dela je bil izdelati predlog podatkovnega skladišča za 

podporo managementu v športu, ki bo osnova za kasnejšo izgradnjo podatkovnega 
skladišča. Za končni uspeh je potrebno zagotoviti ustrezne informacijske sisteme na 

operativni ravni, ki bodo skrbeli za zbiranje podatkov. Na podlagi zbranih podatkov bodo 

lahko nato vodilni in vodstveni delavci spremljali delovanje organizacije. 
 

Izgradnja podatkovnega skladišča in informacijskih sistemov za podporo managementu 

Golf zveze Slovenije bo potekala v več fazah. Sistem je zasnovan tako, da se bo lahko 

nadgrajeval in spreminjal v skladu z novimi poslovnimi zahtevami. Predlog podatkovnega 
skladišča obsega integralni informacijski sistem, ki pokriva transforamcijo podatkov iz 

operativnih podatkovnih baz v podatkovno skladišče, kjer bo možna obdelava podatkov in 

posredovanje informacij za podporo managementu. Pri izgradnji bomo uporabili razvojno 
okolje Microsoft .NET in obstoječi podatkovni strežnik SQL Server 2000. Pri prenosu 

podatkov v podatkovno skladišče bo pozornost posebej namenjena zagotavljanju ustrezne 

kakovosti podatkov, ki bodo kasneje pripomogli k boljšim poslovnim odločitvam.  

 
Izgradnja novega podatkovnega skladišča bo pripomogla k večji uspešnosti delovanja Golf 

zveze Slovenije. Omogočen bo širši vpogled v njeno delovanje in delovanje njenih članov. 

Pričakujemo, da se bo posledično izboljšala tudi organizacijska kultura, saj bodo podatki o 

delovanju sedaj lažje dostopni. 
 

Magistrsko delo zaključujem z upanjem, da bo moj vloženi trud pomagal pri izboljšanju 

delovanja Golf zveze Slovenije in hkrati pomagal tudi drugim neprofitnim organizacijam 
pri izgradnji podatkovnih baz in podatkovnih skladišč.  
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Priloga 
 

Priloga 1: Anketa o informacijskih potrebah panožnih zvez v Sloveniji 

 

Panožna zveza: ____________________________ Datum:__________________ 
 

Moje ime je Uroš Gregorič in končujem magistrski študij na Ekonomski fakulteti, smer 

informacijsko-upravljalske vede. V svojem magistrskem delu z naslovom Razvoj 
arhitekture informacijske podpore managementu v športu bi rad raziskal, kako in koliko 

podatkov uporabljajo posamezne športne zveze pri podpori odločanju. Na podlagi analize 

in ugotovitev bom izdelal predlog rešitve informacijske arhitekture. Zbrani podatki bodo 

objavljeni v sumarni obliki in izključno za potrebe magistrskega dela. 
 

Prosim vas, da anketo izpolni oseba, ki v vaši zvezi sodeluje pri odločanju (zaželeno je, da 

anketo izpolni sekretar). Podatke bi potreboval čimprej oz. vsaj do 10. 3. 2006. Vem, da 

vam s tem povzročam dodatno delo, vendar vam bom za vaše odgovore iskreno hvaležen. 
 

1. Prvo vprašanje se nanaša na zbiranje podatkov in vaše potrebe po podatkih. Z križcem 

označite odgovore, ki veljajo za vašo zvezo. Možnih je več odgovorov! 

 Delovanje 

panožne 

zveze 

Tekmovalni 

šport 

Rekreativni 

šport 

Delovanje 

klubov 

Aktivnosti v 

šolah 

 

Katere 

podatke zbirate? 

     

Katere 

podatke je  

težko zbrati? 

     

Katere podatke bi 

potrebovali 

pri svojem delu? 

     

 

2. Ali trenerji zbirajo podatke o svojih varovancih? Če odgovorite z DA, obkrožite, katere? 

Možnih je več odgovorov! 

a)  ne, 

b)  da:  I. ) obseg samostojnega treninga, 

 II.)  obseg treninga pod nadzorom trenerja, 
 III.) statistika in rezultati športnikov na tekmovanjih, 

 IV.) obseg kondicijskih treningov, 

 V.) drugo  _____________________________________. 
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3. Katero informacijsko tehnologijo uporabljajo trenerji pri svojem delu? Možnih je več 

odgovorov! 

a)  videokamero, 
b)  videoanalizo na osebnem računalniku, 

c)  program za ugotavljanje fizične pripravljenosti, 

d)  drugo ________________________________________________________. 

 
4. V kakšni obliki trenutno hranite podatke o delovanju vaše zveze? 1 pomeni vse v 

papirnati obliki, 5 pa vse v elektronski obliki! 

 
v papirnati obliki 1 2 3 4 5 v elektronski obliki 

 

5. Do podatkov, ki so shranjeni v elektronski obliki, imate dostop: 

 
a)  samo na enem osebnem računalniku, 

b)  z več osebnih računalnikov, ki so povezani v mreži, 

c)  z vsakega računalnika. 
 

6. Kako ocenjujete trenutno stanje oz. dostop do informacij? 

 

a)  dostop do podatkov je enostaven in dobimo vse informacije, ki jih potrebujemo pri 
odločanju, 

b)  dostop do podatkov je dokaj enostaven in največkrat dobimo želene informacije, 

c)  podatke imamo zbrane na različnih mestih, zato potrebujemo več časa za njihovo 

uporabo, 
d)  slab dostop do podatkov in zato ne pripomorejo k odločanju. 

 

7.  Ali razmišljate o povezavi podatkov z različnih področij delovanja zveze  med seboj? 

 
a)  da, 

b)  ne. 

 
8. Na katerih področjih delovanja bi želeli podatke povezati? Možnih je več odgovorov! 

 

a)  delovanje panožne zveze, 
b)  tekmovalni šport, 

c)  rekreativni šport, 

d)  delovanje v klubih, 

e)  aktivnosti v šolah, 
f)  drugo____________________________________. 
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9. Kje mislite, da bi imeli največ težav, če bi se odločili za povezovanje podatkov? Možnih 

je več odgovorov! 

 
a)  uporaba znanja za povezovanje podatkov, 

b)  uporaba znanja pri uporabi povezanih podatkov,  

c)  nimamo primerne računalniške infrastrukture, 

d)  nimamo zadosti denarnih sredstev, 
e)  drugo _________________________________________. 

 

10. Ali mislite, da bi lahko z boljšim dostopom do informacij izboljšali svoje delo? 

 

a)  da, 

b)  ne. 

 
11. Ali bi uporabljali celovito programsko rešitev, ki bi povezala podatke z različnih 

področij delovanja? 

 
a)  da, 

b)  ne. 

 

HVALA ZA VAŠ TRUD! 
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Priloga 2: Opis fizičnega modela za tabelo T_Igralec 

 

Ime Podatkovni 
tip 

Opis Indeks Dolžina Vir 

IdIgralec Število Zaporedna številka 
igralca 

Da 7 Bazapart 

Priimek  Besedilo Priimek igralca  30 Bazapart 

Ime Besedilo Ime igralca  20  Bazapart 

Naslov Besedilo Ulica in številka ulice 

bivanja  

 50 Bazapart 

Kraj Besedilo Kraj bivanja  30 Bazapart 

idPosta Število Poštna številka kraja 

bivanja  

 6 Bazapart 

idDrzava Število Številka država kraja 
bivanja 

 3 Bazapart 

DatumRojstva Datum Datum rojstva v 

formata dd.mm.llll 

Da 10 Bazapart 

Telefon Besedilo Telefonska številka 

igralca 

 15 Bazapart 

Fax Besedilo Številka faxa  15 Bazapart 

E-posta Besedilo Elektronski naslov 
igralca 

 40 Bazapart 

eHDCP Število Hendikep igralca 

zaokrožen na eno 
decimalno mesto. 

Maksimalna vrednost 

je 36,0. 

Da 4 GolfKlub 

IdSpol Število Številka, ki določa 

spol: Vrednosti 0-

moški, 1-ženski 

Da 1 Bazapart 

VeljaOd Datum Datum začetka 

vodenja igralca 

 10  

VeljaDo Datum Datum izbrisa igralca 

iz evidence 

 10  
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Priloga 3: Primer obstoječega mesečnega poročila za posameznega igralca 

 

MESEČNA   STATISTIKA 

 
Igralec:  GREGORIČ UROŠ      Za obdobje:  MAJ,  2005 
 
 
Standardna statistika: 
 
Rezultat (avg.)  75,5 udarcev 4 rnds 302 udarcev 
Green in Reg (%) 54,2 % zadetih 39 od 72 
Putt (avg.) 29,2 puttov 117 puttov 4 rnds 
Fairway (%) 55,4 % 31 zadetih od 56 
Sand saves (%) 45,5 % 5 saves 11 bunker 
Up and Down (%) 35,3 % 12 saves od 34 
Birdies (avg.) 3 12 zadetih v 4 rnds 
Par breakers (%) 16,7 % 12 zadetih od 72 
 
Birdie statistika: 
 
Par 3 (%) 0 % 0 zadetih od 16 lukenj 
Par 4 (%) 10,8 % 4 zadetih od 37 lukenj 
Par 5 (%) 42,1 % 8 zadetih od 19 lukenj 
 
Ostala statistika: 
 
Total eagles 0 eagles   
Total birdies 12 birdies   
Par 3 performance 8   
Par 4 performance 8   
Par 5 performance -5   
Par performance (avg.) 2,8 75,5 score 72,8 par 
Par 3 GIR (%) 37,5 % 6 zadetih od 16 
Par 4 GIR (%) 48,6 % 18 zadetih od 37 
Par 5 GIR (%) 78,9 % 15 zadetih od 19 
Par 4 fairway (%) 45,9 % 17 zadetih od 37 
Par 5 fairway (%) 73,7 % 14 zadetih od 19 
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Priloga 4: Model entitet-povezav za končno rešitev podatkovnega skladišča 

 


