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1. UVOD 
 
Agrarna in industrijska revolucija sta kot paradigma že preteklost in informacijska družba je 
že realnost. Kot primer naj navedem podatek, da vrednost v avtomobil vgrajene elektronike 
danes že presega vrednost jekla v njem (Negroponte, 1996, str. 23). 

Razvoj družbe in z njo znanosti dokazujeta, da imajo vsi rezultati človekovega dela svoje 
zglede v naravnih zakonitostih. Engels (1946, str. 293-294) je v pojasnilo te trditve dejal: 
"Sile, ki delujejo v družbi, delujejo popolnoma kot naravne sile: slepo, nasilno, razdiralno, 
dokler jih ne spoznamo in ne računamo z njimi. Ko jih spoznamo, kadar razumemo njihovo 
delovanje in usmeritev, njihove učinke, potem je odvisno samo od nas samih, ali jih 
podrejamo naši volji in z njihovo pomočjo dosežemo naš cilj. Vse dokler se odrekamo 
razumevanju njihove narave, delujejo te sile proti nam. Ko pa jih dojamemo in razumemo, se 
v rokah lahko spremenijo iz "demonskih" gospodarjev v ubogljive služabnike." 

Od dejstvu, da je vsaka organizacija, tako profitna kot neprofitna, družbena tvorba, zgornja 
misel lepo opredeljuje in pojasnjuje pomen informatike ter v okviru omenjene vede 
kvalitetnih informacij in projektnega managementa, kot mlade vede, ki nam omogoča, da 
pridemo čim hitreje do čim bolj učinkovitih informacijskih sistemov, ki se prepletajo, kot 
živčevje v vse veje osnovne tvorbe civilizacije – to je podjetja ali druge organizacije, kjer 
zbirajo neštete impulze in jih predelajo (zgostijo) v kvalitetne informacije, katere dostavijo 
na ustrezna mesta podjetja ali katere druge vrste organizacije, v smislu nosilcev in 
dostavljalcev podatkov o številnih dogodkih in silah, ki neprestano delujejo na organizacijo, 
kot osnovno gospodarsko tvorbo tega stoletja. 

Omenjena trditev sama poudarja pomen informatizacije in projektnega managementa, ki 
poskušata na eni strani najprej zbrati čim več podatkov, jih preoblikovati v uporabne 
informacije in na drugi strani na podlagi dobljenih informacij časovno razvrstiti, spoznati in 
predvideti prihodnje odvijanje aktivnosti oz. projekta, kakor tudi načrtovati zamisli in 
vključevati nepredvidljive naravne sile in dogodke. 

Potrebe po informacijah neustavljivo in hitro naraščajo. V zadnji polovici 20. stoletja se je 
pokazalo, da podjetje lahko uspe, raste in konkurira le, če uspe zbrati in analizirati vedno 
večjo količino podatkov, generiranih tako v poslovnem procesu kot tudi izven njega, tako  
“trdih” kot tudi “mehkih”. Takšno količino podatkov pa lahko konkurenčno obdelamo le s 
pomočjo sodobnega informacijskega sistema. Le ta raste z obsegom informacij. Skupaj z 
eksponentno rastjo potrebe podjetij po informacijah pa neprestano raste tudi obseg ter 
zapletenost - kompleksnost - informacijskih sistemov, ter s tem zahtevnost njihove izgradnje 
katero je treba usklajevati in usmerjati. Le ta zahteva številne strokovnjake iz različnih 
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področij. Tako dandanes lahko z gotovostjo trdimo, da brez uporabe ustreznih znanj, ki jih 
nudi na primer projektni management, izgradnja omenjenih informacijskih sistemov 
praktično ne bi bila učinkovito ali pa sploh izvedljiva. 

Informacija tako postaja osnova "uspešne" organizacije, saj lahko le s pravočasno, ažurno in 
zanesljivo informacijo spoznamo in zaznamo vedno bolj dinamičen, turbolenten svet okoli 
sebe; na eni strani nam informacije omogočajo spoznati številne nevarnosti, ki se neprestano 
porajajo in jih čim prej predvideti, spoznati ter se jim vnaprej izogniti, na drugi strani pa 
zaznati priložnosti in jih izkoristiti še pred  konkurenco. 

Po eni izmed interpretacij misli Norberta Wienerja (1964, str. 31), očeta kibernetike, so med 
posameznimi elementi sistema, kakor tudi med različnimi sistemi, medsebojne povezave. Te 
povezave predstavljajo menjavo materije, energije ali česarkoli drugega med objekti, ki 
delujejo vzajemno. Osnova teh povezav je lahko tudi informacijska vsebina, to so podatki, ki 
jih dobiva nek zaključen sistem o stanju ali dejanjih drugih sistemov. Tako so informacije 
tiste, ki omogočajo vključevanje posameznika in tudi tvorbe kot je podjetje v komplesen in 
dinamičen svet. 

Kvalitetne informacije omogočajo, da človek zgradi organiziran in povezan sistem, ki kot 
celota  učinkoviteje in uspešneje opravlja funkcije reprodukcijskega sistema, ki ga posnema. 
Ob dejstvu, da je bistvo projektnega managementa prav tako izgradnja nekega 
organiziranega in povezanega sistema, ki omogoča uspešno doseganje ciljev, lahko trdimo, 
da je tudi projektni management tisti, ki je odvisen od kvalitetnih informacij, ki so podlaga 
za uspešno planiranje in izvedbo projekta – npr. razvoj sodobnega informacijskega sistema. 

Sodoben informacijski sistem je kompleksen, saj je skupek posameznih podsistemov, ki so 
nujno medsebojno tesno povezani, prepleteni in se tako dopolnjujejo. Obseg informacij in 
področij za zbiranje informacij eksponentno narašča in tako postaja sodoben informacijski 
sistem skozi čas vse obsežnejši. Njegova izgradnja ni več opravilo za en dan temveč lahko 
traja tudi več let pri tem pa sodeluje veliko število ljudi. Potrebni so tudi številni nečloveški 
resursi. Vse to je treba usklajeno in učinkovito vključiti v proces izgradnje informacijskega 
sistema, kar narekuje uporabo managementa oziroma ob dejstvu, da gre za enkraten proces 
projektnega managementa. Kajti dogaja se, da so novi informacijski sistemi, ki so skrbno 
načrtovani in temeljijo na temeljitih in kvalitetnih analizah organizacije ter poslovnih 
procesov, neuspešni ali pa celo propadejo že med samim razvojem. To se dogaja predvsem 
pri razvoju obsežnejših informacijskih sistemov, pri katerih razvoju projektni management ni 
bil ustrezno vpeljan in uporabljen. Ob dejstvu, da je projekt definiran kot poljubna aktivnost, 
ki ima začetek in konec, in je tudi izgradnja informacijskega sistema projekt, lahko 
sklepamo, da so večje težave pri večjih projektih, kjer je potrebno več usklajevanja. 
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Omenjeno dejstvo namiguje na pomen kvalitete in uspešnosti planiranja, organiziranja, 
uveljavljanja/vodenja in kontrole razvoja informacijskega sistema oziroma projekta, čemur z 
drugimi besedami pravimo projektni management.  
 
Namen projektnega managementa je, da zagotovi konec projekta v določenem času, kvaliteti 
in določeni višini stroškov. Seveda je možno upravljati le s preostalimi sredstvi (čas, denarna 
sredstva, kvaliteta). Pri tem je treba upoštevati cilje, ki si jih vodstvo projekta mora postaviti 
že na začetku projekta. Z omenjenim področjem se ukvarja mlada, razvijajoča se veda – 
projektni management, ki je prav tako kot informatika doživela svoj razcvet šele v drugi 
polovici 20. stoletju in se še naprej naglo razvija. 
 
1.1 Problematika in namen magistrskega dela 
 
Konec dvajsetega stoletja je zaznamovan z izredno hitrim razvojem informacijske 
tehnologije, ki je prodrla v vse segmente našega življenja. Kot kaže se bo ta trend sunkovito 
nadaljeval še v prihodnje. Dandanes si ne moremo predstavljati uspešne gospodarske ali 
negospodarske družbe brez učinkovitega informacijskega sistema, ki poslovodstvo oskrbuje 
s hitrimi in točnimi informacijami, na osnovi katerih se sprejemajo pomembne odločitve. 
 
Razloge, da je prišlo do tako hitrega razvoja predvsem v zadnjem desetletju je iskati v 
eksponentnem tehnološkem razvoju, kot dejstvu, da je še do nedavnega v družbah 
prevladovala programska oprema namenjena podpori različnim opravilom v računovodstvu. 
Informacijska tehnologija je torej do pred kratkim omogočala predvsem hitrejše izvajanje 
določenih opravil v okviru obstoječe organiziranosti poslovnega sistema. Z razvojem 
zmogljivejših računalnikov se ta omenjena osnova hitro širi na številna področja, kot je na 
primer podpora pri odločanju z uporabo ažurnih ad-hoc analiz. Informacijski sistemi tako 
postajajo vedno bolj kompleksni in s tem postaja njihova izgradnja vedno zahtevnejša. 
Hkrati prodor informacijske tehnologije ne le, da omogoča večjo učinkovitost proizvodnje in 
odločanja, temveč tudi korenito spreminja odnose in razmerja znotraj same organizacijske 
strukture družb.  
 
Vzporedno s tem so se pojavile tudi nove organizacijske oblike kot rezultat novih spoznanj 
na tem področju (projektna, procesna organiziranost). Zaznati je namreč željo po prehodu od 
funkcionalne, oddelčne organiziranosti gospodarskih družb na procesno, kjer je glavni cilj 
zadovoljstvo stranke. Moderna informacijska orodja, predvsem sistemi za krmiljenje 
delovnih procesov in sistemi za podporo odločanju omogočajo učinkovit nadzor nad vsemi 
deli poslovnega procesa, kar nenazadnje zvišuje kakovost in individualnost končnih izdelkov 
ter storitev. Prav tako prihaja vse pogosteje do sprememb oz. prehoda navpičnih to je 
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mehanskih organizacijskih struktur preko matričnih v vodoravne. Omenjene spremembe 
organizacijskih struktur in razloge zanje obravnavajo različni avtorji npr. Rozman (1994). Že 
v devetdesetih letih 20. Stoletja so avtorji sporočali, da bodo v prihodnosti prevladovale 
združbe s sploščeno organizacijo, z manj hierarhije in bolj decentralizirane (Drucker, 1988). 
Strokovnjaki prav tako ugotavljajo, da je učinkovita procesna organizacija tesno povezana s 
prenovo poslovnih procesov (Hammer, Halal, 1993). 
 
Navkljub velikemu številu denarnih sredstev, ki se namenjajo za informatizacijo v 
posameznih družbah, pa rezultati pogosto ne dosegajo pričakovanj. Za to lahko vsekakor 
obstaja več razlogov, med katerimi je eden pomembnejših ta, da obstoječa praksa pri 
informatizaciji narekuje dosledno preslikavo izvajanja poslovnih in delovnih postopkov ter 
aktivnosti v uporabniške programske rešitve. Ta, tako imenovan tehnološki pristop se ne 
ukvarja z vprašanji revizije in prenove v smeri uspešnosti poslovanja sistema, temveč 
omogoča le dvig učinkovitosti izvajanja obstoječih poslovnih postopkov. Z namenom, da bi 
se omenjena pomankljivost odpravila, je že prišlo do novih metod pri razvoju, kot je na 
primer prenova poslovnih procesov. 
 
Informatiki in poslovodstva družb so prišli do spoznanja, da informatizacija sama po sebi še 
ne prinaša pričakovanih učinkov. Do pravega pomena pride le tedaj, ko jo podpira dobro 
načrtovan in natančno definiran poslovni sistem. Ta definicija mora vključevati tudi 
strateške cilje podjetja. Pred kakršnokoli informatizacijo oziroma pred njeno prenovo je torej 
potrebno opraviti revizijo poslovnih funkcij, ki jih bo podprla nova informacijska 
tehnologija. Odpraviti je potrebno morebitne nepravilnosti, podvajanje opravil, neskladnosti 
pri delu in druge pomanjkljivosti. To pa je že področje s katerim se ukvarja organizacija in 
notranje revidiranje poslovnih funkcij. 
 
Če povzamemo zgoraj omenjene ugotovitve, ugotovimo da postaja razvoj in prenova 
učinkovitega informacijskega sistema vse bolj kompleksna in zahtevna. Združuje vedno več 
ljudi različnih poklicev. 
 
Zato ni čudno, da so novi informacijski sistemi, ki so skrbno načrtovani in temeljijo na 
temeljitih in kvalitetnih analizah organizacije ter poslovnih procesov, neuspešni ali pa celo 
propadejo že med samim razvojem. Omenjeni problemi so pogostejši pri razvoju večjih in 
zahtevnejših informacijskih sistemov, ki zahtevajo več usklajevanja.  
 
Da bi se izognili neuspešnim in nedokončanim informacijskim sistemom so konec 20. 
stoletja vedno pogosteje začeli v razvoj informacijskih sistemov vključevati prav tako novo 
vedo, to je projektni management. Če vzamemo osnovno definicijo projekta (Rozman, 
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1994), ki pravi, da je projekt definiran kot enkratna poljubna aktivnost, ki ima začetek in 
konec, ugotovimo, da spada tudi izgradnja informacijskega sistema med projekte.  
 
Omenjeno dejstvo namiguje na pomen kvalitete in uspešnosti planiranja, organiziranja, 
uveljavljanja/vodenja in kontrole razvoja informacijskega sistema oziroma projekta, čemur z 
drugimi besedami pravimo projektni management. Podjetja tako vse pogosteje vključujejo 
projektni management v svoje poslovanje in podvige, kot je na primer izgradnja ali prenova 
informacijskega sistema. 
 
1.2 Cilj dela  
 
Cilj magistrskega dela je spoznati stanje in predlagati spremembe projektnega managementa 
na področju razvoja informacijskih sistemov. Prav tako je cilj prikazati posebnosti 
projektnega managementa na področju razvoja informacijskih sistemov. Menim, da je pojem 
projektni management na tem področju v Sloveniji že dobro znan, a je zaenkrat poznavanje 
le površinsko. Kljub temu, da podjetja že začenjajo uporabljati projektni management 
menim, da jim primanjkuje ustreznih znanj. V okviru projektnega managementa podjetja že 
izvajajo planiranje sredstev, spremljanje porabljenih ur za določene aktivnosti in analizo.  
 
Uporabnost, ki naj bi jo magistrska naloga prinesla, bo pregled projektnega managementa po 
njegovih področjih od začetka projekta, ocenjevanja potrebnih poslovnih prvin, določanja 
potrebnih aktivnosti, določanja trajanja aktivnosti, kontrole in procesa uvajanja potrebnih 
sprememb med samim projektom. Drug del magistrske naloge pa bo ponudil pregled 
dejanskega stanja projektnega managementa v Sloveniji, ki ga ugotavlja tudi Lukin (Lukin, 
2002), s tem, da bo poudarek na projektnem managementu razvoja informacijskih sistemov 
v Sloveniji. Odgovoril naj bi na vprašanje, do kakšne mere se projektni management že 
uporablja v podjetjih za razvoj informacijskih sistemov. Prikazal naj bi tudi vpliv vpeljave 
projektnega managementa v podjetju na poslovanje podjetja in njegove učinke. S pomočjo 
raziskave bom tudi skušal ugotoviti, koliko projektov hkrati v povprečju podjetja izvajajo ter 
razloge za neuspešno končane in nedokončane projekte. Ugotoviti bom skušal tudi načine, s 
katerimi v podjetjih merijo velikost posameznega projekta, programska orodja, ki jih v 
podjetjih uporabljajo in katere metode za ocenjevanje obsega in trajanja projekta uporabljajo. 
Odgovoriti bom skušal tudi na specifična vprašanja kot so:  

- ali pri planiranju trajanja dejavnosti upoštevajo količnike učinkovitosti zaposlenih in 
na podlagi teh učinkovitost tima, 

- ali slovenska podjetja uporabljajo plane kvalitete, 
- ali imajo podjetja izdelan register tveganj, ki se lahko pojavijo med projektom, 
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- ali imajo v podjetju bazo o trajanju posameznih aktivnosti v preteklosti, ki je osnova 
za uspešno planiranje aktivnosti itd. 

 
Ocenjujem, da je stanje projektnega managementa na področju razvoja informacijskih 
sistemov na slovenskih tleh še premalo raziskano in obdelano. Zato menim, da bo to 
magistrsko delo ponudilo nekaj novega na obravnavanem področju. Prav tako trdim, da bodo 
podjetja morala še poglobiti svoja znanja na tem področju, ki se prav tako kot informatika 
neustavljivo razvija.  
 
1.3 Metoda in struktura dela 
 
Magistrsko delo se bo na eni strani opiralo na teoretična spoznanja o izgradnji informacijskih 
sistemov, o projektnem managementu, njegovih metodologijah in fazah. Na drugi strani bom 
skušal empirično raziskati stanje in uporabo projektnega managementa v slovenskih 
podjetjih na področju razvoja informacijskih sistemov.  
 
Raziskavo bom opravil s pomočjo anketnega vprašalnika. Šlo bo za kombinirano poštno 
anketo (vključuje osebno razdeljevanje, razdeljevanje preko posrednikov in pošiljanje anket 
po pošti). Glede na časovni obseg bo raziskava omejena le na eno časovno obdobje, glede 
izvirnosti pa bo šlo za raziskavo s primarno poizvedbo, saj bo temeljila na izvirnih 
empiričnih podatkih. Raziskava bo na specificiranem področju neke vrste pilotna študija in 
tako upam, da bo, ob dobri ponazoritvi stanja v raziskovanem časovnem preseku, vsebovala 
tudi dovolj zanimivih izhodišč za druge raziskovalce. Raziskavo bom strukturiral tako, da bo 
omogočala primerjave v primeru ponovne izvedbe v drugem časovnem preseku, tako bi 
lahko sčasoma postala izhodiščna raziskava trendne študije »follow-up-study«. 
 
Vprašalnik bo sestavljen iz štirih sklopov vprašanj, ki izhajajo s petih različnih področij  
informacij; gre za: podatke o podjetju/organizaciji, podatke o informacijskih projektih, 
podatke o projektnem managementu (pojavljanju projektnih dejavnosti in njihovem statusu v 
podjetju/organizaciji, podatke o uporabi in učinkih projektnega managementa in njegovih 
orodij v podjetjih/organizacijah) ter planiranje in kontrola projektov. 
 
Rezultate ankete bom statistično obdelal z uporabo računalniških paketov SPSS in MS 
Excel. Uporabil bom univariatno metodo frekvenčne porazdelitve in korelacijsko analizo, s 
katero bom poskušal še ugotoviti, ali obstajajo kakšne vidne povezave med obdelanimi 
temami. 
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2. KOMPLEKSNI, SODOBNI INFORMACIJSKI 
SISTEMI V INFORMACIJSKI DRUŽBI 

 
2.1 Razvoj nove družbe – informacijske družbe 
 
V dobrih petdesetih letih razvoja elektronskih računalnikov so ti postali vgrajeni v temelj, na 
katerem stoji zgradba nove stroke, celotnega poslovanja podjetij ter življenja posameznika;  
združuje pridobitve vseh dosedanjih revolucij v prenosu informacije: govora, pisave in tiska 
in ki s tem dodaja še moč računalnikov in komunikacij.  

Govor je imel za posledico to, da je osebna izkušnja postala prenosljiva, pisava, da je postala 
trajna, tisk, da je postala dosegljiva “vsem” in informatizacija, da je dosegljiva “takoj”. Pri 
tem je vsaka naslednja revolucija ohranila dosežke prejšnjih in jim dodala novo kvaliteto. 

Informatika je disciplina, ki s svojim znanstvenim in aplikativnim aparatom lahko omogoči, 
da nikomur ne bo treba več odkrivati že odkritega. Informatika naj bi po mnenju nekaterih 
strokovnjakov iz sveta naredila «globalno vas», saj uspešno odpravlja geografske razdalje na 
področju prenosa podatkov, informacij ter omogoča komunikacije z različnimi konci sveta 
istočasno.  

Struktura zaposlenih in ustvarjeni dohodek sta že v sedemdesetih letih pokazala zanimiv 
trend: kljub zmanjševanju števila zaposlenih v industriji (v kmetijstvu že od prej) je delež 
narodnega dohodka teh dveh sektorjev naraščal. Pri tem se je število zaposlenih povečevalo 
v neproizvodnih sektorjih – administraciji in storitvah. Ta fenomen najbolj konkretno 
označujemo s pojmom postindustrijska družba oziroma informacijska družba. 
 
Če povzamemo bistvo iz zgornjega odstavka ugotovimo, da je mogoče s pomočjo nove 
tehnologije, novega načina organizacije, ki vključuje administracijo in storitvene dejavnosti, 
mogoče bistveno povečati produktivnost ostalih dejavnosti.  
 
Nove računalniško podrte tehnologije komuniciranja, nadziranja poslovanja ter v zadnjem 
času podpore pri odločanju nudijo podjetjem vedno večje konkurenčne prednosti, ki jih 
nobeno podjetje ne sme več zanemarjati, če želi ostati uspešno.  
 
Slika 1 prikazuje razvoj prevladujočih dejavnikov uspeha poslovanja v 20 st.: najprej finance 
in računovodstvo, nato nabava, proizvodnja in prodaja ter na koncu informacijski sistemi. Če 
to poenostavimo, lahko rečemo, da so bila najprej pomembna finančna sredstva, nato delo in 
na koncu informacije. 
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Slika 1.: Zgodovinski prikaz dominantnih faktorjev poslovanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Gradišar, Resinovič, 1993, str. 4 
 
2.2 Podatek, informacija in odločitve – konkurenčna prednost 
 

Informacijska družba postavlja v ospredje dva temeljna gradnika oziroma «atoma». To sta 
podatek in informacija. Učinkovito upravljanje z omenjenima "atomoma" je namen mlade 
znanosti – informatike in tudi njenega konstrukta – informacijskega sistema.  
 
Pomembnost same informacije nam poudarja že sama uporaba pojma v opisu družbe: 
informacijska družba ali pa na primer v njenem konstruktu – informacijski sistem. Dandanes 
ni več nobena skrivnost, da lahko ena sama kvalitetna informacija npr. o gibanju na borzi 
bistveno spremeni prihodnost številnih ljudi. Sklepamo lahko, da je informacija nekaj več 
kot podatek. 
 
Podatek je neko dejstvo, ki opisuje nek dogodek, je neobdelana informacija in služi za 
formiranje informacij, informacija pa predstavlja obdelane podatke, je namensko usmerjena 
in ima za uporabnika nov pomen. V vsakdanjem življenju pravimo, da dobimo informacijo, 
kadar izvemo nekaj, kar nam prej ni bilo znano.  
 
Strokovna literatura poskuša opredeliti pojem informacija bolj točno, vendar zaenkrat med 
strokovnjaki ni konsenza o definiciji informacije. Obstajajo le bolj ali manj podobne 
definicije. Na primer Damij definira informacije kot podatke, postavljene v kontekst, ki 
uporabniku pri kreiranju odločitev pomenijo novo znanje (Damij, 1993, str. l). Gradišar in 
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Resinovič (1993, str. 39) pa definirata informacijo kot obvestilo v danem znakovnem 
sistemu, ki je: sintaktično pravilno, ima nedvoumno semantično vsebino (pomen) in ima za 
upravljalca pragmatično vrednost, kar pomeni, da je v upravljalnem procesu smiselno 
uporabna. 
 
Informacijo, njeno kakovost in s tem uporabnost pa določajo tri osnovne dimenzije 
informacije – dimenzije, ki jih moramo imeti pred očmi pri gradnji učinkovitega 
informacijskega sistema. Te dimenzije so (Gradišar, Resinovič, 1993, str.  39): 
- informacijska vsebina (Je karakteristika, ki loči informacijo od podatka. Izraža se z 

uporabno vrednostjo informacije. Vrednost, ki jo informacija vsebuje, imenujemo čista 
uporabna vrednost. Posamezni uporabniki pa lahko izkoristijo le del uporabne vrednosti 
informacije. Tako izkoriščeno vsebino informacije imenujemo dejanska uporabna 
vrednost. Pri tem moramo sam informacijki sistem načrtovati in vzpostaviti tako, da bo 
nudil posameznim uporabnikom čim večjo uporabno vrednost.), 

- informacijska vrednost (Je časovna funkcija uporabne vrednosti informacije. Uporabna 
vrednost se namreč s časom manjša. Vrednost informacije se razdeli na tri časovne 
intervale. Na časovno obdobje pred nastopom dogodka, na obdobje dogajanja in na 
obdobje po dogodku. Glede na omenjene intervale govorimo o prediktivni, operativni in 
deskriptivni vrednosti informacije. Pri tem ugotovimo (Glej sliko 2.), da se informacijska 
vrednost s časom zmanjšuje iz tega sledi, da je učinkovit informacijski sistem treba 
vzpostaviti tako, da bo zajemal potrebne podatke na mestih, kjer jih je mogoče najprej 
dobiti, po drugi strani pa, da bo podatke kakor je mogoče hitro obdelal in jih čimprej 
posredoval uporabnikom), 

- informacijska količina (Količina informacije, ki jo dobimo, je tem večja, čim več 
novega nam pove.). 
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 Slika 2: Časovna vrednost informacije 
 

Vir: Gradišar, Resinovič, 1993, str. 40. 
 
Namen vsakega informacijskega sistema so kakovostne informacije. Kakovost informacije 
lahko ugotovimo na podlagi določitve naslednjih kriterijev oziroma značilnosti informacije: 
- dostopnost (da je prava informacija dostopna uporabniku takrat, ko jo potrebuje), 
- točnost (izraža jo stopnja zanesljivosti, ki je razmerje med številom točnih informacij in 

številom vseh informacij), 
- pravočasnost (gre za funkcijo odzivnosti informacijskega sistema), 
- popolnost (popolna informacija daje uporabniku vse potrebne elemente za odločanje), 
- zgoščenost (težnja k čim večji popolnosti skriva nevarnosti, da bo uporabnik zasičen s 

preveliko količino podrobnosti, ki jih ne bo uspel niti pregledati), 
- ustreznost (ta kriterij izraža mero, do katere je informacija prilagojena informacijskim 

zahtevam in potrebam uporabnika), 
- razumljivost (pove, ali je informacija pripravljena tako, da jo uporabnik lahko razume), 
- objektivnost (oseba, ki informacijo oblikuje in posreduje, mora te oblikovati čim bolj 

nepristransko). 
 
V današnji informacijski družbi so tudi informacije neke vrste blago, ki ima svojo tržno 
vrednost in je podlaga številnim odločitvam v poslovnih sistemih. Da bi bilo odločanje 
optimalno, morajo informacije imeti prej omenjene lastnosti, ki določajo njihovo kakovost. 
Popolna informacija je tista, ki daje uporabniku vse potrebne elemente za sprejemanje 
ustreznih odločitev in akcij. 
 
Da bi bile informacije kakovostne pa podjetje potrebuje ustrezno orodje za pripravo le teh, to 
je sodoben informacijski sistem, ki omogoča promptno zbiranje podatkov, obdelovanje le 
teh, generiranje interpretacij ter na koncu informacij potrebnih za odločanje. 

čas 

Informacijska 
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Bistvena naloga sodobnega informacijskega sistema je na eni strani čimprejšnje zbiranje ter 
hranjenje podatkov in na drugi čim hitrejše generiranje uporabnih informacij ter učinkovito 
posredovanje dobljenih kvalitetnih informacij uporabnikom. Včasih se uporabljata termina 
podatek in informacija kot sinonima, kar je napačno. Informacije so podatki, postavljeni v 
kontekst, ki uporabniku pri kreiranju odločitev pomenijo novo znanje. Podatki se obdelujejo 
v informacijskem sistemu z uporabo različnih modelov in postopkov, rezultat tega pa je 
kreiranje informacij. Uporabnik oz. prejemnik sprejema informacije, s pomočjo katerih 
izdela odločitev in vstopi v akcijo. To povzroča druge akcije ali dogodke. Ti tvorijo številne 
podatke, katere se zbere in uporabi kot vhodne podatke in tako se krog ponovno začenja. 
 
Namen informacij v poslovnem procesu je, da omogočajo ali vsaj olajšajo odločanje, saj 
zmanjšujejo negotovost. Informacije so torej povezane z odločanjem, podatki pa nimajo 
neposredno take vloge, a brez podatkov tudi informacij ne bi bilo. Preoblikovanje podatkov 
v informacije je zahtevno strokovno delo, ki še zdaleč ni zgolj tehničnega značaja, temveč 
zahteva tudi dobro poznavanje specifičnega strokovnega področja. Omenjena ustrezna 
znanja se nato preslikajo v učinkovit integriran – sodoben informacijski sistem, ki omogoča, 
da dobimo kvalitetne informacije pravočasno. 
 
2.3 Integriran sodoben informacijski sistem   

 

Poslovne odločitve so se v preteklosti zelo pogosto sprejemale na podlagi intuicije, ne pa na 
osnovi ustreznih informacij. Te so pogosto manjkale, bile neustrezne ali prepozno 
dosegljive. Dandanes pa oster konkurenčni boj podjetij za globalni trg vedno bolj sili 
podjetja k odpravljanju pomanjkanja ustreznih – kvalitetnih informacij za odločanje, saj so 
napake zaradi neprimernih odločitev, ki temeljijo na neustreznih oziroma pomanjkljivih 
informacijah, zelo  drage. Tem napakam se podjetja skušajo v čim večji meri izogniti s 
skrbno načrtovanim in urejenim zbiranjem najrazličnejših podatkov – notranjih in zunanjih 
ter trdih in mehkih - ter tokom podatkov in informacij oziroma z vzpostavitvijo sodobnega 
informacijskega sistema, ki lahko oskrbuje vse, ki odločajo, z ustreznimi informacijami. 
Osnova za generiranje vseh informacije in nato posledično odločitev ostajajo še vedno 
podatki. 
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Eden izmed pogojev za uspešno in konkurenčno poslovanje vsakega podjetja je sodoben, to 
je integriran, kvaliteten in učinkovit informacijski sistem, ki omogoča premišljeno zbiranje 
in hranjenje podatkov, preoblikovanje le teh v kvalitetne informacije in usmerjeno 
posredovanje le-teh do določenih končnih uporabnikov, kateri informacije nato uporabijo pri 
odločanju o nadaljnjem poslovanju podjetja. 
 
Klasični informacijski sistem, ki že izumira, je sestavljen iz večjega števila delnih, med 
seboj nepovezanih informacijskih podsistemov. Tak sistem je zahteval ločeno posredovanje 
računovodskih podatkov v posamezne delne sisteme. Zato je bilo število izvodov 
knjigovodskih listin za isti poslovni dogodek pri klasičnih informacijskih sistemih toliko 
večje, kolikor je bilo različnih, nepovezanih delnih informacijskih sistemov. 
 
V nasprotju s klasičnim pa sodobno zasnovan integriran informacijski sistem deluje 
povezano. Še vedno je sestavljen iz posameznih informacijskih podsistemov, a ti delujejo 
povezano. Omogočajo prenos podatkov med sabo. Tak integriran informacijski sistem 
postaja vedno bolj kompleksen in zahteven za razvoj. 
 
Lahko bi rekli, da informacijski sistem podjetja nima druge naloge in cilja, kot da posreduje 
pravo informacijo na pravo mesto ob pravem času. Najboljši informacijski sistem je tisti, ki 
te funkcije opravlja hitro in učinkovito z najnižjimi stroški. 
 
2.3.1 Razčlenitev informacijskega sistema na podsisteme 
 

Kadar govorimo o informacijskem sistemu v okviru organizacije, ne smemo pozabiti na 
njegovo povezavo navzven in na njegovo razčlenitev navznoter. Delitev informacijskega 
sistema, ki se uporablja najpogosteje, je delitev po funkcijskih področjih, saj je informacijski 
sistem sestavina oz. preslikava poslovnega procesa, ki mora zagotavljati informacije, 
potrebne za odločanje na posamičnih področjih poslovnega procesa organizacije, kot na 
nivoju celote. Da bi zagotovili vse potrebne informacije, moramo informacijski sistem 
razčleniti na posamezne informacijske podsisteme. 
 
Če izhajamo iz poslovnega procesa, ki se odvija v vsakem podjetju, in ga strokovnjaki 
členijo na delne procese, katerih nosilce imenujemo poslovne funkcije, pridemo do 
razdelitve na naslednje funkcije in skladno z njimi informacijske podsisteme (Turk, Melavc, 
1991, str. 13): 

- nabavna funkcija - nabavni, 
- funkcija proizvajanja ali funkcija ustvarjanja poslovnih učinkov - proizvodni,  
- prodajna funkcija - prodajni, 
- kadrovska funkcija - kadrovski,  
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- finančna funkcija – finančni in investicijski. 
 
Vedno več podjetij gre zaradi vse večje kompleksnosti informacijskih sistemov naprej in deli 
informacijske sisteme še bolj detajlno in sicer na module kot so: blagajna, izdani računi, 
prejeti računi, delovni nalogi, saldakonti, glavna knjiga, obresti, davčna knjiga, skladiščno 
poslovanje, šifranti idr. 
 
Omenjeni informacijski podsistemi omogočajo odvijanje informacijskih procesov, ki so 
pomembni za posamezno poslovno funkcijo in hkrati za podjetje kot celoto. Pri tem pa 
posamezen informacijski podsistem ne sme in ne more delovati ločeno, ampak mora delovati 
povezano z drugimi informacijskimi podsistemi. Na ta način se zagotovi uspešno odvijanje 
informacijskega procesa v podjetju kot celoti. 
  
2.3.2 Lastnosti in naloge sodobnega informacijskega sistema 
 

Problem vsakega delnega sistema je problem pridobivanja in posredovanja kakovostnih 
informacij (glej poglavje o informaciji). Informacijski podsistem, iz katerega izhajajo 
informacije za odločitve v poslovni organizaciji, dobiva podatke tudi iz drugih 
informacijskih podsistemov in nastopa kot posrednik med temi procesi.  
 
Sodoben informacijski sistem, imenovan tudi integriran, zagotavlja poleg pridobivanja ter 
obdelovanja obstoječih podatkov in obračunskih informacij tudi prihodnje - predračunske 
informacije kot so:  
- obdelava podatkov v zvezi z načrtovanjem in evidentiranjem prihodnjih podatkov, 
- razni postopki v zvezi z nadzorom, analizo in podporo odločanju na vseh nivojih. 
 
V takšen informacijski sistem se računovodske in druge podatke vnaša le enkrat, zato se 
spreminja pomen izvirnih in izvedenih računovodskih listin, saj sistem deluje povezano. 
Tako sodobni informacijski sistemi, zgrajeni na skupni osnovi - integrirani, zagotavljajo 
pridobivanje vseh potrebnih računovodskih informacij že na podlagi izvirnih podatkov. Zato 
izvedenih računovodskih  in drugih listin, ki bi povezovale posamezne dele računovodstva in 
drugih oddelkov, ne potrebujemo več. 
 
Učinkovitost informacijskega sistema lahko sodimo po naslednjih kriterijih: 
- integriranost, 
- enostavnost uporabe in 
- prilagodljivost. 
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Zanesljivost informacijskega sistema pa merimo po naslednjih kriterijih: 
- kontrola in varnost vhodnih podatkov, 
- kontrola in varnost shranjenih podatkov, 
- kontrola in varnost izhodnih podatkov. 
 
Ker potrebe po informacijah neprestano naraščajo, so poslovni sistemi soočeni z vedno  
večjim obsegom podatkov, ki vedno bolj natančno beležijo vse, kar je povezano s 
poslovanjem podjetja. Podjetje tako že dolgo ne zbira le internih podatkov, to je podatkov 
generiranih znotraj podjetja, temveč vedno več podatkov zunanjega sveta – okolja v katerem 
to podjetje posluje - tako se zbira vedno več »mehkih informacij«. 
 
Iz povedanega sklepamo na dve pomembni lastnosti sodobnega informacijskega sistema: 
kompleksnost in integriranost. Druge značilnosti so še: dinamičnost, prilagodljivost, 
samoorganiziranost, odprtost in usmerjenost k upravljanju in odločanju (Bobek, Lesjak, 
1993, str. 27). 
 
Kompleksnost in integriranost sta tesno povezani lastnosti sodobnih informacijskih 
sistemov. Ti so sestavljeni iz več med seboj povezanih podsistemov. Povezanost oz. 
integriranost informacijskih podsistemov zagotavlja nemoten pretok podatkov in informacij 
po poslovnem sistemu. Da bi to zagotovili, moramo pri graditvi podsistemov upoštevati 
zahteve in cilje podjetja kot celote (tudi strateških) in ne le ciljev njegovih posameznih 
delov. 
 
Za odločanje v okviru posamezne poslovne funkcije potrebujemo številne informacije. Pri 
tem so pomembne tudi informacije zbrane in generirane v drugih informacijskih 
podsistemih. To pomeni, da morajo biti informacijski podsistemi med seboj povezani in 
usklajeni. Popolno povezavo med njimi, v procesnem in komunikacijskem smislu, pa 
omogoča le računalnik. Zato je tako hiter razcvet informatike nastopil šele v zadnjih 20 letih 
20. stoletja, to je v obdobju, ko je strojna oprema,  dosegla zadovoljivo stopnjo razvoja. 
Hkrati prinaša vedno bolj zmogljiva strojna oprema prodor informacijskih sistemov na nova 
področja. Primer takega področja je informacijski sistem za podporo odločanju. 
 
2.3.3 Informacijski sistem in podpora odločitvam v podjetju 
 

V zadnjem času pomen informacijskih sistemov pri odločanju vedno bolj narašča. Ne gre 
več zgolj za posredovanje ustreznih informacij, temveč za predelavo v zgoščene in 
kompleksne odgovore. Gre za tako imenovane  sisteme za podporo odločanju (angl.: 
Decision Support System ali krajše DSS) v okviru katerih so poznani direktorski sistemi za 
podporo odločanju.  
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Odločanje je sestavni del upravljalnega procesa oz. njegovih treh funkcij. To so načrtovanje, 
pripravljanje izvajanja in nadziranje pravilnosti delovanja ter odpravljanja nepravilnosti pri 
njem (Melavc, Turk, 1991, str. l3). 
 
Odločitve se v podjetju sprejemajo na treh upravljalnih ravneh (Bobek, Lesjak, 1993, str. 
37): 
1. Operativni nivo vključuje množico aktivnosti, ki se dnevno odvijajo v podjetniški enoti 
in se nanašajo na izvajanje samega poslovnega procesa. Te aktivnosti so po svoji 
kompleksnosti nižjega ranga. 
2. Taktični nivo predstavlja aktivnosti, ki so v zvezi z nadzorom in planiranjem, ki se izvaja 
nad kratkoročnimi aktivnostmi. Gre predvsem za odločanje o sredstvih, kadrih, načinih za 
izvršitev nalog in dosego ciljev. Te aktivnosti so kompleksnejše od aktivnosti operativnega 
nivoja. 
3. Strateški nivo vključuje najkompleksnejše aktivnosti, ki se nanašajo na temeljne 
poslovne cilje in organiziranost podjetniške enote v dolgem obdobju. Gre za dolgoročne in 
dostikrat nepopravljive odločitve. Zato so korektne informacije zlasti na tem nivoju 
odločanja nepogrešljive. 
 
Lahko rečemo, da so omenjeni trije procesi tesno povezani in tvorijo celoto poslovnega 
sistema. Prav tako je namen sodobnega integriranega informacijskega sistema ponuditi na 
kar se da enostaven in hiter način informacije na vseh treh omenjenih nivojih. 
 
Čeprav se morda niti ne zavedamo imajo dandanes praktično vsi računalniški sistemi vsaj 
eno komponento, ki je neke vrste podpora za odločanje. Ta komponenta so poročila, ki jih 
generira sistem, kot je na primer izpis odprtih postavk. Ljudje nato na podlagi informacij na 
teh izpisih sprejemajo odločitve. Seveda pa morajo biti informacije v poročilih prilagojene 
posameznemu nivoju odločanja. Le-te so tem bolj zgoščene, kar pomeni, da potrebujemo 
zmogljivejšo strojno opremo, čim višjemu nivoju odločanja so namenjene. Prav zato šele ob 
koncu 20. stoletja opazimo razcvet informacijskih sistemov, ki nudijo zgoščene informacije 
na čim bolj pregleden način najvišjim nivojem vodstva v podjetju – uveljavljajo se 
podatkovna skladišča podatkov (angl: data warehouse) in orodja za vrtanje (angl.: data 
drilling) in rudarjenje (angl.: data mining) po podatkih. 
 
Sistemi za podporo odločanja (angl.: Decision Support Systems ali krajše DSS) so se naglo 
razvijali že vse od uvedbe računalnikov. V začetku so ponujali poročila le na papirju in to 
periodično: dnevno, tedensko, mesečno… Da bi uporabnik dobil novo poročilo z dodatno 
vsebino ali posebno obliko je za to moral najprej kontaktirati informacijski oddelek, ki je 
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nato določil programerja za razvoj programa ki je ponudil ustrezno vsebino in obliko 
podatkov. Seveda pa je takšen proces trajal zelo dolgo; lahko nekaj ur ali pa celo več 
mesecev.  
 
Jasno je, da je zgornja oblika poročil bila toga saj ni nudila možnosti oblikovanja po želji in 
analitične fleksibilnosti. Prav tako je omenjena oblika poročil zaradi vse večje dinamike 
sprememb postala prepočasna. Leta 1980 pa je bila razvita nova tehnologija – osebni 
računalnik. V začetku je služil predvsem kot urejevalnik teksta in kot razpredelnica. 
Razpredelnica je omogočila, da je lahko posameznik sam analiziral in premetaval podatke in 
to brez znanja o programiranju. Imela pa je še dve slabosti. Kot prva slabost je bil dostop do 
podatkov, saj je posameznik dostopal le do omejene količine podatkov in še pri tem moral 
do onemoglosti listati po straneh gor-dol ter levo-desno. Kot negativna stran pa se je 
pokazalo tudi podvajanje podatkov. Saj je prišlo do prepisovanje poročil na papirju v 
razpredelnice za namene nadaljnje analize. To podvajanje je bilo na eni strani neučinkovito, 
na drugi pa je nudilo možnost za napake ob vnašanju podatkov. 
 
Slika 3: Razvoj sistemov za podporo odločanju. 

V začetku 1990-ih so se podjetja tega zavedla in začela povezovati razpredelnice neposredno 
z bazami podatkov. Edina pomanjkljivost je bila še zahtevna uporaba in dolgo čakanje na 
rezultate. Prvi sistemi so bili namenjeni računovodstvu, ki je tako dobilo možnost kreiranja 
poročil.  
 
V drugi polovici 1990-hi je tako prišli do razvoja kompleksnih in povezanih informacijskih 
sistemov ter podatkovnih skladišč in podatkovnih tržišč ki ne delajo na podlagi operativnih 
podatkov temveč na v določenih periodah zgoščenih podatkih in tako omogočajo hitre 
analize. S tem smo prišli do sodobnih sistemov za podporo odločanja. Prav tako gre za 
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orodja, ki so enostavna za končne uporabnike brez znanj o programiranju in jim omogočajo 
učinkovito in preprosto poizvedovanje in kreiranje poročil. Tako je odstranjeno ozko grlo 
med uporabnikom in programerjem v procesu razvoja novih poročil. Ko uporabnik začuti 
potrebo po novem poročilu ga sam kreira. Ne smemo pa pozabiti, da z razvojem boljših 
sistemov za podporo odločanju postaja struktura informacijskih sistemov vedno bolj 
zapletena in kompleksna. S tem se veča tudi zahtevnost ter stroški izgradnje 
informacijskega.sistema. A glede na trend neprestanega uvajanja novih informacijskih 
sistemov smo lahko prepričani, da obstajajo razlogi oziroma so koristi večje od stroškov. 
 
2.3.4 Razlogi za vzpostavitev sodobnega informacijskega sistema 
 
Ameriške raziskave (Vintar, 1994, str. 109-113; Žerko, 1996, str. 478-487) kažejo, da v 
podjetjih, ki uporabljajo papirnate dokumente in poslovanje še ni podprto s sodobnim 
informacijskim sistemom: 
- zbiranje, razvrščanje in razpošiljanje dokumentov predstavlja 90% tipičnih opravil in 40-

60% časa v pisarni, 
- delo s poslovno dokumentacijo predstavlja 20-45% stroškov dela, 
- 7,5-15% dokumentov se izgubi ali založi in za njihovo iskanje porabijo 30% svojega časa, 
- v podjetjih naredijo povprečno 9 kopij istega dokumenta. 
 
Vse zgornje podatke je mogoče drastično zmanjšati z uporabo elektronskih dokumentov 
oziroma z vzpostavitvijo sodobnega, integriranega informacijskega sistema. 
 
Kot vzroki za uporabo sodobnega informacijskega sistema se navajajo: 
- frekvenca podatkov v prodaji in nabavi 
- potrebe po ažurnem pregledu prodaje – razpoložljivosti proizvoda v nekem trenutku, 
- zagotavljanje pregleda nad zalogami, 
- poenotenje obrazcev računov  in podatkov na vseh mestih oziroma poslovalnicah, 
- velika dinamika sprememb in potreba po hitrem prilagajanju, 
- ažurni ceniki in katalogi blaga, 
- predpisani izkazi uspeha in letna poročila, 
- statistični pregledi, 
- avtomatično knjiženje in izračun davkov, 
- potreba po zniževanju stroškov poslovanja, 
- izboljšan nadzor in kontrola 
- zagotavljanje pregleda nad kupci in dobavitelji idr. 
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V prodajnem procesu se ustvarja vedno večja količina podatkov: predračuni, računi, 
dobavnice, izdajnice,… Prav tako rabi uspešno podjetje danes dobro in obsežno bazo 
podatkov o svojih kupcih in dobaviteljih. Gre za veliko količino podatkov, vedno več 
mehkih, ki zahtevajo veliko količino tipiziranih faktur. Ker gre pri obdelavah teh za veliko 
ponavljajočega rutinskega dela, je mogoče postopke obdelav in podvajanja zelo hitro in 
enostavno opraviti s pomočjo sodobnega informacijskega sistema.  
Za učinkovito in uspešno upravljanje in izvajanje je pomembno, da je poslovni proces 
pregleden in prilagodljiv. Poslovni proces se začne pri nabavi in poteka vse do prodaje. Prav 
tako je tudi z materialom, ki se rabi v proizvodnem procesu in se transformira vse do 
končnih proizvodov. Ažuren pregled nad potekom ter stanjem zalog in tudi stroške je 
mogoče hitro in učinkovito ugotoviti le s pomočjo ustreznega informacijskega sistema.  
Potrebe po ažurnem pregledu prodaje in nabave rastejo. Mnoga podjetja imajo 
dislocirane poslovalnice. Te so lahko locirane v istem mestu ali razmetane po celi državi ali 
po celem svetu. Prav tako lahko prodajajo v teh poslovalnicah na različnih geografskih 
lokacijah simultano isto blago. Da se ne bi prodal zadnji kos pohištva v dveh poslovalnicah 
istočasno, je potreben geografsko povezan informacijski sistem, ki v trenutku sporoča o 
spremembah količine blaga ali na primer razpoložljivost določenega sedeža v nekem letalu. 
Ob informiranju pa omogoča sodoben informacijski sistem tudi standardizacijo: ne primer p 
poenotenje obrazcev računov  in podatkov na vseh mestih oziroma poslovalnicah. Z 
uvedbo enotnega informacijskega sistema se, če je seveda to namen vodstva, pripravi vse 
zaposlene v podjetju in vse poslovalnice, da uporabljajo enake vnosne obrazce, kot tudi 
izhodne. To zniža verjetnost napak ter olajša kontrolo, nadzor in identifikacijo podjetja 
navzven. Dodatno se v vse bolj turbolentnem okolju podjetje z vpeljanim sodobnim 
informacijskim sistemom lažje in hitreje prilagaja novim zahtevam. Na primer novi 
obrazci o poročilih za davčno napoved, statistični urad… V kolikor podjetje uporablja IS, ni 
treba tiskati novih obrazcev ampak se le spremeni izgled dokumenta v elektronski obliki na 
enem mestu, sprememba pa je v trenutku lahko enotna po vseh tudi dislociranih 
poslovalnicah, kar je zelo hitro in poceni.  
Vedno hujša konkurenca med podjetji, so za boj med kupci vedno bolj pomembni tudi 
ceniki in katalogi blaga, ki morajo biti ažurni, vsebovati morajo praktično dnevno sveže 
ponudbe in cene. Pri ročni spremljavi prodajnega procesa je  vzdrževanje ažurnih cenikov 
skoraj neizvedljiva naloga. 
Po jasno določenih zahtevah države mora imeti podjetje vpeljano materialno knjigovodstvo z 
analitično evidenco za posamezne artikle blaga. Materialno knjigovodstvo je težko 
zagotoviti na ročni način za takšno število artiklov in njihovih premikov in je tudi povezano 
s precejšnjimi stroški. Brez računalnika je možna le analitična evidenca za nekaj 
pomembnejših artiklov, kar pa ne zadošča za analitični pregled nad zalogami in ugotavljanje 
inventurnih razlik blaga. Pri tem je pomembno, da lahko v vsakem trenutku izračunamo 
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stanje in vrednost zalog, in sicer po želji po posameznih artiklih ali sintetično po skupinah ali 
kontih zalog. Ažurna zaloga blaga nam olajša tudi opravljanje inventur, s tem da nam 
omogoča primerjavo dejanskega stanja zalog v skladiščih, ki se popisujejo in 
knjigovodskega stanja, ki se hrani v datotekah. Vodenje zalog s pomočjo sodobnega 
informacijskega sistema pa nudi tudi druge prednosti. Ena takih je na primer signalizacija, 
ko zaloge padejo pod določeno raven. Pred vsakim spreminjanjem količine zalog je potrebno 
preveriti tudi, če je to na zalogi in ga rezervirati. Pri vodenju zalog je tako tudi možno hitro 
poseganje v posamezne kalkulacije artiklov za izračun cen in tako hitro opraviti 
prevrednotenje zalog po novih cenah oziroma revalorizacijo. 
V kolikor je sodoben informacijski sistem za materialno knjigovodstvo ustrezno dopolnjen 
omogoča v trenutku tudi avtomatičen izračun davčnih obveznosti, ki jih morajo podjetja 
pripravljati za potrebe države ter razne statistične preglede bodisi za potrebe Zavoda za 
statistiko in države, druge institucije managerje ali pa lastnike podjetja. S tem so predvsem 
mišljeni razni poslovni izkazi podjetji. Podjetja morajo vsaj enkrat letno pripraviti za 
potrebe lastnikov in države podatke o svojem poslovanju. V primeru, da se ukvarjajo z 
mednarodnim poslovanjem, to pomeni, da imajo opravka z deviznim poslovanjem, pa 
morajo generirati in oddajati ustrezna poročila Banki Slovenije. Še pred nekaj desetletji je 
bilo za to potrebnih precej ljudi in časa. Danes pa je s sodobnim informacijskim sistemom 
mogoče dobiti ustrezna poročila le s pritiskom na gumb. Seveda so za generiranje takih 
poročil podatki prodajnega informacijskega sistema le potreben pogoj, ne pa tudi zadosten 
dejavnik. Da se ustrezni izpisi avtomatično generirajo je potrebna dobra integracija 
posameznih informacijskih sistemov. 
Vsi zgoraj našteti razlogi/prednosti uporabe informacijskega sistem vodijo (ne)posredno do 
zniževanja stroškov poslovanja podjetja, kar veča konkurenčno prednost podjetja.  
Dodatna prednost sodobnega informacijskega sistema leži tudi v zagotavljanju pregleda 
nad kupci in dobavitelji. Če želi podjetje uspešno poslovati in ustrezno ukrepati glede 
prodaje svojih izdelkov oziroma trgovskega blaga, mora imeti dober pregled nad svojimi 
kupci. To pomeni, da si mora zagotoviti ustrezne in potrebne podatke o njih. V zadnjih 
dvajsetih letih se je začela zbirati vedno večja količina in širina podatkov o kupcih podjetja. 
Vedno večji postaja delež tako imenovanih mehkih podatkov. Vsi ti zbrani podatki o kupcih 
pa nam nato hitro omogočajo najrazličnejše preglede in analize (na primer: zagotavljajo 
preglede o prodaji po posameznih kupcih za določena razdobja, hiter izračun individualnih 
popustov ob koncu obračunskega obdobja ali meseca glede na promet za posamezne 
kupce…). Kot dodatno možnost uporabe sodobnega informacijskega sistema naj omenim še 
pregled prodaje po posameznih kupcih s pomočjo lastnih magnetnih kartic, ki jih podjetje 
izda kupcem. Kupcem se nato običajno nudi 2 do 3% popust ob nakupu s to kartico. Na prvi 
pogled izgleda, da ima od tega koristi samo kupec, podjetje pa le večje stroške, toda ob 
podrobnejši analizi se pokaže, da uspe podjetju na ta način zbrati zanj zelo pomembne 
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informacije. Na kartici in v bazi podjetja se namreč shranijo podatki o posameznem kupcu 
kot so: ime, priimek, starost… Hkrati se beležijo vsi njegovi nakupi s to kartico. Tako ima 
podjetje natančen pregled nad potrošnjo (zneski, izdelki, pogostostjo nakupov) strank. 
Podjetja, ki se ukvarjajo s kataloško prodajo ali pa s pospeševanjem prodaje lahko s pomočjo 
sodobnega informacijskega sistema, ki omogoča zbiranje podatkov o kupcih, usmerjeno 
naslavljajo kupce s ponudbami, ki so jim pisane na kožo (na primer: Amazon).  
 
 

3. PROJEKT IN PROJEKTNI MANAGEMENT 
 
Projekte srečujemo na vseh področjih človekovega udejstvovanja, v znanosti, tehniki, 
industriji, energetiki, izobraževanju, privatnem življenju (npr. organiziranje poroke) itn. 
Projektni management se pojavlja v vedno več podjetjih bodisi kot način planiranja, 
organiziranja, vodenja ter kontrole osnovne dejavnosti ali kot metoda dela pri uresničevanju 
posameznih aktivnosti podjetja. 
 
3.1 Projekt 
 
Projekt je lahko na primer razvoj informacijskega sistema, proces, investicija, posel, izdelava 
izdelka ali celo poroka. Lahko ga planiramo, kontroliramo, analiziramo in usmerjamo k 
cilju. Projekt je naloga, ki ima eno samo vsebino oz. problem in se zgodi enkrat v času, je 
torej enkraten (Rant, 1995, str. 9). Splošno je projekt sestavljen iz aktivnosti, ki se vršijo po 
določenem vrstnem redu. Vsaka aktivnost ima določen cilj in delovni rezultat, kar vodi k 
doseganju skupnega cilja projekta. 
 
3.1.1 Opredelitev projekta 
 
Projekt je v literaturi in praksi deloma različno opredeljen, vendar gre za dopolnjujoče se 
opredelitve, v katerih različni avtorji poudarjajo določene vidike projekta. 
 
Rozman definira projekt kot zaokroženo celoto med seboj povezanih aktivnosti, ki ima 
določen namen in cilje, s tem tudi svoj začetek in zaključek. Praviloma gre za enkratno 
dejavnost, za katero so potrebne poslovne prvine in finančna sredstva (Rozman, 1994, str. 1). 
 
Ob pregledu definicij projekta različnih avtorjev ugotovim, da vse poudarjajo sestavljenost 
projekta iz številnih med seboj povezanih aktivnosti ali nalog: 
- Projekt je celota aktivnosti, ki potekajo v logičnem zaporedju, skladno s ciljem, ki ga je 

določil naročnik (Burke, 1993, str. 9). 
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- Projekt je enkratna celovitost medsebojno, v logično zaporedje povezanih aktivnosti, 
katerih namen je skupen, trajanje pa omejeno (Vila, 1994, str. 189). 

- Projekt je serija medsebojno povezanih aktivnosti, ki za svojo izvedbo zahtevajo določen 
čas in so usmerjene k nekemu cilju (Chase, Aquilano, 1992, str. 542). 

- Projekt je specifičen in je sestavljen iz nalog, ki morajo biti ustrezno opravljene, ne glede 
na njihov obseg. Pri tem ustrezno pomeni, da bodo naloge opravljene tako, da bo projekt 
zaključen kot celota (Meredith, Mantel, 1995, str. 8). 

- Za projekt je značilno, da ima številne zaporedne ali vzporedne aktivnosti, svoj začetek 
in konec, omejena sredstva in proračun. Vanj je vključeno večje število ljudi, ki 
sodelujejo v njegovih različnih delih. Vsak projekt ima določen cilj, rezultat pa je končni 
produkt ali storitev (Weiss, 1992, str. 3). 

- Projekt je sestavljen iz aktivnosti, ki imajo določen začetek in konec, vrstni red 
njihovega izvajanja pa je točno določen (Adam, Ebert, 1992, str. 333). 

- Enkraten izdelek, ki vsebuje določene izkušnje in zmožnosti ter je časovno omejen, je 
projekt. Vključuje usklajevanje ljudi, opreme in sredstev. Kakovost izvedbe je odvisna 
od sposobnosti, znanja in izkušenj članov projektnega tima (Schmenner, 1993, str. 4). 

- Projekt je zaključena celota med seboj povezanih aktivnosti. Praviloma gre za enkratno 
dejavnost, saj se običajno projekt v povsem enaki obliki ali zaporedju aktivnosti ne 
ponavlja. Značilna je velika kompleksnost projekta: povezanost aktivnosti, virov in 
sodelujočih ljudi (Rozman, 1994, str. 1). 

 
Ugotovimo, da nekateri avtorji poudarjajo še cilje projekta in njegovo enkratnost. Weiss 
(1992) in Wysocki (2003) temu dodajata še omejena sredstva. Obstajajo pa tudi obsežnejše 
definicije projekta, kot je na primer definicija Levina (1986, str. 2), ki poleg sestavljenosti iz 
skupine dejavnosti, edinstvenosti in omejenosti resursov dodaja še zahtevo po predračunu in 
potencialni vzpostaviti posebne organizacijske strukture: 

- projekt je edinstven in časovno enkraten, 

- ima življenjski ciklus z določenim začetkom in koncem,  

- celoten obseg dela lahko razdelimo v več dejavnosti, 

- zahteva lahko veliko raznovrstnih dejavnikov, ki jih včasih primanjkuje ali pa jih je 
potrebno razdeliti med več projektov, 

- ima predračun, 

- zahteva lahko vzpostavitev posebne organizacijske strukture. 
 
Iz navedenih opredelitev, ki so vsebinsko podobne, lahko povzamemo skupne značilnosti 
projekta: 

- vsak projekt ima začetek in konec, 
- sestavlja jo ga povezane in prepletene aktivnosti (zaporedne in vzporedne), 
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- praviloma gre za enkratnost aktivnosti projekta,  
- omejenost projekta glede na čas, poslovne prvine in stroške – le te je zato treba 

čimbolj učinkovito organizirati in usklajevati, 
- ciljna usmerjenost; s projekti želimo doseči določeni cilj. Vsak projekt ima svoj cilj, 

ki ga določi naročnik projekta. V podjetjih je ta običajno ravnatelj podjetja, za večje 
projekte pa je naročnik pogosto izven podjetja. Cilj projekta želi izvajalec doseči v 
čim krajšem času, s čim manj izvajalci in drugimi poslovnimi prvinami ter s čim 
nižjimi stroški. 

 
3.1.2 Cilji projekta 
 
Pri vsakem projektu je treba poznati cilj projekta. Nov informacijski sistem, rekonstrukcija 
obstoječega obrata, proizvodnja in uvajanje novega izdelka na tržišče, izgradnja novega 
obrata, postavitev nove organizacije v podjetju ipd. so možni cilji projekta. Šele po 
opredelitvi cilja lahko določimo opravila oz. dejavnosti, ki jih je potrebno opraviti, da bi 
dosegli postavljeni cilj. Za izvajanje dejavnosti so potrebni ljudje z ustreznim znanjem, 
oprema in finančna sredstva, kar lahko na kratko imenujemo resursi, ki pa so v večini 
primerov na razpolago v omejenih količinah. Dodatna omejitev pri projektih je vedno tudi 
čas, v katerem moramo izpolniti zastavljene cilje v naprej določeni kvaliteti. 
 
Na projekt lahko gledamo tudi kot na sredstvo za čim učinkovitejše reševanje problemov. 
Šele, ko zaznamo problem, oz. se pojavi neka ideja – problem, da jo uresničimo lahko 
začnemo planirati aktivnosti, ki jih bo treba izvesti za rešitev problema. Pri tem pa ne smemo 
pozabiti na tri osnovne cilje vsakega projekta – seveda ob predpostavki rešitve problema – to 
so: čas, stroški in kvaliteta. 
 
Slika 4: Trije ključni cilji projekta 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt gre skozi več faz od začetnih idej, določitve ciljev, opredelitev nalog in vhodnih 
virov, predračunov ter samega izvajanja. S finančne plati velja znano načelo, da mora biti 
projekt izveden kvalitetno, z minimalnimi stroški. V projektu deluje več udeležencev od 
samega naročnika, vodje projekta, vodstva, odločitvene skupine ter izvajalcev in 

Kvaliteta 

Čas Stroški 
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svetovalcev. Od njih in njihovega medsebojnega razumevanja je odvisen uspeh projekta. 
Temu se priključujejo tudi pravilna organizacija, komunikacija in dobro vodenje. 
 
Ko so cilji enkrat določeni, je naloga projektnega managementa sprejemati odločitve ob 
upoštevanju vplivov le-teh na vnaprej določene cilje, pri tem pa morajo upoštevati, da lahko 
ravnajo le s preostalimi aktivnosti, z izvedbo katerih lahko odpravljajo morebitna odstopanja 
od ciljev zaradi preteklih aktivnosti in nepredvidljivih dogodkov. 
 
3.1.3 Vrste projektov 
 
Projekte lahko razvrščamo na različne načine, saj v teorij in praksi zaenkrat ni enotnih 
kriterijev, niti enotne razvrstitve projektov. Delimo jih lahko glede na: določenost, objekt 
projekta, način izvedbe, trajanje, ekonomiko, lokacijo objekta itd. (Hauc, 1982, str. 55). 
 
Navedli bomo samo nekaj kriterijev in iz njih izhajajoče vrste projektov: 
- velikost in sestava problema, ki ga rešuje projekt ločimo preproste in kompleksne 

projekte. Preprosti projekti so sestavljeni iz manj aktivnosti. Te aktivnosti med seboj niso 
tako prepletene kot v kompleksnih projektih. Potekajo v okviru nekega podjetja, za njihovo 
ravnanje so zadolženi managerji ustreznih področij. Kompleksen projekt pa je dolgotrajen, 
rizičen, angažira veliko sredstev dela in zahteva posebnega projektnega managerja. 

- način izvedbe: ločimo enkratne projekte in projektne procese. Enkratni projekti so tisti, ki 
se v poslovnih sistemih pojavljajo samo enkrat ali pa so le redko izvajani na isti način. 
Projektni procesi pa so projekti, ki se v poslovnih sistemih pojavljajo večkrat in stalno ter 
so si po načinu izvedbe podobni. 

- določenost in tveganje pričakovanega rezultata: ločimo determinirane in stohastične 
projekte. Determinirani projekti so projekti, ki imajo cilje, aktivnosti in njihove 
medsebojne odvisnosti poznane vnaprej, pred fazo izvajanja. Stohastični projekti pa so tisti, 
pri katerih izvedbe ni mogoče vnaprej opredeliti, planirati v vseh elementih. Pri teh 
projektih ne obstajajo enolično določeni načini izvedbe, temveč se samo pričakujejo možne 
izvedbe z določeno verjetnostjo (Hauc, l982, str. 55-57). 

- gospodarsko področje: Poudariti je treba, da so vendarle osnove vseh projektov enake, ne 
glede na gospodarsko področje. Glede na specifiko področja pa se najbolj razlikujejo 
raziskovalni projekti.  

- skupne interese: projekte lahko ločimo tudi glede na skupne interese različnih področij in 
iskanje skupnih interesov (Prušnik, 1992, str. 46): ekološki projekt: vpliv projekta na 
človekovo okolje, družbenopolitični projekt: vpliv projekta na prebivalstvo, ekonomski 
projekt: vpliv projekta na splošno gospodarsko stanje okolja in družbo, tehnološko tehnični 
projekt: vpliv projekta na obstoječe stanje ... 
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- objekt projekta: Fizični projekt ima objektiven cilj, ki ga lahko merimo in otipamo, 
medtem ko pri abstraktnem projektu to ni nujno (Hauc, 1982, str. 56).  

 
Navedemo naj še delitev glede povezovanja in delitve v podenote projekta. Multiprojekt ali 
program predstavlja združitev več projektov ali podprojektov, ki so ločeno vodeni. Izvajalci 
in lokacije izvajanja se razlikujejo, vendar pa imajo skupen cilj. Podprojekt je organiziran v 
okviru multiprojekta kot samostojen projekt, vendar se izvajanje usklajuje z drugimi. Gre za 
uporabo različnih tehnologij. Delni projekt je zaključena celota, ki se lahko kot del projekta 
obravnava posebej.  
 
Če poskušamo sedaj razvrstiti projekte razvoja informacijskih sistemov v zgoraj navedene 
skupine ugotovimo, da bi večina projektov po velikosti in sestavi spadala med kompleksne, 
– sodelovanje več poslovnih funkcij in strok pri izgradnji integriranega informacijskega 
sistema. Izjema bi bili le projekti posameznih specifičnih informacijskih podsistemov, ki pa 
so, če pogledamo na podjetje kot celoto del informacijskega sistema katerega izgradnja  
spada zagotovo med kompleksne projekte. Po načinu izvedbe projekte razvrstimo med 
enkratne, saj moramo na vsako podjetje gledati na samostojno, unikatno tvorbo, ki ima 
svoje specifike v organizaciji. Glede na določenost in tveganje lahko projekte razvoja 
informacijskih sistemov brez težav uvrstimo med deterministične projekte, saj so cilji in 
aktivnosti znani v naprej pred fazo izvajanja. Pri delitvi po skupnih interesih pa ugotovimo, 
da so projekti razvoja informacijskih sistemov ekonomski oziroma tehnološko tehnični. Pri 
opredelitvi glede na objekt projekta, ki loči projekte na podlagi merljivosti in otipljivosti 
cilja ugotovimo, da je projekte razvoja informacijskih sistemov zelo težko opredeliti, saj je 
po eni strani razvit informacijski sistem kot objekt merljiv in bi jih lahko uvrstili med fizične 
projekte, po drugi strani pa je objekt kot končni cilj skupek ukazov - programske kode, ki ni 
otipljiva in jih tako lahko razvrščamo med abstraktne projekte. 
 
Ne glede na vrsto projekta pa zahtevajo vsi projekti, kot skupek številnih aktivnosti, akterjev 
in resursov ustrezno ravnanje. Posledica te potrebe je bil razvoj dokaj mlade znanstvene 
discipline – projektnega managementa. 
 
 

3.2 Projektni management 
 
V podjetju se management oziroma ravnanje pojavlja na vseh nivojih. Klasiki so obravnavali 
zlasti management celotnega podjetja in management poslovnih funkcij – ponavljajočih se 
dejavnosti. Vedno večja dinamika in turbulenca poslovnega okolja pa je v zadnjih desetletjih 
zahtevala vedno večjo fleksibilnost podjetij ob hkratni visoki učinkovitost izvajanja vedno 
pogosteje enkratnih nalog – projektov. Tako se je začela v drugi polovici 20. stoletja 
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razvijati nova znanost projektnega managementa. Raziskave in primeri so pokazali, da je 
mogoče management na nivoju podjetja v veliki meri prenesti tudi na projektni management 
oz. ravnanje projekta.  
 
Če v začetku izhajam iz splošnega managementa le tega kot proces sodobni avtorji delijo na 
faze ali funkcije različno, a jih velika večina navaja v glavnem štiri: planiranje, 
organiziranje, vodenje in kontroliranje - med njimi je tudi Robbins, ki vodenje deli naprej na 
vodenje v ožjem smislu (sprožanje akcij), komuniciranje in motiviranje (Robbins, 1984, str. 
462). Nekateri avtorji dodajajo še usklajevanje, odločanje in delegiranje, kar drugi ocenjujejo 
kot nepotrebno in celo zavajajoče, saj so te dejavnosti nenehno prisotne v naravi dela 
managerjev in so torej že vsebovane v omenjenih funkcijah (Rozman, Rusjan, 1993, str. 
345). 
 
Sodobni avtorji, kot je na primer Rozman opredeljujejo projektni management kot (Rozman, 
1994, str. 2-3): 

- usklajevanje aktivnosti, dogodkov, rokov, zaposlenih in drugih poslovnih prvin ter 
finančnih sredstev, 

- je odločanje o navedenih elementih, 
- je planiranje, organiziranje, vodenje in kontrola projekta oziroma njegovih delov, 

vendar z vidika celotnega projekta, 
- je delegiranje zadolžitev, odgovornosti in avtoritete, začeto v naročniku projekta, ki 

je v podjetju pogosto glavni ravnatelj - direktor podjetja. 
 
Za razliko od splošnega managementa/ravnanja na primer posamezne poslovne funkcije 
zahteva izvedba projekta sodelovanje in povezovanje strokovnjakov iz različnih funkcijskih 
enot. Ob dejstvu, da gre pri projektu za enkratno nalogo/proces, zahteva vsak projekt 
drugačno vpeljavo/organizacijo procesa dela. Izvajanje enkratnih projektov zato zahteva  
prilagojeno, začasno in fleksibilno organizacijo, ki jo po končanem projektu opustimo ter jo 
nato glede na potrebe novega projekta ponovno vzpostavimo v isti, podobni ali povsem 
drugačni strukturi. 
 
V sedanjem času globalizacije in specializacije ter s tem vse večje konkurence se pojavlja 
vedno večji pritisk po čim bolj učinkoviti izvedbi posameznih nalog, kot skupin aktivnosti.  
Ravno pri optimizaciji učinkovitosti nastopi projektni management, kot nepogrešljiva veda, 
ki skuša doseči maksimalno učinkovitosti oz. najboljšo kombinacijo treh osnovnih 
konkurenčnih dejavnikov: čas, stroški in kvaliteta.  
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Več raziskav (Meredith, 2000, str. 1) v preteklosti je dalo jasne rezultate, da projektno delo 
zagotavlja večjo usmerjenost k rezultatom, boljšo koordinacijo med oddelki, večjo 
motivacijo delavcev, boljše odnose s kupci, boljšo kontrolo, jasnejšo odgovornost. Vse to 
zagotavlja krajši čas izvedbe, kvalitetnejši končni produkt, nižje stroške in seveda posledično 
tudi večji dobiček. Izsledki raziskav kažejo tudi, da uporaba projektnega managementa s 
časom narašča. 
 
Namen projektnega managementa, to je dejavnosti planiranja, organiziranja, 
uveljavljanja/vodenja in kontrole projekta, je usklajevanje razdeljenega dela oz. usklajevanje 
aktivnosti tako, da bo učinkovitost največja; v kolikor je prioriteta čas trajanja projekta je 
naloga projektnega managementa, da se projekt zaključi v planiranem/določenem času s 
takšno kombinacijo izvajalcev in resursov, da bo dosežena v naprej zastavljena kvaliteta, 
hkrati pa bodo stroški najnižji.  
Nekateri avtorji opredeljujejo management kot ustvarjalno reševanje problemov – to je 
ugotavljanje vzrokov, opredeljevanje ter izbiro alternativ, načrtovanje izvedbe in kontrolo - v 
okviru omenjenih štirih procesov, za doseganje ciljev in razvoja. Reševanje problemov je pri 
tem ključno, ker nastopa v vseh nalogah in dejavnostih managementa, pri čemer je še 
posebno pomembno odločanje o izbiri najbolj primerne rešitve problema - velikokrat takšne, 
ki dotlej še ni bila znana (Možina, 1994, str. 16).  
 
Projektni management, ki vključuje tudi reševanje problemov in s tem odločitve, naj bi 
omogočil tako izbiro kombinacije elementov projekta, da bo le ta uspešno zaključen v čim 
krajšem času, s čim manj izvajalci in drugimi poslovnimi prvinami ter s čim nižjimi stroški. 
Pri tem mora kakovost rezultata ustrezati zahtevani. Za odločanje v projektu je sicer 
odgovoren projektni manager, vendar pa je za uspešno izvedbo pomembno, da v procesu 
odločanja sodeluje čim več udeležencev projekta, kajti le tako je možno izbrati za projekt 
najugodnejše rešitve.  
 
Temeljno nalogo oziroma cilje projekta opredeli naročnik. Naročnik je lahko eksterni ali 
interni. Naročnik v skladu z glavnim managerjem podjetja določi projektnega managerja in 
ga pooblasti za izvedbo naloge projekta. Projektni manager nato planira, organizira, izbere 
primerne sodelavce, ki bodo izvajali aktivnosti projekta; nanje delegira tudi odgovornost in 
ustrezno avtoriteto, ki jo bodo potrebovali pri delu. Kljub delegiranju ostane za izvedbo 
projekta še vedno v celoti odgovoren projektni manager. Ključni vlogi pri projektnem 
managementu imata torej glavni manager podjetja - naročnik projekta in projektni manager. 
Glavni manager prouči potrebe za izvedbo projekta, odloča o otvoritvi projekta, vpliva na 
njegov potek, ter v primeru nezadovoljivega izvajanja, ob slabih vmesnih rezultatih, potrjuje 
predlagane korekcijske ukrepe. Projektni manager pa ravna projekt in o vseh dejavnostih v 
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zvezi s projektom poroča naročniku projekta. Izvedba posameznih aktivnosti projekta 
zahteva sodelovanje in povezovanje strokovnjakov ali skupin strokovnjakov z različnih 
področij iz različnih enot podjetja. Združujemo jih v izvajalne time, v katerih so 
komunikacije vsestranske, odnosi pa nehierarhični. Glede na to, da v projektu sodelujejo 
različni strokovnjaki, ki vsak na svojem področju vedo več, kot ve projektni manager, 
pogosto projektni management zajema predvsem vodenje timov in usklajevanje dela članov.  
 
V splošnem pa na projektni management lahko gledamo kot na sklop faz, s katerimi 
izpeljemo projekt od njegovega začetka do želenega konca. Uspešnost projekta je tako 
odvisna v osnovi od uspešnosti projektnega managementa, to je planiranja, organiziranja, 
uveljavljanja/vodenja in kontroliranja. 
 
Kot začetna naloga projektnega managementa nastopi planiranje projekta, ki vključuje 
celotno načrtovanje vseh aktivnosti v projektu ob upoštevanju ciljev projekta (čas, stroški, 
kvaliteta) kot tudi obstoječih in potencialno razpoložljivih sredstev. Vključuje določanje, 
trajanje, povezovanje in usklajevanje aktivnosti. Namen planiranja izvedbe projekta je 
določiti takšne aktivnosti in njihovo usklajenost, da bo čas trajanja projekta čim krajši, 
potrebno število zaposlenih ter potreben obseg sredstev čim nižja – in s tem stroški, hkrati pa 
bo z uspešno izvedbo posameznih aktivnosti zagotovljena v naprej določena kvaliteta 
končnega produkta oz. storitve.  
Planiranje izvedbe projekta omogoči, da se že pred pričetkom projekta določijo potrebne 
aktivnosti in razjasnijo problemi v zvezi z njihovo izvedbo in medsebojno povezanostjo. 
Posamezniki, ki sodelujejo v projektu, si pogosto različno predstavljajo potek in povezave 
tako svojih kot drugih aktivnosti, zato mora planiranje omogočiti uskladitev različnih 
pogledov, pri čemer se morajo upoštevati cilji celotnega projekta. Posamezne aktivnosti 
morajo biti opredeljene z opisom in zaporedjem izvajanja, trajanjem, potrebnimi izvajalci in 
njihovo odgovornostjo. Delegiranje nalog, odgovornosti in avtoritete timom, nosilcem 
aktivnosti ter drugim skupinam in posameznikom, ki sodelujejo v projektu, pa mora ustrezati 
določenemu projektu. 
 
S planiranjem je tesno povezana naslednja naloga projektnega managementa - organiziranje 
projekta, ki pomeni načrtovanje organizacijske strukture projekta, s katero se bo projekt 
lahko uspešno zaključil in določanje razmerij med udeleženci projekta. Organizacijska 
struktura mora biti prilagojena projektnemu delu, obenem pa mora omogočati učinkovito 
povezanost s podjetjem, v katerem se projekt izvaja. Podjetje mora pri izbiri najprimernejše 
organizacije slediti trem temeljnim ciljem projekta (čas, stroški, kvaliteta) pri tem pa ne sme 
pozabiti na obstoječo organizacijsko strukturo, kulturo in klimo podjetja. 
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Ko je planiranje projekta enkrat zaključeno in je določena organizacijska struktura projekta 
je naslednja naloga projektnega managementa uveljavljanje oziroma vodenje projekta, ki  
vključuje pridobivanje/kadrovanje, spodbujanje/motiviranje, sporazumevanje/komuniciranje 
in vodenje (v ožjem smislu) izvajalcev (Rozman, 1993, str. 196). Projektni tim mora s 
svojim znanjem in sposobnostmi pokrivati vsa strokovna področja, ki jih aktivnosti projekta 
zahtevajo za svojo izvedbo, zato so vanj vključeni strokovnjaki z različnih področij, ki pa 
morajo, kljub različnim osebnostnim lastnostim, biti sposobni za timsko delo. Projektni 
manager mora sodelujoče v projektu ustrezno voditi, poskrbeti pa mora tudi za učinkovito 
komuniciranje med njimi in motiviranje, ki jih bo spodbudilo k odgovornemu delu. 
Uspešnost vodenja je zelo odvisna zlasti od uspešnega komuniciranja in motiviranja. 
 
Z uveljavljanjem projekta pa se prepleta še ena naloga projektnega managementa in sicer 
kontroliranje projekta, ki omogoča ugotavljanje vsebinskega, rokovnega in 
organizacijskega odstopanja dejanske izvedbe od planirane. V primeru, da se pojavijo 
odstopanja, je treba ugotoviti vzroke zanje ter sprejeti odločitve, ki bodo izvedbo 
posameznih aktivnosti in projekta kot celote uskladile s planirano, ali pa plane spremeniti, če 
njihova uskladitev ni mogoča. 
 
3.2.1 Planiranje projekta 
 

Proces planiranja projekta, kot začetna naloga projektnega managementa odloča o 
vnaprejšnjem izvajanju celotnega projekta. Izvaja ga projektni manager ob pomoči 
strokovnjakov-specialistov, občasno tudi naročnika, članov projektnega tima, ki skupaj 
odločajo o vseh pomembnejših dejavnostih v projektu: določajo glavne aktivnosti projekta, 
odločajo  o kadrovski strukturi projektnega tima, potrebnih delovnih sredstvih itd. 
 
Pobudo za projekt – začetek, da v osnovni obliki vedno naročnik projekta. V kolikor gre za 
večje interne projekte, ki terjajo sodelovanje celotnega podjetja, je naročnik običajno glavni 
manager podjetja, za manjše interne projekte pa managerji proizvodnih enot oziroma 
poslovnih funkcij, v okviru katerih se projekt izvaja. Na uspešnost projekta v veliki meri 
vpliva naročnik projekta, ki je praviloma v hierarhiji podjetja nadrejen sodelavcem s 
področij, vključenih v usklajevanje v projektu.  
 
Ko se v podjetju pojavi pobuda za projekt in se na podlagi predhodnih študij ugotovi 
potrebnost in smotrnost njegove izvedbe, se naročnik projekta odloči za začetek le-tega: 
določi namen (pojasni razloge za izvedbo projekta oz. kaj se želi z njim doseči) ter cilje 
(sredstva za doseganje namena) projekta. Na primer pri projektu razvoja celovitega 
integriranega informacijskega sistema se določi grobe sestavine želenega informacijskega 
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sistema, naloge, ki bi jih naj opravljal, rezultate, ki bi jih naj dajal, dizajn, implementacija 
posameznih informacijskih podsistemov, določi se tudi vmesne cilje. 
 
Naročnik projekta oz. v kolikor gre za eksternega naročnika manager v podjetju izbere 
najustreznejšega projektnega managerja, določi njegove pristojnosti, zlasti v odnosu do 
obstoječe organizacije le-ta pa nato predlaga okvirno organizacijo projekta, določi začetni 
projektni tim in predlaga člane usmerjevalne in strokovne skupine. Zagotoviti mora tudi 
potrebna finančna sredstva in projektu določiti želeni rok zaključka. Poročila o izvajanju 
projekta so podlaga, ki naročniku projekta omogoča spremljanje napredovanja projekta, ob 
zaključku pa na osnovi osebnega vpogleda in pregleda končnega poročila projektnega tima 
ugotavlja, ali je celotni projekt izveden v skladu s projektnimi zahtevami in cilji in ali so 
izpolnjene vse zahteve, določene na začetku projekta. 
 
Pri vsakem planiranju, pa naj je še tako natančno, ni mogoče vključiti vseh nepredvidljivih 
dogodkov. Naloga planiranja je tako, da pri planiranju pusti neko rezervo za nepredvidene 
dogodke. Hkrati mora paziti, da se taki dogodki čimprej predvidijo, odkrijejo, ocenijo 
njihovi vplivi, ter da se vplivi omilijo kolikor je mogoče, posledice, ki nastanejo, pa se z 
intervencijo potrebnih služb odpravijo. V ta namen imajo v nekaterih podjetjih organiziran 
register tveganj, ki vključuje morebitne nepredvidljive dogodke, odgovornosti in pristojnosti 
v primeru nastopa dogodka ter postopke odprave neugodnih posledic. 
 
Če strnemo zgoraj navedene naloge planiranja, lahko povzamemo, da je projektni 
management (Rozman, 1993, str. 83): 

• nepretrgano, sistematično in smotrno zamišljanje prihodnjega delovanja, 

• odločanje danes s posledicami v prihodnosti, 

• smotrna poraba dela, delovnih sredstev in delovnih predmetov, 

• proces ocenjevanja poslovanja, predvidevanja okolja, določanje prihodnjega stanja 
poslovanja in poti za dosego le-tega. 

 
V procesu planiranja v večini primerov gre za odločanje / izbiro enega izmed možnih 
načinov rešitve oz. doseganja zastavljenih ciljev, ki so izhodišče, ločimo več faz. Preden 
začnemo z dejavnostmi doseganja cilja sledijo vedno faze razvijanja alternativ in 
ocenjevanja alternativ in na koncu še izbiranje alternative. Izbrano alternativo ali 
alternative na koncu izoblikujemo/usklajujemo v posamezne delne in zbirne plane.  
 
Če sedaj pogledamo na planiranje projekta v celoti in ga primerjamo s temeljnimi cilji 
projekta lahko zaključimo, da lahko proces planiranja razdelimo v 4 dele/faze: 
planiranje/določanje posameznih aktivnosti, ki bodo omogočale doseganje zastavljenih 
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ciljev, časovno planiranje izvajanja posameznih aktivnosti tako, da bodo izvršene v 
zahtevanem času, planiranje poslovnih prvin, ki bodo omogočile doseganje zastavljenih 
ciljev ob čim manjših potoških in čim večji izkoriščenosti, ter planiranje stroškov projekta 
na podlagi prej določenih/planiranih aktivnosti, porabe časa in potrebnih poslovnih prvin. 
 
3.2.1.1 Določitev posameznih aktivnosti 
 
Prva začetna faza planiranja projekta zahteva, od projektnega managerja, da 
določi/identificira vse aktivnosti, ki so potrebne, da bodo doseženi cilji projekta. Pri tem si 
lahko pomagamo s postopkom razbijanja nalog na posamezne aktivnosti ali po angleško 
"work breakdown structure" (WBS). Začnemo z nalogami, ki jih nato razbijamo, dokler se 
nam zdi smiselno. Pri tem je zelo koristno, da projektnemu managerju pomagajo 
strokovnjaki s specifičnimi znanji potrebnimi za dokončanje projekta. Ko so naloge 
identificirane in razčlenjene na aktivnosti, lahko začnemo s časovnim razporejanjem 
izvajanja posameznih aktivnosti. 
 
3.2.1.2 Časovno planiranje projekta 
 
Projekt je časovno omejen skupek medsebojno povezanih aktivnosti. Zato je naloga 
časovnega planiranja projekta, kot druge faze planiranja projekta, uskladitev aktivnosti tako, 
da bo dosežena zahtevana kvaliteta pri tem pa bo čas trajanja projekta čim krajši oziroma 
bodo dosežene vsaj zahteve glede časovnih omejitev. Hkrati med izvajanjem časovnega 
planiranja je naloga projektnega managerja, da zniža potrebno število zaposlenih, potreben 
obseg sredstev in s tem stroške. Razen v posebnih primerih je vedno pomembno, da se 
zagotovi čim bolj enakomerna razporeditev poslovnih prvin. S časovnim planom projekta se 
že postavlja način in postopek izvedbe.  
 
Časi trajanja posameznih aktivnosti se lahko določajo na podlagi različnih načinov:  

• intuicije: gre za zaupanje v subjektivne odločitve in sposobnost posameznika 
kombinirati naslednje dejavnike: zgodovino, standarde in pretekle izkušnje, 

• zgodovinskih podatkov (primerjalno ocenjevanje): primerjava projekta s prejšnjimi 
podobnimi projekti ob upoštevanju razlik. Pri tem je zelo koristno, če podjetje vodi 
bazo trajanja preteklih projektov. 

• standardov in normativov: v preteklosti postavljeni standardi o hitrosti izvajanja in 
zmogljivosti, 

• analitičnega/statističnega ocenjevanja: z uporabo statističnih in drugih metod iz 
preteklih podatkov (na primer metoda COCOMO),  

• hibridnega pristopa: gre za poljubno kombinacijo prejšnjih pristopov. 
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Pri časovnem planiranju si lahko pomagamo v večimi metodami. Od teh je najstarejša in 
najpreprostejša lista aktivnosti. Gre za spisek oz. seznam aktivnosti, ki jih potrebujemo za 
izvedbo projekta. Aktivnosti projekta so med seboj časovno povezane, zato jih iz praktičnih 
razlogov navedemo po približnem zaporedju izvajanja. Prav tako v tabelo k vsaki aktivnosti 
vpišemo aktivnosti, ki morajo biti končane preden lahko pričnemo z izvajanjem določene 
aktivnosti. Običajno se dodajo še časi začetka, končanja in trajanja posamezne aktivnosti. 
 
Z naraščanjem števila projektov in z večanjem njihovega pomena se je pojavila potreba po 
iskanju ustreznih pristopov k njihovem planiranju. Sprva so za planiranje projektov 
uporabljali gantograme, ki so bili že uveljavljeni v planiranju serijske proizvodnje. 
Gantogrami niso bili povsem primerni za planiranje projektov, saj se projekti bistveno 
razlikujejo od serijske proizvodnje. Za serijsko proizvodnjo velja, da se proizvodnja stalno 
ponavlja v isti obliki. Projekt pa je običajno enkraten. Sestavljen je iz posameznih aktivnosti, 
ki so med seboj povezane in se običajno ne ponavljajo. Uporabo gantogramov v planiranju 
projektov je onemogočalo tudi pomanjkanje podatkov: z njimi ni bilo mogoče prikazati kaj 
pogojuje začetek neke aktivnosti projekta, prav tako ne prikazujejo časovnih rezerv 
aktivnosti in ne določajo optimalne poti izvedbe projekta.  
 
Vse pogostejše pojavljanje projektov in njihov vedno večji pomen sta sprožila iskanje 
ustreznejših pristopov in orodij za planiranje projektov. Tako so v ZDA v 50-tih letih 20. st. 
razvili metode mrežnega planiranja ali mrežne analize. Pojavile in razvile so se zlasti v 
dveh smereh: CPM (Critical Path Method) in PERT (Program Evaluation and Review 
Technique). Seveda ti dve metodi nista edini, vendar sta bili prvi in se hkrati tudi največ 
uporabljata (Rant, 1988, str. 79). 

• CPM je kratica za angleški naziv Critical Path Method oz. metoda kritične poti. To 
metodo so razvili v podjetju za kontolo pri izgradnji in vzdrževanju velikih kemičnih 
tovarn Remington Rand Division of Sperry Rand Co. v sodelovanju s strokovnjaki iz 
kemijskega koncerna "du Pont de Nemours and Co". 

• PERT pa je kratica za angleški naziv Program Evaluation and Review Technique 
(Waters, 1996, str. 534) oz. tehnika ocene in kontrole programa. To metodo so razvili 
pri firmah Lockheed ter Booz Allen and Hamilton, za potrebe mornarice ZDA. 
Uporabili so jo prvič pri projektu Polaris. 

 

Ti dve metodi sta si podobni in na njunih osnovah se je glede na različne značilnosti 
projektov razvila cela vrsta metod, s katerimi povezujemo, analiziramo in planiramo 
aktivnosti, potrebne za pravočasno in ekonomično izvedbo projekta. 
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Metoda CPM je zaživela pri projektih, kjer lahko dovolj natančno in z gotovostjo določimo 
trajanje aktivnosti. PERT metoda pa se uporablja zlasti pri znanstveno-raziskovalnih 
projektih, kjer trajanje aktivnosti ocenimo s pomočjo optimističnega, najverjetnejšega in 
pesimističnega trajanja dejavnosti. 
 
Uporaba računalnika pri časovnem planiranju je izredno pomembna, saj bi projekte z več 
tisoč aktivnostmi drugače zelo težko planirali, nemogoče pa bi bilo to delo kontrolirati, saj bi 
se primerjanje podatkov brez računalnika časovno izredno zavleklo in bi bili dobljeni 
podatki v večini primerov brez vrednosti in tako kakršenkoli ukrep prepozen. 
 
Bistvene prednosti in razlogi za uveljavitev uporabe omenjenih metod mrežnega planiranja 
so: 

• nazorni pregled izvajanja aktivnosti, 
• lahko se postavlja program za več udeležencev, 

• skupni program se lahko deli na manjše programe za posameznega udeleženca, ne da 
bi se pri tem podrla časovna usklajenost skupnega programa, 

• lahko se kontrolira potek kadarkoli, in to po skupnem ali delnem programu,  

• pri izračunavanju in kontroli lahko uporabimo računalnike. 
 
3.2.1.2.1 Mrežno planiranje oz mrežna analiza 
 
Metode mrežne analize omogočajo časovno analizo projekta na različnih osnovah: optimalno 
razporejanje izvajalnih kapacitet, optimizacijo stroškov in ugotavljanje verjetnosti realizacije 
projekta. 
 
Mrežno planiranje pomeni postavitev grafičnega modela projekta in njegovo usmeritev k 
ciljem: čim krajšem času trajanja projekta, čim manjši oziroma čimbolj enakomerni 
zaposlenosti izvorov aktivnosti in/ali k čim nižjim stroškom projekta (Rozman, 1993-1994, 
str. 304). Potek mrežnega planiranja se prične z izdelavo preproste liste aktivnosti. 
 
Razvoj računalniške tehnologije je omogočil, da so se metode mrežne analize razvile in hitro 
širile na vseh področjih uporabe projektov tako prostorsko kot tudi vsebinsko. Za posamezna 
področja so bile izdelane nove metode, za planiranje velikih kompleksnih projektov pa 
razviti zahtevni računalniški programi, ki projektnemu managerju nudijo izredno učinkovito 
informacijsko podporo za planiranje in spremljanje (kontroliranje) izvajanja projekta, s tem 
pa tudi učinkovito orodje za odločanje v primeru odstopanja projekta od planiranega poteka. 
Znana je cela vrsta računalniških programov za pomoč pri projektnem managementu: 
Microsoft Project, ime Line, Harvard Project Manager, Project Scheduler, Primavera Project 
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Planner, Super Project in View Point. V nižjem cenovnem razredu, ki je namenjen predvsem 
podpori projektnega managementa različnih projektov v podjetjih in drugih organizacijah, 
sta se v svetu najbolj uveljavila CA Super Project in Microsoft Project. Osnova 
računalniških programov za projektni management pa sta še danes CPM in PERT. 
 
Metode mrežne analize prikazujejo vrstni red in povezanost aktivnosti bolj pregledno kot 
gantogrami, kar je zaželeno zlasti, ko gre za veliko število aktivnosti. Prav tako prikazujejo 
različen obseg vpliva posameznih aktivnosti na trajanje, stroške ali sredstva projekta, kar 
omogoča usmerjanje pozornosti k tistim aktivnostim, ki pomembno vplivajo na omenjene 
elemente. Metode mrežne analize imajo tudi naslednje prednosti (Pšunder, 1990, str. 43): 

• Široka uporabnost; uspešno se lahko uporabljajo na vseh področjih, kjer se pojavljajo 
projekti (v vseh gospodarskih in negospodarskih dejavnostih). 

• Zanesljivost glede merljivosti in točnosti rezultatov; rezultati niso odvisni od 
subjektivnega predvidevanja planerjev, do česar prihaja pri uporabi drugih tehnik. 

• Prilagodljivost spremembam delovnih razmer; mrežna analiza omogoča hitro 
spremembo plana glede na spremenjene delovne razmere. 

• Operativnost pri analizi podatkov o hitrosti izvajanja projekta; hitro in enostavno 
lahko ugotovimo prehitevanja ali zamujanja pri izvajanju posamezne aktivnosti in 
natančno izračunamo novi čas, potreben za izvedbo projekta. 

• Možnost ugotavljanja rezervnih časov za posamezne aktivnosti. - Možnost 
optimizacije sredstev in časa izvajanja del. 

• Možnost uporabe računalnikov. 
 
Podatki, ki nam jih nudijo metode mrežne analize o aktivnostih in njihovem trajanju: 

• najzgodnejši začetek aktivnosti, to je trenutka, ko so izpolnjeni vsi predpisani pogoji 
za začetek aktivnosti, 

• najpoznejši začetek aktivnosti, to je trenutka, ko mora najpozneje pričeti aktivnost, če 
želimo projekt končati v izračunanem roku, 

• najzgodnejši konec aktivnosti, to je tistega trenutka, ko aktivnost lahko konča, če 
smo pričeli z njenim izvajanjem v najzgodnejšem začetku, 

• najpoznejši konec aktivnosti, to je tistega trenutka, ko mora aktivnost najpozneje 
končati, da bo projekt končan v izračunanem roku, 

• časovne rezerve aktivnosti, ki je enaka času, ki preteče med najzgodnejšim in 
najpoznejšim začetkom aktivnosti in nam pove, za koliko časovnih enot smemo 
pomakniti najzgodnejši začetek aktivnosti na poznejši rok ali koliko časovnih enot 
zamude pri izvajanju aktivnosti ne vpliva na podaljšanje trajanja projekta. Aktivnost, 
ki nima časovne rezerve, imenujemo kritična aktivnost, 
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• trajanje projekta, ki je enako času, potrebnem za izvedbo vseh aktivnosti projekta, 

• kritične poti, ki je najdaljša pot v mreži in jo sestavljajo kritične aktivnosti. Vsaka 
zamuda pri izvajanju kritičnih aktivnosti povzroči podaljšanje trajanja projekta. 

 
3.2.1.2.2 Mrežni diagram in časovni mrežni diagram 
 
Vzporedno z izdelavo liste aktivnosti se pogosto oblikuje tudi mrežni (časovni) diagram 
projekta, ki nam da pravo sliko o poteku projekta. Osnovna pravila za risanje mrežnega 
diagrama zahtevajo, da se posamezna aktivnost prične šele, ko se zgodi dogodek, ki 
omogoča njen začetek, obenem pa se nobeden dogodek ne more pripetiti pred zaključkom 
vseh aktivnosti, ki vodijo k njemu. Pomembno je tudi pravilo, da se vsak dogodek lahko 
dogodi samo enkrat. 
 
Pri tem je dogodek stanje, ki nastopi, ko se opravi ena ali več aktivnosti, ki vodijo k njemu. 
Aktivnost pa je proces, ki se mora opraviti, da bi se na poti h končnemu cilju prešlo z neke 
stopnje na naslednjo višjo. Najkvalitetnejše rešitve vsebuje časovni mrežni diagram, ki gre 
še korak naprej in  združuje prikaz logičnega sosledja aktivnosti s časovno absciso. Pri tem 
je aktivnost in njeno trajanje prikazano v obliki pravokotnika katerega dolžino ponazarja 
trajanje. Časovni mrežni diagram se odlikuje po nazornosti in razumljivosti.  
 
3.2.1.2.3 Potek mrežne analize 
 
Pri uporabi metod mrežne analize pričnemo postopek mrežne analize z ugotavljanjem in 
določanjem aktivnosti, nadaljujemo s povezavo aktivnosti v mrežni diagram, vključevanjem 
časa vanj, ugotavljanjem kritičnosti posameznih aktivnosti in kritične poti ter končamo s 
planiranjem oziroma usklajevanjem poslovnih prvin in stroškov projekta. Projekt je običajno 
razdeljen na aktivnosti glede na zaporedje delnih procesov. 
 
Podrobno razdelitev projekta na aktivnosti morajo izdelati strokovnjaki, ki dobro poznajo 
specifično področje ali področja izvajanja projekta. Kompleksnost razdelitve je pri zahtevnih 
projektih pogosto prevelika, da bi jo opravil posameznik, zato jo izdelajo člani projektnega 
tima po strokah oziroma področjih, razdrobljene plane pa skupaj s projektnim managerjem 
sestavijo v celoto. Aktivnosti navedemo po približnem (zaradi časovne povezanosti) 
zaporedju izvajanja na listi ali spisku aktivnosti. Vsako od navedenih aktivnosti moramo 
opisati - tako določimo njen namen in mesto v projektu. Opis aktivnosti mora vsebovati vse 
podatke, potrebne za predvidevanje, kaj se bo z njo med projektom dogajalo, kar nam 
pozneje olajša določanje trajanja aktivnosti, potrebnih poslovnih prvin, stroškov ipd. 
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Razdelitev dela na aktivnosti, njihovo poznavanje in opis nam še ne zagotavljajo dovolj 
jasne predstave o ureditvi in poteku celotnega projekta. Zato je potrebno aktivnosti prikazati 
tudi v njihovih medsebojnih odvisnostih, saj se posamezne aktivnosti lahko izvajajo 
vzporedno, zaporedno ali pa se časi njihove izvedbe delno prekrivajo. Le na podlagi dobrega 
poznavanja projekta lahko določimo medsebojno odvisnost aktivnosti, zato je pomembno, da 
so planerji prisotni že na samem začetku, pri opredeljevanju ciljev projekta, saj lahko le tako 
v plan zajamejo vse povezave, ki so pogoj za uspešno izvedbo projekta. Še pred izvedbo je 
potrebno, da tudi drugi člani tima preverijo planirane povezave, da pravočasno ugotovijo 
morebitne napake pri povezavi aktivnosti in predlagajo spremembe. Običajno se odvisnosti 
med aktivnostmi prikazujejo s tabelami povezav. 
 
Istočasno z izdelavo liste in tabele povezav aktivnosti planerji oblikujejo tudi mrežni 
diagram projekta, ki grafično prikaže vrstni red in urejenost aktivnosti v projektu. Pri 
oblikovanju mrežnega diagrama z metodo CPM uporabljamo za prikaz aktivnosti puščice, 
začetni in končni dogodek posamezne aktivnosti pa ponazorimo s krogom. Pri metodi PERT 
in nekaterih novejših metodah pa mrežni diagram oblikujemo tako, da za prikaz aktivnosti 
namesto puščic uporabljamo kvadrate, odvisnosti in smer aktivnosti pa prikažemo s 
puščicami. Pri vseh metodah so mrežni diagrami vedno usmerjeni od leve proti desni ali od 
zgoraj navzdol. Osnovni zahtevi pri tem sta enostavnost in razumljivost za uporabnike 
(Zemljarič, 1999, str. 33). Aktivnosti in dogodki morajo biti tudi označeni. Za označevanje 
aktivnosti uporabljamo velike črke, za označevanje dogodkov pa številke, in sicer v 
zaporedju, skladnem s procesom dela. 
 
Po uspešno zaključeni časovni analizi in pripravi mrežnega diagrama, ki vsebuje podatke o 
povezanosti in trajanju aktivnosti se projektni manager lahko loti planiranja poslovnih prvin. 
Seveda pri tem ne sme pozabiti na število in strukturo zaposlenih, število in vrsto delovnih 
sredstev, količino materiala ter višino finančnih sredstev, ki so odobrena/potrebna za 
izvajanje. 
 
3.2.1.3 Planiranje poslovnih prvin v projektu 
 
S planiranjem poslovnih prvin projekta želimo uskladiti poslovne prvine - zaposlene, 
delovne stroje, material in finančna sredstva potrebna za izvedbo projekta - čim bolj 
učinkovito. Pri tem gre za maksimiziranje učinkovitosti oziramo zagotavljanje potrebnih 
poslovnih prvin z razporejanjem razpoložljivih zmogljivosti za izvajanje projekta in pri tem 
hkrati zagotoviti, da bodo poslovne prvine pravočasno pripravljene za izvajanje dejavnosti. 
Izdelamo plan poslovnih prvin, ki vsebuje podatke o potrebnem številu poslovnih prvin 
skozi čas po posameznih aktivnostih. 
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Usklajevanje posameznih poslovnih prvin izvajamo na dva načina: ko je trajanje projekta 
pogodbeno določeno, zaposlene in druga sredstva razporejamo tako, da je med projektom 
njihov obseg čim bolj enakomeren, če pa je omejena količina posamezne poslovne prvine, jo 
planiramo tako, da bo projekt čim prej zaključen. 
 
Planiranje posameznih poslovnih prvin je možno le, če razpolagamo s podatki o povezanosti 
in trajanju aktivnosti, številu in strukturi zaposlenih, številu in vrsti delovnih sredstev, 
količini materiala ter o višini finančnih sredstev, ki so potrebna za izvajanje. 
 
S podatki o potrebnem številu poslovnih prvin (tudi delovne sile) v posameznih dejavnostih 
in na podlagi najzgodnejših začetkov, ki so vidni iz časovnega mrežnega diagrama, 
konstruiramo diagram delovne sile, ki nam pove potrebno število posameznih poslovnih 
prvin (tudi izvajalcev ustrezne kvalifikacije) v vsaki časovni enoti izvajanja projekta. Zgodi 
se, da pri danih zmogljivostih strojev in obsegu poslovnih prvin ni mogoče realizirati 
projekta, prikazanega s časovnim mrežnim diagramom. 
 
Reševanja omenjenega problema se lahko lotimo na dva načina: 

- z najemom manjkajočih zmogljivosti ter z začasno zaposlitvijo novih delavcev za 
čas, ko so potrebe večje od zmogljivosti. Vendar nam ta rešitev povzroči dodatne 
stroške projekta, ki nastanejo zaradi plačila najemnine dodatnih strojev ali zaposlitve 
dodatnih delavcev. 

- poskušamo poiskati, če obstaja, način izvedbe projekta po katerem bo mogoče 
projekt uspešno realizirati z razpoložljivimi sredstvi strojev in z razpoložljivim 
številom delavcev. V primeru, ko je pri določenem trajanju projekta potrebno 
izravnavati obseg posamezne poslovne prvine, postopamo tako, da nekritične 
aktivnosti v skladu z njihovimi časovnimi rezervami zamikamo na tista časovna 
obdobja, kjer imamo trenutno nizek obseg te poslovne prvine. Nekritične aktivnosti 
premeščamo vse dotlej, dokler ne dosežemo najenakomernejše možne razporeditve 
poslovnih prvin. 

Ko zaradi omejenosti poslovnih prvin ne moremo izvajati projekta na želen način, dane 
poslovne prvine v časovnem obdobju najprej razporedimo na kritične aktivnosti, ki določajo 
trajanje projekta, potem pa še na nekritične aktivnosti z majhnimi časovnimi rezervami, pri 
čemer nekritične aktivnosti, ki jih zaradi pomanjkanja neke poslovne prvine v tem obdobju 
ne moremo izvesti, premikamo glede na njihove časovne rezerve na kasnejši čas: tako imajo 
te aktivnosti vedno manjše časovne rezerve in postajajo vse bolj kritične, dokler ne pridejo 
na vrsto za izvedbo. 
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3.2.1.4 Planiranje stroškov projekta 
 
Planiranje poslovnih prvin in časovna analiza omogočata čim krajše trajanje projekta ob čim 
bolj enakomerno razporejenih poslovnih prvinah, vendar pa usklajevanje aktivnosti za 
doseganje teh ciljev ne vodi vselej k najnižjim stroškom projekta. Le-te vedno planiramo po 
posameznih aktivnostih, ki sestavljajo projekt. Stroške aktivnosti ugotavljamo na podlagi 
planiranih poslovnih prvin, standardov in normativov (npr. za uro dela zaposlenega glede na 
vrsto dela in strokovno usposobljenost, za uro dela posamezne vrste stroja, za potreben 
potrošni material itd). Tudi pri planiranju stroškov lahko uporabimo dva načina: pri danem 
trajanju projekta poizkušamo planirati aktivnosti tako, da bodo stroški projekta čim nižji, pri 
nujnem skrajševanju projekta pa skušamo doseči čim nižje zvišanje stroškov. 
 
Stroške v projektu lahko ločimo na neposredne in posredne. Neposredni so odvisni od 
trajanja aktivnosti in se pri skrajševanju trajanja aktivnosti zvišujejo, pri podaljševanju pa 
znižujejo. To so npr. stroški zaposlitve dodatnih izvajalcev, uporaba dražje, učinkovitejše 
opreme, uporaba kvalitetnejših materialov, dodatna plačila za predčasno izvedbo projekta 
ipd. Na posredne stroške pa vpliva le trajanje celotnega projekta; ti se s trajanjem, daljšim od 
planiranega, zvišajo. Ti stroški so razne zamudne obresti, plačila administrativnih del ipd. 
 
Planiranje stroškov projekta lahko združimo v tri stopnje: 

• planiranje in obračunavanje stroškov po posameznih aktivnostih projekta, 

• optimizirane stroškov znotraj posamezne aktivnosti projekta ter 

• optimiziranje stroškov z vidika celotnega projekta. 
 
Za vsako posamezno aktivnost je potrebno ugotoviti, kako bo podaljšanje ali skrajšanje 
njenega trajanja vplivalo na stroške te aktivnosti. To omogoča izračunavanje koeficientov 
odzivnosti, ki kažejo, za koliko se spremenijo stroški aktivnosti, če se spremeni trajanje 
aktivnosti za eno časovno enoto (Rozman, Rusjan, 1994, str. 334). Pri nespremenjenem 
trajanju projekta najprej podaljšujemo nekritične aktivnosti v mejah njihovih časovnih 
rezerv, s čemer, skladno z njihovimi koeficienti odzivnosti, znižamo njihove stroške, pri 
čemer posamezne aktivnosti na kritični poti, ki določa dano trajanje projekta, lahko 
skrajšujemo le, če druge za isti čas podaljšujemo. Podaljšujemo tiste aktivnosti, pri katerih se 
stroški na časovno enoto močno znižajo, skrajšujemo pa tiste, ki s tem le malenkostno 
zvišajo stroške na časovno enoto. Ko pa želimo doseči čim krajše trajanje projekta ob 
minimalnem povečanju stroškov, skrajšujemo kritične aktivnosti, saj le-te skrajšajo tudi 
celoten projekt, pri čemer skrajšujemo predvsem tiste kritične aktivnosti, ki s tem najmanj 
zvišajo stroške. Če s takim skrajševanjem postane kritična tudi kakšna doslej nekritična 
aktivnost, je možno v nadaljnjem postopku skrajševati tudi to. Opisani postopek skrajševanja 



 38

projekta je smiseln le toliko časa, dokler so dodatni stroški skrajševanja nižji od pridobljene 
koristi. 
 
Ločimo več metod, ki vodijo k čim nižjim stroškom projekta. Ena takih je numerično -
grafična metoda - Kelleyeva metoda, ki vodi k čim krajšemu trajanju projekta ob 
minimalnem povečanju stroškov. Pri tej zadnji metodi skrajšamo kritične aktivnosti, ker le te 
prispevajo k skrajšanju celotnega projekta. V primeru ko skrajšamo kritično aktivnost in 
postane sedaj kritična tudi doslej kakšna nekritična aktivnost, ne zadošča več le krajšanje 
kritičnih aktivnosti marveč je treba krajšati tudi eno ali več aktivnosti, ki so bile doslej 
nekritične. Na ta način skrajšujemo projekt vse dotlej, dokler skrajševanje projekta zahteva 
manj dodatnih stroškov, kot pa je s tem pridobljena korist. 
 
Ko projektni manager zaključi s planiranjem potrebnih aktivnosti, časa in poslovnih prvin se 
mora posvetiti naslednji fazi – organiziranju. 
 
3.2.2 Organiziranje 
 
Organizacija pomeni odnose med ljudmi, način sodelovanja med njimi, usklajevanje akcij ter 
vse naloge in odgovornosti posameznih članov z namenom doseči planirane cilje podjetja 
(Vila, 1994, str. 21). Brez učinkovite in ustrezne organizacije tudi najboljša tehnologija ne 
more zagotoviti uspešnega poslovanja, saj le dobro organizirano podjetje lahko predvideva 
težave in probleme ter z ustreznimi ukrepi prepreči neželene posledice bodočih dogodkov. 
 
Organiziranje oz. vzpostavljanje organizacije razumemo predvsem kot določanje dolžnosti, 
odgovornosti in avtoritete zaposlenih. V podjetju je to možno in smiselno, kadar so delovne 
naloge del ponavljajočega se procesa, pri čemer je možno zadostiti načelu uravnoteženih 
dolžnosti, odgovornosti in avtoritete. Ker pa gre v projektu za enkratne dejavnosti in s tem za 
enkratne delovne naloge, je treba zadolžitve, odgovornosti in avtoriteto opredeljevati vedno 
znova. Projektno organizacijo opredeljujemo kot določitev zadolžitev, odgovornosti, 
avtoritete in funkcij nosilcev projektnega managementa v projektu, njegovih delih ali 
posameznih aktivnostih, njihovih razmerij, kot vzpostavljeno strukturo ter kot vgraditev 
projekta v organizacijo podjetja. Tako opredeljena projektna organizacija zagotavlja poleg 
usklajenega delovanja udeležencev v projektu tudi usklajenost projekta v okviru podjetja 
(Litke, 1991, str. 93). 
 
Pomembnejšo vlogo v projektu imajo glavni manager v podjetju (najpogosteje tudi naročnik 
projekta), poslovno-funkcijski managerji, projektni manager in manager večih projektov. 
Povezanost med njimi je različna, prav tako pa tudi odgovornost posameznikov in oddelkov, 
kar lahko povzroči različno razumevanje avtoritete. Orodje, s katerim določimo vlogo 



 39

omenjenih udeležencev v posameznih fazah projekta in s tem zmanjšamo navedeno 
nevarnost, je linearni diagram odgovornosti, ki grafično in s simboli prikazuje naloge in 
odgovornosti v projektu. 
 
Kot prva naloga organiziranja je določiti udeležence v projektu, nato dodeliti njihove 
obveznosti, privilegije in odgovornosti, določiti način njihovega medsebojnega sodelovanja 
(določanje in organizacija timov). 
 
3.2.1.1 Udeleženci v projektu  
 
V projektu sodelujejo poleg projektnega managerja običajno tudi naslednji udeleženci / 
skupine: naročnik projekta, usmerjevalna skupina (strokovna skupina, skupina za 
zagotavljanje kvalitete), skrbnik projekta, strokovni tajnik projekta, vodje podprojektov ali 
skupin aktivnosti, izvajalci del, podizvajalci in svetovalci. 
 
Naročnik projekta mora definirati končni cilj projekta ter datum, do katerega mora biti 
projekt končan, da se izogne pogostim sporom, ko se mora delo zaključiti. Na koncu 
naročnik prevzame rezultat – npr. objekt projekta. Zbirati in zagotavljati mora vire sredstev, 
določiti oz. odstaviti vodjo projekta, oziroma v kolikor gre za eksternega naročnika to stori 
glavni manager, ter kontrolirati uspešnost dela vodstva projekta, ki je odgovorno samo 
njemu. Ob večjem številu naročnikov se ustanovi konzorcij kot skupni naročnik. Konzorcij 
vodijo predstavniki naročnikov pod imenom projektni svet.  
 
Usmerjevalno skupino določi naročnik. Skupina sprejema odločitve v imenu naročnika in 
jih dejansko izvede. Spremlja razvoj projekta, rezultate ter odloča o spremembah, ki 
nastanejo v procesu izvajanja projekta. Kadar gre za večje spremembe, o tem odloča 
naročnik projekta. Za tako skupino so izbrani strokovnjaki, ki delujejo na področju, ki 
potrebuje spremembe. Delo v skupni je običajno timsko, usmerja pa jo naročnik projekta. 
Pogosto je sestavljena iz managerjev poslovno-funkcijskih enot. Zaradi prilagodljivosti naj 
skupina ne bi bila prevelika. V primeru večjih in strokovno zahtevnih projektov se v projekt 
kot samostojna tvorba vključi še strokovna skupina, ki jo tudi imenuje naročnik projekta. 
Njena naloga je svetovanje usmerjevalni skupini in je sestavljena iz strokovnjakov s 
področij, ki se pojavljajo v projektu. Skupina sodeluje pri odločanju in izvajanju projekta kot 
svetovalni organ. V okviru usmerjevalne skupine se lahko vzpostavi tudi skupina za 
zagotavljanje kvalitete, katere naloga je pripraviti plane kvalitete in nato spremljati 
doseganje kvalitete. 
 
Projektni manager oz. vodja projekta je oseba, ki izvaja, uresničuje in uveljavlja projekt. V  
svetu  je  poklic  projektnega  managerja  priznan  kot  samostojen  poklic, v Sloveniji pa se 
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še uveljavlja. Projektni manager določa načine, s katerimi se bodo uresničili dani cilji, v 
okviru pooblastil, ki mu jih je dal naročnik ali usmerjevalna (včasih so zapisana tudi v 
pravilniku organizacije projekta, pogodbi med naročnikom in vodjo projekta). Vodja 
projekta predlaga ali imenuje svojega namestnika, člane vodstva projekta, skrbnika projekta, 
strokovnega tajnika projekta, vodje ter namestnike vodij dejavnosti ali podprojektov. 
Projektni manager je osrednja figura projekta. Od njega je v veliki meri odvisen uspeh.  
 
V podjetjih, kjer se odvaja veliko število projektov hkrati obstaja pogosto tudi neke vrste 
koordinator vseh projektov: manager  projektov, ki je  odgovoren  za  usklajeno izvedbo  
vseh  projektov. Formalno  ima  oblast  nad  projektnimi  managerji,  ki  jih  združuje  v  tim  
projektnih managerjev. Zaželeno je, da ima veliko znanja in izkušenj na področju 
projektnega managementa. Med drugim so njegove naloge: 
- določanje prioritete projekta. Te ne določa sam, ampak formira ustrezen problemski tim. V 

njem so zbrani predstavniki vodstva podjetja in projektni managerji. Tim tudi odloča o  
spremembi prioritete, če se vplivni dejavniki bistveno spremenijo. 

- svetovanje projektnim managerjem in hkrati prenos svojega znanja in izkušenj. 
- ima pregled nad projekti. Ve, v kakšni fazi so, kakšne so morebitne nevarnosti in problemi  

ter kako se odpravljajo. To nalogo opravlja s pomočjo projektnih managerjev, ki mu 
pošiljajo redna poročila. 

- skrbi, da se izkušnje preteklih projektov prenašajo na bodoče. 
- rešuje morebitne konflikte med projekti.   
- išče in uvaja morebitne sinergije med projekti.   
V velikih projektih govorimo tudi o vodstvu projekta. Vodstvo sestavljajo (glede na 
vsebino projekta) različni profili, kot so: tehnologi, finančniki, strokovnjaki za zunanjo in 
notranjo trgovino, (mednarodno) pravo ipd. V primeru multiprojekta vodje posameznih 
projektov obenem sestavljajo vodstvo multiprojekta. 
 
Skrbnik projekta je oseba, ki pomaga vodji projekta, kadar le-ta vodi več projektov 
naenkrat in opravlja tudi druge dolžnosti. Nadomešča vodjo in prevzame tudi del njegovih 
zadolžitev. 
 
Strokovni tajnik projekta prevzame administrativna dela, kot so: priprava in razporejanje 
sestankov skupin projekta, pisanje zapisnikov na sestankih vodstva, razpošiljanje le-teh ter 
urejevanje vsega potrebnega, da sestanki normalno potekajo. Nadalje zbira in pripravlja vse 
potrebno za pripravo poročil ostalih posameznikov ali skupin, jih evidentira, daje vsem 
upravičencem in uveljavlja enotne oblike poročil ter jih spravlja v arhiv. Poleg tega vodi tudi 
mrežni plan, ga vzpostavlja in popravlja. Vodi tudi evidenco o nalogah in uresničevanju le-
teh in tako sproti preverja ali se držijo določenih rokov. 
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Vodja aktivnosti skupine aktivnosti, delnega projekta ali podprojekta. Vodja oz. 
vodstvo projekta za vsako izmed naštetih določi vodjo aktivnosti, ki odgovarja za dejansko 
izvedbo. Pri izvedbi mu pomagajo soizvajalci, ki jih vodi in nadzoruje. Vodja je v tem času 
član vodstva projekta in mu na koncu preda poročilo o doseženih rezultatih. 
 
Izvajalci del, dejavnosti, skupine dejavnosti, delnega projekta ali podprojekta izvajajo 
posamezne dejavnosti oz. skupino dejavnosti po fazah projekta. Ko svoje delo opravijo, ga 
predajo in se razrešijo svojih dolžnosti. Gre za izvajalne skupine/time pod vodstvom vodje 
dejavnosti, ki jih sestavljajo zaposleni v podjetju ali zunanji sodelavci. Skupine so lahko tudi 
mešane. 
 
Podizvajalci se pojavljajo pri specifičnih nalogah, ki ji izvajalci niso sposobni izvesti ali pa 
za to niso pooblaščeni. Kot udeleženci projekta nastopajo dokler ne opravijo svoje delo. 
 
Svetovalci pridejo kot predstavniki svetovalne ali izobraževalne institucije, podjetja ter 
dobaviteljev opreme, ki sodelujejo v projektu kot člani usmerjevalne (Gričar, 1988, str. 219). 
Predlaga jih vodja projekta, najame pa jih naročnik sam. Svetujejo glede vodenja projekta 
Svetujejo tudi v fazi izvajanja. 
 
Če gre za podjetje, ki izvaja in posluje samo s projekti, pri tem angažira predvsem svoje 
delavce, za specifična dela pa najema zunanje izvajalce. Kadar projekte ne izvajamo pogosto 
in nimamo primerno izobražene ljudi je dobro, da tako delo, razen incializacije, opravi 
podjetje, ki se ukvarja z inženiringom in ima pri tem več izkušenj. Znotraj samega podjetja 
je zelo pomembno, da se po potrebi organizira time, kot tudi, da se uporabi na projektih 
timski način dela, saj je le ta za izvedbo projektov najučinkovitejši. 
 
3.2.1.2 Timsko delo 
 

Timsko delo ima kar nekaj osnovnih značilnosti in posebnosti. Vsi člani tima morajo zato že 
ob začetku dela vedeti kaj pomeni timsko delo. V timu je zaželeno medsebojno 
dopolnjevanje ter izpopolnjevanje že pridobljenega znanja (Možina, 1994, str. 77-80). S 
skupnimi močmi in znanjem morajo določiti cilj in mu slediti. Pojavljajo se tudi lastni cilji, 
ki pa se morajo dopolnjevati s skupnim ciljem. Delo je bazirano na prostovoljni bazi in je 
končano takrat, ko vsak opravi svojo nalogo. V timu prevladuje visoka delovna morala in 
veliko osebnega angažiranja. Odnosi med člani so lahko formalni, prevladujejo pa 
neformalni, z veliko medsebojne pomoči. Dobrodošla so vsa mnenja in kritike, saj je tudi to 
lahko vir informacij. Timsko delo ne dopušča tekmovanja in rivalstva med člani. Za 
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učinkovito delovanje je potrebna odprtost, odkritost ter zaupanje. Tim mora izbrati ustrezne 
metode dela in informacije ter sprejeti odločitve. 
 
V timu sodelujejo strokovnjaki z različnih področij. Vodstvo projekta določi vodjo, ki 
oblikuje projektni tim. Tim sestavljajo stalni in občasni člani (Rant, 1995, str. 63). Za svoje 
delo odgovarjajo na obeh delovnih mestih svojim nadrejenim. V timu naj bi bilo čim več 
stalnih članov. Velikost skupine je odvisna od obsežnosti in zahtevnosti projekta. 
Odgovornost pri izvajanju projekta se prenese z vodje tudi na ostale člane. Vsak tim ima 
svojo organizacijsko shemo. Vse naloge so razdeljene posameznikom in s tem tudi 
odgovornosti ter pristojnosti. 
 
Pomemben dejavnik uspešnosti tima je tudi velikost tima, ki je odvisna od kompleksnosti 
projektne naloge in heterogenost članov. Tim naj bi štel od tri do sedem članov, saj se je v 
preteklosti pokazalo, da večji ali manjši timi delujejo manj uspešno. Manjši timi težje 
pokrijejo ves potreben obseg znanj in pristopov, pa tudi vzdušje ustvarjalnosti in navdušenja 
je lahko nezadostno. V večjih timih je občutek pripadnosti članov tima manjši; vzdrževanje 
povezanosti med sodelujočimi je oteženo, zato lahko tim razpade v frakcije, pri čemer 
izvajanje aktivnosti in nalog ni več ciljno usmerjeno, komuniciranje ni sproščeno, možnosti 
za konflikt pa se povečajo. Če je za izvedbo projekta potrebnih več kot deset izvajalcev, je 
bolj primerno namesto velikega organizirati več manjših timov, ki bodo uspešnejši. 
 
Na učinkovitost delovanja projektnega tima ključno vplivajo tudi osebnostne lastnosti 
njegovih članov, saj lahko njegovo delovanje zavirajo ali pospešujejo. Nesporno potrebne 
lastnosti člana tima so prilagodljivost, upoštevanje drugih, sodelovanje, uvidevnost ipd. 
Preveč izražena individualnost, samozaverovanost, agresivnost, samozadostnost in 
tekmovalnost zmanjšujejo učinkovitost in motiviranost tima. Poudariti je treba, da je 
običajno lažje ugotoviti strokovne lastnosti, potrebne za izvedbo naloge, kot pa osebnostne 
lastnosti. Zelo koristno je, da projektni manager omogoči kandidatom spoznati ostale člane 
tima, kateremu se bo pridružil, da dobi občutek za nalogo in razpoloženje v timu. Ob 
organiziranju tima moramo poleg osebnostnih lastnosti posameznikov upoštevati tudi 
potrebo po pokrivanju vlog, ki vplivajo na uspešno delovanje tima: proizvajalec, iskalec 
zamisli, koordinator, ustvarjalec, opazovalec in ocenjevalec, timski delavec, izvajalec, 
vztrajnež in strokovnjak (Lawton, 1992, str. 108). Za delovanje tima je pomembno, da so 
med člani tima vloge čim bolj uravnotežene. Ker nekateri posamezniki lahko zasedejo več 
vlog, je možno doseči potrebno pokritje tudi v manjših timih. 
 
Vodenje v timu se razlikuje od vodenja v skupini. Člani želijo doseči še več kot so predvideli 
ter se dokazati v svojem delu kot tim. Vodja dovoljuje samostojno delo in daje vsem 
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priložnost, da se izkažejo. Prednost daje ljudem, ki z veseljem in predano opravljajo svoje 
delo ter so pripravljeni sodelovati. Vodja mora biti vsem na razpolago ter z veseljem 
odgovarjati na vprašanja svojih ljudi. Informacije oblikujejo člani sami. Kadar se stvari v 
timu zapletejo, bo dober vodja hitro posredoval, da se situacija ne bi še poslabšala. Uspehe 
tima in posameznikov predstavlja ob pravem času, na primeren način. Svoje obljube mora 
uresničevati in le tako lahko pričakuje, da jih bodo izpolnili tudi podrejeni. 
Vodja mora pravilno motivirati ljudi ter jim dati na razpolago vse možne informacije, da bi 
tudi sami oblikovali rešitve. Med sodelujočimi vlada enakopravnost, vodenje prevzame tisti, 
ki ima največ izkušenj s timskim delom. Vodja mora imeti ustrezno izobrazbo ter sposobnost 
komuniciranja z ljudmi. Celotni uspeh projekta in samega tima temelji na odnosu med vodjo 
tima, realizacijo projekta in člani projekta. 
 
Za uspešno timsko delo je bilo v preteklosti razvitih že več metod. Nekatere izmed teh 
metod so (Rant, 1995, str. 70): metoda brainstorming, brainwriting, T-skupine, mreža 
vodenja, teorija 3-D, razne laboratorijske in eksperimentalne metode, vedenjski "feedback" 
ali vedenjska povratna zveza. Vedenjska povratna zveza je preprosta in zelo uspešna metoda. 
Gre za obliko komuniciranja, s »katero posameznika ali skupino informiramo, kako na nas 
vpliva s svojim obnašanjem, z namenom da bi svoje obnašanje izboljšali« (Rant, 1995, str. 
70). Pri tej metodi opozarjamo na tisti del obnašanja, ki ga lahko spremenimo in na način, ki 
ne zahteva obrambe. Opozarjati moramo sproti in nikdar na tiste stvari, ki so že splošno 
znane. Opozarjanje je uspešno takrat, ko prizadeti sam postavi vprašanje o posledici svojega 
obnašanja.  
 
3.2.1.3 Razlika med projektnim timom in skupino 

Že od nekdaj so se ljudje združevali, da bi delo opravili hitreje in boljše. Lahko pa se zgodi, 
da v skupini pride do nejasnosti, nesoglasij, sporov in s tem do slabšega reševanja 
problemov, kar posledično privede do neučinkovitosti skupine.  

Zaradi omenjenega se vse pogosteje začne opravljati delo, ki zahteva sodelovanje več članov 
v obliki timov. Le ti so ravnini s strani projektnega managerja, katerega naloga je, da 
skupino ustrezno sestavi – kadruje, na drugi strani pa zagotovi, da se v projektnem timu 
vzpostavi ustrezna komunikacijska struktura, tim usmerja in ga motivira. Tako pridemo do 
nalog projektnega managerja. 

Z dobrim managementom pomeni timsko delo zelo uspešen način reševanja problemov in 
povečanje produktivnosti dela z enakim številom ljudi. Ustvari se lahko delovno vzdušje, ki 
vse člane vzpodbuja k kreativnemu, ustvarjalnemu delu z občutkom pripadnosti skupini.  
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V projektni skupini so ljudje organizirani v skupine zaradi administrativnih razlogov. Člani 
se med seboj povežejo le, kadar imajo skupne cilje, drugače ustvarjajo samostojno. Pri 
planiranju niso aktivni, delujejo le kot najeta delovna sila. Njihovi predlogi se ne upoštevajo 
in tudi niso prisotni pri določanju najboljše rešitve problema. Člani imajo le določeno 
nalogo, ki jo morajo opraviti in tudi ne vedo, kakšne so vloge posameznikov pri projektu. 
Lastna mnenja in nestrinjanja niso zaželena, ker to ovira delovanje skupine. Pri komunikaciji 
je omejeno kaj se sme reči in kaj ne. Tak način ovira dobre medsebojne odnose in 
produktivnost. Člani lahko uporabljajo samo toliko znanja kot jim "dovoli" vodja, ne pa 
toliko kot ga v resnici imajo. Kadar pride do velikih nesoglasij, se intervencija vodje lahko 
zavleče in povzroči še večjo škodo. Pri odločanju je pomembno, da se člani strinjajo z vodjo, 
da se ne bi zamerili. 
 
V projektnem timu se člani preučujejo in se seznanjajo z medsebojnimi odvisnostmi in 
povezanostmi. Zavedajo se, da le s skupnimi močmi lahko dosežejo maksimalni uspeh. 
Gledajo na skupno korist in ne na posameznikov uspeh. Delo jemljejo zelo osebno, kot bi 
delali za sebe. Pokazati morajo svojo izvirnost, kreativnost, talent in znanje. Pomembno je 
medsebojno zaupanje ter izražanje svojih zamisli in predlogov. Komunikacija ne sme biti 
ovirana. Tudi kritike se jemljejo, kot nekaj pozitivnega. Vodstvo daje velik pomen znanju 
vsakega posameznika in celo vzpodbuja maksimalno uporabo vsakega znanja. Vsi 
nesporazumi se rešujejo po mirni in najhitrejši poti. Pri vseh odločitvah vsi člani tima 
aktivno sodelujejo a se hkrati zavedajo, da ima manager - vodja zadnjo besedo. Projektni 
manager spodbuja nove ideje članov ter se zavzema za čim hitrejšo rešitev vsakega problema 
in nesoglasja. 
 
Naloga projektnega managerja pa ni le izbrati organizacije na nivoju posameznih 
timov/skupina ampak mora določiti organizacijo – oziroma organizacijsko strukturo 
celotnega projekta in vseh sodelujočih v njem. 
 
3.2.1.4 Projektne organizacijske strukture 
 

Praksa kaže, da idealne oblike projektne organizacijske strukture za vse projekte v bistvu ni. 
Največkrat se prilagajajo in kombinirajo najbolj znane in osnovne oblike kot so (Rant, 1995, 
str. 21-33): 

• projektna koordinacija, 
• projektna organizacija v organizacijski strukturi podjetja,  
• projektno-matrična organizacija, 

• popolna (čista) projektna organizacija. 
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Projektna koordinacija. To je najbolj preprosta oblika, ki je primerna za zbiranje 
informacij in pripravljanje predlogov za ukrepanje. Naloge lahko opravlja ena sama oseba v 
vlogi informatorja in koordinatorja, ki je podrejena direktorju podjetja. Dobri medsebojni 
odnosi in spoštovanje poudarjajo pomembnost koordinatorja in omogočajo kvalitetnejše 
informacije, ki so namenjene nadrejenim. Informator lahko sodeluje tudi pri planiranju in 
uresničevanju projektnih nalog, saj mora biti poklicno in strokovno visoko usposobljen. 
 
Projektna organizacija v organizacijski strukturi podjetja. Ločimo tri take načine 
vključevanja: 

a) Ustanovitev posebne organizacijske enote (organizacija v organizaciji),  
b) Vključitev v eno izmed že obstoječih organizacijskih enot, 
c) Uresničitev z občasno organizacijsko tvorbo kot je projektna skupina/tim. 

 
a) Ustanovitev posebne organizacijske enote (organizacija v organizaciji). Taka 
organizacijska enota ima vse potrebne izvajalce oz. tiste, ki so najbolj potrebni za izvedbo 
planiranja, vodenja in izvajanja del. S tem se vodenje projekta centralizira in pride do pojava 
organizacije v organizaciji. Pri projektu lahko sodelujejo tudi delavci iz drugih 
organizacijskih enot. Prednosti takega načina (Hauc, 1977, str. 272-284) so: 

- vse v zvezi s projektom poteka na enem mestu, zato je lažje določati politiko 
projektov, 

- lažje je usklajevanje trajanja projektov, stroškov, razporejanje zmogljivosti ter 
določanje prednosti projektov s planiranjem, uresničevanjem in kontroliranjem 
projektov, 

- vse nastale spremembe in problemi se s hitrimi akcijami razrešijo, 
- komunikacije in informacije se stekajo samo na projektno službo, kar omogoča 

nastanek kvalitetnega informacijskega sistema, 
- pri vodenju so zbrani samo potrebni strokovnjaki, ki lahko opravljajo tudi tiste 

naloge, ki jih funkcijski oddelki ne zmorejo. 
 
b) Vključitev v eno izmed že obstoječih organizacijskih enot. Naloge projektne 
organizacije so ponavadi podobne vsebini organizacijske enote v katero se vključijo: služba 
investicij, služba programiranja razvoja, operativna priprava dela, služba trženja, razvojni 
oddelek, služba za organizacijski in informacijski razvoj ipd. (Rant, 1995, str. 24). Slaba 
stran tega principa je, da vnaša pričakovanja, zahteve, filozofijo in "želje" organizacijske 
enote, v katero so projektne naloge vključene. Slabosti se kažejo tudi pri vodenju projektov. 
Sicer pa za uvajanje takega načina ni potrebna reorganizacija. Vodenje projektov ostaja v 
senci osnovne dejavnosti podjetja. 
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c) Uresničitev z občasno organizacijsko tvorbo kot je projektna skupina/tim. Občasna 
projektna organizacija se pojavlja najpogosteje. Za vsak projekt se iz obstoječih 
organizacijskih enot določi posebna delovna skupina/tim, ki dobi svojega vodjo. Celotna 
skupina dela na projektu, dokler niso opravljene vse naloge. Ko je cilj dosežen, skupina/tim 
"razpade". Pojavljajo se vprašanja: komu je tim odgovoren, disciplinska pripadnost, 
motiviranje, določevanje plač za projektno organizacijo itd.  
Ko je delo na projektu končano, se delavci vrnejo na svoja stalna delovna mesta, lahko 
prevzamejo delo na novem projektu ali pa se zaposlijo v objektu (če je to seveda mogoče) 
projekta, kjer so bili začasno zaposleni. Ta oblika organizacije je primerna, kadar se 
projektno delo uporablja samo občasno, ne pa trajno.  
 
Projektno-matrična organizacija. Bistvo je, da se pri tej obliki organizacije prerazdelijo 
vloge funkcijske in projektne organizacije. Prednost matrične organizacije je večja 
fleksibilnost, med njene slabosti pa spadajo skupno odločanje, kooperativno vodenje, 
površno opredeljene pristojnosti in odgovornosti (dvojna odgovornost) ipd. Naloge 
projektno matrične organizacije so (Rant, 1995, str. 26): 

- programiranje ciljev projekta, 
- planiranje projekta, ki opravlja projektna organizacija in ta plan velja tudi za 

funkcijsko izvajalne enote, zato morajo le-te projektni organizaciji posredovati plan 
izvajanja svojih dejavnosti, podatke o kapacitetah, o obremenitvah itd., 

- organiziranje prevzame funkcijsko izvajalna enota, 
- izvajanje dejavnosti prevzame z dokumentacijo projektna organizacija,  
- kontrola izvajanja je skupna, odvisno od dogovora, 
- vse v zvezi z ekonomiko in analizo kvalitetnih podatkov prevzame izvajalna enota, ki 

o vsem poroča projektni organizaciji, 
- gradnja projektnega informacijskega sistema je naloga projektne organizacije, ki 

posreduje informacije vsem pristojnim. 
 
Zaradi tega se pojavlja medsebojna odvisnost funkcijskih organizacijskih enot in projektne 
organizacije. Pri projektno-matrični organizaciji se zahteva timsko delo in visoka delovna 
morala. 
 
Popolna (čista) projektna organizacija. Ob velikem številu posameznih dejavnosti enega 
projekta, ko je usklajevanje nalog zahtevno, je najprimernejša čista projektna organizacija. 
Ta oblika je povsem podrejena cilju, da se projekt izvede v roku, z določenimi stroški in v 
skladu z zahtevami naročnika. Delavci in strokovnjaki pridejo iz različnih oddelkov, ki jih 
vodi vodja projekta. Ko je projektno delo opravljeno, se vrnejo matičnim oddelkom. To 
obliko uporabljajo gradbena in montažna podjetja. 
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Ne glede na vrsto, gre pri projektih za ad hoc organizacijo. To je organizacija, ki se prilagodi 
izvedbi posamezne enkratne aktivnosti – projekta, se skladno s tem spreminja, prilagaja in je 
začasna (Mintzberg, 1979, str. 431-467).  
 
Po dokončni določitvi organizacijske strukture in pripravljenih časovnih planih, planih 
poslovnih prvin nastopi čas za izvedbo projekta. Osrednja naloga projektnega managerja 
sedaj postane uveljavljanje/vodenje projekta. 
 
3.2.3 Uveljavljanje oziroma vodenje projekta 
 

Avtorji opredeljujejo vodenje predvsem z dveh vidikov: ožjega in širšega. Možina je 
opredelil vodenje v ožjem smislu, ki se nanaša na ljudi. Gre za usmerjanje, motiviranje ter 
vplivanje nanje, da bi izvrševali naloge čim bolje, z minimalno porabo energije in 
maksimalnim osebnim zadovoljstvom. Vodenje naj bi oblikovalo posameznikovo vedenje 
oz. vedenje skupine pri doseganju delovnih ciljev (Možina, 1994, str. 4).  
 
Številni avtorji kot tudi Rozman (Rozman, 1993, str. 196) pa omenjajo vodenje v širšem 
smislu oz. kot uveljavljanje organizacije. Z vzpostavljanjem organizacijske strukture 
projekta (organiziranjem projekta) projektni manager planira oziroma določa vloge 
izvajalcem aktivnosti, ki so sestavni del poteka nekega projekta. Tako načrtovano in 
vzpostavljeno organizacijo pa je treba spraviti v delovanje, uresničiti oziroma jo uveljaviti - 
projektni manager mora pridobiti ljudi z ustreznimi lastnostmi in sposobnostmi, jim 
delegirati planirane naloge in potrebna pooblastila, ter vzpostaviti primerne komunikacijske 
in delovne razmere, pri čemer je ključno, da izvajalce z motiviranjem spodbudi k 
odgovornemu in zavzetemu delu ter da poskrbi za vzdrževanje planiranih razmerij med 
udeleženci projekta. Torej manager svoje sodelavce kadruje za projekt, komunicira z njimi, 
jih motivira in vodi. Vodenju v širšem smislu ustreza tudi izraz uveljavljanje, ki kaže, da se z 
uveljavljanjem  uresničuje planirana organizacija projekta. Vodenje v širšem pomenu 
vključuje kadrovanje, vodenje v ožjem pomenu, komuniciranje in motiviranje (Rozman, 
1993, str. 196). 

 
Bistvo vodenja je nadziranje dela in aktivnosti. Zato se mora strogo ločiti projekt in načrt 
potekov, predmet in vsebina projekta ter potek in potek izvajanja. Nadzorovanje se prične že 
na začetku ideje in samega projekta. Naslednji korak je analiza podatkov, analitične 
ugotovitve, sinteze o nadaljnjih stopnjah dela in predlogi o ohranitvi projekta (Prušnik, 1992, 
str. 48). 
 



 48

Osnovna naloga vodenja projekta je izvesti projekt s skupnimi močmi določenega števila 
ljudi, ob ustrezni motivaciji, doseči z v naprej določenimi sredstvi in kapacitetami v naprej 
določene cilje. Najtežje je predvideti način dela in posledice, od katerih je tudi odvisna 
uspešnost vodenja delovnega procesa. Glede na to morajo projektni managerji, kot tudi ostali 
vodstveni kader, ki je vključen na projektu, izbrati ustrezni stil vodenja. 
 
3.2.3.1 Stili vodenja 
 
Vodja na različne načine usmerja sodelavce k postavljenim ciljem in vpliva na njihovo 
vedenje in delovanje (Možina, 1982, str. 173). Vodenje zahteva usklajevanje vodje, 
podrejenih in samega okolja (razmer).  
 
Stili vodenja so odvisni od kombinacij strokovnosti, osebnosti in statusa, ki določajo 
pomembnost in moč vodje. Tako ločimo (Rant, 1995, str. 49-55): 

• nesistematizirane stile vodenja, 

• vodenje usmerjeno k delovnim nalogam, 
• vodenje usmerjeno v delo in zadovoljstvo delavcev,  
• situacijski modeli vodenja in 
• inovacijsko vodenje. 
 
Nesistematizirani stili vodenja so: 

- ad hoc vodenje (brez osnutka, plana, načel in ciljev; nobene organizacije dela), 
- dnevno vodenje (rešujejo se samo dnevni problemi), 
- razdrobljeno vodenje (vodenje brez povezave, poudarek na trenutnih situacijah), 
- svobodno vodenje (odločanje je v rokah sodelavcev, tudi doseganje cilja; vodja postavi 

le osnovne naloge in se v delo skupine ne vmešava; pri tem stilu vodenja pogosto 
prihaja do problemov, ker so podrejeni prepuščeni svojim sposobnostim), 

- personalno vodenje (pri tem stilu so poudarjena stališča in želje posameznika, ne pa 
formalni predpisi in metode dela), 

- brezosebno vodenje (vodenje poteka preko pisnih nalogov, okrožnic ipd.),  
- manipulativno vodenje (podrejeni imajo lažni občutek soodločanja). 
 

Vodenje usmerjeno k delovnim nalogam: gre za določanje vsebine skupnega cilja in 
delovnih nalog, delitve dela v skupini, komunikacij, svetovalnih in odločitvenih procesov, 
uresničevanje sprejetih odločitev in nadzor njihovega izvajanja. 
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Vodenje usmerjeno k skupini in v zadovoljstvo delavcev: poudarek je na odprtem 
komuniciranju in medsebojnem zaupanju, pomemben je občutek pripadnosti in oblikovanje 
tima ter spodbujanje osebnega razvoja in osebnega zadovoljstva z delom. 

 
Situacijski modeli vodenja (Certo, 1990, str. 473): Izbira stila vodenja in same razmere 
odločilno vplivajo na rezultate, ki jih skušamo doseči s pomočjo formiranja skupin. Zato je 
izbira oblike vodenja odvisna od prisotnih razmer. Za te modele je značilno, da se med seboj 
ločijo glede na način sprejemanja odločitev in koliko besede imajo pri tem sodelavci. Tako 
ločimo: 
• avtokratski način vodenja - ukazovanje (sodelavci nimajo tu nobene besede, vodja o vsem 

odloča sam na podlagi razpoložljivih informacij), izpolnjevanje nalog (podrejeni podajo 
informacije, izpolnijo naloge in poročajo o doseženih rezultatih). Tak način vodenja se 
uporablja v kriznih situacijah, ko je potrebna stroga disciplina. 

• participativni način vodenja - posvetovanje z izbranimi sodelavci (vodja sprejema 
mišljenja sodelavcev, vendar sprejme odločitev sam), posvetovanje s celo skupino (vodja 
zbere skupino in v skupnem razgovoru spozna njihova mišljenja in zamisli, vendar 
odločitev sprejme sam; njihove nasvete lahko upošteva ali pa tudi ne). Ta oblika se 
uporablja v nerazčiščenih razmerah in pri sprejemanju odločitev v prihodnosti. 

• timski način vodenja - pri sprejemanju odločitev sodeluje cel tim (vodja poda problem, ki 
ga rešujejo skupaj, dokler niso sklepčni glede rešitve).  

 
Inovacijsko vodenje je nov stil vodenja. Podjetja, ki dovoljujejo delavcem svobodno 
delovanje in oblikovanje "novega" ali odstranjevanje zastarelega, so se izkazala za uspešna. 
Iskati nekaj "novega" pomeni biti pred konkurenco. Tak način vodenja naj bi spodbujal 
delavce k doseganju skupnih ciljev. Informacije morajo biti dosegljive za vse, da bi bilo delo 
maksimalno učinkovito. To je eden izmed načinov, da se odpravi staromodni način vodenja, 
ki je vse naštete stvari zavračal. Uporabljajo ga podjetja, ki imajo dobre in uspešne timske 
kolektive. Pomembno je pozitivno razmišljanje in vedenje, jasnost nalog, dobra organizacija 
dela in planiranja ter medsebojno razumevanje. Inovacijsko vodenje pride v poštev zlasti v 
podjetjih kjer velja: "Konkurenčna prednost podjetja so ljudje - izobraženi, usposobljeni 
delavci, ki so voljni v njem razviti svoje človeške potenciale in hkrati prispevati k rasti 
poslovnega sistema" (Naisbitt, 1986, str. 253). 
 
3.2.3.2 Kadrovanje 
 
Z vidika poslovnega procesa so temeljni elementi kadrovanja iskanje in pridobivanje novih 
sodelavcev, izbiranje med njimi, njihovo uvajanje, izpopolnjevanje, ocenjevanje uspešnosti 
njihovega dela, napredovanje, odpuščanje in upokojevanje (Lipovec, 1987, str. 275). Z 
vidika uveljavljanja projektov pa je kvalitetno kadrovanje izredno pomembno zlasti pri 
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sestavljanju timov, saj tu ni pomembno samo strokovno znanje osebja, temveč tudi njihove 
osebnostne lastnosti in etika. 
 
Pri iskanju in pridobivanju novih sodelavcev za projektno delo, ki je večinoma timsko 
moram projektni manager oz. naročnik poleg strokovnosti in izkušenj posameznikov 
upoštevati in spoznati tudi osebnostne lastnosti. Le te lahko delo v timu zavirajo ali 
pospešujejo. Pozitivne lastnosti članov tima so prilagodljivost, upoštevanje drugih, 
sodelovanje, uvidevnost ipd. Preveč izražena individualnost, samozaverovanost, agresivnost, 
samozadostnost in tekmovalnost zmanjšujejo učinkovitost in motiviranost tima. Poudariti je 
treba, da je običajno lažje ugotoviti strokovne lastnosti, potrebne za izvedbo naloge, kot pa 
osebnostne lastnosti. Zelo koristno je, da projektni manager omogoči kandidatom spoznati 
ostale člane tima, kateremu se bo pridružil, da dobi občutek za nalogo in razpoloženje v 
timu. Ob upoštevanju osebnostnih lastnosti, ki smo jih že omenili pa moramo pri sestavi 
tima upoštevati tudi na kompatibilnost in pokrivanje vlog, ki vplivajo na uspešno delovanje 
tima: proizvajalec, iskalec zamisli, koordinator, ustvarjalec, opazovalec in ocenjevalec, 
timski delavec, izvajalec, vztrajnež in strokovnjak (Lawton, 1992, str. 108). Za delovanje 
tima je pomembno, da so med člani tima vloge čim bolj uravnotežene. Ker nekateri 
posamezniki lahko zasedejo več vlog, je možno doseči potrebno pokritje tudi v manjših 
timih. 
 
Pri kadrovanju za projektnega managerja se lahko kandidate izbira med zaposlenimi v 
podjetju ali med zunanjimi strokovnjaki. Strategija zaposlovanja zunanjih sodelavcev za delo 
v timu mora biti povezana s poslovnim načrtom celotnega podjetja ali organizacije (Burchill, 
Casey, 1997, str. 18). Prednosti kandidatov iz podjetja so poznavanje zaposlenih, celotnega 
poslovanja in organizacije podjetja ter ostalih pogojev, v katerih se bo izvajal projekt, 
zunanji kandidati pa so lahko v novem okolju bolj kreativni kot tisti, ki so del le-tega, saj k 
reševanju morebitnih problemov pristopajo neobremenjeno. Naročnik projekta za 
projektnega managerja izbere osebo, ki s svojim znanjem in lastnostmi najbolj ustreza 
določenim zahtevam, in sicer tako, da s pomočjo intervjujev, psihometričnih testov in 
poznavanja kandidatov ugotavlja, kdo od njih je najbolj primeren. Primerjava med 
ocenjevanimi kandidati pokaže tudi šibke točke izbranega kandidata, kar opredeli potrebe po 
njegovem dodatnem izobraževanju in usposabljanju. 
 
Že sama funkcija projektnega managerja, ki je zelo odgovorna, implicira na številne 
pomembne lastnosti projektnega managerja kot so sposobnost gospodarjenja s časom in 
sredstvi, sposobnost vodenja, komuniciranja, pogajanja, motiviranja, organiziranja, 
delovanja v timu inovativnost, kreativnost, sposobnost vživljanja v določeno situacijo ne da 
bi pri tem zanemaril vplive in danosti okolja, ter sposobnost čim bolj objektivnega 
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presojanja. Zaradi pogostih težav in konfliktov, ki se pojavljajo pri izvajanju projekta, mora 
biti projektni manager tudi stabilna, odločna osebnost z voljo za reševanje problemov. 
Projektni manager mora znati sodelavcem jasno opredeliti naloge, prikazati njihovo 
pomembnost in ciljno usmerjenost (s pomočjo komuniciranja), jih spremljati pri delu ter jih 
pravočasno in primerno nagraditi (motivirati) 
 
Pomembne so še naslednje lastnosti projektnega managerja: primerno strokovno znanje o 
specifičnem področju projekta, sposobnost in pripravljenost za sodelovanje ter sposobnost 
prepričevanja medtem, ko sposobnost strokovnega uveljavljanja spada med manj pomembne 
lastnosti (Florjančič, 1995, str. 254). 
 
3.2.3.4 Komuniciranje 
 
Pomembnost komunikacijske strukture se povečuje z velikostjo in kompleksnostjo projekta. 
Več ljudi sodeluje v projektu in bolj raznovrstne so naloge, večji je pretok informacij.   
Projekti razvoja informacijskega sistema so na vrhu lestvice po kompleksnosti. Pomembne 
odločitve se vseskozi sprejemajo na vseh nivojih. Problemi, ki se rešujejo na ta način, so 
pogosto zapleteni, rešitve pa imajo močan vpliv na nadaljnji potek dogodkov. Pravilnost 
odločitev je torej za uspešen in učinkovit potek projekta nujna. Pogoj za to pa so ustrezne 
informacije ob pravem času na pravem mestu. Zato je potrebno izrabiti vse  komunikacijske 
kanale, tako vertikalne kot tudi horizontalne, ki so pri projektih še posebej pomembni, in tudi 
razne sodobne načine komuniciranja. Seveda obstaja nevarnost poplave podatkov, tako da bi 
bilo nemogoče izluščiti potrebne informacije. Zato je nujen dogovor med virom, zbirateljem 
in obdelovalcem podatkov ter ponorom informacij. Dogovor se lahko na iniciativo kogarkoli 
revidira, če se bistveno spremenijo okoliščine.  
 
Potrebe po  informacijah ponavadi generirajo porabniki,  ni pa to nujno. V posebnih primerih 
tudi ostali udeleženci v procesu ugotovijo morebitno koristnost dodatnih informacij in to 
predstavijo porabnikom. Ti predlog sprejmejo ali pa ga zavrnejo, če menijo, da informacije 
niso koristne. 
 
Pretok informacij je odvisen tudi od faze projekta. V prvih fazah je seveda manjši. Saj v 
začetku sodeluje precej manjša skupina udeležencev tako, da je komunikacijska struktura 
manj razvejana. Največji nivo komuniciranja se pojavi tik pred in po mejniku in ob nastopu 
problema. 
 
Avtorji članka celo predlagajo (Hameri,  1997), da je smiselna vpeljava sprotnega merjenja  
pretoka informacij. Sodobne elektronski mediji nam to sicer omogočajo, seveda pa so v   
meritve vključeni le nekateri, predvsem formalni komunikacijski kanali (npr. število  
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elektronskih pošt na dan). Postavlja se tudi etično vprašanje nadzora nad zaposlenimi, še 
posebej, če se kontrolira tudi vsebina sporočil. Na osnovi podatkov o intenzivnosti 
komuniciranja projektni manager in ostali vodilni delavci  sklepajo o dogajanjih v projektu. 
Večji skoki zanesljivo kažejo na nenavadne dogodke, morebiti celo na težave. Tudi 
odsotnost komuniciranja je lahko eden izmed zgodnjih znanilcev problemov. 
 
3.2.3.5 Motiviranje 
 
Pri projektu razvoja informacijskih sistemov večinoma sodelujejo visoko izobraženi delavci. 
Kljub temu da se med seboj razlikujejo, imajo kar nekaj stičnih točk, na katere se lahko 
opremo pri postavljanju temelja motiviranja. Glede nujnih finančnih potreb so dokaj dobro 
preskrbljeni. Njihovo znanje in raznovrstnost delovnih nalog privede do tega, da nanje 
močno motivacijsko deluje predvsem zadovoljevanje višjih potreb, kot so potrebe po ugledu 
v družbi, samospoštovanju in samouresničitvi. Na njihovo zadovoljevanje najbolje vplivamo 
z motivacijskimi dejavniki, ki jih je Herzberg v svoji teoriji higienikov in motivatorjev 
uvrstil med motivatorje: 
• Zanimivost dela: Delo, ki je dovolj zanimivo in ponuja zaposlenemu velik izziv, deluje 

samo po sebi močno motivacijsko. Ta dejavnik je še posebej poudarjen pri tehnično 
strokovnem delu. Pomembno je, da se posameznik ne dolgočasi, da mu delo ne postane 
rutina. Pri tem upoštevamo osebne preference. Nekateri posamezniki so bolj motivirani z 
večjim  številom  raznovrstnih nalog. Tako dobijo pregled nad različnimi aktivnostmi. 
Drugi pa se raje daljše časovno obdobje ukvarjajo z ozkim strokovnim področjem, ki ga 
obvladajo do popolnosti 

• Samostojnost pri delu in prevzemanje odgovornosti za svoje delo: Zaposleni v 
razvojnem oddelku so praviloma visoko izobraženi. Pripravljeni so prevzeti tudi 
najkompleksnejša dela in sprejemati odgovornosti za njihovo  izvedbo. To je močan 
motivacijski dejavnik. Ob uspešno izvedeni nalogi se dvigne njihova samozavest in 
samopodoba. Podjetje ima poleg visoke motivacije zaposlenih tudi dodatne koristi. 
Množica kompleksnih odločitev je razporejena na vse izvajalce in ni skoncentrirana na 
nekaj posameznikov. Odločitve se zato sprejemajo s premislekom. Vsakdo pokriva 
strokovno področje, v katerem je najbolj podkovan. Reakcije na dogodke v okolici so 
zato hitrejše in odločitve kvalitetnejše 

• Možnosti doseganja osebnih ciljev: Ljudje imajo različne osebne cilje. Po Frommovi 
motivacijski teoriji obstajata dva skrajna primera (Možina, 1994, str. 503). V prvem 
človek deluje, zato da bi nekaj imel, v drugem pa, da bi nekaj postal. Dodatno te osnovne 
cilje razgradimo na podvrste. Med pridobivanje  materialnih dobrin lahko štejemo denar, 
dodatne dneve dopusta, ostale ugodnosti, kot so službeni avto, mobilni telefon... 
Uveljavljanje v družbi pa ni  le napredovanje na hierarhični lestvici, ampak tudi 
strokovni napredek,  vključevanje v time, ki se ukvarjajo s kompleksnejšimi nalogami. 
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Pri tem upoštevamo Vroomovo motivacijsko teorijo (Možina, 1994, str. 500). Težimo k 
čim višji valenci cilja. Poslužujemo se tudi ideje instrumentalnosti, ko doseg osebnega  
cilja vežemo na izpolnitev delovne naloge, pomembne za podjetje. 

• Osebna strokovna rast: V želji po čim hitrejši izpeljavi tekočih projektov ne smemo 
pozabiti na strokovno rast zaposlenih. Po eni strani je to močan  motivacijski  dejavnik,  
predvsem  za visoko izobražene zaposlene, po drugi pa naložba za prihodnost. Nova 
znanja se pridobivajo na različne načine. Najbolj razširjeno je seveda izobraževanje 
preko eksternih in internih tečajev. Delavcem se povrnejo stroški dodatnega študija. Ne 
smemo pozabiti tudi na samoizobraževanje. Del časa vsakega delavca rezerviramo za 
prebiranje strokovnih publikacij in virov na internetu. Pri tem niso pomembna le 
tehnična znanja, ampak tudi ostala, predvsem organizacijska. Kroženje delovnih nalog 
ima poleg povečane zanimivosti dela močan vpliv tudi na strokovno rast, saj zaposleni 
pridobivajo znanja iz raznovrstnih področij. 

• Možnost napredovanja: Pri napredovanju po hierarhični lestvici podjetja je  
pomembno, da imajo to možnost vsi zaposleni. Ali jo bodo izkoristili, pa je odvisno od 
njihovega interesa in seveda od sposobnosti, ki se predvsem kažejo v rezultatih dela. 
Tudi pri tem motivacijskem dejavniku se upoštevajo individualne razlike. V razvojnih 
oddelkih so pogosto posamezniki bolj zainteresirani za strokovno rast kot za 
napredovanje po hierarhični lestvici. Pri njih je to bolje izkoristiti in nagraditi strokovno 
delo, kot pa jih  promovirati na delovna mesta, ki zahtevajo več organizacijskega kot 
tehnično-strokovnega znanja. Naslednja zelo pogosta napaka pri sistemu napredovanj v 
razvojnih  oddelkih je, da se znanje in sposobnosti posameznika ocenjujejo le na osnovi 
tehničnih rezultatov dela, zanemarijo pa se sposobnosti vodenja in organiziranja. Te so 
težje ocenljive, zato pa nič manj pomembne. Posameznik se lahko z njimi izkaže, le če 
npr. dobi v izvedbo manjši projekt z nekaj izvajalci. Sistem dela mora omogočati, da ima 
vsakdo kdaj možnost sprejeti tak izziv. 

• Priznanje za delo: Sistem nagrajevanja je močno, a nikakor ne edino motivacijsko 
orodje. Nujen je tudi inovativni pristop. Nagrade so lahko tudi v drugačni, ne samo v 
denarni obliki. To je odvisno tudi od posameznikovih osebnih ciljev. Vsekakor  mora biti 
vsaka nagrada, pa naj bo to ustna pohvala ali denar ali napredovanje, posledica dobro 
opravljenega, za podjetje koristnega dela. Dana mora biti takoj. Naslovnik nagrade in 
tudi ostali zaposleni morajo jasno vedeti, za kaj je bila nagrada podeljena in kakšno 
delovanje se pričakuje tudi v prihodnosti.  

  
Dober sistem nagrajevanja torej deluje motivacijsko tudi na tiste, ki priznanja v določenem 
trenutku ne dobijo. Pri timskem delu vedno obstaja  dilema, ali naj bodo nagrade 
individualne ali timske. Strinjam se z avtorji (Hayes, 1997, str. 146), ki zagovarjajo, da je 
potrebno upoštevati oba vidika. Osebne nagrade posamezniku  pomenijo potrditev dobrega 
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dela in zagotavljajo, da bo prispeval svoj maksimum pri delu svojega tima. Istočasno pa 
timske nagrade povečujejo občutek pripadnosti in zavezanosti skupnemu cilju. Osnovna 
vodila pri postavljanju sistema nagrajevanja so torej (Picken, 1998, str. 47): 

- cilji so jasni, razumljivi in izvajalci jih sprejemajo za svoje, 
- nagrade so trdno povezane z izvedbo in želenim delovanjem, 
- merjenje delovanja je jasno in razumljivo, 
- povratna informacija o delovanju je takojšnja in nedvoumna, 
- sistem nagrajevanja je pravičen, 
- sistem nagrajevanja je fleksibilen in omogoča prilagajanje spremenjenim razmeram. 

 
Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na nižje potrebe, na zadovoljevanje  katerih predvsem 
vplivajo dejavniki, ki jih je Herzberg uvrstil med higienike. Predvsem je pri projektnem delu 
pomembna varnost zaposlitve. Udeleženci morajo vnaprej vedeti, da bodo po zaključku 
projekta vključeni v delo  naslednjega. V nasprotnem primeru obstaja velika nevarnost 
nepotrebnega odmikanja zaključka projekta, saj si delavci s tem podaljšujejo svojo 
zaposlitev. Za ustvarjalno klimo so pomembni tudi dobri odnosi z nadrejenimi in sodelavci. 
Konfliktom se popolnoma ne da izogniti. Velikokrat so celo produktivni, saj spodbujajo 
generacijo inovativnih idej. Vendar pa morajo biti znani in utečeni postopki razreševanja 
sporov, ki preprečujejo dolgotrajne zamere, in to ne na račun kvalitete odločitev. Potrebno je 
zagotoviti, da imajo pri odločitvah večjo in edino moč argumenti, ne pa položaji 
razpravljalcev na hierarhični lestvici podjetja.  
 
3.2.4 Kontroliranje  
 
Kontroliranje je neprestano odločanje z namenom izvedbe plana (Rozman, Kovač, Koletnik, 
1993, str. 254). Kontroliranje je izredno pomemben del vsakega projekta, saj v največji 
možni meri vpliva na porabljen čas, kakovost in stroške. Vključuje zbiranje, registriranje in 
sporočanje informacij v zvezi z izvajanjem projekta, ki omogočajo projektnemu managerju, 
da na osnovi dobljenih informacij primerja dejansko stanje s planiranim ter v primerih, ko 
pride do odstopanj od plana, z ustreznimi ukrepi popravi odstopanja. Končni rezultat 
kontroliranja so ukrepi, ki zagotavljajo planirano izvedbo. Ukrepi so odvisni od tega, kako 
velike so potrebe po ukrepih in od zmožnosti za izvajanje le-teh (Donnelly, Gibson, 
Ivancevich, 1998, str. 241). 
 
Pri kontroliranju projekta gre za sistematičen napor vseh posameznih udeležencev projekta, 
da primerjajo izvajanje projekta s planiranimi vrednostmi in da ocenijo, ali so dosežene 
vrednosti izvedenega v skladu s planiranimi standardi. 
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Da bi bila kontrola smiselna in uspešna, zahteva pripravljen plan in ustrezno organizacijo: 
nalogo, odgovornost in avtoriteto posameznikov, kajti le tako se ve, kdo je povzročil 
odstopanja in kdo bo opravil posledice. 

 
Odstopanja in vzroke zanje mora tim odkriti pravočasno. Zato mora tim vse kar si je zamislil 
evidentirati, spremljati in hkrati primerjati s planiranim. S temi primerjavami ugotovi ali 
planu sledi oziroma od njega odstopa. Bistvena značilnost kontrole je, da odstopanja ne more 
preprečiti. Kontrola, kontroliranje ali nadziranje je ravnalna funkcija, katere naloga je 
zagotavljati poslovanje v skladu s planiranim. Z ukrepi ravnalci odpravljajo vzroke 
odstopanj, predvsem posledice teh vzrokov, ter vračajo poslovanje v planirano stanje. 
Planiranje in nadziranje se med seboj in z izvedbo nenehno prepletata in ju je pogosto težko 
ločiti. 
 
Projektnim managerjem se v praksi zdi pomembnejše planiranje, ki je po njihovem mnenju 
bolj dolgoročno usmerjeno. Vendar planiranje ne more upoštevati vseh spremenljivk in zato 
prihaja do odstopanj. Tu nastopi kontrola, katere namen je odkriti odstopanja čimprej torej, 
ko so čim manjša, da se lahko čimprej sprožijo ustrezni ukrepi odprave odstopanj. 
 
S kontrolo projekta kontroliramo vse tisto, kar smo planirali in sicer: 

• izvajanje posameznih aktivnosti,  
• doseganje planiranih rokov, 
• doseganje števila zaposlenih in drugih virov in  
• doseganje stroškov. 

 
Osnova kontrole je ustrezna dokumentacija, ki jo pogosto jemljejo člani tima za odvečno, 
čeprav je v fazi spremljanja in kontrole projekta nujna. 
 
Vzroki zaradi katerih prihaja do odstopanj a od plana, so zlasti: neustrezno planiranje, 
spremembe v nepredvidljivem okolju in napake v izvajanju projekta. 
 
Kontrola projekta na osnovi primerjave dejanske izvedbe s planirano ugotavlja, ali se 
izvajajo aktivnosti projekta v pravem zaporedju, v planiranem času, s planiranimi sredstvi in 
stroški. V kolikor pa rezultati kontrole pokažejo odstopanja je naloga kontrole, da sproži 
ustrezne ukrepe za odpravo odstopanj in bo plan ustrezno izveden. V primeru, da plana ni 
mogoče doseči, mora podjetje popraviti plan tako, da bo projekt lahko izveden 
najučinkoviteje, to pomeni: z najustreznejšo kombinacijo časa in stroškov. 
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Pri spremembi plana moramo ponovno razporediti dane tvorce projekta in na novo planirane 
aktivnosti. Prednosti pri razporeditvi tvorcev imajo kritične aktivnosti, saj vsako podaljšanje 
ali skrajšanje le-teh vpliva na trajanje celotnega projekta. Zanemariti pa ne smemo tudi 
ostalih aktivnosti, ki lahko postanejo kritične, če jih ne izvedemo v okviru določenih meja, ki 
jih imamo.  
 
Hkrati moramo kontrolirati tudi stroške, ki nastanejo zaradi spreminjajočih se potreb, bodisi  
po zaposlenih ali ostalih poslovnih prvin projekta. Vsakokratna sprememba potrebne 
količine posamezne poslovne prvine projekta povzroča neke stroške. 
 
Za uspešno kontrolo projekta mora poleg plana obstajati tudi ustrezna organizacija. Kar 
pomeni, da morata biti odgovornost in zadolžitev vsakega posameznika v projektu natančno 
opredeljena. S tem pa mora biti tudi natančno določeno, kdo za odstopanje od plana 
odgovarja. 
 
Razlikujemo dva načina kontroliranja izvajanja aktivnosti projekta: periodično in sprotno 
kontrolo. Sprotna kontrola nam omogoča, da sproti popravljamo ugotovljene odklone 
dejanskega izvajanja aktivnosti projekta od načrtovanega, in je značilna za operativno 
odločanje. S tem vplivamo na pravočasno dokončanje posamezne aktivnosti in celotnega 
projekta. S periodično kontrolo pa le delno sproti spremljamo izvajanje posamezne 
aktivnosti projekta. Periode kontrole morajo biti v naprej določene in zavedene v planu. 
 
 
4. METODOLOGIJE IN FAZE PROJEKTA  
 

Projekt, kot proces, je sestavljen iz večih faz. Kot že omenjeno se je v 2. polovici 20. stoletja 
začela razvijati nova znanost – projektni management. Osnovna naloga omenjene znanosti je 
proučevanje, spoznavanje, analiziranje projektov, iskanje skupnih značilnosti projektov, 
iskanje, priprava ter razvoj tehnik, metod in metodologij, ki omogočajo zanesljivejše, boljše, 
učinkoviteje izvajanje projektov in s tem doseganje ciljev projektov. Tako se razvijajo 
različne projektne metodologije, kot je na primer metodologija PRINCE (Projects in 
Controlled Environment). Omenjena metodologija natančno opredeljuje faze, mejnike in 
organizacijo projekta. 
 
Za osnovno členitev projekta bi lahko vzeli že prej navedeno členitev nalog projektnega 
managementa na: planiranje, organiziranje, katerima sledi uveljavljanje/vodenje projekta in 
kontroliranje. Če dodamo še fazi začetek in zaključek projekta smo s tem opredelili bistvene 
faze projekta. 
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Obstajajo pa tudi druge razčlenitve projektov na faze, ki na tak ali drugačen način prepletajo  
že prej omenjene štiri osnovne faze projektnega managementa. Na primer Hauc loči v 
posameznem projektu štiri faze (Hauc, 1982, str. 39-47): programiranje zamisli projekta, 
koncipiranje (osnutek in sestava načrta), definiranje in izvajanje. 
 
Projekt začne nastajati, ko se pojavijo prve ideje in predlogi. Ko se ugotovi, da je projekt 
smiseln in mogoč – je to osnova za začetek iskanja rešitve. Nato se določi skupina ljudi in 
vodstvo, ki bo cilje tudi uresničila. To je faza programiranja zamisli projekta.  
 
V drugi fazi, t.j. koncipiranju, se določa potek predštudij (ugotavljanje sedanjega stanja), 
postavljajo se glavni in stranski cilji, opredelijo se posamezne naloge, določi se čas, v 
katerem morajo biti te naloge izvedene in nazadnje se določijo tudi vhodni viri, ki so 
potrebni za izvršitev nalog. Potrebno je pripraviti tudi predračun projekta in definirati 
projektno organizacijo na makro nivoju. 
 
Sledi faza definiranja (programiranja, planiranja), kjer se določita taktika izvajanja in 
projektni načrt. Razširijo se tudi naloge, ki se že pojavljajo v fazi koncipiranja (Rant, 1995, 
str. 12): 
- izbira metode dela in razvijanje novih metod dela,  
- definicija izvedbenega projekta, 
- določitev dejavnosti, njihovo trajanje, roki, viri, predračun stroškov,  
- navodila za izvedbo, 
- določitev izvajalne skupine, 
- razpisni pogoji za zunanje sodelavce/izvajalce,  
- izbira in najetje zunanjih izvajalcev, 
- zbiranje vseh potrebnih podatkov, 
- preizkus novih metod dela ter izdelava programskega projekta. 
 
Zadnja je faza izvajanja (Rant, 1995, str. 12), ko se razporedijo vsi sodelujoči in se določi 
vodja. Sledi: 
- izdelava operativnega plana izvedbe,  
- priprava izvedbene dokumentacije, 
- izobrazba in usposabljanje izvajalcev za izvedbo nalog,  
- razdelitev dela in dejanska izvedba, 
- uvedba projekta v uporabo, 
- testiranje, 
- primopredaja rezultatov projekta (izvedbeni projekt). 
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Med potekom navedenih faz pa se pojavlja tudi faza preverjanja oz. kontrola, katere naloga 
je preverjati izvajanje sprotnih nalog (Rant, 1995, str. 12). Možno je tudi, da pride do 
prekrivanja faz koncipiranja in definiranja, še posebej pri manjših podjetjih. Pogosto jasnih 
meja med posameznimi fazami ni. 
 
Do sedaj so bile predstavljene delitve projekta na faze. Znanost projektnega managementa pa 
je šla naprej in pojavile so se različne bolj ali manj podobne metodologije, ki pristopajo k 
procesu projektnega managementa še bolj natančno. Poleg faz opredeljujejo še zaporedja 
aktivnosti, dokumentacijo idr. V nadaljevanju si na primer poglejmo projektno metodologijo 
PRINCE, ki je mednarodno priznana in licencirana. V začetku je bila razvita predvsem za 
projekte razvoja informacjske tehnologije, a se je pozneje zaradi uspešnosti razširila na vsa 
področja projektnega dela. Gre za splošno metodologijo ravnanja s projekti tako, da so faze 
še vedno precej splošne, čeprav so detajlne in zelo dobro razdelane. 
 
4.1 Projektna metodologija PRINCE in faze projekta 
 
Metodologijo PRINCE (Project IN Controled Environment) je namenjena uspešnemu 
izvajanju raznovrstih projektov. Razvita je bila na zahtevo angleške vlade. Razvila jo je 
agencija CCTA (Central Computer and Telecomunication Agency) za potrebe nadzora 
porabe denarja, kakovosti izdelkov projekta in pravočasnosti izdelanih rešitev. Kot sem že 
omenil, je bila prva verzija metodologije razvita predvsem za projekte s področja razvoja 
informacijske tehnologije (IT). Kasneje se je metodologija, zaradi svoje prilagodljivosti, 
uveljavila na vseh področjih projektnega dela trenutno je veljavna verzija PRINCE 2.00, ki 
je namenjena vodenju vseh vrst projektov.  
 
Metodologija je standard in obveza za vodenje projektov v državni upravi Velike Britanije in 
temelji na podlagi originalnih priročnikov o vodenju projektov po metodologiji PRINCE. 
Uporablja se tudi pri projektih razvoja informacijskih sistemov. Metodologija se, kot ena 
izmed treh standardnih metodologij vodenja projektov, uporablja tudi v ostalih državah 
evropske skupnosti in je v skladu s standardi ISO 9000. 
 
Glavni namen razvoja in uvedbe metodologije je bil preseči prakso, v kateri se naloge, kjer 
bi bil primeren projektni pristop, lansirajo premalo organizirano in določeno. Prav tako je bil 
namen odpraviti ali vsaj znižati verjetnost glavnih razlogov za neuspeh nekaterih projektov 
kot so (Chadwick, 2000): 

• pomanjkanje koordinacije pri planiranju in uporabi virov, 
• pomanjkanje koordinacije pri planiranju in izvajanju aktivnosti, 
• pomanjkanje komunikacije med udeleženci na projektu, 



 59

• nepravilno planiranje časa, finančnih in ostalih virov, 
• pomanjkanje nadzora nad napredkom projekta, 
• pomanjkanje nadzora nad kakovostjo izdelkov projekta, 
• pomanjkanje podpore vodstva projektom. 

Vsi našteti razlogi vodijo v to, da so izdelki projekta neprimerni za uporabnika; da projekti 
trajajo dalj, kot bi lahko in da stanejo več denarja, kot bi bilo potrebno. Do danes je že 
znano, da je edini primerni način izvajanja obsežnih nalog - projektni pristop in z njim 
uporaba metodologije, ki zagotavlja planiranje, spremljanje in nadziranje vseh potrebnih 
izdelkov, aktivnosti in virov ter primerjavo s cilji projekta in merili kakovosti.  
 
Metodologija PRINCE obsega postopke in dokumente, ki pokrivajo vse faze življenjskega 
cikla projekta: pred začetkom izvajanja projekta, tekom izvajanja projekta in tudi po 
končanju projekta. Vse delo poteka v organiziranem okolju, ki ga sestavljajo: jasna 
organizacija z natančno definiranimi nalogami in odgovornostmi za vse vloge ter natančno 
definirani postopki. 
 
Metodologija je primerna tudi pri projektih, kjer sodelujejo zunanji izvajalci, saj vnaša 
enotna pravila sodelovanja med naročnikom (uporabnikom) in izvajalci. Tako harmonizira 
odnose med udeleženci na projektu, rezultate in tudi okolje projekta. 
 
Osnovni priročnik metodologije PRINCE opisuje elemente metodologije, ki so primerni za 
izvajanje vseh projektov ne glede na področje in vrsto. Poglavja so sledeča: Uvod v 
metodologijo, Organiziranost projekta, Planiranje projekta, Nadziranje projekta in poročanje, 
Postopki vodenja projekta, Projektna dokumentacija, Nadziranje kakovosti, Spremljanje 
razvoja izdelkov, Obvladovanje tveganj, Izdelki, Obrazci in Slovar. 
 



 60

Slika 5: Splošna organizacijska struktura projekta 

Vir: Chadwick, 2000. 
 
Metodologija predvideva planiranje in vodenje izvajanja projektov z definiranimi 
aktivnostmi in rezultati, ki ob planiranih ciljih, virih in merilih kakovosti, poteka v 
nadzorovanem okolju. Temelj nadzorovanega okolja je jasno določena organizacijska 
struktura, kjer so našteti nosilci vlog, njihove naloge in odgovornosti ter pravila poročanja in 
nadziranja. 
 
Metodologija razdeli projekt v več med seboj prepletenih faz (Chadwick, 2000):  
 
1. Organiziranje projekta: Metodologija išče v okviru organizacijske strukture možnosti za 
organizacijsko strukturo konkretnega projekta. Nekatere vloge v organizacijski strukturi 
morajo biti obvezno zasedene (projektni svet, vodja projekta), druge pa so aktualne samo pri 
kompleksnejših projektih oziroma pri projektih, kjer so poudarjeni določeni elementi (npr. 
vodja faze, skrbnik izdelkov). Za vsako od vlog na projektu metodologija opisuje osnovne 
odgovornosti in naloge.  
 
2. Planiranje projekta: Metodologija opisuje postopek in tehnike planiranja, ki temeljijo na 
izdelkih projekta. Rezultat planiranja, ki se izvaja skozi celoten življenjski cikel projekta so 
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plani na različnih nivojih. Plan projekta in plane posameznih faz izdelamo na projektu 
vedno, plane na nižjih nivojih pa samo po potrebi. 
 
3. Nadziranje projekta in poročanje: Metodologija opredeljuje tudi fazo nadziranja in 
poročanja, torej mehanizme nadzora in poročanja na projektu. Opisane so različne vrste 
nadzornih točk, postopki nadziranja, oblika in vsebina poročil ter odgovornosti nosilcev vlog 
v organizacijski strukturi pri nadziranju in poročanju. 
 
4. Postopki vodenja projekta: metodologija natančno določa aktivnosti in zaporedje, od 
začetka do zaključka vodenja projekta. Opredeljuje tudi naloge in odgovornosti, izdelke in 
obrazce znotraj teh aktivnosti. 
 
5. Vodenje projektne dokumentacije: Ustrezno vodenje projektne dokumentacije je 
predpogoj za uspešno delo na projektu in za varnost podatkov o projektu. V metodologiji so 
specificirani postopki za: izdelavo, posredovanje, shranjevanje in arhiviranje dokumentov, ki 
nastajajo na projektu. Opredeljene so tudi projektne mape in njihova struktura ter njihov 
skrbnik. 
 
6. Nadziranje kakovosti izdelkov projekta: Pomembno je, da izdelki projekta ustrezajo 
merilom kakovosti, ki so bili postavljeni ob vzpostavitvi projekta. Metodologija priporoča 
postopke, ki omogočajo ustrezno preverjanje kakovosti izdelkov, poleg tega pa predvideva 
tudi posebne vloge na projektu, ki so zadolžene za kakovost. Metodologija pozna tri vrste 
izdelkov: 

• izdelki vodenja: Izdelki vodenja nastajajo pri planiranju in nadzoru projekta. Med 
izdelki vodenja je še posebej pomemben Vzpostavitveni dokument projekta, ki 
združuje vse elemente za uspešen začetek projekta (organizacijska struktura, plani, 
pravila nadzora in poročanja), 

• izdelki kakovosti: Izdelki kakovosti nastanejo pri ocenjevanja kakovosti izdelkov 
projekta, 

• tehnični izdelki: Tehnični izdelki so izdelki, zaradi katerih se projekt izvaja. Za 
vsako posamezno področje, vrsto projekta ali celo posamezen projekt jih je potrebno 
posebej opredeliti. 

 
7. Spremljanje razvoja projekta: Pri projektih z veliko izdelki predstavlja pomemben del 
vodenja tudi spremljanje razvoja izdelkov. Spremljanje razvoja izdelkov obsega 
evidentiranje izdelkov, nadzor nad njimi ter spremljanje statusa in verzije. Metodologija 
predlaga postopke, ki se izvajajo v teku projekta in tudi po zaključku projekta. 
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8. Obvladovanje tveganja na projektu: Evidentiranje dejavnikov tveganja in ocena 
skupnega tveganja projekta imata pomemben vpliv na izvedbo projekta. Pomemben 
metodološki pripomoček pri oceni tveganja je kontrolni seznam tveganj, ki je lahko skupen 
za določeno vrsto projektov ali pa specifičen za projekt.  
  
Kot je bilo že omenjeno v poglavju o namenu metodologije, uporaba predstavljene 
metodologije zagotavlja ustrezno planiranje, spremljanje in nadziranje izdelkov, aktivnosti in 
virov na projektu. 
 
Kot bistvena slabost metodologije se navaja njena splošnost (Chadwick, 2000), saj se ne 
dotika specifik posameznih področij projektov detajlno in jo je zato treba kombinirati s 
specialnimi strokovnimi znanji. 
  
Prednosti uporabe omenjene licenčne metodologije PRINCE so naslednje (Bentley, 1997): 

• usmerjena je v izdelke projekta, 
• zagotavlja vključevanje uporabnika, naročnika in izvajalca, 
• zahteva pripravo na projekt - faza vzpostavitve projekta, 
• zahteva plan zagotavljanja kakovosti izdelkov projekta, 
• zahteva plan izvajanja projekta, 
• zahteva natančno opredeljene naloge in odgovornosti vlog na projektu, 
• predpisuje enotni način vodenja projektne dokumentacije, 
• je splošno uporabna in prilagodljiva za vse velikosti in vrste projektov, 
• predvideva nadzor nad dejavniki tveganja, 
• predvideva spremljanje razvoja izdelkov. 

 
Bistvene koristi, ki naj bi jih vpeljava projektne metodologije PRINCE prinesla so (Bentley, 
1997): 

• povečanje učinkovitosti projektov v celoti (sprejem te filozofije pri vsem delu), 
• poslovna utemeljitev projektov (harmonizacija ciljev, vložkov in rezultatov), 
• stalen nadzor nad viri (kadri, sredstva, čas) skozi celotni življenjski cikel projekta. 
 

S poenotenjem vseh elementov projekta je dosežena preglednost vseh projektov v nekem 
projektnem okolju, kar omogoča neposredne primerjave in odpravo šibkih mest. Skozi 
celotno trajanje življenjskega cikla projekta je zagotovljen ustrezen nadzor nad uporabo 
virov, kar omogoča njihovo enakomerno in optimalno izrabo.  
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Metodologija predvideva delitev odgovornosti za uspeh projekta med uporabnika 
(naročnika) in izvajalca. Tako vsi vpleteni skrbijo za koristi projekta in ne samo ena ali 
druga stran. Poenotenje postopkov in dokumentov v nekem okolju v veliki meri zmanjša 
možnost nesporazumov in s tem odpravi nepotrebne stroške, ki pri tem nastanejo. Nad 
dokumentacijo projekta se izvajajo enotni postopki upravljanja z dokumenti (kreiranje, 
ocenjevanje, shranjevanje, posredovanje). Dokumentacija se shranjuje na enem mestu, 
omogočena njena uporaba po zaključku projekta, kreira pa se tudi zbirka znanja, ki ostane 
tudi potem, ko nek strokovnjak zapusti to okolje. 
 
Obseg administrativnih del, je prilagodljiv velikosti in vrsti projekta. Sčasoma, ko uporaba 
metodologije postane vsakodnevna praksa, se lahko posameznik na projektu posveti 
nemotenemu opravljanju strokovnih nalog in ne izgublja časa z odvečno administracijo. 
 
V okviru znanosti projektnega managementa pa so se skladno s prakso razvoja 
informacijskih sistemov razvile specifične metodologije razvoja informacijskih projektov. 
  
4.2 Metodologije razvoja informacijskih sistemov  
 

Informacijski sistemi so večinoma zelo kompleksni. Hkrati gre za specifično dejavnost, tako, 
da uporaba same splošne projektne metodologije ne zadošča. Le-to morajo zato projektni 
managerji projektov razvoja informacijskih sistemov preplesti s samo metodologijo razvoja 
oz. načrtovanja informacijskih sistemov. Pomeni, da morajo pri načrtovanju in izgradnji le-
tega, slediti izbrani celoviti metodologiji, ki jih čim bolj zvezno in natančno vodi od začetka, 
preko vmesnih faz do končnega cilja, to je do uporabne programske rešitve. Taka 
metodologija mora biti sistematična, jasna in celovita ter naj vsebuje, oziroma opredeljuje 
naslednje elemente (Kovačič, Vintar, 1994, str. 30): 
• opredelitev ključnih razvojnih faz in njihovega sosledja, 
• vsebinski opis vsake faze z opredelitvijo ključnih aktivnosti, 
• navodila za izvedbo aktivnosti, 
• prikaz metod in tehnik za izvedbo  posameznih aktivnosti, 
• opredelitev zahtevanih rezultatov vsake faze in kriterijev za kritično ovrednotenje 

rezultatov  posameznih  faz, 
• navodila glede organizacijskih, kadrovskih ter tehničnih pogojev, ki so pomembni pri 

uporabi metodologije, ter 
• opredelitev področja uporabnosti. 
 
Vse te zahteve se nanašajo na idealno metodologijo, ki je verjetno še ne poznamo. Obstajajo 
pa metodologije, ki se po svoji uporabnosti od primera do primera razlikujejo. Zaenkrat 
nekatere metodologije bolj pokrivajo analizo, druge oblikovanje itd.  
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Uporaba pravilno izbrane metodologije razvoja informacijskega sistema je zelo pomembna, 
saj daje celotnemu projektu neke vrste smer. V kolikor ni izbrana primerna metodologija 
razvoja informacijskih sistemov oz. ni jasno definirana pogosto prihaja do odstopanj od 
plana kot so na primer: dolge razvojni faze IS, nizka produktivnost zaposlenih, tveganja pri 
kvaliteti končnega proizvoda, odstopanje nastalega IS od načrtovanega, visoki stroški 
razvoja in vzdrževanja, idr. Odpravljanje teh problemov vzame dosti časa in sredstev, še 
posebno če se pojavijo v kasnejših fazah izgradnje IS. Veliko bolje je nameniti pozornost 
njihovemu preprečevanju kot odpravljanju. To pa lahko dosežemo le s skrbnim in natančnim 
planiranje ter učinkovito kontrolo v okviru izbranega pristopa,koncepta in metodologije 
razvoja informacijskega sistema in projektne metodologije. 
 
Slika 6: Stroški popravljanja začetnih napak glede na čas odkritja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Gradišar, Resinovič, 1993, str. 277. 
 
4.2.1 Različni pristopi k razvoju informacijskih sistemov 
 
Glede na pristop na katerem temelji določena metodologija za načrtovanje informacijskih 
sistemov (naprej IS) ločimo tri osnovne  skupine: 
• Postopkovno usmerjene metodologije (angl.: process driven approach). Tradicionalni 

pristop gradnje IS. Temeljna komponenta pri razvoju IS je proces. Podatki morajo 
izhajati iz funkcij oz. procesov. 

• Podatkovno usmerjene metodologije (angl.: data driven approach). Bistvenega pomena 
so vhodni  in izhodni podatki. Najprej se definirajo podatkovne strukture in šele nato 
funkcije nad njimi oz. proceduralne komponente. 

• Informacijsko usmerjene metodologije (angl.: information driven approach). Vsebuje 
sestavine obeh pristopov. Osnova za gradnjo IS je logični model podatkov, ki vsebuje 
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vse entitete in relacije med njimi ter predstavlja informacijske potrebe v celotni 
organizaciji. Proces razvoja IS se prične z analizo podjetja na strateškem nivoju, z 
ugotovitvijo poslovnih ciljev in informacijskih potreb. Procedure izhajajo iz podatkov. 

 
Prednost postopkovno usmerjenemu pristopu so dajale predvsem strukturne metodologije. 
Sem spadajo metodologije, ki so jih razvili avtorji kot so: Gene, Sarson, Yourdon, De 
Marco, idr. Metodologije s podatkovnim pristopom pa so bile razvite predvsem v 
osemdesetih letih, avtorji teh metodologij so: Orr, Jackson, Warnier, idr. 
 
Oba pristopa sta približno enako uporabna za načrtovanje IS, odločitev o uporabi in izboru 
pa je odvisna od načrtovalca. S časom je postala meja med obema pristopoma vse manj 
izrazita, rezultat tega je nastanek metodologije z informacijskim pristopom npr. 
informacijski inženiring, objektne metodologije, metodologija MSF, RUP, UML, TAD idr. 
 
4.2.2 Osnovni koncepti razvoja IS 
 
Večino obstoječih metodologij načrtovanja IS bi lahko razvrstili v naslednje osnovne 
koncepte: 
• tradicionalni koncept, 
• življenjski cikel sistema, 
• prototipni pristop, 
• razvoj s strani končnih uporabnikov, 
• uporaba programskih paketov. 
 
Izbira pravega pristopa je odvisna od konkretne situacije in problema, ki ga rešujemo. 
Pogosto je uspešna tudi njihova kombinacija.  
 
Glavna značilnost tradicionalnega koncepta je v tem, da informatik pri razvoju programske 
rešitve ne sledi nobenemu formalnemu postopku. Razvijanje informacijskega sistema poteka 
predvsem na podlagi njegovih izkušenj. Prednost tega pristopa je v tem, da ima informatik, 
kot tudi uporabnik veliko svobode pri razvoju informacijskega sistema. Hkrati pa je ta 
prednost tudi slabost, saj so dobljeni rezultati ponavadi slabši. Verjetnost, da bo pristop 
uspešen, se manjša z njegovo velikostjo.  
 
Večina strukturnih metodologij sledi pristopu življenjskega cikla sistema. Pristop na osnovi 
življenjskega cikla poteka fazno, od tod izvira tudi njegovo ime. Razdeljen je na naslednje 
štiri osnovne faze in podfaze: 
1. Začetek 

• študij izvedljivosti 
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• načrtovanje projekta 
2. Razvoj 

• podrobna analiza zahtev 
• zasnova notranje zgradbe sistema 
• nabava in namestitev strojne opreme 
• programiranje (kodiranje, testiranje, dokumentiranje) 
• testiranje sistema 
• dokumentiranje sistema 

3. Uvajanje 
• načrtovanje uvajanja 
• urjenje uporabnikov 
• prehod na nov sistem (vzporeden, neposreden, postopen, piloten) 
• testiranje ustreznosti 
• spremljanje delovanja sistema 

4. Izvajanje in vzdrževanje 
• podpora tekočemu delu 
• vzdrževanje 

    
Prototipni pristop se močno razlikuje od pristopa na osnovi življenjskega cikla proizvoda. 
Osnovna ideja razvoja s pomočjo prototipa je izgradnja delujočega prototipa, ki ga kasneje 
ustrezno dopolnjujemo in spreminjamo. Osnovne značilnosti takega pristopa so: 
• podpora evolucijskemu, hevrističnemu  pristopu, 
• načrtovalnost, razvojnost in pospešenost, 
• so alternativa standardnim metodam, 
• temeljijo na jezikih četrte generacije. 
 
Prototipni pristop ima v primerjavi z drugimi,  po Jenkinsu, ki ga navajata  (Gradišar, 
Resinovič, 1993, str. 284), naslednje prednosti: 
• kratek razvojni čas, 
• hitra delujoča rešitev, 
• nizki razvojni stroški, 
• uporabnik je tesno vključen v proces, 
• učinkovita uporaba človeških in tehničnih sredstev. 

 
Razvoj s pomočjo prototipa poteka po fazah, ki se lahko ponavljajo in tudi deloma 
prekrivajo: 
• definiranje informacijskih potreb uporabnika, 
• razvoj prototipa, 
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• uporaba prototipa za razjasnitev in dopolnitev potreb uporabnika, 
• izboljšanje prototipa. 
 
Glede na značilnosti tega pristopa se predlaga njegova uporaba  v naslednjih primerih ko: 
• z drugimi metodami ne bi pravočasno izdelali sistema, 
• se razvija  manjši in obvladljivejši sistem, 
• so nezadostno definirane zahteve uporabnika, 
• je sistem namenjen podpori pri odločanju ali generiranju poročil, 
• se testira neka ideja in bi bila uporaba drugih možnosti predraga, 
• je predvidena manjša uporaba sistema, 
• je pomembna enostavna in uporabniku prijazna uporaba. 
 
V nekaterih drugih primerih uporaba tega pristopa ni priporočljiva: 
• če razvijalec orodja ne pozna dobro, 
• kadar ne moremo uporabiti že obstoječih modulov v podjetju, 
• vodstvo ne podpira takega razvoja, 
• če uporabnik ne sodeluje dovolj z razvijalcem. 
 
V zadnjem času se je uveljavil tudi pristop znan kot razvoj s strani končnih uporabnikov – 
EUC (angl.: End User Computing). Po tem pristopu lahko uporabniki sami razvijajo zlasti 
manj obsežne informacijske sisteme na svojem področju, ki ga dobro poznajo. Na voljo 
imajo razne integrirane pakete, tabele ter baze podatkov, ki jih vključujejo v svoj IS. K 
takemu načinu razvoja jih spodbujajo dejavniki kot so: 
• rešitve, ki jih izdelajo poklicni informatiki ne ustrezajo vedno zahtevam uporabnika  
• uporabnik sam lahko dosti hitreje pride do rešitve, 
• formaliziran postopek razvoja je pogosto preveč zapleten za razvoj manjših programskih 

rešitev, 
• mnoge informacijske rešitve lahko uporabniki razvijejo sami. 
 
Seveda je tak pristop le omejeno uporaben, saj na tak način ni mogoče razviti večjih 
integriranih/povezanih informacijskih sistemov. Slabost pristopa je tudi v otežkočenem, če 
ne celo nemogočem povezovanju posameznih EUC rešitev v enoten informacijski sistem. 
Prav tako, pa EUC ni izvedljiv brez sodelovanja pravih strokovnjakov z znanjem s področja 
informatike. 
 
Prednosti za uporabnika, ki jih prinaša EUC so naslednje: 
• več svobode  pri razvijanju in uporabi programske rešitve, 
• nižji stroški razvoja, 
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• možnost raznih dodatnih storitev npr. grafično oblikovanje, delo s preglednicami, 
• uporabnik bolje zadovolji svoje zahteve. 
 
Poleg omenjenih prednosti za končne uporabnike, se pojavljajo še naslednje značilnosti: 
• oddelki za informatiko so razbremenjeni in se lahko posvetijo obsežnejšim projektom, 
• uporabnik je odgovoren za svoje rešitve in jih osebno vzdržuje. 
  
Veliko število podjetij, ki se srečujejo s podobnimi problemi zagotavlja trg uporabniškim 
programskim paketom. To so aplikacije, ki zagotavljajo pokrivanje osnovnih 
informacijskih potreb podjetij. Sestavljene so iz mnogih modulov, ki jih je mogoče 
prilagoditi tudi nekaterim specifičnim zahtevam organizacije. Na splošno velja, da je bolje 
kupiti ustrezno programsko rešitev, kot pa jo razvijati v lastni organizaciji. Prednosti nakupa 
že obstoječega programa so: 
• skrajšanje časa uvedbe novega sistema, 
• ekonomska upravičenost, 
• zagotovljeno vzdrževanje in dokumentacija, 
• izdelava s strani strokovnjakov. 
 
Prisotne so tudi nekatere slabosti, ki se nanašajo na: 
• nezadostno pokrivanje zahtev  podjetja, 
• ne prinaša zadostne konkurenčne prednosti. 
 
4.2.3 Pregled osnovnih značilnosti in faz metodologij za načrtovanje in 
razvoj IS 
 
V nadaljevanju bom predstavil osnovne značilnosti nekaterih metodologij za načrtovanje in 
izgradnjo informacijskega sistema. Izbral sem nekaj najpogosteje uporabljenih metodologij: 
• strukturirana sistemska analiza (SSA), 
• strukturirano definiranje zahtev (SDZ), 
• informacijski inženiring (II), 
• računalniško podprto programsko inženirstvo (CASE1), 
• metodologija TAD, 
• Microsoftova metodologija MSF ter 
• metodologija »Rational Unified Process«. 
 

                                                           
1 CASE – Computer Aided Software Enginering 



 69

4.2.3.1 Strukturirana  sistemska analiza 
 
Strukturirana sistemska  analiza je nastala v sedemdesetih letih in je tipičen primer 
postopkovno usmerjene metodologije. Naslanja se na življenjski cikel sistema in je 
sestavljena iz podrobno razčlenjenih korakov. Osredotoči se predvsem na fazo analize. 
Zaradi svoje razčlenjenosti sili načrtovalca v natančno zaporedje faz, kar zmanjšuje 
verjetnost spregleda kakšnega pomembnega dejavnika informacijskega sistema. 
Metodologija je sestavljena iz treh glavnih faz: 
1. sistemska analiza, 
2. sistemski dizajn – načrtovanje ter 
3. implementacija - vzpostavitev sistema. 
 
V okviru sistemske analize poskušamo definirati problem, določiti elemente sistema in 
določiti povezave med njimi. Prav tako opredelimo meje sistema in povezave sistema z 
okoljem. Fazo sistemske analize sestavljajo naslednji koraki: 
• definiranje problema, 
• študij izvedljivosti ter 
• strukturirana analiza. 
 

Definiranje problema obravnava cilje sistema, določa njegove meje ter poskuša oceniti 
razpoložljiva sredstva za realizacijo informacijskega sistema. To je bistvena faza načrtovanja 
IS, saj so možni različni pogledi na probleme sistema. Če jih IS ne pokriva v dovolj veliki 
meri,  je seveda neuporaben. Sestavljena je iz dveh podfaz: strategija iskanja in cilji sistema. 
V fazi strategiji iskanja mora načrtovalec opredeliti načine pridobivanja informacij. Določiti 
mora informacijske vire (uporabniki sistema, dokumenti, obrazci, razna poročila), postopke 
iskanja informacij (priporoča se pogovor z vsakim uporabnikom začenši z najvišjimi po 
hierarhiji podjetja) ter sredstva za pridobivanje informacij (intervjuji, ankete ter druga 
sredstva). V okviru faze določanja ciljev sistema je potrebno določiti cilje bodočega sistema. 
Ti naj bodo realistični in dosegljivi. V primeru prenovitve poslovnega procesa lahko nove 
cilje opredelimo, kot odpravljanje obstoječih pomanjkljivosti.  
 
Fazi definiranja problema sledi študij izvedljivosti. Ker so bili cilji definirani že v predhodni 
fazi, se tukaj osredotočimo na iskanje poti in načinov za dosego teh ciljev. SSA predvideva 
dve fazi znotraj študija izvedljivosti: 
• splošne rešitve in 
• ovrednotenje rešitev 
 
V fazi splošnih rešitev moramo najti možne rešitve ter jih predstaviti uporabniku. Te splošne 
rešitve v naslednji fazi, kot lahko sklepamo že iz njenega imena, poskušamo ovrednotiti. Pri 
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vrednotenju je potrebno upoštevati tehnične, operativne ter ekonomske dejavnike. Rezultat te 
faze je v danem trenutku optimalna rešitev. 
 
Z naslednjo fazo, strukturirano analizo, omogočimo uporabniku jasen prikaz zamišljene 
rešitve. Pri doseganju tega si pomagamo z: 
• diagrami toka podatkov ( DTP/DFD2) 
• podatkovnim slovarjem 
• strukturirano angleščino / slovenščino 
• drevesi / tabelami odločitve 
 
Naslednjo fazo SSA sistemsko načrtovanje obravnavamo kot tehnično odvisno dejavnost. 
Ukvarja se z definiranjem tehnične zasnove IS, na podlagi logične definicije sistema, ki smo 
jo razvili  v prvi fazi. Ločimo pet podfaz, ki sestavljajo sistemski dizajn (Eliason, 1990, str. 
5): 
• vhodne zahteve, 
• izhodne zahteve, 
• zahteve po datotekah in bazah podatkov, 
• zahteve po računalniških programih ter 
• zahteve po kontrolah podatkov. 
 
Tretja in zadnja faza SSA, Implementacija – vzpostavitev sistema, predstavlja postopek 
preoblikovanja rezultatov predhodnih faz v konkretno programsko rešitev. Sestavljajo jo 
postopki, ki jih pogosto zasledimo pod skupno oznako programsko inženirstvo3. 
Podfaze vzpostavitve ali implementacije sistema so (Eliason, 1990, str. 7): 
• nabava potrebne in ustrezne strojne ter programske opreme, 
• programiranje, kodiranje algoritmov v ustrezen programski jezik, 
• testiranje in odpravljanje napak ter 
• zagon ter prehod iz starega na nov sistem. 
 
4.2.3.2 Strukturirano definiranje zahtev 
 
SDZ metodologija, ki jo je razvil Ken Orr, temelji na izhodno usmerjenem načrtovanju 
(output – oriented design). Značilnost izhodno usmerjenih načrtovanj je celovitost, jedrnatost 
in razumljivost. Upošteva se koncept "od podrobnega k splošnemu" (bottom-up). S pomočjo 
metodologije SDZ definiramo tako probleme, kot tudi izhode (izpis, račun itd.). To je 
mogoče samo s sodelovanjem uporabnika. 
 
                                                           
2 DFD – Data Flow Diagram 
3 SE – Software Engeniring 
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Rezultati uporabe metodologije SDZ so (Orr, 1981, str. 120): 
• definicija osnovnih outputov (načrt, model, zgradba, odločitvena in računska pravila, 

frekvenca izhodov in odzivni časi) 
• slovar podatkov, ki vsebuje definicije logičnih datotek, zapisov, podatkovnih elementov 
• definicije omejitev in pogojev za delovanje sistema 
• definicije tveganj in koristi, ki so pogojene z realizacijo različnih variant 
 
Metodologija je sestavljena iz dveh faz: 
1. logično definiranje zahtev in 
2. fizično definiranje zahtev 
 
Prva faza, logično definiranje zahtev, nam omogoča definicijo glavnih izhodov in slovarja 
podatkov. Načrtovalec poskuša ustvariti celovit funkcionalni načrt IS in opredeliti zahteve 
sistema. Sestavljena je iz naslednjih podfaz: 
• definiranje konteksta sistema (entitetni diagram na nivoju uporabnika, združeni entitetni 

diagram na nivoju uporabnika, entitetni diagram na nivoju sistema, cilji sistema) 
• definiranje funkcij sistema (definicija glavne linije, določitev namena sistema, analiza 

funkcionalnih procesov, opredelitev funkcij za podporo odločanja) 
• definiranje rezultatov sistema (identifikacija glavnih izhodov, definiranje glavnih 

izhodov, definiranje organizacijskih ciklusov) 
 
Naslednja faza, fizično definiranje zahtev, je nadaljevanje predhodne faze – logičnega 
definiranja in se ukvarja s pretvarjanjem logičnih zahtev v fizične. Odgovarja na vprašanje, 
kako bo sistem zgrajen. Koraki te faze so: 
• definiranje pogojev (ugotavljanje dejavnikov, ki vplivajo na gradnjo IS, npr. 

razpoložljiva in zahtevana računalniška oprema, zaščita itd.) 
• definiranje alternativnih rešitev (preučevanje več različnih alternativ, tudi nakup že 

izdelanega paketa) 
• ugotavljanje koristi in tveganj za vsako  alternativo 
• izbor rešitve (na podlagi podrobne analize in ob upoštevanju različnih dejavnikov se 

vodstvo, ob podpori analitika, odloči za sprejem ene od predlaganih rešitev) 
• izdelava končnega dokumenta o definiranju zahtev ( izdelati je potrebno povzetke in 

urediti dokumentacijo, tako da bodo zajete vse ugotovitve analitikov) 
 
4.2.3.3 Informacijski inženiring 
 
Informacijski inženiring je celovita zbirka postopkov in tehnik, ki nastopajo v vseh fazah 
izgradnje IS. Metodologija stremi k sistematičnemu razvoju, interakciji z okoljem in 
izvajanju ustrezne kontrole usklajenosti podatkov. Razvoj je postopen in se izvaja po načinu 
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"od splošnega k podrobnemu" (top-down). Uporablja tehnike, ki so podprte s programskimi 
orodji. 
 
Najpomembnejše značilnosti informacijskega inženiringa so (Martin, 1989, str. 24): 

• njegov cilj je popolnoma avtomatiziran podatkovni in aplikacijski razvojni proces  
• opredeljuje, kako lahko informatika najbolje pomaga strateškim ciljem ravnateljstva  
• uporaba prototipov  
• osnovan je na lahko razumljivih diagramskih tehnikah  
• uporablja CASE orodja za povezavo diagramov z orodji četrte generacije  

 
Metodologijo informacijskega inženiringa najbolj nazorno predstavimo s piramido. Ta ima 
tri strani, ki predstavljajo: 

• podatkovno organizacijo  
• aktivnosti, ki se izvajajo na teh podatkih  
• tehnologijo, ki se uporablja pri realizaciji informacijskega sistema  

 
Vse tri vidike informacijskega sistema je potrebno opazovati od najvišje - vodstvene 
perspektive,  do najpodrobnejše razdelane implementacije.  
 
Slika 7: Piramida informacijskega inženiringa 

Vir: Martin, 1989, str. 27. 
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Za "Top down" pristop oziroma po slovensko "z vrha navzdol" je značilno, da se sprehodimo 
skozi vse faze informacijskega inženiringa, začenši s fazo strategije, sledi analiza, 
načrtovanje in končno izvedba. Opustitev ali zanemarjanje določene faze lahko povzroči 
velike probleme pri nadaljnjem delu.  
 

• Strategija: Na vrhu piramide imamo opravka s strateškim planiranjem podatkov, 
aktivnosti ter tehnologije. Planiranje informacijskega sistema mora biti tesno 
povezano s planiranjem poslovnega sistema kot celote. Na tem nivoju je potrebno 
zagotoviti dobro sodelovanje med upravo in informatiki. Le tako bo informacijski 
sistem učinkovito služil svojemu namenu.  

• Analiza: Na drugem nivoju se zgradijo logični modeli podatkov, potrebnih pri 
delovanju poslovnega sistema, aktivnosti ter tehnologije, ki se bo uporabila pri 
shranjevanju in obdelavi podatkov. Tukaj si postavimo vprašanje "kaj mora biti 
narejeno " in ne "kako mora biti narejeno".  

• Načrtovanje: Tretji nivo se nanaša na podrobnejšo definicijo podatkov, aktivnosti in 
tehnologije (programska in strojna oprema, ki jo nameravamo uporabiti).  

• Izvedba: Na dnu piramide se nahajajo vse tiste aktivnosti, ki so povezane z izgradnjo 
fizične podatkovne baze in aplikacij, ki dostopajo do teh podatkov uporabljajoč 
izbrano programsko in strojno opremo.  

 
Rezultat so informacijski sistemi, ki so zgrajeni z aktivno udeležbo končnih uporabnikov ter 
omogočajo aktivno povezovanje na horizontalni ravni v podjetju. 
 
4.2.3.4 Računalniško podprto programsko inženirstvo (CASE) 
 
CASE je računalniško podprto programsko inženirstvo in predstavlja uporabo računalniških 
podprtih sistemov za bolj učinkovit, natančen in celovit proces analize, načrtovanja, razvoja 
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in vzdrževanja informacijskega sistema (Gradišar, Resinovič, 1993, str. 296). CASE 
tehnologija je kombinacija razvojnih orodij in metod ter zajema celotno problematiko 
razvoja IS. Zamudno ročno uporabo metod načrtovanja IS nadomeščajo generatorji obrazcev 
in poročil, avtomatizacija strukturnih diagramov, vodenje projektov ipd. 
 
Glede na podpiranje posameznih faz v razvoju IS lahko ločimo tri nivoje CASE orodij: 
• zgornji - zajema problematiko celotnega poslovnega okolja podjetja in planiranje. 
• srednji - osredotoči se predvsem na področje sistemske analize in načrtovanja 
• nižji – podpora pri fizičnem razvoju informacijskega sistema 
 
Prednosti uporabe CASE orodij pred drugimi načini razvoja informacijskih sistemov so med 
drugim tudi (Gradišar, Resinovič, 1993, str. 296): 
• večja učinkovitost, ki je rezultat uporabe že pripravljenih in preskušenih metod ter 

programskih modulov 
• večja konsistentnost, ki jo omogoča boljša uskladitev elementov rešitve in večja 

standardizacija 
• manj napak, kar je posledica večje konsistentnosti 
• manj dela pri popravljanju napak 
• nižji stroški vzdrževanja zaradi sistematičnih formatov in standardov 

 
Bistvo CASE metodologije je torej uvajanje sistematizacije in avtomatizacije na področju 
načrtovanja in razvoja IS. Omogočena je uporaba računalniško podprtih strukturnih tehnik, 
kar pripomore h krajšemu razvojnemu ciklu IS.  
Prav tako kot ostali načini načrtovanja in razvoja IS, imajo tudi CASE orodja nekaj slabosti. 
To so: 
• relativno visoka cena orodij, 
• visoki stroški uvajanja orodij in šolanja, 
• zahtevajo spremembo pri ustaljenih načinih dela, kar lahko povzroči težave pri 

obstoječih kadrih, 
• zahteva se uvajanje projektnega pristopa pri delu in vodenju. 
 
4.2.3.5 Objektna metodologija TAD 
 
Metodologija »Tabelarni razvoj aplikacij« oziroma krajše TAD predstavlja alternativo 
metodologijam, ki za modeliranje realnega sveta uporabljajo različne vrste diagramskih 
tehnik. Za preslikavo realnosti v model uporablja metodologija TAD niz različnih tabel s 
pomočjo katerih opisuje delovanje sistema. 
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Metodologija TAD (Damij, 2001) je objektno orientirana in je namenjena razvoju 
informacijskih sistemov. S pomočjo predpisanih korakov oziroma uporabe predpisanih tabel 
pokriva vse faze razvoja informacijskega sistema. Vsebuje tudi fazo prenove poslovnih 
procesov. Sestavljena je iz naslednjih faz: 
• definiranje problema, 
• analiza delovanja sistema, 
• prenova poslovnih procesov, 
• objektni model sistema, 
• načrtovanje sistema in  
• implementacija sistema. 
 
V prvih treh fazah se postopno oblikujejo tabele, z analizo katerih nato v naslednjih treh 
fazah izdelamo objektni model sistema, načrt sistema in na koncu sistem tudi 
implementiramo. 
 
Pri definiranju problema metodologija izhaja iz noizov intervjujev od najvišjega vodstva 
navzdol. Pri definiranju vključuje obvezno strategijo podjetja, kot tudi taktične cilje. Kot 
rezultat prve faze dobimo tabelo entitet, ki je neke vrste presek entitet (uporabnik, skupina 
uporabnikov, org. enota ali kaj drugega pomembnega za delovanje sistema) in analiz. 
 
V fazi analize delovanja sistema sledi podrobna opredelitev delovanja sistema. Opredelijo 
se aktivnosti, naloge in na koncu se sestavijo poslovni procesi, kar je prikazano v tabeli 
aktivnosti in tabeli nalog. 
 
Sledi faza prenove poslovnih procesov, katere naloga je, da pred nadaljnjim razvojem 
informacijskega sistema po potrebi spremeni – izboljša delovanje sistema. V naslednji to je 
četrti fazi se pripravi v šestih korakih objektni model.  
 
V fazi načrtovanja se pripravi načrt sistema tako, da se opredelijo operacije in na podlagi 
teh aplikacijski model. 
 
V zadnji fazi implementacije izberemo ustrrezno podatkovno bazo in programski jezik. 
Opredelijo se še pravice dostopa uporabnikov do posameznih funkcij sistema in analiz. Kot 
naslednje aktivnosti sledijo še testiranje, izobraževanje uporabnikov ter prehod v delovanje. 
 
Prednosti (Damij, 2001) metodologije – nazoren prikaz v tabelah sta zlasti preglednost ter 
razumljivost in možnost hitrega locirannja, popravljanja ter dodajanja podatkov. Kot slabost 
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lahko nevedemo problem prevelikih tabel v primeru izgradnje obsežnega informacijskega 
sistema. 
 
4.2.3.6 Microsoftova metodologija MSF 
 
MSF (Wilson, 1999) je projektni pristop oziroma metodološki okvir za izvajanje projektov, 
ki ga je razvilo podjetje Microsoft. Po metodologiji MSF je prvi korak projekta določitev 
članov projektne skupine in dodelitev vlog. Pri tem loči metodologija 6 enakovrednih vlog in 
sicer produktno, programsko, razvojno, uporabniško, testno in logistično, k tem pa dodaja še 
vodjo projekta oziroma projektnega managerja.  
 
Natose začne razvoj, ki je implementiran skozi štiri faze: 
• definiranje zahtev 
• načrtovanje, 
• izdelava ter 
• stabilizacija. 
 
Konec vsake faze označuje izdelek, ki je lahko dokument, program, načrt ali kaj drugega. 
Glavan prednost metodologije MSF je delitev aplikativne rešitve na dele, ki jih ločimo z 
različnimi verzijami. 
 
Metodologija zahteva vnaprejšnje jasno opredeljene cilje, kot je na primer rok predaje. Če 
gre za obsežen projekt metodologija predlaga delitev le tega na manjše obvladljive 
podprojekte. Pri tem predlaga, da se določijo intervaline daljši od enega tedna, v katerem 
moramo imeti delujočo aplikacijo, to je novo verzijo izdelka – s seveda izvedljivo v naprej 
določeno funkcionalnostjo, ki jo je možno v intervalu doseči. Na ta način je zagotovljeno 
sprotno testiranje in hitro odpravljanje napak in posredno boljša kvaliteta izdelka. 
 
Prednosti uporabe MSF metodologije so predvsem v: 
• opredelitvi kratkoročnih ciljev 
• visoki motivaciji in predanosti projektne skupine , saj so rezultati vidni/doseženi v kratke 

času, ob tem pa je napredek razviden tedensko 
• hitrejšem zaznavanju odstopanj od plana in napak ter zato nižjih stroških odprave le-teh. 
 
Pomanjklivosti sta zlasti enakovrednost 6 enakovrednih vlog, kar lahko privede do problema 
odločanja v sporih in kritičnih situacijah, terpomanjkanje definiranih izdelkov za posamezne 
aktivnosti. 
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4.2.3.7 Metodologija »Rational Unified Process« 
 
Rational Unified Process (RUP) (Kruchten, 2001) je inženirski proces razvoja programske 
opreme, ki pokriva celoten življenjski cikel programske opreme, razvit v podjetju Rational  
Software. Gre za eno mlajših in najbolj razdelanih metodologij, ki ponuja za vse faze tudi 
ustrezna računalniška orodja. Ključni cilj ob razvoju RUP je bil izdelava kakovostnega 
programskega paketa v skladu z naročnikovimi zahtevami in to v določenem časovnem 
okviru ter proračunu.  
 
Združuje napotke za različne moderne tehnike in pristope, kot so objektna tehnologija, 
komponentni razvoj, modeliranje in UML, iterativni razvoj in druge. Upošteva najboljše 
izkušnje razvoja programske opreme in sicer iterativni razvoj programske opreme, 
upravljanje z zahtevami naročnika, komponentno arhitekturo sistema, vizualno modeliranje 
programske opreme, sprotno preverjanje kakovosti programske opreme in nadzor nad 
spremembami programske opreme.  
 
Celoten proces je podprt s številnimi orodji razvitimi prav tako, kot metodologija v podjetju 
Rational Software. Metodologija temelji na iterativnem ponavljanju tradicionalnega modela 
razvoja informacijskih sistemov, katerega končni produkt vsake iteracije je delujoč 
programski paket. 
 
RUP definira proces razvoja informacijskega sistema z dvema dimezijama in sicer fazno 
(začetek, obdelava, izvedba in tranzicija) in disciplinsko (poslovno modeliranje, zahteve, 
analiza in načrtovanje, izvedba, testiranje, razvoj, upravljanje s konfiguracijo in 
spremembami, upravljanje s projektom in okoljem).  
 
Prva dimenzija predstavlja dinamičen pogled na razvoj programske opreme v smislu 
posameznih faz, iteracij in kontrolnih točk, medtem ko druga dimenzija predstavlja statični 
pogled, to je opis komponent posameznih disciplin, aktivnosti znotraj disciplin, delovnih 
procesov, izdelkov in vlog. Vsaka faza se deli na več iteracij. 
 
Za vsako aktivnost znotraj disciplin in faz so opisane vloge, izdelki, ustrezna orodja ter 
napotki za uporabo orodij, na voljo pa so tudi predloge in navodila za izdelavo izdelkov. 
 
Kot bistveni prednosti metodologije RUP sta zlasti iterativni pristop izvajanja faz ter 
podporaq s kvalitetnimi orodji, katerih slabost pa je njihova visoka cena. 
 
4.2.4 Primer strukture faz projekta razvoja informacijskega sistema 
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Ob upoštevanju prakse, projektov razvoja informacijskih sistemov je mogoče sam 
proces/projekt razdeliti v številne faze s precej jasnimi mejami. Razčlenitev, ki sledi, je 
povzeta iz konkretnega primera iz prakse. Predstavlja projekt izgradnje poljubnega 
informacijskega sistema ob predpostavki, da podjetje uporablja referenčne module, to je že 
razvite module, ki jih mora nato prilagoditi še željam stranke.  
 
1. Analiziranje procesov s predlogi novega stanja 

1.1. Podrobno planiranje, organiziranje in zagon projekta 
1.1.1. Primerjava referenčnega modela z naročnikom za določen modul 
1.1.2. Izdelava plana projekta za modul 
1.1.3. Priprava referenčnih modulov za instalacijo pri naročniku 
1.1.4. Vzpostavitev sistema in instalacija modulov pri naročniku 
1.1.5. Zagonski sestanek za modul 

1.2. Analiziranje in racionalizacija poslovnih procesov 
1.2.1. Analiziranje in usklajevanje poslovnih procesov z referenčnim modelom 
1.2.2. Izdelava modela procesov 
1.2.3. Izdelava globalnega modela podatkov 

1.3. Zasnova baze podatkov 
1.3.1. Izdelava plana zasnove podatkov 
1.3.2. Razvoj uporabniških pogledov in modeliranje podatkov 
1.3.3. Pregled uporabniških pregledov na delovni skupini 
1.3.4. Prilagoditev globalnega modela podatkov (E-R) model 
1.3.5. Pregled in dopolnitev konceptualnega modela podatkov 
1.3.6. Pretvorba konceptualnega modela v relacijski model 

1.4. Predstavitev rezultatov delovni skupini 
1.4.1. Predstavitev modelov 
1.4.2. Zbiranje, ovrednotenje in vključevanje pripomb 

2. Oblikovanje programskih rešitev 
2.1. Oblikovanje predloga programskih modulov 

2.1.1. Specifikacija funkcionalnih zahtev in potreb po dodelavi referenčnih modulov 
2.1.2. Uskladitev funkcionalnih zahtev programskih rešitev (med moduli) 

2.2. Predstavitev in potrjevanje predloga programskih rešitev 
2.2.1. Predstavitev predloga programskih rešitev delovni skupini 
2.2.2. Zbiranje, ovrednotenje in reševanje pripomb 
2.2.3. Izdelava plana razvoja programskih modulov 

3. Snovanje in razvijanje programskih rešitev 
3.1. Snovanje programskih modulov 

3.1.1. specifikacija programskih modulov (mask, izpisov, procedur) 
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3.1.2. Izdelava funkcionalnih opisov programskih modulov 
3.1.3. Dopolnjevanje procesnega in podatkovnega modela 

3.2. Usklajevanje zasnove programskih rešitev 
3.3. Potrditev zasnove uporabniških rešitev 

3.3.1. Predstavitev zasnove uporabniških rešitev uporabnikom 
3.3.2. Zbiranje, ovrednotenje in vključevanje pripomb 
3.3.3. Potrditev zasnove 

4. Izgrajevanje uporabniških rešitev 
4.1. Oblikovanje razvojne baze podatkov 

4.1.1. Izdelava ukaznih datotek za kreiranje fizičnega modela podatkov 
4.1.2. Kreiranje fizičnega modela 

4.2. Razvijanje programskih modulov 
4.2.1. Razvijanje, testiranje in dopolnjevanje modulov 
4.2.2. Prenos in prilagoditev uporabniške pomoči iz referenčnih modulov 
4.2.3. Izdelava osnutka uporabniške dokumentacije na osnovi uporabniške pomoči 
4.2.4. Instalacija modula pri naročniku (forme, izpisi) 

4.3. Izobraževanje uporabnikov za testiranje 
4.3.1. Predstavitev modula delovni skupini (vključeni testni uporabniki) 
4.3.2. Uvajanje testnih uporabnikov v samostojno uporabo 

4.4. Testiranje na razvojni bazi 
4.4.1. Testiranje modula, preverjanje skladnosti s specifikacijo 
4.4.2. Zbiranje, ovrednotenje in odpravljanje napak 

5. Uvajanje in predajanje uporabniških rešitev 
5.1. Prenos modula v produkcijsko okolje 

5.1.1. Priprava produkcijskega okolja za prenos modula 
5.1.2. Kreiranje fizičnega podatkovnega modela z obstoječimi ukaznimi datotekami 
5.1.3. Instalacija modula v produkcijsko okolje (forme, izpisi) 

5.2. Šolanje uporabnikov 
5.2.1. Predstavitev modula uporabnikom  
5.2.2. Aktivno šolanje uporabnikov za uporabo modula 

5.3. Predaja modula naročniku 
5.3.1. Preverjanje ustreznosti modula v okviru delovne skupine 
5.3.2. Vključitev pripomb / odprava napak v modulu 
5.3.3. Uskladitev uporabniške dokumentacije z dejanskim stanjem 
5.3.4. Uskladitev tehnične dokumentacije z dejanskim stanjem 
5.3.5. Prevzem uporabniških rešitev in podpis predajnega zapisnika 

5.4. Končanje projekta 
5.4.1. Izdelava sklepnega poročila 
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5.4.2. Predaja sklepnega poročila 
5.4.3. Podpis pogodbe o vnaprejšnjem sodelovanju/vzdrževanju 

 
Kot je razvidno iz razčlenitve je mogoče sam projekt razvoja informacijskega sistema 
razčleniti na številne zaporedne faze, ki imajo tudi svoje jasne mejnike in omogočajo sprotno 
preverjanje/kontrolo izvajanja celotnega projekta. Menim, da izvajanje velikih projektov, ki 
trajajo leto ali več brez navedene oziroma podobne temeljne členitve po fazah nima večjih 
možnosti za uspešen zaključek projekta. To pa jasno vodi do nezadovoljstva stranke, izgube 
dobrega imena in s tem prihodnjih projektov ter finančnih sredstev za nadaljevanje 
poslovanja. Prav zaradi ključnega pomena uspešnega zaključka projekta izgradnje 
informacijskega sistema oziroma izgradnje in implementacije funkcionalnega in uporabnega 
informacijskega sistema tako za naročnika kot izvajalca projekta so se v preteklosti razne 
študije ukvarjale prav z razlogi, ki najbolj vplivajo na uspeh / neuspeh projekta razvoja 
informacijskih sistemov / programske opreme. 
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5. RAZLOGI ZA USPEH ALI NEUSPEH PROJEKTA 
RAZVOJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA 
 
Za naročnika kot tudi izvajalca projekta je ključnega pomena uspešen zaključek projekta 
izgradnje informacijskega sistema oziroma izgradnje ter implementacije funkcionalnega in 
uporabnega informacijskega sistema. Uspešen zaključek projekta pomeni za naročnika 
projekta/stranko zadovoljstvo, omogoča mu učinkovitejše izvajanje poslovnih procesov ter s 
tem veča njegovo konkurenčno prednost. Za izvajalca projekta pa uspešen zaključek pomeni 
priliv finančnih sredstev,ki omogočajo nadaljnjo poslovanje, kot tudi dobro ime in možnost 
pridobivanja nadaljnjih projektov. Zato so se v preteklosti razne študije ukvarjale prav z 
razlogi / dejavniki, ki v največji meri vplivajo na (ne-)uspeh projekta razvoja informacijskih 
sistemov oziroma programske opreme.  
 
Ko govorimo a neuspehu projekta lahko tega razdelimo v dve glavni skupini: 
- absolutni neuspeh: o njem govorimo, ko je projekt zaključen pred zaključkom oziroma 

prekinjen in kadar je kvaliteta produkta tako slaba, da ga sploh ni smiselno uporabljati ter 
konča na policah ("shelfware"). 

- relativni neuspeh: o njem pa govorimo v treh primerih. Kot prvo v primeru  kadar smo 
med izvedbo projekta bistveno prekoračili planiran obseg resursov. Drug primer relativno 
neuspešne izvedbe projekta je bistvena prekoračitev časovnih omejitev, tretji pa zelo 
slaba kvaliteta dobljene programske opreme, ki ovira oz. zmanjšuje uporabno vrednost. 

 
V današnjem konkurenčnem in turbulentnem okolju pa podjetja ne morejo v naprej 
predvideti vseh morebitnih dogodkov, vplivov na izvajanje projekta, zato začnejo vse 
pogosteje v svoje plane vključevati tudi tveganje oziroma verjetnost pojava določenega (ne-) 
zaželenega dogodka. Večina podjetij že vključuje v plane nek v naprej določen odstotek časa 
trajanja projekta za nepredvidljive neugodne dogodke.  
 
Kot sem že omenil je projekt razvoja informacijskega sistema uspešen, če so bili doseženi  
časovni termini, ni bil presežen planiran obseg stroškov in razvit informacijski sistem ustreza 
kvalitativnim zahtevam naročnika (glej točko 5.1).  Pri čemer s imajo naročniki največ težav 
z opredelitvijo kvalitete, ki jo mora informacijski sistem/programska oprema dosegati. 
 
5.1 Atributi kvalitete informacijskih sistemov in programske 
opreme 
 
Pogosto se dogaja, da so informacijski sistemi izgrajeni a pride po končanem projektu do 
sporov med izvajalcem in naročnikom glede lastnosti, saj velikokrat lastnosti končnega 
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informacijskega sistema in s tem cilji projekta ne vsebujejo vseh želenih opredelitev ali pa 
le-te niso predstavljene v pravi obliki. Zato v nadaljevanju navajam osnovne atribute 
oziroma lastnosti informacijskega sistema, ki bi jih pred začetkom projekta bilo treba jasno 
opredeliti in predstaviti, a so velikokrat zapostavljeni ali pa neustrezno predstavljeni. Prav 
tako navajam primer načina predstavitve cilja projekta oziroma želene lastnosti 
informacijskega sistema, ki je predmet projekta. 
 
Kot vsak rezultat projekta želimo izmeriti tudi kvaliteto izgrajenega informacijskega sistema. 
Praksa kaže, da naročniki / kupci nimajo problema z določitvijo funkcij, rokov in cene 
bodočega informacijskega sistema. Če upoštevamo tri osnovne cilje projekta, ugotavljam, da 
se zatakne pri določanju kvalitete informacijskega sistema. Prepogosto uporabniki rabijo 
kvalitativne opise kot npr.: IS naj bo prijazen do uporabnika in naj bo v hitro razpoložljiv za 
prijavo uporabnika. Toda pojem hitro je relativen a to pomeni v 90% poskusov prijave ali 
99%, a pomeni v času sekunde ali 10 sekund? Da se izognemo nejasnostim in s tem 
povezanim sporom med naročnikom in izvajalcem je treba določiti lastnosti sistema 
kvantitativno. Kot primer navajam strukturo specifikacije enega izmed atributov programske 
opreme. Le-ta je lahko sestavljena iz naslednjih parametrov:  
- atribut/lastnost:     razpoložljivost za prijavo 
- enota:      % uspelih prijav 
- test(način):      sistemski log v primerjavi s planiranim 
- minimalno (najslabše sprejemljivo): 95% 
- planirano (pričakovano):    98% 
- najboljše (najbolje poznano):   99% 
- trenutno (sedanji IS):    90% 
 
V kolikor ne moremo kvalitativno izmeriti lastnosti, jo skušamo sestaviti in določiti na 
podlagi več drugih. Na primer prijaznost do uporabnika sestavimo iz naslednjih lastnosti: 
hitrost priučitve, produktivnost oz. hitrosti uporabe – izvedbe določenega opravila itd. V 
kolikor tudi to ni mogoče, lahko posameznemu kvalitativnemu atributu pripišemo vrednosti, 
bodisi 1-5 ali 1-100% ter jih tako vključimo v izračun primerjave alternativ oz. sistem za 
podporo odločanju. Seveda je v takem primeru treba v naprej jasno predstaviti naročniku 
projekta, kakšni so cilji projekta in kaj sme/lahko pričakuje od uspešno zaključenega 
projekta. 
 
Atributi oz. lastnosti informacijskega sistema, ki določajo njegovo kvaliteto in so se v svetu 
uveljavili, so: 
- Tehnična ustreznost: Pomeni zadostitev v naprej zastavljenim tehničnim specifikacijam. 
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- Uporabniška ustreznost: Gre za mero, do katere sistem izpolnjuje v naprej dogovorjene 
uporabniške cilje. 

- Zanesljivost: Verjetnost, da računalnik izvede zahtevano operacijo brez napake. 
- Učinkovitost: IS je tem bolj učinkovit čim manj računalniške zmogljivosti porabi za 

izvedbo neke funkcije. 
- Integriranost: Pomeni konsistentnost oz. kompatibilnost IS  s podatki in morebitnimi 

drugimi obstoječimi IS v organizaciji. 
- Varnost: Obseg do katerega lahko kontroliramo neodobren dostop. 
- Vzdrževanje: Enostavnost vzdrževanja in hitrost odprave napak. 
- Možnosti izboljšave: Enostavnost dodajanja manjših sprememb in izboljšav. 
- Možnosti nadgradnje / razširitve: Enostavnost dodajanja novi funkcij. 
- Enostavnost izgradnje vmesnika: Enostavnost izgradnje / spremembe vmesnika. 
- Enostavnost prenosa: Napor potreben za prenos sistema iz enega okolja v drugo. 
- Natančnost: Natančnost shranjenih in izhodnih podatkov. 
- Privlačnost za uporabnika: Privlačnost za uporabnika. 
- Zahtevnost za uporabnika: Zahtevnost uporabnika, da se priuči uporabljati IS. 
- Produktivnost: Čas, ki ga porabijo izkušeni uporabniki za opravilo naloge. 
- Stroški/koristi: Obseg do katerega sistem izpolnjuje poslovna pričakovanja. 
- Časovni roki: Izpolnjevaje od naročnika postavljenih časovnih rokov. 
 
Na podlagi dobro izbranih atributov in ustrezno določenih uteži posameznemu atributu lahko 
na enostaven način primerjamo različne variante. Prav tako dobro izbrani atributi in jasno 
predstavljene želene lastnosti informacijskega sistema omogočajo jasno določanje uspešnosti 
izvajalca/izvedbe projekta in s tem preprečujejo morebitne spore in nezadovoljstva na strani 
naročnika in tudi izvajalca. Zaradi naraščajočega pomena oziroma zahtevnosti naročnikov 
glede zahtev po različnih lastnostih so podjetja začela uvajati specifične plane, ki jasno 
opredeljujejo zahteve – plane kvalitete. 
 
5.2 Plani kvalitete 
 
Plani kvalitete dokumentirajo želene kvalitativne lastnosti in aktivnosti za dosego kvalitete, 
ki jih naročnik / projektni managerji želijo izvesti, da bi dosegli oz. razvili s projektom 
kvalitetne produkte; produkte z vnaprej določenimi zahtevanimi lastnostmi. Plan kvalitete 
mora vsebovati vsaj metode in načine, po katerih se bo med izvajanjem projekta izvajala 
kontrola kvalitete (merila), ter standarde, ki jih je treba med procesom dosegati. 
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Namen planov je odkriti odstopanja kvalitete od predvidene čimprej, saj prej, ko so 
odstopanja odkrita, lažje in ceneje jih je mogoče odpraviti. Pri tem ne smemo pozabiti da 
stroški odprave napak eksponentno naraščajo, čimbolj se bližamo koncu projekta. 
 
Plani kvalitete imajo običajno naslednjo strukturo: 

1) Podatki o projektu (projektni manager, manager za zagotavljanje kvalitete, cilji 
projekta; vključiti je tudi smiselno pretekle izkušnje in rezultate, z namenom, da se 
pridobi večje zaupanje naročnika/stranke), 

2) Standardi in metodologije, ki bodo uporabljene: metodologije razvoja IS, projektne 
metodologije, ki se bodo uporabljale (npr. PRINCE), standardi kvalitete, ki se bodo 
uporabljali skozi celoten projekt (npr. ISO 9000, BS 7799 o informacijski varnosti), 

3) Atributi testiranja vmesnih in končnih produktov projekta (atributi specifikacije 
glede dizajna, specifikacije testiranja, specifikacije dokumentacije, končni IS), 

4) Cilji glede kvalitete (kvantitativni in kvalitativni merljivi oz. ugotovljivi cilji, ki jih 
morajo dosegati prej določeni atributi posamezni produktov projekta (od 
dokumentacije do končnega informacijskega sistema)), 

5) Načrt zagotavljanja kvalitete (plani testiranja, ki so časovno ter vsebinsko 
opredeljeni ter dodeljeni odgovornim osebam. Plani testiranja so zelo pomemben 
del zagotavljanja kvalitete. Pripraviti je treba plane testiranja za vse faze projekta.), 

6) Tveganje in izpostavljenost (seznam ključnih nevarnosti / tveganj projekta, 
aktivnosti, ki jih je ob nastopu posameznega tveganega dogodka treba izvesti, 
odgovorne osebe, časovni mejniki, kontrole tveganja). 

 
5.3 Strateški in taktični ključni dejavniki uspeha 
 
Projektni management je zelo kompleksen. Projektni managerji morajo upoštevati in 
usklajevati številne človeške, finančne in tehnične dejavnike uspeha, ki vodijo do uspešno 
zaključenega projekta. Pri tem se razlikujejo sami dejavniki in njihova pomembnost na dolgi 
in kratek rok oz. strateški in taktični dejavniki.  
Omeniti je treba, da se pogosto osebne značilnosti managerjev ne skladajo hkrati s strategijo 
in taktiko. Na področju raziskav je bilo narejenih več raziskav. 
 
Raziskava, ki je bila opravljena v 500 podjetjih, v katerih se odvijajo informacijski projekti 
je pokazala (Slevin, 1987, str. 34), da so najpomembnejši ključni dejavniki uspeha projekta 
sledeči: 

1. Poslanstvo projekta: jasnost projekta in ciljev. 
2. Podpora vrhnjega managementa: pripravljenost vrhnjega managementa, da 

zagotovi potrebne resurse in avtoriteto. 
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3. Projektni plani / časovna razporeditev aktivnosti: natančna specifikacija 
posameznih aktivnosti projekta. 

4. Komunikacija in posvetovanje s stranko: kvalitetno sodelovanje s stranko / 
naročnikom. 

5. Zaposleni: kadrovanje: razpoložljivost in primernost osebja. 
6. Tehnična opravila: razpoložljivost tehnologije in strokovnih znanj. 
7. Predaja informacijskega sistema: sposobnost prodaje in predaje informacijskega 

sistema stranki / naročniku. 
8. Kontrola in povratne informacije: Natančno sprotno spremljanje / kontroliranje  

poteka projekta, kot tudi ustrezne časovne rezervacije. 
9. Komunikacija: Vzpostavitev ustrezne komunikacijske organizacijske strukture in 

zagotavljanje vseh potrebnih informacij posameznim udeležencem. 
10. Preprečevanje odmikov od plana: Učinkovito ukrepanje v primeru nastopa 

nepričakovanih ali tveganih dogodkov. 
 
Od omenjenih dejavnikov so prvi trije dejavniki pomembni predvsem v začetnih fazah 
planiranja in jih avtorji smatrajo za strateško ključne dejavnike uspeha (misija projekta, 
podpora vrhnjega managementa, projektni plani/časovna razporeditev aktivnosti). Ostali 
dejavniki pa so pomembnejši pri samem izvajanju izgradnje informacijskega sistema in so 
zato opredeljeni kot taktični ključni dejavniki uspeha (komunikacija in posvetovanje s 
stranko, zaposleni, tehnična opravila, predaja informacijskega sistema, kontrola in povratne 
informacije, komunikacija, odpravljanje odmikov od plana).  
 
Pomembnost ključnih dejavnikov uspeha pa se spreminja skozi faze projektov. Strateški 
ključni dejavniki imajo največji pomen v začetku nato pa skozi vse faze upada relativna 
pomembnost strateških ključnih dejavnikov uspeha. Taktični dejavniki uspeha pa s časom 
pridobivajo na pomembnosti. 
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Slika 8: Relativna pomembnost taktičnih in strateških ključnih dejavnikov skozi čas 
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Vir: Pinto, 1998, str. 8. 
 
Slika 11 prikazuje prehod pomembnosti od strateške skupine ključnih dejavnikov uspeha na 
taktično skupino skozi življenski cikel projekta. Pomembnost je prikazana z regresijskim 
koeficientom beta, ki prikazuje odvisnost med strategijo, taktiko in uspešnim zaključkom 
projekta. 
 
Na začetku izvajanja projekta je največja pomembnost na pravilno izbrani in jasni misiji in 
začetnih pogovorih s stranko. V fazi planiranja nato postaneta ob jasni misiji in uspešnih 
posvetovanjih s stranko najpomembnejša dejavnika uspeha še podpora vrhnjega 
managementa in kvalitetni plani. V fazi izvajanja pa pridobijo na pomenu taktični ključni 
dejavniki uspeha. Ob zaključku projekta pa imata največji pomen komunikacija s stranko in 
predaja končnega produkta stranki.  
 
Novejša raziskava, ki je bila opravljena na vzorcu 6700 projektov (Chadwick, 2000) razvoja 
programske opreme v 500 različnih ameriških podjetjih je pokazala, da čim večji je projekt 
tem večja je verjetnost da bo projekt relativno ali pa celo absolutno neuspešen. V raziskavi je 
bila velikost projekta merjena s funkcijskimi točkami (FP). FP so merilo za velikost 
projektov programske opreme in so določene glede na število eksternih vhodov, izhodov, 
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poizvedb in vmesnikov. Metodo določanja velikosti s pomočjo funkcijskih točk je razvil 
IBM-ov znanstvenik A. J. Albrecht. Za lažji občutek velikosti projekta razvoje programske 
opreme na podlagi FP naj povem, da je 1000FP enakovredno približno 100000 vrstic 
programske kode napisane v sledečih orodjih za razvoj programske opreme: Cobol, Fortran 
ali C. 
 
Slika 9: Verjetnost zamude ali prekinitve projekta 
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Vir: Chadwick, 2000, str. 7 
 
Rezultati raziskave so pokazali, da je glavni razlog za neuspešne projekte pomanjkanje 
natančnih zgodovinskih podatkov iz neuspešno in že uspešno zaključenih projektov v 
podjetju. Drug pomemben razlog za neuspeh projekta pa so naraščajoče potrebe uporabnikov 
saj se zahteve le teh že v času razvoja naglo širijo. 
 
Kot zaključek raziskave je bil namen določiti ključne dejavnike uspeha, oziroma dejavnike, 
ki najbolj vplivajo na uspeh/neuspeh projekta razvoja programske opreme. Ob zaključku so 
navedli 12 takih dejavnikov: 
1) sposobni in izkušeni projektni managerji 
2) sposobni in izkušeni strokovnjaki 
3) učinkovito spremljanje kvalitete med razvojem: formalni pregledi dizajna v vseh 

fazah in inšpekcije kode (npr. Fagan's inspection method), sprotno formalno testiranje 
razvite kode s strani specialistov, razvijalcev in uporabnikov 
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4) pravilno upravljanje z naraščajočimi zahtevami uporabnikov: treba je vpeljati 
učinkovit sistem spremljanja dodatnih zahtev uporabnikov, ki se pojavijo dodatno k 
formalno podpisanim zahtevam s pogodbi (npr. tak učinkovit sistem implementacije 
sprememb ponuja projektna metodologija PRINCE).  Raziskave so pokazale, da npr. 5% 
dodatnih zahtev pomeni še stabilen neproblematičen razvoj, medtem ko 30% ali več 
sprememb pomeni ali povsem neustrezno določene formalne zahteve naročnika. 

5) ponovno uporabljiva koda: le s ponovno uporabljivim materialom lahko danes podjetja 
konkurirajo na trgu, saj je na ta način mogoče doseči najvišji donos (ROI). Pri tem ne gre 
le za ponovno uporabljivo kodo, temveč za že uporabljeno strukturo, že ugotovljene 
zahteve, ocene in načrte iz preteklosti, že obstoječo dokumentacijo... 

6) uporaba specialistov pri razvoju: pri tem lahko gre za zunanje svetovalce ali pa za 
strokovnjake zaposlene v samem podjetju: specialisti za analizo, planiranje in 
ocenjevanje, administratorji baz podatkov, testno osebje, strokovnjaki za zagotavljanje 
kvalitete itn. 

7) učinkovit razvojni proces: uporabljati je treba ustrezne formalne, ponovljive, definirane 
ter učinkovite metode za analizo poslovnih procesov, dizajn in razvoj programskih 
rešitev. 

8) učinkovito ocenjevanje stroškov: kot prvo pravilna določitev velikosti projekta, kar je 
ena težjih nalog projektnega managerja. Zato je smiselna uporaba formalni metod 
(funkcijske točke) določanja velikosti projekta oz. programske opreme za ocenjevanje 
velikosti projektov. Obstajalo naj bi več kot 50 omenjenih orodij. Tako orodja so: 
Checkpoint, COCOMO II, Estimacs, GECOMO, SLIM, Softcost... 

9) učinkovito planiranje projekta: učinkovita uporaba orodij za planiranje kot npr. MS 
Project, CA-Superproject... in kvalitetno razbitje projekta na aktivnosti ter uporab metod 
mrežnega planiranja. 

10) učinkovito postavljanje in spremljanje mejnikov: sprotno spremljanje in hranjenje 
dejansko porabljenega časa in stroškov, priprava periodičnih povzetkov in primerjav z 
plani in to s pomočjo orodij, vodenje in hranjenje evidence o vseh odstopanjih in 
napakah. 

11) izkušene stranke/uporabniki: večino informacij v fazi analiziranja dobimo s pogovori s 
strankami oz. bodočimi uporabniki in zato je zelo pomembno ali nam le-ti znajo ustrezno 
podati informacije, ki jih potrebujemo. Prav tako stranke v zadnji fazi sodelujejo pri 
testiranju za uspešnost katerega je prav tako pomembno dobro sodelovanje. Veliko lažje 
je odkriti obstoječe napake, če uporabniki – osebe, ki testirajo že imajo izkušnje z 
napakami in jih zanjo tudi ustrezno predstaviti. 

12) uporaba orodij za razvoj programske opreme: v vseh fazah projekta je treba uporabiti 
ustrezna programska orodja, ki omogočajo: podporo pri analizi in dizajnu, ustrezna 
orodja za "debugging" – npr.: Oracle Designer. 
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5.4 Tveganje pri izvedbi informacijskih projektov in upravljanje 

s tveganjem 
 

Tudi najbolj podrobno planiranje ne more predvideti pojave vseh nezaželenih dogodkov – na 
primer naravne nesreče, kot je potres. Lahko pa se podjetje pripravi tudi na tvegane 
dogodke/pojave in zmanjša tveganje in morebitno izgubo. Lahko se na primer zavaruje pri 
zavarovalnici pred nastopom nezaželenega dogodka. Podobno kot morajo imeti vse javne 
stavbe na vidnem mestu jasen plan evakuacije, ki omogoča v primeru nastopa nezaželenega 
in nepredvidljivega dogodka kot je na primer požar, hitrejše ukrepanje ter s tem manj 
poškodb in manjšo fizično škodo, lahko podjetje vključi v planiranje razne tvegane dogodke 
(sprememba tečajev valut), kateri vplivajo na uspeh podjetja, in način odprave njihovih 
negativnih posledic, saj se lahko na tak način izogne ali vsaj zmanjša izgubo ob pojavi 
nezaželenih nepredvidljivih, bolj ali manj verjetnih dogodkov.  
 
Podjetje se lahko z uporabo različnih postopkov in instrumentov izogne ali zmanjša 
tveganje: 

- se izogne tveganju (npr. kupi nek proizvod, namesto, da bi ga razvil...), 
- prenese tveganje (npr. s sklenitvijo zavarovalne police...), 
- zmanjša tveganje (npr.  z uporabo že uporabljenih in testiranih metod, nakupom 

informacij...). 
 
Če torej podjetje ne želi izvajanje in uspešnost projekta prepuščati na milost in nemilost 
naključij ter verjetnosti, jih podjetje lahko v naprej vključi v plane – pripravi si postopke v 
primeru pojava nezaželenih dogodkov, oziroma se zaščiti pred njimi (kar je seveda običajno 
povezano z dodatnimi stroški – naloga projektnega managerja, da ugotoviti ali so ti stroški 
za podjetje opravičljivi). Kar je ena od nalog managementa, da zagotavlja čim manj moteno 
poslovanje in zagotovi, da bo projekt/organizacija dosegla svoje temeljne cilje, ki so trajnejši 
in ki jih ni mogoče dnevno prilagajati naključnim dogodkom v okolju. 
 
V planiranje zato vedno več podjetij vključuje tudi proces razmišljanja o prihodnjih 
morebitnih nevarnostih/pojavu nezaželenih dogodkov (na primer tečajna tveganja) in 
verjetnosti pojavljanja le-teh. Management projekta/podjetja in drugi udeleženci pri tem 
poskušajo zato predvideti nevarnosti in pripadajoča tveganja ter se v naprej pripraviti nanje – 
pripraviti aktivnosti za odpravo posledic pojava nezaželenih dogodkov in opredeliti 
odgovornosti za izvajanje omenjenih aktivnosti. Tako skušajo znižati kolikor je mogoče 
potencialno izgubo v primeru nastopa nezaželenega dogodka. 
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Na noben način pa tveganja ni mogoče povsem odpraviti, saj je izvorov nezaželenih in 
nepredvidljivih dogodkov ogromno. Zato morajo managerji vrednotiti tudi alternativne 
možnosti.  Projekt ne obstaja v vakuumu ampak deluje v okolju, ki ga sestavljajo: podjetje, 
ki ga izvaja, tehnologija, ki se uporablja in razvija, trg in v okviru njega stranke, konkurente 
ter dobavitelji, državni zakoni in predpisi države v kateri deluje in državah v katerih se 
nahajajo njegove stranke, dobavitelji... Vsi subjekti omenjeni v prejšnjem stavku so lahko 
izvor tveganja oz. izvor nezaželenega dogodka. Prav tako so lahko izvor nerealno 
postavljeni cilji: časovni roki, stroški ali kvaliteta izvor tveganja, tveganja, da jih s 
projektom ne bomo mogli doseči. 
 
Prav zaradi številnih nevarnosti, ki grozijo, da bodo izvajanje projekta spravile iz začrtanih 
tirnic, se podjetja odločajo in razvijajo svoje načine in metode odprave oziroma 
minimiziranja tveganja – lotevajo se upravljanja s tveganji in zaščite pred nezaželenimi 
tveganimi dogodki. Pri tem je mogoče opredeliti naslednje faze (Chadwick, 2000): 

1) identifikacije vseh potencialnih izvorov tveganja, 
2) analiza tveganj (določitev verjetnosti in določitev potencialnih stroškov), 
3) določitev aktivnosti za ublažitev (določitev aktivnosti za ublažitev posledic, 

določitev stroškov za aktivnosti odprave posledic, priprave planov "ravnanja s 
tveganji",  kontroliranje reševanja, določitev odgovornosti). 

 
Za identifikacijo potencialnih izvorov tveganja lahko podjetja uporabljajo različne metode 
in pristope (Chadwick, 2000): 

- seznami: podjetje bi moralo v tem primeru imeti 2 vrsti seznamov: splošnega kot 
tudi specifičnega za posamezen projekt. Seznama nato skupina uporabi kot oporne 
točke, 

- analiza razlogov obstoječih odločitev: razmišljanje o razlogih zakaj smo sprejeli 
projekt, izbrali dobavitelja (ali je to bilo iz političnih razlogov), 

- analiza na podlagi predpostavk: na podlagi preteklih izkušenj, 
- mnenja strokovnjakov, 
- intervjuji: z zaposlenimi, strankami... 
- ekspertni sistemi: ki omogočajo ugotavljanje tržnih tveganj, 
- brainstorming, 
- analiza omejitev: saj so prav omejitve včasih razlog, da projekt ni uspešno dokončan 

(npr. pomanjkanje delovne sile...), 
- analiza korelacije posameznih tveganj: določiti in ugotoviti je treba potencialne 

soodvisnosti med tveganji, 
- "vzročno-posledični" diagrami (anfgl.: "why-why") – npr.: Ishikawa/Ribja 

kost: s pomočjo diagramov lahko naredimo okostje tveganj, kjer izhajamo od 
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osnovnih splošnih tveganj, ki oprizarjajo velike kosti, na njih pa lepimo razloge 
(manjše kosti), ki lahko privedejo do njih, idr. 

 
Problemi oziroma razlogi, da se planiranje prihodnjih tveganj sploh ne določa ali pa se 
določi neustrezno so: pomanjkanje časa, premalo znanja, pomanjkanje izkušenj, 
pristranskost, preozko gledanje, prevelika nenaklonjenost tveganju ali prevelika naklonjenost 
tveganju, pomanjkanje motivacije idr. 
 
Podjetje lahko opredeli tveganja na dva načina: kvantitativno in kvalitativno. Kvantitativno 
opredeljujemo tveganje s pomočjo verjetnosti in statističnih metod (standardni odklon...). Za 
primerjavo in razvrščanje različnih tveganj se pogosto uporabi preprosta formula: 
izpostavljenost tveganj = izguba * verjetnost.  Pri tem si lahko tudi pomagamo z: mrežno 
analizo, odločitvenimi drevesi idr. V primeru uporabe kvalitativne analize pa je treba 
upoštevati, da je lahko zelo subjektivna in je zato pred uporabo treba natančno opredeliti 
pojme. 
 
Prav tako lahko podjetje bodisi na nivoju projekta ali celotnega podjetja izvaja sprotno 
kontrolo tveganja in razvija strategije blaženja tveganj. Kot kontroliramo izvajanje 
dejavnosti projekta, lahko izvajamo tudi kontrolo izpostavljenosti tveganju. Govorimo lahko 
tudi o kontrolni zanki ravnanja s tveganjem, kot jo prikazuje slika št. 11. 
 
Zanka se začenja z identifikacijo tveganj, tej sledi nato analiza tveganj in planiranje ravnanja 
s tveganjem. Nato se začenja faza spremljanja tveganja, ki vključuje tudi predvidene.V 
kolikor pride med tem do spremembe v okolju ali pa tudi v samem projektu, se zanka ponovi 
od začetka. Projektni manager/zadolžena oseba mora ponovno identificirati potencialna 
tveganja itn. 
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Slika 10: Kontrolna zanka ravnanja s tveganji 
 

 
Vir: Chadwick, 2000, str. 43. 
 
Kot zelo koristen način varovanja podjetja pred morebitnimi izgubami zaradi nastopa 
nezaželenih škodnih dogodkov podjetja uporabljajo »register tveganj«. Ta naj bi vključeval 
vsa tveganja in informacije o tem, kako se posamezna tveganja odpravijo. Omogoča 
ravnanje s tveganji skozi ves projekt. Za vsako tveganje naj bi vseboval: tveganje, 
opredelitev vpliva na glavne cilje in atribute projekta, seznam aktivnosti, ki so tveganju 
izpostavljene, izpostavljenost tveganju, izvor tveganja, osebo odgovorno za odpravo 
negativnih posledic, ključne aktivnosti za odpravo tveganja, ključne mejnike idr. Register je 
lahko le zapisan na papirju medtem, ko je za večje projekte priporočljivo, da se nahaja v bazi 
podatkov – oz. ustreznem informacijskem sistemu. 
 
 
6. RAZISKAVA STANJA PROJEKTNEGA 
MANAGEMENTA NA PODROČJU RAZVOJA 
INFORMACIJSKIH SISTEMOV V SLOVENIJI 
 
Raziskavo stanja projektnega managementa v slovenskih podjetjih in organizacijah, ki se 
ukvarjajo z informacijskimi projekti, lahko opredelim kot empirično, saj sem se odločil za 
neposredno opazovanje izbranega segmenta realnega okolja in analizo v njem zbranih 
podatkov. Po definiciji je namreč empirija (izkustvo) tisti del človekovega spoznanja, ki je 
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rezultat neposrednega čutnega zaznavanja (opazovanja) realnega sveta (Toš, Hafner-Fink, 
1998, str. 2). Ali, povedano nekoliko drugače: če besedna zveza "kvantitativna raziskava" v 
ožjem pomenu označuje raziskavo, katere osnovno izkustveno gradivo sestavljajo podatki, 
dobljeni s standardiziranimi merskimi postopki, ki jih je mogoče izraziti kot števila in tudi 
analizirati z matematičnimi in statističnimi metodami (Mesec, 1998, str. 26), lahko svojo 
raziskavo opredelim kot kvantitativno. Vendar pa ugotavljam, da raziskava vsaj do neke 
mere vsebuje tudi elemente kvalitativnega raziskovanja (pojasnitev teoretičnega okvira 
oziroma predstavitev predrazumevanja, urejanje gradiva ter iskanje in interpretacija povezav 
med podatki, ki sta bila deloma tudi sekvenčna), zato menim, da ima, čeprav v majhni meri, 
tudi kvalitativen značaj. V literaturi sicer poudarjajo velike metodološke razlike med obema 
pristopoma', vendar tudi sam menim, da se v praksi ne izključujeta, temveč se lahko celo 
dopolnjujeta. Značaj empirične raziskave označuje, poleg uporabljenih metod raziskovanja, 
tudi to, kako je problem raziskovan glede na teoretično zasnovanost, originalnost (uporaba 
primarne ali sekundarne poizvedbe) ter število ravni (koliko ravni ali agregatnih stopenj enot 
v raziskavi analiziramo) in časovnih točk (Toš, Hafner-Fink, 1998, str. 122-123). 
 
Glede na teoretično zasnovanost je raziskava opisna; problemsko področje, postopke 
analize in ugotovitve opisujem, interpretiram in vrednotim. Poleg opisne metode pa sem v 
tem segmentu magistrskega dela uporabil tudi anketiranje in analizo odgovorov z 
računalniškima programskima paketoma Excel in SPSS 10. Raven raziskovanja je (kot v 
večini raziskav) ena - raziskujem področje projektnega managementa na področju razvoja 
informacijskih sistemov v slovenskih podjetjih, ki se ukvarjajo z razvojem informacijskih 
sistemov konec leta 2003. Glede na časovni obseg je raziskava omejena le na eno časovno 
točko, torej je raziskava časovnega preseka, z vidika izvirnosti pa gre za raziskavo s 
primarno poizvedbo, saj temelji na izvirnih empiričnih podatkih. 
 
V pričujoči raziskavi gre za prva testiranja na področju formuliranega problema v izbranem 
specifičnem področju in okolju, zato bi jo lahko označil kot pilotno študijo, za katero upam, 
da vsebuje dovolj zanimivih izhodišč za druge raziskovalce. Opravljene so bile že raziskave 
projektnega managementa v slovenskih podjetjih a zaenkrat le na splošnem nivoju (Lukin, 
2002).  
 
Raziskava opisana v tem delu je strukturirana tako, da omogoča primerjave v primeru 
ponovne izvedbe po nekem času (večkrat bi jo lahko izvedli z enakimi instrumenti na 
ekvivalentnih slučajnih vzorcih iste osnovne populacije v več časovnih točkah), zato bi lahko 
sčasoma postala izhodiščna raziskava trendne študije "follow-up-study" (Toš, Hafner-Fink, 
1998, str. 123). 
 



 94

Opredelitvi sledi prikaz načrta in izvedbe raziskave stanja projektnega managementa na 
področju razvoja informacijskih sistemov v slovenskih podjetjih konec leta 2003. Najprej 
sem opredelil metodologijo zbiranja podatkov, prikazal načrt zbiranja podatkov in opisal 
konkretno izvedbo le-tega, vključno s predstavitvijo strukture in vsebine uporabljenega 
raziskovalnega instrumenta, opisom metod in tehnik zbiranja in urejanja zbranega 
empiričnega gradiva. Nato sledi analiza podatkov raziskave, ki vsebuje predstavitev vzorca 
anketirancev in rezultatov ankete ter interpretacijo obdelanega gradiva oziroma ugotovitve o 
stanju projektnega managementa na področju razvoja informacijskih sistemov v slovenskih 
podjetjih konec leta 2002. 
 
6.1 Metodologija raziskave 
 
Pojem metoda je v splošnem definiran kot pot do novega spoznanja; tako pojem 
raziskovalna metoda vključuje vse postopke, ki jih uporabimo pri raziskovanju pojavov v 
realnem svetu, in sicer v katerikoli fazi raziskovalnega procesa - v fazi formuliranja 
problema (v okviru izhodiščne teorije), priprave instrumenta za zbiranje izkustvenih 
podatkov ali pa v fazah zbiranja, analiziranja in interpretiranja zbranih podatkov, na podlagi 
katerih v okvir, v katerem smo določili problem, vključimo pridobljene ugotovitve (Toš, 
Hafner-Fink, 1998, str. 11). Metodologija pa je definirana kot smiselni skupek metod, ki 
služijo reševanju nekega problema.  
 
Raziskovalni instrument za zbiranje podatkov, strukturiran anketni vprašalnik, sem oblikoval 
tako, da bi bil čim bolj občutljiv, natančen in zanesljiv, saj lahko le s takim instrumentom 
zbrani podatki predstavljajo primerno osnovo za interpretacijo in ugotavljanje dejanskega 
stanja projektnega managementa na področju razvoja informacijskih sistemov v slovenskih 
podjetjih v letu 2003. Pri vzorčenju proučevane populacije sem pred metodo enostavnega 
naključnega vzorčenja uporabil metodo razslojevanja. Empirične podatke sem zbral s 
pomočjo kombiniranega poštnega anketiranja. Pri tej obliki anketiranja pošljemo 
strukturirane vprašalnike respondentom po pošti (prava poštna anketa), lahko pa jih 
anketirancem tudi razdelimo (kombinirana poštna anketa). 
 
6.1.1 Načrt zbiranja podatkov 
 

Pri pripravi načrta zbiranja podatkov sem delno upošteval opredelitev raziskovalnega 
postopka po Mescu (1998), delno pa sem se zgledoval po Kotlerju (1996). 
 
Načrt zbiranja podatkov predvideva naslednje korake: 

- Oblikovanje anketnega vprašalnika (predstavljeno in razloženo je v poglavju 6.1.3). 
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- Določitev statistične populacije in vzorčnega okvira ter vzorčenje, pri čemer sta bila 
odločilna dva dejavnika: predvidevanje, da bom v izbrani enoti dobil dovolj 
informacij o proučevanem področju in pa reprezentativnost vzorca, saj 
reprezentativno vzorčenje omogoča statistično posploševanje. 

- Zbiranje empiričnega gradiva z metodo kombinirane poštne ankete, ki je podrobneje 
predstavljeno v poglavju 6.1.2 Izvedba načrta zbiranja podatkov. 

- Urejanje in analiza zbranih podatkov zajemata številčenje izpolnjenih anketnih 
vprašalnikov, vnašanje podatkov v računalniški program za statistično obdelavo, 
križanje spremenljivk ter primeren izpis tako obdelanih podatkov. 

- Interpretacija analiziranih podatkov, ki naj bi utemeljila sklepne ugotovitve. 
- Vključitev ugotovitev v širši kontekst oziroma oblikovanje predlogov za izboljšanje 

stanja projektnega managementa v slovenskih podjetjih sta pregledno prikazana v 
zaključku. 

 
Pojem "populacija" v statističnem smislu predstavlja celoto proučevanih elementov, v kateri 
so "elementi" (podjetja oz. različne organizacije, posamezniki, gospodinjstva ipd.) enote 
analize. Populacija mora biti določena natančno in pazljivo, v skladu z zahtevami 
raziskovalne objektivnosti, saj so rezultati raziskovanja in proučevanja odvisni tudi od te 
opredelitve/določitve (Kalton, 1983, str. 6). Poleg tega je treba populacijo in enote 
opazovanja opredeliti tako, da je nedvoumno in preprosto razumljivo, kateri pojavi so 
predmet opazovanja in kateri ne (Blejec, 1993, str. 43). Upoštevajoč vse navedeno sem 
proučevano populacijo opredelil kot "podjetja in druge organizacije v Sloveniji, ki se 
ukvarjajo z razvojem informacijskih sistemov v letu 2003" (v nadaljevanju uporabljam 
krajše "podjetja", razen tam, kjer mislim na podjetje/organizacijo na splošno). 
 
Osnovna dilema vsakega empiričnega raziskovalca je, kako določiti del populacije za 
vzorčni okvir in posledično vzorčne enote, saj običajno raziskujemo vzorec, ne pa celotne 
populacije, ker je to cenejše, bolj ekonomično, podatki so zbrani in obdelani hitreje, kvaliteta 
zbiranja podatkov je višja, rezultati pa so bolj točni. V primeru naključnega izbora ima vsak 
element znano možnost, da je vključen v raziskavo; s tem se raziskovalec izogne 
pristranskosti pri selekciji, za izpeljavo ugotovitev pa lahko uporabi statistični pristop. V 
primeru nenaključnega vzorčenja gre za možnost uporabe več različnih ključev za izbiro -
pripravljenost prostovoljcev za sodelovanje v raziskavi, "reprezentativnost" posameznih 
elementov populacije ipd. Slabost nenaključnega izbiranja je subjektivnost, ki lahko 
preprečuje razvoj teoretičnega okvira raziskave, saj je izbor posledica subjektivne ocene, ne 
pa uporabe razpoložljivih statističnih metod. 
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Po pregledu različnih načinov vzorčenja, opredeljenih v literaturi (enostavno/preprosto, 
sistematično, razslojevanje, grozdno in stopenjsko vzorčenje ipd.), sem se odločil za 
kombinacijo dveh metod vzorčenja; razslojevanje in enostavno naključno vzorčenje. Pri 
metodi razslojevanja so nekateri podatki o proučevani populaciji znani, zato jih lahko 
uporabimo pri oblikovanju raziskovalnega vzorca. Bistvo razslojevanja je klasifikacija 
populacije na sloje (subpopulacije) na osnovi pomožnih informacij ter izbor ločenih vzorcev 
iz vsakega sloja. Enostavno naključno vzorčenje pa je metoda, pri kateri ima vsak element iz 
N (velikost populacije) enake možnosti, da je izbran za n (velikost vzorca) (Kalton, 1983, 
str. 8-16). 
 
V proučevani populaciji sem s pomočjo baze podjetij Poslovnega registra Slovenije IPIS 
2003 določil osnovni sloj populacije. Zaradi bojazni, da bo pripravljenost za sodelovanje 
nizka, sem večino anketnih vprašalnikov s pomočjo mentorjev, študentov, drugih 
posrednikov in osebno razdelil poslovnim sodelavcem in študijskim kolegom. V tako 
določenih subpopulacijah sem izvedel enostavno naključno vzorčenje. 
 
6.1.2 Izvedba načrta zbiranja podatkov 
 

Pri anketiranju mi je ostalo vodilo naključni izbor. Tako je bilo razdeljenih 120 vprašalnikov 
slušateljem izrednega podiplomskega študija Ekonomske fakultete v Ljubljani (EF), ki so 
sicer večinoma zaposleni v različnih podjetjih in organizacijah, sam pa sem izkoristil svoje 
kontakte s poslovnimi partnerji in zaposlenimi sošolci na podiplomskem študiju EF; nekateri 
so bili pripravljeni vprašalnik posredovati tudi znancem in poslovnim partnerjem. 
 
Poštno anketo (poslal sem 50 vprašalnikov) sem se, zaradi želene velikosti vzorca (15-20 
enot), predvsem pa zaradi pričakovanega majhnega odziva (obsežen vprašalnik  na 10 
straneh), odločil podpreti s pomočjo posrednikov in njihovih osebnih stikov, ki naj bi 
povečali odziv, ne bi pa vplivali na izpolnjevanje vprašalnika. Torej je izbrana metoda 
metoda kombinirane poštne ankete. Opisano izvedbo prikazuje spodnja tabela, ki vsebuje 
podatke o statistični populaciji, vzorčni enoti, vzorčnem okviru, velikosti vzorca, postopku 
vzorčenja, raziskovalnem instrumentu, metodi zbiranja in obdelave podatkov, času izvedbe 
ankete ter času ugotovljenega stanja. 
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Tabela 1: Izvedba načrta zbiranja podatkov 
statistična populacija podjetja/organizacije v Sloveniji, ki se ukvarjajo z razvojem 

informacijskih sistemov v letu 2003 
vzorčna enota posamezno podjetje/organizacija v Sloveniji v letu 2003 
vzorčni okvir cca. 1000 podjetij/organizacij 
 - Poslovni register Slovenije IPIS 2002 
 - podjetja in organizacije, kjer so zaposleni izredni študenti 
    podiplomskega študija na EF v letu 2003 
 - podjetja in organizacije, kjer so zaposleni redni študenti 
    podiplomskega študija na EF v letu 2003 
 - podjetja - poslovni partnerji avtorja raziskave 
 - podjetja -  poslovni partnerji zgoraj navedenih podjetij 
velikost vzorca načrtovana: od 30 do 100 vzorčnih enot 
 dosežena: 72 vzorčnih enot 
postopek vzorčenja razslojevanje na subpopulacije in naključno vzorčenje znotraj 
 posamezne subpopulacije 
raziskovalni instrument strukturiran vprašalnik 
metoda zbiranja 
podatkov 

kombinirana poštna anketa (vključuje osebno razdeljevanje in 
razdeljevanje posrednikov), podprta s telefonskimi klici in osebnimi 
kontakti z namenom doseči čim večji odziv 

metoda obdelave  
podatkov 

- statistična obdelava z uporabo računalniškega paketa SPSS 10.0 in  
   paketa MS Excel  
- interpretacija rezultatov ankete 

Čas izvedbe ankete od marca do decembra 2003 
čas ugotovljenega 
stanja 

konec leta 2003 

 
Struktura odziva na razdeljene in poslane vprašalnike potrjuje pravilnost odločitve za 
kombiniran način poštnega anketiranja; odziv na vprašalnike, poslane po pošti, je bil 28,0% 
(14 vrnjenih od 50 poslanih), odziv na vprašalnike, razdeljene na predavanjih izrednih 
študentov EF in ostale, osebno in s posredniki razdeljene vprašalnike pa je bil 72,5% (87 
vrnjenih od 120 razdeljenih). Skupen odziv vzorca je tako, zahvaljujoč kombinirani poštni 
anketi, podprti s telefonskimi in osebnimi stiki ter spodbudami, izredno visok - od 170 
razdeljenih vprašalnikov je bilo vrnjenih 101 ali 59,4 %. 
 
Omenim pa naj še, da je kar nekaj vrnjenih anketnih vprašalnikov bilo nepopolno 
izpolnjenih do take mere, da jih v raziskavi ni bilo mogoče upoštevati.  Tako je bilo v 
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analizo vključenih le 11 izpolnjenih anketnih obrazcev od 50. poslanih po pošti (24,0%) in 
61 anketnih obrazcev od 120. posredovanih preko študentov in znancev (50,8). 
 
Za določitev vzorčnega okvira sem uporabil Poslovni register Slovenije IPIS 2002, ter 
naključen nabor podjetij in organizacij, v katerih so zaposleni izredni študenti EF, moji 
sošolci na podiplomskem študiju, znanci in poslovni partnerji podjetja, v katerem sem 
zaposlen. Iz telefonskega imenika Slovenije in IPISa sem naslove izbral naključno. 
vprašalnike sem po pošti pošiljal maja in junija 2003; večina jih je bila vrnjena do konca 
avgusta 2003. Vprašalniki, razdeljeni na predavanjih in ostalim znancem, so bili oddani in 
vrnjeni v času med septembrom in decembrom 2003. Čas ugotovljenega stanja je konec leta 
2003. Večina aktivnosti v zvezi z zbiranjem podatkov je bila torej izvedena v drugi polovici  
leta 2003. Na tej podlagi menim, da statistično populacijo lahko opredelim kot podjetja in 
druge organizacije v Sloveniji, ki se ukvarjajo z razvojem informacijskih sistemov v letu 
2003, vzorčno enoto pa kot posamezno podjetje/organizacijo v Sloveniji, ki se ukvarja tudi z 
razvojem informacijskih sistemov v letu 2003. Vse vprašalnike so anketiranci izpolnili 
samostojno, s pomočjo napotkov, pojasnil in krajših obrazložitev, ki sem jih zapisal kot uvod 
v posamezni sklop vprašanj ali pred samim vprašanjem. Pri telefonskih in osebnih kontaktih 
sem se omejil le na to, da sem anketiranca spomnil ali prosil, naj vprašalnik izpolni in (mi) 
ga čim prej vrne, saj sem se želel kot raziskovalec izključiti iz procesa odgovarjanja, da ne bi 
vplival nanj in s tem povzročil, da bi bilo opazovanje neveljavno. S tem sem v fazi izvajanja 
ankete oziroma zbiranja podatkov želel doseči čim večjo objektivnost. Menim, da sem tako 
izpolnil enega od ključnih pogojev objektivnosti raziskovanja, namreč omogočil drugim, 
znanstveno kompetentnim posameznikom ali skupinam (institucijam), da z uporabo enakega 
ali podobnega postopka raziskavo ponovijo ter pri tem pridejo do enakih ali podobnih 
empiričnih rezultatov. 
 
Ocenjujem, da so moji raziskovalni postopki taki, da omogočajo ponavljanje in preverjanje 
rezultatov raziskave, torej so preverljivi, s tem pa tudi objektivni. Seveda je pogoj za 
preverjanje tudi javnost rezultatov raziskave oziroma javnost vseh elementov uporabljenega 
raziskovalnega postopka, zato sem podrobno opisal tako teoretična izhodišča in metodološke 
rešitve, na katerih sem zasnoval raziskavo, kot tudi analizo in interpretacijo zbranih 
podatkov (Toš, Hafner-Fink, 1998, str. 41- 47). 
 
6.1.3 Raziskovalni instrument 
 
Strukturiran vprašalnik (priloga 1) sem oblikoval skladno z namenom, da izdelam občutljiv, 
natančen in zanesljiv raziskovalni instrument, ki mi bo omogočil zbrati empirične podatke, 
potrebne za analizo dejanskega stanja projektnega managementa v slovenskih podjetjih v 
času raziskave. 
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6.1.3.1 Oblikovanje vprašalnika 
 

Osnovno pravilo pri sestavljanju vprašalnikov je preprosta, obenem pa izredno zahtevna 
naloga: vprašalnik mora biti oblikovan tako, da je jasen, enostaven; vsakdo, ki dobro pozna 
neko področje, se o svoji temi namreč težko izraža preprosto, v nestrokovnem jeziku. Vzorec 
proučevane populacije običajno zajema tako strokovnjake z obravnavanega področja kot tudi 
laike, zato sta jasnost in enostavnost nujno potrebni, če se želimo izogniti dvoumnosti 
vprašanj in s tem nezanesljivim odgovorom. Na jasnost in enostavnost vprašalnika kot celote 
vplivajo štiri elementi: 
- preprost, enostaven jezik, - obči, običajni pojmi, 
- dobra navodila za izpolnjevanje, odgovarjanje, 
- navedba splošnih (uvodnih) informacij (Converse, Presser, 1986, str. 9). 
 
Eden od elementov preprostega, enostavnega jezika je tudi dolžina - tako besed kot 
(predvsem) vprašanj. Na dolžino slednjih različni avtorji gledajo različno; nekateri 
raziskovalci (Payne, 1951, povzeto po Converse, Presser, 1986, str. 12) zagovarjajo kratka 
vprašanja (priporočajo celo največ 20 besed), drugi zagovarjajo daljša, saj več povedanega s 
strani spraševalca respondenta lahko spodbudi, da pove več, kot bi sicer (Sudman, 
Brandburn, 1982, povzeto po Converse, Presser, 1986, str. 12). Sam sem oblikoval različno 
dolga vprašanja, pri čemer sem poskušal upoštevati pravilo "zlate sredine" - vprašanja in 
navodila naj bi bila jedrnata, a ne preskopa, podrobno razložena, a ne nepregledna. 
Uporabljal sem krajša vprašanja, ko je bilo to možno, in daljša, ko je bilo to potrebno. 
Pozoren sem bil na "obrabljenost besedne zveze", ki sem jo želel uporabiti; bolj kot njen 
leksikografski pomen sem upošteval pomen, ki ga ima ob svoji običajni, najbolj pogosti 
uporabi. 
 
Zavedal sem se tudi, da je uporaba občih, običajnih pojmov otežena, ko skušamo ubesediti 
abstraktno mišljenje; lahko se zgodi, da respondent vprašanje poenostavi, kar pomeni, da so 
tako dobljeni podatki nerelevantni (Converse, Presser, 1986, str. 11). Ker je raziskava skoraj 
brez izjeme zajela visoko izobražene anketirance s poznavanjem proučevanega področja, 
sem lahko uporabil besede in besedne zveze, ki so že standardizirane in (večinoma dosledno) 
uporabljane na področju, ki je bil predmet raziskave. Ocenjujem, da mi je to omogočilo, da 
sem se izognil kar precejšnjemu številu komunikacijskih nesporazumov, ki bi bili sicer 
možni. 
 
Pri sestavljanju navodil za izpolnjevanje/odgovarjanje sem se trudil upoštevati razliko med 
dejstvom/podatkom in vedenjem anketiranca o tem, "kako bi moralo biti" glede na 
pričakovanja stroke, saj je med njima lahko zelo tanka meja (Converse, Presser, 1986, str. 
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17). Da pa bi se izognil napačnemu razumevanju vprašanj/navodil, sem poskušal čim 
natančneje in čim jasneje razložiti, kaj "mislim" z nekim vprašanjem, besedo, besedno zvezo 
- seveda ne do te mere, da bi navodila/vprašanja postala nepregledna in s tem nenatančna, 
nejasna. Pri tem moram poudariti, da te nevarnosti ni možno zanesljivo odpraviti, saj je 
razumevanje vsakega posameznika pogojeno z njegovim izkustvom in dojemanjem sveta, saj 
so lahko vzroki za "vrojeno" razhajanje pri razumevanju definicij oz. zastavljenega vprašanja 
številni (vsebina vprašalnika, zajeta populacija, nivo dvoumnosti ipd.) (Converse, Presser, 
1986, str. 13). Področje raziskave je specifično in zahteva določen nivo znanja in 
poznavanja; respondent "ni smel" o predmetu spraševanja vedeti premalo. Ker pa nisem 
mogel povsem predvideti, koliko ve, sem vse pojme ali besedne zveze, ki so bili ključni za 
želeno, pričakovano razumevanje vprašanj, pred zastavljenim vprašanjem na kratko pojasnil 
oziroma definiral. Na ta način sem skušal doseči, da je anketiranec lahko čim bolj točno 
vedel, po čem ga sprašujem. 
 
Ker sem želel, da bi bili podatki, ki sem jih zbiral, ažurni, sem odgovore, ki so se nanašali na 
preteklost, zahteval le pri oceni trendov sprememb za zadnjih (največ) pet let, zato menim, 
da anketiranci niso imeli težav z obujanjem vedenja, shranjenega v spominu. Na odgovore 
respondenta vpliva tudi vrstni red vprašanj, pri čemer je treba še posebno upoštevati, da 
konkretno vprašanje vpliva na splošno, ga "obarva" (pomen vprašanja je zaradi predhodnega 
lahko celo spremenjen), splošno pa na konkretno ne (Converse, Presser, 1986, str. 32). Zato 
sem vprašanja razvrščal tako, da sem najprej zastavil splošno, šele nato pa konkretna 
vprašanja, pri čemer sem kombinacijo splošno/konkretno izkoristil tudi za kontrolo 
odgovarjanja - če je odgovor na splošno vprašanje bil negativen, konkretna vprašanja niso 
smela imeti nobenega odgovora. 
 
Poleg navedenega vpliva že zastavljenih vprašanj na razumevanje naslednjih lahko 
predhodna vprašanja sodbe respondenta poudarijo bolj, kot bi bile poudarjene sicer, po drugi 
strani pa lahko tudi spodbudijo spomin na manj izrazite dogodke, ki pa so tudi lahko 
pomembni za relevantnost odgovorov. Tudi zato sem upošteval splošno priporočilo - princip 
lijaka (najprej splošna, šele nato konkretna vprašanja). Zanemariti pa ne gre niti naravnanosti 
respondentov, da na vprašanja odgovarjajo skladno z odgovori na predhodna, kar sem 
upošteval predvsem pri interpretaciji dobljenih odgovorov. Če so kategorije odgovorov 
primerno in dovolj natančno oblikovane, zaprta vprašanja dosti bolje jasnijo razlike med 
kategorijami, kot pa odprta; lahko pa se nam zgodi, da ne ponudimo pravega (potrebnega) 
odgovora. Čeprav na splošno velja, da so zaprta vprašanja boljša, ker dosegajo višjo stopnjo 
opredeljenosti, so odprta še posebno primerna, ko lahko pričakujemo v odgovorih 
posebnosti, ki jih nismo predvideli. Sam sem uporabljal obe obliki vprašanj, glede na cilje, 
ki sem jih želel doseči z odgovori na posamezna vprašanja, čeprav sem pogosteje uporabil 
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zaprta vprašanja. Velikokrat pa sem zaprta vprašanja "odprl" z zadnjo navedeno možnostjo 
"drugo"; predvsem tam, kjer sem domneval, da lahko pričakujem kak poseben odgovor. 
 
Za merjenja ocene stanja (mnenja o stanju) sem uporabljal tri- ali petstopenjsko opisno 
lestvico (npr. redno/pogosto/redko/občasno/nikoli) ali petstopenjsko numerično lestvico od 
ena (nezadostno) do pet (odlično). Za obsežnejše ocenjevalne lestvice se nisem odločil, ker 
bi lahko (po nepotrebnem) od respondenta zahtevale ocene z manjšimi medsebojnimi 
distancami, ki bi povzročile neodločnost, posledično pa bi bila relevantnost danih odgovorov 
manjša. 
 
Vprašalnik je priporočljivo preizkusiti, in sicer v dveh fazah: eksploraciji in testiranju 
vprašalnika. Eksploracija predstavlja fazo intelektualne priprave; gre za konzultacije s 
strokovnjaki (po možnosti drugače mislečimi), pripadniki okolja, ki je vključeno v področje 
raziskave, ter iskanje podobnih že izvedenih raziskav v drugem prostorskem in časovnem 
okviru. Testiranje že oblikovanega vprašalnika pa ima svoje strategije, namen in faze, ki se 
pri raziskavah, ki se pogosto ponavljajo in imajo časovno omejeno uporabnost (npr. 
raziskave javnega mnenja) izvajajo redno in konsekventno (Converse, Presser, 1986, str. 48). 
V mojem primeru gre za anketni vprašalnik, za katerega nisem imel vzora, in ki ga nisem 
predhodno testiral, kar je sicer skladno z običajno prakso, saj za to največkrat ni dovolj časa 
in denarja. Zato lahko ugotovim, da ima vprašalnik, kljub skrbni pripravi, pomanjkljivosti, ki 
so se pokazale šele pri analizi in interpretaciji dobljenih podatkov. 
 
6.1.3.2 Struktura vprašalnika 
 
Vprašalnik sestavljajo štirje sklopi vprašanj, ki izhajajo s petih različnih področij potrebnih 
informacij; gre za: podatke o podjetju/organizaciji, podatke o informacijskih projektih, 
podatke o projektnem managementu (pojavljanju projektnih dejavnosti in njihovem statusu v 
podjetju/organizaciji, podatke o uporabi in učinkih projektnega managementa in njegovih 
orodij v podjetjih/organizacijah) ter planiranje in kontrola projektov. 
 
Odgovori na prvih osem vprašanj dajejo osnovne podatke o podjetju (vzorčni enoti). 
Anketiranec je vpisal naziv in leto ustanovitve svojega podjetja, vnesel podatke o velikosti 
podjetja: število zaposlenih, vrednost aktive in znesek prihodkov. Obkrožil odgovor glede  
certifikata ISO-9000, obkrožil oz. dopolnil vrsto organizacije (poslovno-funkcijska, 
divizijonska, produktna, projektna, matrična in drugo). Anketiranec je prav tako vpisal 
podatek o deležu prodaje v Sloveniji. 
 
Odgovori drugega sklopa vprašanj se nanašajo na informacijske projekte. Anketiranec 
obkroži oz. dopiše vrste informacijskih projektov, ki jih v podjetju izvajajo, odgovori na 
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vprašanja o število projektov začetih v enem letu, št. tekočih projektov in metodologijah, ki 
jih v podjetju uporabljajo pri razvoju informacijskih sistemov. Na koncu drugega sklopa 
vprašanj anketiranec navede še računalniška orodja, ki jih podjetje uporablja za razvoj 
informacijskih sistemov. 
 
Odgovori na vprašanja iz prvega in drugega sklopa dajejo osnovne informacije o anketirancu 
in vzorčni enoti (podjetju / organizaciji), istočasno pa predstavljajo podlago za grupiranje 
podskupin vzorčnih enot glede na osnovne značilnosti (velikost, dejavnost, struktura 
organizacije ipd.). Tako grupiranje omogoča križanje spremenljivk in posledično primerjave 
podskupin oz, subpopulacij znotraj formirane statistične populacije. Primerjava podskupin 
omogoča jasno prepoznavanje razlik v odgovorih anketirancev, kar je še posebno pomembno 
za utemeljeno interpretacijo odgovorov in ocen anketirancev. 
 
Odgovori na devetnajst vprašanj v tretjem delu vprašalnika predstavljajo podatkovno osnovo 
za ugotavljanje prisotnosti in kvalitete projektnih dejavnosti ter njihovem statusu v 
posamezni vzorčni enoti. Vprašanja pokrivajo štiri področja: projekt, vodjo projekta, odnos 
vrhnjega managementa do projektnega managementa ter (ne)uporabo znanja zunanjih 
sodelavcev ter računalniške podpore pri projektnem managementu. 
 
V zvezi s samimi projekti me je zanimalo katere faze projekta so najpogosteje prisotne v 
posameznem podjetju, ali imajo projekti natančno določen cilj, ali je le-ta postavljen tako, da 
je možno ob koncu projekta ovrednotiti učinke. Glede vodje projekta vprašanja pokrivajo 
primerjavo njegovega statusa s statusom poslovno-funkcijskega managerja (nižji, enak, 
višji), (ne)smiselnost uvajanja poklica projektni manager, njegov izobrazbeni profil (raven 
formalne izobrazbe, poznavanje specifičnih problemov projektov in projektnega 
managementa, dodatna znanja s področja projektnega managementa), ter katere projektne 
naloge izvaja, pri čemer gre predvsem za naloge v procesu ravnanja (določanje, planiranje, 
organiziranje projektov, kadrovanje za projekte, motiviranje, spremljanje in kontrola 
projektov, ocenjevanje stroškov in kakovosti projektov, drugo). Kar se tiče vodenja projekta, 
je anketiranec ocenil stil vodenja. Za ugotavljanje odnosa vrhnjega managementa do 
projektnega managementa sem zastavil vprašanji o vrsti podpore (dejanska, le verbalna, 
nobena). Sledijo vprašanja vprašujejo po koriščenju storitev zunanjih sodelavcev in uporabi 
računalniških programov, pri čemer so me zanimali tudi nazivi računalniških programov, ki  
so jih že preskusili in jih trenutno ne uporabljajo več. Sledijo vprašanja o pomembnost 
posameznih dejavnikov za uspeh projektov ter vprašanja o najpogostejših razlogih za 
nedokončane in neuspešno izvedene (zamuda, višji stroški) projekte. Anketiranec nato 
odgovori še na vprašanje ali podjetje hrani podatke o poteku in izpeljavi preteklih projektov. 
Predzadnja skupina vprašanj v tretjem sklopu se nanaša na vlogo naročnika projekta, 
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kvaliteto izvajanja projekta, komuniciranje ter motiviranje. Zadnja vprašanja v tem sklopu so 
povezana s pogostostjo in kvaliteto uporabe projektnega managementa v zadnjih letih ter 
rezultatih uvajanja projektnega managementa. Težišče zadnjih vprašanjih v tem sklopu je 
bilo na zbiranju ocen, ne pa podatkov. Anketiranec je s pomočjo petstopenjske številčne 
lestvice  ocenil, koliko so se v zadnjih (največ 5) letih v vzorčni enoti izboljšali pogostost in 
kvaliteta uporabe projektnega managementa. Poleg tega se je odločal med navedenimi vzroki 
(neodprtost zaposlenih za novosti, prenizka izobrazbena struktura zaposlenih, neizobraženost 
zaposlenih s področja projektnega managementa, prenizka podpora vodstva 
podjetja/organizacije, nezadostna podpora okolja, cena programov, drugo), ki so preprečili, 
da le-te niso večje od ocenjenih. Anketiranec z uporabo petstopenjske lestvice ocenil tudi 
rezultate uvajanja projektnega managementa v svojem podjetju/organizaciji (skrajšanje časa 
izvedbe, zmanjšanje stroškov, večja kakovost, optimalno razporejanje zaposlenih, povečanje 
obsega poslovanja, pridobivanje novih znanj in izkušenj, boljše izvajanje strategij podjetja). 
 
Zadnji sklop vprašanj se nanaša na planiranje in kontrolo projektov. Anketiranec poda oceno 
o usklajenosti poslovnih prvin v podjetju in o kvaliteti kontrole projektov v podjetju. 
Odgovori na vprašanja o izvajanju vnaprejšnjega ocenjevanja trajanja projekta (enote, način, 
metode,…). Sledijo vprašanja o uporabi planov kvalitete, kaj vse vključujejo in o uporabi 
registra tveganj. Zadnja vprašanja se nanašajo na zaključek projekta in načine zbiranja 
porabljenega časa. 
 
6.1.4 Metode analize in interpretacija odgovorov 
 
Analizo odgovorov sem izdelal s pomočjo univariatne metode frekvenčne porazdelitve 
(Ferligoj, 1994, str. 5). Frekvenčna porazdelitev za določeno populacijo kaže, koliko enot 
ima definirano vrednost spremenljivke v ustreznem razredu (Blejec, 1993, str. 185). Pri tem 
sem uporabil računalniški programski paket SPSS 10.0 za programsko okolje Windows in 
MS Excel. Program SPSS 10.0 je obsežen sistem procedur, ki omogočajo statistično analizo 
podatkov (Rovan, Turk, 1999, str. 9). Podatke sem vnašal iz baze podatkov v formatu 
Microsoft Excel. Pri določenih vprašanjih sem uporabil tudi bivariatno analizo s pomočjo 
križanja spremenljivk (procedura "crosstabs" programa SPSS 10) iz različnih podskupin 
odgovorov, kar je omogočilo sklepanje o njihovi povezanosti. 
Interpretacija rezultatov ankete je v nadaljevanju izdelana na osnovi inferenčne statistične 
analize oziroma statističnega sklepanja iz vzorca (dela populacije) na populacijo in s tem 
ocenjevanja značilnosti populacije (Ferligoj, 1994, str. 5). 
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6.2 Rezultati ankete 
 
6.2.1 Predstavitev vzorca 
 
Osnovne informacije o vzorčni enoti (proučevanem podjetju/organizaciji oz. podjetju) in 
anketirancu (osebi, ki je izpolnjevala vprašalnik, v nadaljevanju tudi respondent), sem dobil 
na podlagi odgovorov na vprašanja iz prvega sklopa anketnega vprašalnika. Uvodoma 
navajam le odgovore, ki prevladujejo, v nadaljevanju pa bom vzorčne enote in anketirance 
predstavil podrobno. 
 
Največ podjetij (71,2%) je bilo ustanovljenih po letu 1988. Približno 55% podjetij ima do 
100 zaposlenih, dve tretjina od tega ima do 20 zaposlenih, ena tretjina pa od 20 do 100 
zaposlenih). Le 6,5% podjetij nima delovnega mesta projektnega managerja. Izobrazba 
projektnega managerja v podjetjih je običajno zelo visoka, saj ima 73% projektnih 
managerjev visoko izobrazbo, 18% pa celo podiplomsko izobrazbo. Najbolj prisotna 
organizacijska oblika je poslovno-funkcijska (37%), sledita ji projektna (25%) in matrična 
(17%). Med anketiranci prevladujejo  managerji skupaj z upravo (76%). 
 
6.2.1.1 Predstavitev vzorčnih enot 
 
V odgovoru na vprašanje št. 1 so anketiranci lahko (neobvezno) vpisali naziv podjetja 
oziroma organizacije. V večini anketnih vprašalnikov je odgovor vpisan. 
 
Odgovori na vprašanje št. 2 (tabela 2, str. 103) so dali podatke o letu ustanovitve podjetja. 
Konec leta 1988 je Zakon o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88) uvedel tako imenovane 
trgovinske družbe in s tem dovoljeval vlaganje zasebnega kapitala in upravljanje podjetja na 
podlagi kapitalskih vložkov (Zakon o gospodarskih družbah s komentarjem, 1999, str. 9). 
Odgovore sem, upoštevajoč navedene radikalne zakonodajne spremembe, ki so od začetka 
1989 omogočale ustanovitev podjetja s simboličnim kapitalskim vložkom in posledično 
"plaz" novoustanovljenih podjetij, grupiral najprej v tri razrede - do vključno leta 1950: 
vključuje podjetja z dolgo tradicijo, ki so uspela obstati ne glede na spremembe političnih 
režimov in zakonodaj, potem podjetja do vključno leta 1988 in posledično mlajša podjetja, ki 
so bila lahko ustanovljena z vložkom zasebnega kapitala. Zadnjo skupino sem razdelil 
dodatno še v tri razrede po pet let, da sem dobil podatek o trendu ustanavljanja podjetjih v 
obdobju uveljavljanja privatne lastnine in kapitalistične miselnosti.  
 
Odgovori so prikazani v tabeli 2. Do vključno leta 1950 je bila ustanovljena le desetina  
podjetij, med letom 1950 in do vključno 1988 pa je bila ustanovljena približno petina 
podjetij (18,2%). Če povzamemo je do vključno leta 1988 bila ustanovljena skoraj tretjina 
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(28,8%) podjetij. Po letu 1988 pa je skladno s pričakovanji (omenjena sprememba 
zakonodaje, ki je vzpodbudila veliko povečanje novoustanovljenih podjetij), je bila 
ustanovljena večina, torej preostalih 71,2% podjetij. Če razdelimo zadnjo skupino novo 
ustanovljenih podjetij lahko ugotovimo, da je bilo v prvi petih letih po spremembi 
zakonodaje ustanovljenih največ novih podjetij (27,3%) nato pa se je to število postopno 
manjšalo. 
 
Tabela 2: Leto ustanovitve podjetij 

LETO USTANOVITVE 
ŠTEVILO VZORČNIH 

ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

Do vključno 1950 7 9,7 10,6 10,6
1951 do vključno 1988 12 16,7 18,2 28,8
1989 do vključno 1993 18 25 27,3 56,7
1994 do vključno 1998 17 23,6 25,8 81,9
1999 in pozneje 12 16,7 18,1 100,0

Skupaj 66 91,7 100,0 
Ni odgovora 6 8,3  

SKUPAJ 72 100,0  

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Odgovori na vprašanje št. 3 so izoblikovali sliko o strukturi podjetij glede na število 
zaposlenih. Dobra tretjina podjetij (36,1%) ima od 1 do 20 zaposlenih, slaba petina (18,6%) 
ima do 100 zaposlenih, slaba četrtina podjetij (22,9%) do 500 ter 21,6% nad 500 zaposlenih. 
V vzorcu so manjša podjetja nekoliko bolj prisotna, vendar so tudi večja zastopana v tolikšni 
meri, da lahko ugotovim, da so, glede na število zaposlenih, v vzorcu zastopana podjetja 
vseh velikosti. Večja prisotnost manjših podjetij je razumljiva glede na to, da so podjetja v 
vzorcu večinoma storitvena ter da so večinoma stara do petnajst let (ustanovljena po letu 
1988).  
 
Tabela 3: Število zaposlenih v podjetij 

ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 

ŠTEVILO VZORČNIH 
ENOT DELEŽ 

DELEŽ VELJAVNIH 
ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

1 do 20 26 36,1 37,1 37,1
21 do 100 13 18,1 18,6 55,7
101 do 500 16 22,2 22,9 78,6
Nad 500 15 20,8 21,4 100,0

Skupaj 70 97,2 100,0 
Ni odgovora 2 2,8  

SKUPAJ 72 100,0  

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Iz odgovorov na vprašanje št. 7 (tabela 3, str. 105), je razvidno, da je v podjetjih najbolj 
prisotna poslovno-funkcijska organizacijska oblika (36,8%). Sledita ji projektna s 25% in 
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matrična s 17,6%. Divizijonska (desetina podjetij) oblika organizacije in programska 
/produktna (5,9%) pa sta prisotni v manjši meri. 
 
Tabela 4: Oblika organizacije v podjetjih 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

Poslovno-funkcijska 25 34,7 36,8 36,8
Divizijonska (delitev 
po poslovnih enotah) 

7 9,7 10,3 47,1

Programska/produktna 4 5,6 5,9 53,0
Projektna 17 23,6 25,0 78,0
Matrična 12 16,7 17,6 95,6
Drugo 3 4,2 4,4 100,0

Skupaj 68 94,5 100,0
Ni odgovora 4 5,5

SKUPAJ 72 100,0

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
6.2.1.2 Predstavitev anketirancev 
 
O anketirancih sem zbral le podatek o funkciji anketiranca v podjetju. Glede na naravo dela, 
ki ga anketiranci opravljajo, sem jih razvrstil v pet razredov (glavni manager, poslovno-
funkcijski manager, projektni manager, član uprave/svetovalec in drugo), ki se med seboj 
razlikujejo glede na možnost vplivanja na poslovne odločitve in s tem na položaj projektnega 
managementa v podjetju. Kot je razvidno, sem določil tri managerske razrede, dodatni razred 
uprave/svetovalcev in razred, ki vključuje vse ostale, ki nimajo managerskih funkcij. Ta 
razdelitev mi je pri sklopu vprašanj, kjer so anketiranci ocenjevali različne funkcije 
projektnega managementa v podjetju, omogočala primerjavo ocen med navedenimi 
statusnimi podskupinami anketirancev. 
 
Tabela 5: Položaj anketiranca v podjetju 

POLOŽAJ ANKETIRANCA 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % 

Glavni manger 8 11,1 11,3
Član uprave/svetovalec 10 13,9 14,1
Poslovno/funkc. 
Manager 

21 29,2 29,6

Projektni manager 15 20,8 21,1
Drugo 17 23,6 23,9

Skupaj 71 
Ni odgovora 1 1,4

SKUPAJ 72 100,0

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 



 107

Med anketiranci so večinoma zastopani managerji (62%). Anketirancev, ki so se razvrstili v 
razred "drugo" oziroma niso odgovorili, je približno četrtina (23,9%). Sledi še skupina 
članov uprave in svetovalcev (13,9%). V okviru managerjev je največ poslovno-funkcijskih 
managerjev (29,2%), nekoliko manj projektnih managerjev (20,8), dobra desetina (11,1%) 
pa je glavnih managerjev. 
 
6.2.2 Informacijski projekti 
 
Vprašanja II dela ankete so se nanašala na informacijske projekte. Na podlagi odgovorov 
ugotavljam, da se v podjetjih med informacijskimi projekti v največji meri pojavljajo 
projekti prenove obstoječih informacijskih sistemov in sicer jih izvaja 70% podjetij. 
Ugotavljam, da podjetja razen izjem izvajajo različne vrste informacijskih projektov. Večina  
projektov vsebuje vse faze. Najbolj prisotna je faza izvajanje projekta, opazno manj prisotni 
fazi pa sta kontrola in zaključek projekta, kar kaže na to, da izvajanje običajno ni sproti 
kontrolirano in zaključeno s formalnim zaključkom, ki je pogoj za dejansko preverjanje 
doseženega cilja. V več kot polovici anketiranih podjetij je število na novo začetih 
informacijskih projektov v 1 letu med 3 in 10.  V več kot 63% podjetij je hkrati v teku 1-4 
informacijskih projektov, več kot 15 projektov je hkrati v teku v 7% podjetij. Podjetja večino 
(70,9%) nezahtevnih projektov zaključijo v roku 1 meseca,  največ (65,3%) srednje 
zahtevnih projektov je zaključeno v obdobju daljšem od 2 do 6 mesecev. Izvedba in 
zaključek večine (78,8%) najzahtevnejših/obsežnih projektov traja 7 ali več mesecev. 
 
Več kot polovica (51,6%) podjetij ima zaposlenega 1 ali 2 projektnega managerja, slaba 
tretjina (29%) pa 3 do 5 projektnim managerjev. Na nezahtevnih projektih sta v povprečju 
angažirana 2 zaposlena, na srednje zahtevnih 4 in na najzahtevnejših projektih 14. 
 
Odgovori na 1. vprašanje drugega dela so dali odgovor na vprašanje katere vrste 
informacijskih projektov se v podjetju izvajajo.  V podjetjih med informacijskimi projekti 
prevladujejo projekti prenove obstoječih informacijskih sistemov (70%). Kot opažam na 
podlagi podatkov ankete se podjetja raje odločajo za projekte dopolnjevanja starih 
informacijskih sistemov oz.  prenosa le-teh na novejša programska orodja/okolja (70%), kot 
za izgradnjo novih informacijskih sistemov, ki bi temeljili na novih poslovnih procesih in 
strukturi podjetja in v celoti uporabljali prednosti novih programskih orodij/okolij (57%). 
Verjetno predvsem zaradi na prvi pogled nižjih predvidenih stroškov projekta in izogibanja 
zahtevnega prenosa zgodovinskih podatkov v strukturo novega informacijskega sistema. 
Omeniti pa je treba, da se pogosto pokaže, da stroški prenova presežejo predvidene stroške 
izgradnje novega informacijskega sistema – še zlasti, če upoštevamo, da običajno nadgrajen 
informacijski sistem ohrani vsaj del omejitev starega in ne ponudi vseh možnosti, kot 
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povsem na novo zasnovan informacijski sistem, ki je prilagojen novim razmeram in 
zahtevam v podjetju. 
Približno enak odstotek podjetij se ukvarja tudi z razvojem specifičnih programskih orodij za 
strokovna področja (58%) in z razvojem spletnih aplikacij (57%). Z ostalimi vrstami 
informacijskih projektov se ukvarja le 12,5% podjetij. 
 
Tabela 6: Vrste informacijskih projektov, ki se izvajajo 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
 N % 

Razvoj novih inf. 
sistemov 

41 56,9

Prenova obstoječih inf. 
sistemov 

50 69,4

Razvoj specifičnih 
programskih orodij za 
ozka strokovna 
področja 

42 58,3

Razvoj spletnih 
aplikacij 

41 56,9

Drugo 9 12,5
Skupaj 72 100,0

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Vprašanje 2 se je nanašalo na ključno razliko po kateri se informacijski projekti v podjetju 
razlikujejo od drugih projektov. Več kot polovica anketirancev je kot ključno razliko navedla 
obseg  (52%), na drugo mesto so postavili razliko v tveganju (28%).  
 
Tabela 7: Razlika informacijskih projektov od drugih 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

Tveganje 19 26,4 28,4 28,4
Obseg 35 48,6 52,2 80,6
Drugo 13 18,1 19,4 100,0

Skupaj 67 93,1 100,0
Ni odgovora 5 6,9

SKUPAJ 72 100,0

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Odgovori na vprašanji 3 in 4 (tabeli 8 in 9) dajejo odgovor na pogostost pojavljanja 
projektov v podjetju. Tretje vprašanje podaja informacijo o številu na novo začetih projektov 
v enem letu. V največji meri (53%) je število letno začetih novih informacijskih projektov v 
podjetjih med 3 in 10. V slabi tretjini (29%) podjetij je na leto začetih od 1 do 2 novih 
informacijskih projektov, kar je značilno predvsem za manjša podjetja, ki se ukvarjajo z 
zahtevnejšimi projekti. Več kot 10 informacijskih projektov na leto je začetih v dobri 
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sedmini (15%) podjetij. Pri tem gre za večja podjetja oziroma manjša z nezahtevnimi 
projekti. 
 
Tabela 8: Število na novo začetih informacijskih projektov na leto 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

1 do 2 17 23,6 28,8 28,8
3 do 10 31 43,1 52,6 81,4
Več kot 10 11 15,3 18,6 100,0

Skupaj 59 82,0 100,0 
Ni odgovora 13 18,0  

SKUPAJ 72 100,0  

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Tabela 9 prikazuje število informacijskih projektov, ki so trenutno v teku v posameznem 
podjetju.  Podatki kažejo, da sta v največ anketiranjih podjetjih, kar prestavlja dobro tretjino 
(35,4%) v teku 1 ali 2 projekta. V četrtini podjetij (27,7%) so hkrati v teku 3 ali 4 projekti, v 
dobri petini (21,5%) 5 do 8 projektov in v slabi šestini podjetij (15,4%) je hkrati v teku več 
kot 8 projektov. V povprečju je v posameznem podjetju hkrati v teku 6 informacijskih 
projektov. 
 
Tabela 9: Število informacijskih projektov, ki so trenutno v teku v podjetju 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

INFORMACIJSKI PROJEKTI V TEKU 
1 do 2 23 31,9 35,4 35,4
3 do 4 18 25,0 27,7 63,1
5 do 8 14 19,4 21,5 84,6
8 do 15 5 6,9 7,7 92,3
Več kot 15 5 6,9 7,7 100,0

Skupaj 65 90,3 100,0  
Ni odgovora 7 9,7   

SKUPAJ 72 100,0   

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Z dogovori na vprašanje št. 9  (tabela10) sem dobil podatke o povprečnem trajanju projektov 
in sicer v treh sklopih: najkrajših projektov, srednje zahtevnih projektov v podjetju in 
najobsežnejših projektov. Podatki kažejo, da je dobra četrtina (27,3%) manj obsežnih 
projektov zaključena v roku 2 tednov. V roku pol do 1. meseca je zaključenih že skoraj 
polovica (43,6%) nezahtevnih projektov. Če povzamemo je v roku 1 meseca zaključenih 
70,9% vseh nezahtevnih projektov. Največ (36,5%) povprečno zahtevnih projektov traja več 
kot 3 do vključno 6 mesecev, 28,8% jih traja več kot 1 mesec do vključno 3 mesece in 
21,2% jih traja več kot 6 mesecev do vključno 1 leta. Skoraj polovica (42,3%) 
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najobsežnejših projektov traja več kot 6 mesecev do vključno 1 leta in dobra tretjina (36,5) 
jih je zaključenih v obdobju daljšem od 1 leta. 
 
Tabela 10: Povprečno trajanje projektov v podjetju 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

NEZAHTEVNI PROJEKTI 
Do vključno 14 dni 15 20,8 27,3 27,3
Od 15 dni do vključno 
1 mesec 

24 33,3 43,6 70,9

Več kot 1 mesec in do 
vključno 2 mesca 

9 12,5 16,4 87,3

Več kot 2 m.. do 4 m. 3 4,2 5,5 92,7
Več kot 4 mesce 4 5,6 7,3 100,0

Skupaj 55 76,4 100,0  
Ni odgovora 17 23,6   

SKUPAJ 72 100,0   
POVPREČNI PROJEKTI 

Do vključno 1 mesec 4 5,6 7,7 7,7
>1 do vključno 3 m. 15 20,8 28,8 36,5
>3 do vključno 6 m. 19 26,4 36,5 73,1
>6 do vključno 12 m. 11 15,3 21,2 94,2
Več kot 12 mescev 3 4,2 5,8 100,0

Skupaj 52 72,2 100,0  
Ni odgovora 20 27,8   
                          Skupaj 72 100,0   

NAJOBSEŽNEJŠI/ZAHTEVNEJŠI PROJEKTI 
Do vključno 1 mesec 2 2,8 3,8 3,8
>1 do vključno 3 m. 4 5,6 7,7 11,5
>3 do vključno 6 m. 5 6,9 9,6 21,2
>6 do vključno 12 m. 22 30,6 42,3 63,5
Več kot 12 mescev 19 26,4 36,5 100,0

Skupaj 52 72,2 100,0  
Ni odgovora 20 27,8   

SKUPAJ 72 100,0   

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Zaposleni v podjetju 
 
Vprašanja od 5 do 8 drugega dela ankete so se nanašala na zaposlene v podjetju, zlasti na 
strokovnjake zadolžene za vodenje in uspešno zaključitev projektov.  
 
Z odgovori na vprašanje 5 sem dobil podatke o številu projektnih managerjev informacijskih 
projektov. Največji odstotek podjetij oziroma približno polovica (51,6%) ima 1 ali 2 
formalna projektna managerja informacijskih projektov. Do 5 projektnih managerjev ima 
slaba tretjina vseh podjetij (29%), več kot 5 pa 12,9% podjetij. Le 6,5% podjetij nima 
funkcije definiranega delovnega mesta projektnega managerja. Podatke o številu projektnih 
managerjev prikazuje tabela 11. 
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Tabela 11: Število projektnih managerjev v podjetju 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

PROJEKTNI MANAGERJI INFORMACIJSKIH PROJEKTOV 
0 4 5,6 6,5 6,5
1 do 2 32 44,4 51,6 58,1
3 do 5 18 25,0 29,0 87,1
Več kot 5 8 11,1 12,9 100,0

Skupaj 62 86,1 100,0 
Ni odgovora 10 13,9  

SKUPAJ 72 100,0  

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Odgovori na vprašanje 7 podajajo informacijo o pomembnosti dodatnega izobraževanja v 
podjetju za kar so anketiranci navedli število dni, ki jih podjetje na leto nameni na 
zaposlenega za dodatno izobraževanje (tabela 13). V slabi četrtini (24,6%) podjetij za 
izobraževanje zaposlenega v 1 letu v povprečju namenijo manj kot 1 delovni teden. Vsaj 1 
delovni teden in manj kot dva namenijo v dobri petini (21,5%) podjetij, med dva in manj kot 
tremi delovnimi tedni namenijo v največ podjetjih – eni tretjini (33,8%) in tri ali več delovne 
tedne na leto v povprečju namenijo za izobraževanje zaposlenega v 1 letu v petini podjetij 
(20,0%) podjetij. Povprečno število dni namenjeno za izobraževanje zaposlenega v 1 letu 
znaša 8 delovnih dni. 
 
Tabela 13: Povprečno število dni, ki jih podjetje nameni za izobraževanje zaposlenega v 
obdobju enega leta 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

0 1 1,4 1,5 1,5
1 do vključno 4 15 20,8 23,1 24,6
5 do vključno 9 14 19,4 21,5 46,2
10 do vključno 14 22 30,6 33,8 80,0
15 do vključno 19 3 4,2 4,6 84,6
Več kot 19 10 13,9 15,4 100,0

Skupaj 65 90,3 100,0 
Ni odgovora 7 9,7  

SKUPAJ 72 100,0 100,0 

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Z odgovori na vprašanje 8 sem dobil podatke o povprečnem številu zaposlenih na 
posameznem projektu v podjetju (glej tabelo 14). Zlasti manjša podjetja imajo na večini 
projektov vključene praktično vse svoje zaposlene.  Na nezahtevnih projektih imajo podjetja 
večinoma v povprečju angažiranega 1 zaposlenega (63%), oziroma 2-3 zaposlene (31%) in 
le v 6% podjetij v povprečju več kot 3 zaposlene. 
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Pri srednje zahtevnih/obsežnih projektih imajo le še v 6% podjetij v povprečju angažiranega 
le 1 zaposlenega – predvidevam, da gre za manjša pri tem za manjša podjetja, 2 do 3 
zaposlene na srednje zahtevnih projektih ima dobra polovica podjetij (54,7%), 4 do 5 
zaposlenih pa dobra četrtina (26,6%) podjetij. 
 
Na najzahtevnejših projektih je število zaposlenih zelo različno glede na velikost podjetja. 
Če gledamo maksimalno število zaposlenih na projektu se je v odgovorih pojavil celo 
podatek čez 100 udeležencev.  
 
Povprečno število zaposlenih na najzahtevnejših projektih znaša 14, na srednje zahtevnih 
projektih 4 in na nezahtevnih projektih 2.  
 
Tabela 14: Povprečno število zaposlenih na posameznem projektu v podjetju 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

NEZAHTEVNI PROJEKTI 
1 40 55,5 62,5 62,5
2 do 3 20 27,8 31,3 93,8
Več kot 3 4 5,6 6,2 100,0

Skupaj 64 88,9 100,0
Ni odgovora 8 11,1

SKUPAJ 72 100,0  
POVPREČNI PROJEKTI 

1 4 5,6 6,2 6,2
2 do 3 35 48,6 54,7 60,9
4 do 5 17 23,6 26,6 87,5
Več kot 5 8 11,1 12,5 100,0

Skupaj 64 88,9 100,0
Ni odgovora 8 11,1
                          Skupaj  72 100,0

NAJOBSEŽNEJŠI/ZAHTEVNEJŠI PROJEKTI 
1 do 3 14 19,4 22,2 22,2
4 do 9 27 37,5 42,8 65,0
10 do 15 11 15,3 17,5 82,5
Več kot 15 11 15,3 17,5 100,0

Skupaj 63 87,5
Ni odgovora 9 12,5

SKUPAJ 72 100,0 100,0

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Merjenje velikosti  informacijskih projektov, koncepti metodologije in računalniška 
orodja  
 
Vprašanje 10 se je nanašalo na način, po katerem v podjetju merijo velikost programske 
opreme – velikost informacijskega projekta. Večina podjetij meri velikost projekta po številu 
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aplikacij (41,4%), sledita skupina slaba tretjina (30,0%) podjetij, ki meri velikost 
programske opreme v funkcijskih točkah in slaba petina (18,6%) podjetij, ki meri velikost 
programske opreme s številom obrazcev/poročil.  Le 7% podjetij pa meri velikost 
programske opreme v programskih vrsticah. 
 
Tabela 15: Način merjenja velikosti informacijskega projekta / programske opreme 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % 

Programske vrstice 7 10,0
Funkcijske točke 21 30,0
Število aplikacij 29 41,4
Število obrazcev in poročil 13 18,6

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Vprašanje 12 se je nanašalo na osnovne koncepte razvoja informacijskih konceptov in sicer 
na koncepte,ki jih v podjetju uporabljajo. V največ podjetjih in sicer dobri polovice podjetij 
(51,4%) uporabljajo prototipni pristop, ki pa ga kombinirajo z drugimi. V polovici podjetij 
(50%) se poslužujejo koncepta uporabe programskih paketov/modulov, 40% podjetij 
uporablja tradicionalni pristop razvoja informacijskih sistemov, katerega glavna značilnost  
je v tem, da informatik pri razvoju programske rešitve ne sledi nobenemu formalnemu 
postopku in razvijanje informacijskega sistema poteka predvsem na podlagi njegovih 
izkušenj. Prednost tega pristopa je v tem, da ima informatik, kot tudi uporabnik veliko 
svobode pri razvoju informacijskega sistema. Hkrati pa je ta prednost tudi slabost, saj so 
dobljeni rezultati ponavadi slabši. Verjetnost, da bo pristop uspešen, se manjša z njegovo 
velikostjo. Le 16% podjetij še uporablja življenjski cikel sistema, kot koncept razvoja 
informacijskih sistemov. 
 
Tabela 16: Osnovni koncepti razvoja informacijskih sistemov, ki jih v podjetju uporabljajo 

ODGOVOR 
ŠTEVILO VZORČNIH 

ENOT DELEŽ 
 N % 

Prototipni pristop 37 51,4
Uporaba programskih paketov 36 50,0
Tradicionalni pristop 29 40,3
Razvoj s strani končnih 
uporabnikov 

18 25,0

Življenjski cikel sistema 16 22,2
Drugo 4 5,6

Skupaj 72 100,0

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Vprašanje 13 je bilo namenjeno dobiti informacijo o metodologijah načrtovanja in gradnje 
informacijskih sistemov, ki jih v podjetju uporabljajo (glej tabelo 17). Uporaba različnih 
metodologij je bolj enakomerno razporejena kot uporaba konceptov razvoja informacijskih 
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sistemov. Najpogosteje uporabljana metodologija je strukturno definiranje zahtev, ki ga 
uporablja 38,9% podjetij. Ena tretjina podjetij uporablja strukturno sistemsko analizo. 
Presenetljiv rezultat je, da ena četrtina podjetij ne uporablja nobene od splošno poznanih 
metodologij, temveč se planiranja in razvoja lotevajo bolj ali manj naključno. Skoraj ena 
četrtina podjetij uporablja metodologijo informacijskega inženiringa (23,6%) in 15,3% 
podjetij uporablja metodologijo računalniško podprtega inženirstva. 
 
Tabela 17: Metodologije načrtovanja in gradnje informacijskih sistemov, ki jih podjetja 
uporabljajo 

ODGOVOR 
ŠTEVILO VZORČNIH 

ENOT DELEŽ 
 N % 

Strukturirano definiranje zahtev 28 38,9
Strukturirana sistemska analiza 24 33,3
Nobeno 18 25,0
Informacijski inženiring 17 23,6
Računalniško podprto 
programsko inženirstvo 

11 15,3

Drugo 5 6,9
Skupaj 72 100,0

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Odgovori na vprašanje 14 podajajo računalniška orodja,ki jih podjetja uporabljajo za razvoj 
informacijskih sistemov / programske opreme (glej tabelo 18). Skoraj polovica (45,2%) 
podjetij uporablja med drugim tudi MS Visual Studio. Po uporabi/razširjenosti sledita MS 
SQL server in Access (vsak 43,5%). Tretjina podjetij (33,9%) uporablja Oracle Developer in 
četrtina (24,2%) Oracle Designer. Četrtina podjetij (25,8%) uporablja tudi Delphi. Slaba 
desetina podjetij (8,1%) uporablja Lotus notes. V manjši meri (manj kot 5%) podjetja 
uporabljajo tudi DB2, C++, Clarion, Powerbuilder idr. 
 
Tabela 18: Računalniška orodja, ki jih podjetja uporabljajo za razvoj informacijskih 
sistemov / programske opreme 

ODGOVOR 
ŠTEVILO VZORČNIH 

ENOT 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % 

MS Visual studio 28 45,2
MS SQL server 27 43,5
Access 27 43,5
Oracle Developer 21 33,9
Delphi 16 25,8
Oracle Designer 15 24,2
Lotus notes 5 8,1
Java 3 4,8
DB2 2 3,2
Clarion 2 3,2
C++ 2 3,2

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
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6.2.3 Projektni management informacijskih projektov 
 
Z odgovori na vprašanje št. 1  tretjega dela vprašalnika (tabela 19) so anketiranci opredelili 
prisotnost posameznih faz projekta v podjetjih. Vprašanje je bilo zaprto; anketiranci so 
potrdili (DA) ali zanikali (NE) prisotnost faze, navedene na seznamu; tako so opredelili, 
katere faze projekta se v njihovem podjetju običajno izvajajo in katere ne.  
 
Izpad odgovorov je zelo nizek. Najbolj prisotna je faza je izvajanje projekta (98,6%), sledita 
ji fazi začetek projekta in planiranje projekta (83,1%), z nekoliko nižjimi procentualnimi 
deleži pa jim sledijo kontrola projekta (73,2%), zaključek projekta (71,8%) in organizacija 
projekta (66,2%).  
 
Do neke mere je visok procentualni delež pozitivnih odgovorov o prisotnosti faz projekta 
verjetno tudi posledica oblikovanosti vprašanja (zaprto vprašanje), ki je kar ponujalo 
odgovore, zato je anketiranec lahko "lagodno" obkrožil tudi tisto, za kar je menil "da bi bilo 
dobro", ne pa samo tistega, kar se resnično pojavlja. Za odprto vprašanje se nisem odločil, 
ker bi s tem odprl možnost za različne nabore faz projekta v odgovorih; vsak anketiranec bi 
se sam odločal o tem, katere faze projekt sploh ima, kar bi otežilo standardiziranje 
odgovorov in primerjavo prisotnosti posameznih faz. 
 
Podatki o prisotnosti katerekoli faze projekta so tako vzpodbudni, da je, če jih obravnavamo 
absolutno, celo najnižji dosežen procentualni delež še vedno izjemno dober. Zato sem se 
odločil, da bom zbrane podatke interpretiral primerjalno. Navajam procentualni delež, ker 
izpad pri posameznih fazah razumem tako, da izpad odgovora pomeni, da te faze ni. 
 
Tabela 19: Prisotnost faz projekta 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % 

Začetek projekta 59 81,9 83,1 
Planiranje projekta 59 81,9 83,1 
Organizacija projekta 47 65,3 66,2 
Izvajanje projekta 70 97,2 98,6 
Kontrola projekta 52 72,2 73,2 
Zaključek projekta 51 70,8 71,8 
Sprotno uvajanje sprememb 43 59,7 60,6 
Ni odgovora 1 1,4  

SKUPAJ 72 100,0  

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Prisotnost faze izvajanje projekta (98,6%) sem določil za referenčno in ugotavljal, za koliko 
procentov je prisotnost ostalih faz manjša. Tako je prisotnost faz začetek projekta ter 
planiranje projekta od referenčne manjša za 15,5%, kontrola projektov za 25,4%, zaključek 
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projekta za 26,8%, organizacija projekta pa kar za 32,4%. Od prisotnosti referenčne faze 
opazno najmanj odstopata samo fazi planiranje projekta in začetek projekta, zaključek 
projektov, kontrola in organizacija projektov pa odstopajo v relativno opazno večjem deležu.  
 
Očitno podcenjene (nekoliko več odstopata od referenčne faze) so faze, ki na prvi pogled 
nimajo neposrednega učinka na uspešnost izvedbe projekta - zaključek in kontrola projekta 
ter organizacija projekta, kot faza, ki jo v podjetjih še zmeraj zamenjujejo s fazo planiranja 
projekta. 
 
Menim, da v podjetjih kontrolo pri izvajanju projektov pogosto (napačno) obravnavajo kot 
breme, pri čemer zanemarjajo učinek optimizacije, ki povečuje učinkovitost projekta, in ki jo 
vnaša prav kontrola. Pri doseženem cilju projekta (ki je tako navidezno zaključen) očitno 
pogosto zmanjka motivacije za formalni oziroma dejanski zaključek projekta, ki pa nujno 
sproža potrebo po vrednotenju rezultatov projekta in skladno s tem konsekvence kot 
izhodišče za nove projekte. 
 
Vprašanja 2 do 9 so se nanašala na projektne managerje. Pridobil sem podatke o izobrazbi, 
statusu in različnih vidikih delovanja projektnega managerja. Skoraj vsa (95%) podjetja 
imajo delovno mesto projektni manager/vodja projekta. V več kot polovici (63,8%) podjetij 
je status projektnega managerja vsaj izenačen s statusom poslovno-funkcijskega. Raven 
formalne izobrazbe projektnega managerja je izredno visoka; skoraj 94% jih ima vsaj visoko 
izobrazbo. Rezultati kažejo, da se 80% projektnih managerjev dodatno samoizobražuje in 
približno 2/3 se jih udeležuje dodatnih seminarjev. Specifično problematiko projekta pozna 
nadpovprečno 85,9%, večina jih ima dodatna znanja s področja projektnega managementa. 
Več kot 90% anketirancev meni, da je smiselno uvajanje poklica projektni manager. 
 
Odgovori na vprašanji št. 2 so dali podatke o tem, ali je večina projektnih managerjev 
zaposlenih v podjetju v šoli poslušala predmet projektni management/ravnanje projekta ali 
drugi predmet s tega področja. Odgovori so prikazani v tabeli 20. 
 
Tabela 20: Prisotnost predmeta projektni management v šolski izobrazbi večine projektnih 
managerjev v podjetju 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

DA 24 33,4 35,8 35,8
NE 43 59,7 64,2 100,0

Skupaj 67 93,1 100,0
Ni odgovora 5 6,9

SKUPAJ 72 100,0

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
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Projektni managerji večinoma (64,2%) niso poslušali predmeta projektni 
management/ravnanje projektov ali drugega predmeta s tega področja v šoli. Odgovori na 
vprašanje 4 pa kažejo, da se večina projektnih managerjev samoizobražuje in udeležuje 
dodatnih seminarjev s področja projektnega managementa. Tako lahko ugotovim, da 
anketiranci dobro poznajo projektni management, čeprav ima le dobra tretjina (35,8%) 
šolsko znanje o projektnem managementu, saj imata kar dve tretjini projektnih managerjev 
dodatno izobrazbo iz seminarje o projektnem managementu. 
 
Na podlagi odgovorov na vprašanje št. 3, prikazanih v tabeli 21, lahko ugotovim, da je raven 
formalne izobrazbe projektnega managerja v podjetjih izredno visoka - v kar 92,6% podjetij 
imajo projektni managerji najmanj visoko formalno izobrazbo, kar je razumljivo glede na 
zahtevano strokovnost, samostojnost in odgovornost pri vodenju projektov. 
 
Tabela 21: Raven formalne izobrazbe projektnega managerja/vodje projekta 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

Podiplomska 15 18,5 18,8 18,8
Visoka 59 72,8 73,8 92,6
Višja 5 6,2 6,2 98,8
Srednja 1 1,2 1,2 100,0
Nižja od srednje 0 0,0 0,0 100,0

Skupaj 80 98,8 100,0  
Ni odgovora 1 1,2  

SKUPAJ 81 100,0  

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Odgovori na vprašanje št. 4 dajejo podatke o dodatnih (ne)formalnih znanjih s področja 
projektnega managementa. Odgovori so prikazani v tabeli 22. 
 
Tabela 22: Dodatno (ne)formalno znanje projektnih managerjev s področja projektnega 
managementa 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % 

Certifikat projektnega 
managerja 

8 11,3

Seminarji 46 64,8
Samoizobraževanje 56 78,9

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Rezultati kažejo, da se 80% projektnih managerjev dodatno samoizobražuje in približno 2/3 
se jih udeležuje dodatnih seminarjev. Glede na to, da je iz tabele 5 (str. 105) razvidno, da je 
kar 63% anketirancev managerjev, predvidevam, da so verjetno predvsem oni tisti, ki imajo 
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dodatno formalno izobrazbo s področja projektnega managementa oz. so se udeležili 
dodatnega izobraževanja s tega področja. Razen tega, da je to razumljivo glede na delo, ki ga 
opravljajo, obenem kaže na resen odnos do projektnega managementa tistih, ki o njem 
odločajo in tistih, ki ga lahko uporabljajo. 
 
Odgovori na vprašanje št. 5 (tabela 23) so mi omogočili primerjavo statusa projektnega 
managerja s statusom poslovno-funkcijskega managerja v podjetjih. 
 
Tabela 23: Status  projektnega   managerja/vodje  projekta  v  vašem  podjetju   je,  v  
primerjavi   s statusom poslovno-funkcijskega managerja 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

Nižji 25 34,7 36,2 36,2
Enak 43 59,7 62,3 98,5
Višji 1 1,4 1,5 100,0

Skupaj 69 95,8 100,0
Ni odgovora 3 4,2

SKUPAJ 72 100,0

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
V več kot polovici (63,8%) podjetij je status projektnega managerja izenačen s statusom 
poslovno-funkcijskega managerja, v 36,2% podjetij je nižji, v 1,5% podjetij pa višji.  
 
Z odgovori na vprašanje 6 so anketiranci ocenjevali, koliko projektni managerji poznajo 
specifično problematiko projektov in koliko področje projektnega managementa. Odgovori 
so prikazani v tabeli 24. Izračunane poprečne ocene pa so podane v tabeli 25. 
 
Tabela 24: Ocena poznavanja specifične problematike projektov pri projektnih managerjih 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

1 (nezadostno) 1 1,4 1,4 1,4
2 4 5,6 5,6 7
3 5 6,9 7,1 14,1
4 37 51,4 52,1 66,2
5 (odlično) 24 33,3 33,8 100,0

Skupaj 71 98,6
Ni odgovora 1 1,4

SKUPAJ 72 100,0 100,0

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
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Tabela 25: Poprečne ocene poznavanja specifične problematike projektov in projektnega 
managementa pri projektnih managerjih 
 Povprečje Minimalna 

ocena 
Maksimalna 
ocena 

Standardni 
odklon 

N 

Ocena poznavanja specifične 
problematike  projektnega managementa 
pri projektnih managerjih 

4,05 1 5 0,87 72

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Projektni managerji in glavni managerji poznajo specifično problematiko projektov boljše 
kot managerji poslovnih funkcij. Specifično problematiko skoraj vsi (93,0%) poznajo vsaj za 
oceno 3, oziroma 85,9% vsaj za oceno 4. Rezultati ankete kažejo tudi, da projektni managerji 
in glavni managerji  poznajo najbolje projektno specifiko in sicer vsi vsaj za oceno 3. Sledijo 
poslovno/funkcijski managerji, najslabše pa poznajo projektno specifiko člani uprave. 
Potrebna znanja s področja projektnega managementa pridobijo na seminarjih ali s samo 
izobraževanjem, po zaključku projekta pa so običajno zadolženi za izvedbo projektov na 
istem ali sorodnem področju. Pri tem moram izpostaviti visoko izobrazbo projektnih 
managerjev, ki jim omogoča hitro in učinkovito pridobivanje potrebnih dodatnih znanj. 
Zanimivo pa je, da je, ko podjetja iščejo vodje projektov (projektne managerje), v razpisih 
velikokrat opaziti, da ne izpostavljajo poznavanja projektnega managementa ali pa ga sploh 
ne omenjajo. 
 
Z odgovori na vprašanje št. 7 (tabela 26) so anketiranci izrazili svoje mnenje o smiselnosti 
uvajanja poklica projektni manager/vodja projekta. Za nadaljnje uveljavljanje in izboljšanje 
statusa projektnega managementa v slovenskih podjetjih/organizacijah je spodbuden visok 
delež (83,7%) anketirancev, ki menijo, da je uvajanje poklica projektni manager/vodja 
projekta smiselno, pri čemer lahko poudarim, da je izpad odgovorov na to vprašanje zelo 
majhen (4,7%). 
 
Križanje spremenljivk med mnenjem o smiselnosti uvajanja poklica projektnega managerja 
in položajem anketiranca v podjetju pokaže, da je pozitivno mnenje o uvajanju poklica 
projektni manager/vodja projekta najmanj pomembno po mnenju glavnih managerjev in 
sicer le dobra polovica (57%) se je odločila za vsaj oceno 4. Sledita skupini poslovno 
funkcijskih managerjev ter skupina članov/svetovalcev uprave, katerih rahlo več kot 70% je 
določilo oceno vsaj 4. Največjo pomembnost funkciji projektnega managerja/vodje seveda 
pripisuje skupina projektnih managerjev, od katerih je oceno 4 ali 5  o pomembnosti 
izbralo 87%.  
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Tabela 26: Mnenje o smiselnosti uvajanja poklica projektni manager/vodja projekta 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

1 (nezadostno) 3 4,2 4,3 4,3
2 3 4,2 4,3                             8,6
3 11 15,3 15,7 24,3
4 28 38,9 40,0 64,3
5 (odlično) 25 34,7 35,7 100,0

Skupaj 70 97,2 100,0
Ni odgovora 2 2,8

SKUPAJ 72 100,0  

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Z odgovori na vprašanje št. 8 sem dobil podatke o tem, katere naloge v podjetjih izvajajo 
projektni managerji. Anketiranci so na vprašanje zaprtega tipa z DA ali NE odgovarjali, ali 
projektni managerji: določajo projekte, planirajo projekte, organizirajo projekte, kadrujejo za 
projekte, motivirajo, izgrajujejo informacijski sistem, spremljajo in kontrolirajo projekte, 
ocenjujejo stroške projekta in ocenjujejo kakovost rezultatov projektov. 
 
Tabela 27: Izvajanje nalog projektnih managerjev  

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
 N % 

1 določanje projektov 29 40,3
2 planiranje projektov 52 72,2
3 organiziranje projekt. 62 86,1
4 kadrovanje 14 19,4
5 motiviranje 29 40,3
6 gradnja ifrorm. sist. 25 34,7
7 spremljanje, kontrola 49 68,1
8 ocenjevanje stroškov 36 50,0
9 ocenjavanje 
kakovosti projektov 

33 45,8

10 drugo 4 5,6

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Največji delež pritrdilnih odgovorov imajo naloge organiziranje projektov (86,1%), 
planiranje projektov (72,2%) ter spremljanje in kontrola (68,1%). Sledijo ocenjevanje 
stroškov (50,0%) in ocenjevanje kakovosti rezultatov projektov (45,8%). Bistveno manjši 
procentualni delež dosegata nalogi motiviranje in določanje projektov (oboje 40,3%), 
najmanjši delež pa nalogi izgradnja informacijskega sistema (34,7%) in kadrovanje (19,4 %). 
Razvidno je, da projektni managerji v izrazito večji meri izvajajo naloge, ki so sestavni del 
operativne izvedbe projekta, uspešne predstavitve in predaje rezultatov projekta, v manjši 
meri pa projektni managerji izvajajo naloge, ki omogočajo boljše in hitrejše izvajanje 
projekta (izgradnja informacijskega sistema, kadrovanje in motiviranje za projekt ter 
določanje projekta). 
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Visoki procentualni deleži izvajanja nalog spremljanje in kontrola, organiziranje ter 
planiranje projektov sovpadajo z visokimi deleži prisotnosti sledečih faz projekta: začetek, 
izvajanje, planiranje in organizacija projektov, čeprav je vrstni red nekoliko drugačen. 
 
Podatki kažejo, da dandanes projektni managerji ob organiziranju in planiranju projektov 
jemljejo zelo resno tudi nalogo sprotnega spremljanja in kontrole odvijanja projekta. Na 
podlagi izkušenj, pa kljub temu menim, da projektni managerji kontrolo izvajajo med 
spremljanjem projekta še vedno le deloma in nesistematično, in je zato kot faza projekta, ki 
jo je možno opaziti in verificirati, včasih še neočitna. Sklepam, da je površno izvajanje 
kontrole projektnih managerjev zelo verjetno vzrok za to, da izostanejo njeni povratni učinki 
in optimizacija, ki je rezultat le-teh. Prav dejstvo, da je določanje projekta kot naloga, ki je 
izvajajo projektni managerji, uvrščena na zadnje mesto, saj jo praviloma izvajajo naročniki 
projektov, je možen vzrok za to, da je faza zaključek projekta uvrščena med fazami 
projektov tako nizko. Projektni managerji, ki ne sodelujejo pri določanju projektov, so 
namreč verjetno hitreje zadovoljni z rezultati in (ne)namerno prezrejo formalni zaključek 
projekta. 
 
Iz odgovorov na vprašanje št. 9 je razvidno, da kar 97,1% anketirancev ocenjuje, da vrhnji 
management vsaj verbalno podpira projektni management, pri čemer podporo kot dejansko 
opredeli 74,2%, kot le verbalno pa 22,9% anketirancev. Odgovori so prikazani v tabeli 29. 
 
Tabela 29: Vrsta podpore vrhnjega managementa projektnemu managementu 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

Dejansko 52 72,2 74,2 74,2
Le verbalno 16 22,2 22,9 97.1
Nobene 2 2,8 2,9                         100,0

Skupaj 70 97,2 100,0 
Ni odgovora 2 2,8  

SKUPAJ 72 100,0  
Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Križanji spremenljivk med vrsto podpore vrhnjega managementa projektnemu managementu 
in položajem anketiranca v podjetju ter med dejansko podporo vrhnjega managementa 
projektnemu managementu in položajem anketiranca v podjetju kažeta, da so si managerji 
enotni, da vrhnji management podpira projektni management, različno mnenje pa imajo o 
vrsti te podpore. Glavnih managerji so enoglasno prepričani, da nudijo dejansko podporo. 
Večina članov/svetovalcev uprave in poslovno-funkcijskih managerjev (70%) podporo 
ocenjuje kot dejansko. Najslabše ocenjujejo podporo projektni managerji in sicer le (66%) 
projektnih managerjev meni, da je podpora vrhnjega managementa dejanska. Spodbudno je, 
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da se prav pri tistih, ki najbolj rabijo to podporo, projektnih managerjih, nikoli ne pojavi 
odgovor "ni nobene podpore". 
 
Z odgovori  na 10 vprašanje sem ugotovil kako je organiziran management (tabela 30). 
Glede na odgovore anketirancev ugotavljam, da je management organiziran linijsko in 
matrično v približno enakem odstotku in sicer približno 45%. 
 
Tabela 30:  Organizacija managementa v podjetju 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

Linijska 31 43,1 47,7 47,7
Matrična 29 40,3 44,6 92,3
Drugo 5 6,9 7,7 100,0

Skupaj 65 90,3 100,0
Ni odgovora 7 9,7

SKUPAJ 72 100,0

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Odgovori na vprašanje 11 dajejo informacijo o projektni organizacijski strukturi, ki je v 
podjetju prisotna. Rezultati ankete kažejo, da še zmeraj prevladuje projektna koordinacija 
(39,6%). Z malo nižjim deležem ji sledi projektna organizacija v organizacijski strukturi 
podjetja (35,4%). Projektno-matrična organizacija se pojavlja v dobri četrtini podjetij 
(27,1%). Najmanj uveljavljena (16,7%) je zaenkrat popolna (čista) projektna organizacija. 
 
Tabela 31:  Projektna organizacijska struktura v podjetju 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
 N % 

Projektna koordinacija 19 39,6
Projektna organizacija 
v organizacijski 
strukturi podjetja 

17 35,4

Projektno-matrična 
organizacija 

13 27,1

Popolna (čista) 
projektna organizacija 

8 16,7

Drugo 2 2,8

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Z vprašanjem 12 sem pridobil informacije o stilih vodenja, ki se v podjetjih pojavljajo. V 
podjetjih prevladuje vodenje usmerjeno k delovnim nalogam in sicer v dveh tretjinah 
podjetij. Sledi nesistematizirani stil vodenja (47%). V slabi tretjini podjetij se uveljavlja 
vodenje usmerjeno v delo in zadovoljstvo delavcev (29%). Najmanj razširjena stila vodenja 
pa sta vodenje na osnovi situacijskih modelov (13,9%) in inovacijsko vodenje (9,7%). 
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Tabela 32:  Stili vodenja v podjetju 
ODGOVOR 

ŠTEVILO 
VZORČNIH ENOT DELEŽ 

 N % 
Nesistematizirani stil 
vodenja 

34 47,2

Vodenje usmerjeno k 
delovnim nalogam 

48 66,7

Vodenje usmerjeno v 
delo in zadovoljstvo 
delavcev 

21 29,2

Situacijski modeli 
vodenja 

10 13,9

Inovacijsko vodenje 7 9,7

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Na podlagi odgovorov na vprašanje št. 13 (tabela 33) sem lahko ugotovil, kako anketiranci 
ocenjujejo izvajanje vloge naročnika v projektu. 
 
Tabela 33: Ocena izvajanja vloge naročnika projekta 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

1 (slabo) 4 6,6 5,6 5,6
2 5 6,9 7,1 12,7
3 36 50 50,7 63,4
4 23 31,9 32,4 95,8
5 (odlično) 3 4,2 4,2 100,0

Skupaj 71 98,6 100,0 
Ni odgovora 1 1,4  

SKUPAJ 72 100,0  

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Izrazito prevladujeta oceni 3 (50,0%) in 4 (31,9%). Zato lahko ocenim, da je, ob poprečni 
oceni 3,23, vloga naročnika projekta ocenjena dobro. Križanje spremenljivk med oceno 
izvajanja vloge naročnika projekta in položajem anketiranca v podjetju kaže na to, da so 
izvajanje vloge naročnika projekta najnižje ocenili anketiranci iz razreda "projektni 
managerji". 
 
Vprašanja 14 do 16 se nanašajo na uveljavljanje projekta (kadrovanje, vodenje, 
komuniciranje in motiviranje pri projektih). Anketiranci so opredelili in ocenili z odgovori 
na vprašanja kvaliteto izvajanja posamezne funkcije uveljavljanja projektov. 
 
Ocene kadrovanja pri projektih so razvidne iz odgovorov na vprašanje št. 14 (tabela 34). 
Poprečna ocena je 3,36. Največ ocen je v razredih ocene 3 in 4 (po 37%), najmanj pa jih je v 
razredu ocene 1 (5,7%). Križanje spremenljivk med oceno kadrovanja pri projektih in 
položajem anketiranca v podjetju kaže na to, da so glavni (poprečna ocena 4,00) in 
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člani/svetovalci uprave (poprečna ocena 3,60) ter poslovno-funkcijski managerji (povprečna 
ocena 3,19) kadrovanje pri projektih ocenjevali višje kot pa projektni managerji (poprečna 
ocena 2,80). 
 
Tabela 34: Ocena kadrovanja pri projektih 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

1 (nezadostno) 4 5,6 5,7 5,7
2 7 9,7 10,0 15,7
3 26 36,1 37,1 52,8
4 26 36,1 37,2 90,0
5 (odlično) 7 9,7 10,0 100,0

Skupaj 70 97,2 100,0
Ni odgovora 2 2,8

SKUPAJ 72 100,0

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Odgovori na vprašanje št. 15 (tabela 35) so dali podatke o oceni komuniciranja pri projektih. 
 
Tabela 35: Ocena komuniciranja pri projektih 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

1 (nezadostno) 1 1,4 1,4 1,4
2 6 8,3 8,5 9,9
3 18 25 25,4 35,3
4 29 40,3 40,8 76,1
5 (odlično) 17 23,6 23,9 100,0

Skupaj 71 98,6 100,0
Ni odgovora 1 1,4

SKUPAJ 72 100,0

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Poprečna ocena je 3,78. Komuniciranje pri projektih je ocenjeno z znatno višjo oceno kot 
ostale kategorije uveljavljanja organizacije projekta. 
 
Križanje spremenljivk med oceno komuniciranja pri projektih in položajem anketiranca v 
podjetju kaže, da so ocene glavnih managerjev (poprečna ocena 4,25) in članov/svetovalcev 
uprave (poprečna ocena 3,60) ter poslovno funkcijskih managerjev (povprečna ocena 3,76) 
višje od ocen projektnih managerjev (poprečna ocena 3,43). 
 
Oceno učinkovitosti motiviranja pri projektih so dali odgovori na vprašanje št. 16 (tabela 36, 
str. 123). Poprečna ocena je 3,32. Ocena učinkovitosti motiviranja pri projektih je nižja od 
ocene za komuniciranje in ocene kadrovanja pri projektih. Križanje spremenljivk  med oceno 
učinkovitosti motiviranja pri projektih in položajem anketiranca v podjetju kaže na boljše 
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ocene glavnih (poprečna ocena 4,25) in poslovno funkcijskih (poprečna ocena 3,33) 
managerjev ter slabše ocene projektnih (poprečna ocena 2,73). 
 
Tabela 36: Ocena motiviranja pri projektih 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

1 (nezadostno) 3 4,2 4,2 4,2
2 10 13,9 13,9 18,1
3 30 41,6 41,6 59,7
4 19 26,4 26,4 86.1
5 (odlično) 10 13,9 13,9 100,0

Skupaj 72 100,0 100,0 
Ni odgovora 0 0,0  

SKUPAJ 72 100,0  

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Odgovori na vprašanje št. 17 (tabela 37) so dali podatke o uporabi (in pogostosti uporabe) 
storitev zunanjih sodelavcev, strokovnjakov oziroma organizacij s področja projektnega 
managementa. 
 
Tabela 37: Uporaba storitev zunanjih sodelavcev s področja projektnega managementa 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

Da 9 12,5 13,2 13,2
Občasno 30 41,7 44,1 57,3
Ne 29 40,3 42,7 100,0

Skupaj 68 94,5 100,0 
Ni odgovora 4 5,5  

SKUPAJ 72 100,0  

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Podjetja uporabljajo znanje zunanjih sodelavcev v 13,2% primerov, občasno pa tudi v 
dodatnih 44,1%; nikoli pa ne koristi storitev zunanjih sodelavcev 42,7% podjetij. Menim, da 
je koriščenje storitev zunanjih sodelavcev visoko, ocenjujem pa, da gre v večini primerov za 
koriščenje le nekaterih storitev, ki so lahko del projektnega managementa (svetovanje, 
izobraževanje kadrov ipd). 
 
Z odgovori na vprašanje št. 18 so anketiranci navedli metodologije projektnega 
managementa, ki jih v podjetju uporabljajo (tabela 38). Na žalost rezultati kažejo, da večina 
podjetij (66,2%) še ne uporablja nobene projektne metodologije. Slaba desetina (9,2%) 
podjetij uporablja projektno metodologijo PRINCE. Med ostalimi metodologijami, so 
podjetja navedla v posameznih primerih še sledeče PMI, CDM, NOF in razne lastne  
projektne metodologije. 
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Tabela 38: Metodologije projektnega managementa, ki jih v podjetju uporabljajo 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

PRINCE 6 8,4 9,2 9,2
SPARCC 0 0,0 0,0 0,0
Nobene 43 59,7 66,2 75,4
Drugo 16 22,2 24,6 100,0

Skupaj 65 90,3 100,0
Ni odgovora 7 9,7

SKUPAJ 72 100,0

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Na podlagi odgovorov na vprašanje št. 19, prikazanih v tabeli 39, ugotavljam, da 
računalniške programe za projektni management uporabljajo v 61,1% podjetij. Po 
podrobnem pregledu izpisa nazivov računalniških programov, ki so jih anketiranci našteli v 
anketnem vprašalniku kot tiste, ki jih v podjetjih uporabljajo za projektni management, sem 
ugotovil, da lahko med programe za projektni management uvrstim le določene, medtem ko 
so ostali navedeni programi samo različni računalniški programi, ki se jih lahko uporablja le 
kot orodje pri izvajanju projektov (Access, Excel, Word ipd.). Tako ugotavljam, da 
uporabljajo računalniške programe za projektni management v približno 70% podjetij. Od 
programov za projektni management je najpogosteje uporabljan MS Project (44 navedb), ki 
tako očitno prevladuje. Ostala programska orodja so še Lotus Notes (2 navedbi) ter Super 
project, Project Central, SAP manager in PrimaveraPlanner (po 1 navedba). Dva anketiranca 
sta navedla,  v podjetju uporabljajo lastno razvit sistem za podporo projektnemu 
managementu. 
 
Tabela 39: Uporaba računalniških orodij za podporo projektnemu managementu 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
 N % 

MS Project 44 61,11
Lotus Notes 2 2,78
Lastno razvit rač.sistem 2 2,78
Ostalo 4 5,55
Nič 20 27,78

SKUPAJ 72 100,00
Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Z vprašanjem št. 20 pa so anketiranci navedli programska orodja za podporo projektnemu 
managementu, ki so jih v podjetju že preizkusili. Odgovori se ujemajo s strukturo odgovorov 
iz vprašanja 19. Ugotavljam, da podjetja niso preskušala raznih orodij za podporo 
projektnemu managementu, z namenom, da bi izbrala najboljšega. Kot kaže se večina 
podjetij že v naprej, brez morebitnega testiranja različnih orodij odloči za orodje MS Project. 
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Dejavniki za uspeh projekta 
 
Vprašanja 21 do 26 se nanašajo na dejavnike, ki so ključni za pravočasno dokončanje 
projekta in to v okviru v naprej predvidenih stroškov ter dokončanimi produkti z 
načrtovanimi/zahtevanimi kvalitativnimi in kvantitativnimi lastnostmi.  
 
Odgovori na vprašanje št. 21 (tabela 40 in priloga 2.1) dajejo podatke o pomembnosti 
ključnih dejavnikov uspeha za uspeh splošnega projekta po mnenju anketirancev. Kot 
dejavnike, ki najbolj pomembno vplivajo na uspeh projekta po mnenju anketirancev (ocena 4 
ali 5), so anketiranci določili naslednji vrstni red: 

- Poslanstvo projekta (namen in jasnost ciljev projekta) (98,6%), 
- Sprotno spremljanje in povratne informacije (95,8%), 
- Komunikacija med akterji projekta (93,1%), 
- Komunikacija in posvetovanje s stranko (91,7%), 
- Osebje (izbira, vključevanje in učenje članov projektnega tima) (90,3%), 
- Upravljanje s kriznimi in nepričakovanimi situacijami (86,1%), 
- Podpora najvišjega managementa (83,4%), 
- Sprejem produkta s strani stranke (prodaja) (80,6%), 
- Projektni plani (časa in sredstev) (73,5%), 
- Tehnična opravila, ki zahtevajo razpoložljivo tehnologijo in znanja (55,5%). 

 
Odgovori na vprašanje št. 22 (tabela 41 in priloga 2.2) dajejo podatke o ključnih dejavnikih 
za uspeh projekta v konkretnem podjetju, v katerem so le-ti zaposleni. Kot dejavnike, ki 
najbolj pomembno vplivajo na uspeh projekta v podjetju v katerem so zaposleni (ocena 4 ali 
5) so anketiranci določili naslednji vrstni red: 

- Poslanstvo projekta (namen in jasnost ciljev projekta) (72,4%), 
- Komunikacija med akterji projekta (71,0%), 
- Komunikacija in posvetovanje s stranko (66,2%), 
- Podpora najvišjega managementa (66,1%), 
- Sprotno spremljanje in povratne informacije (65,2%), 
- Sprejem produkta s strani stranke (prodaja) (62,7%), 
- Upravljanje s kriznimi in nepričakovanimi situacijami (60,9%), 
- Projektni plani (časa in sredstev) (58,8%), 
- Tehnična opravila, ki zahtevajo razpoložljivo tehnologijo in znanja (55,0%), 
- Osebje (izbira, vključevanje in učenje članov projektnega tima) (52,9%). 

Zanimivo je, da ob primerjavi dejanske pomembnosti posameznega dejavnika na uspeh 
projekta v podjetju z mnenjem anketiranca ugotovimo, da se v podjetju dejansko pripisuje 



 128

vsem dejavnikom manj pomena, kot ga po mnenju posameznih zaposlenih dejansko imajo. 
Glede vrstnega reda sta si oba ranga enotna glede dejstva, da je poslanstvo projekta (namen 
in jasnost ciljev) najpomembnejši ključni dejavnik uspeha. Prav tako velja tudi za 
komunikacijo med akterji projekta, ki ji po pomenu takoj sledi še komunikacija s stranko.  
Zanimivo je, da v večina anketirancev razvršča projektne plane (časa in sredstev) na dno 
seznama. Verjetno je taka izbira zaenkrat še posledica dejanskega stanja v Sloveniji, kjer 
podjetja niso pretirano, kaznovana (v kolikor sploh so) ob zamujanju z zaključkom projekta 
ter pogosto možnostjo zahtevanja dodatnih sredstev med izvedbo projekta saj so 
kupci/odjemalci programske opreme zaenkrat še sprejemljivi za argumente glede dodatnih 
potreb/komplikacij in dopolnitev pri uvajanju novih informacijskih sistemov. Zanimivo bi 
bilo primerjati odgovore izpred nekaj let ali pa v prihodnosti, ker se sprejemljivost za 
zamude in spremembe v ceni s strani naročnikov z leti manjša. 
 
Tabela 40: Pomembnost dejavnikov po mnenju anketirancev za uspeh projektov 

DEJAVNIK POMEMBNOST DEJAVNIKA– DELEŽ ODGOVOROV (%) 
 1 (ni) 2 3 4 5 (zelo) 
1) Poslanstvo projekta (namen in jasnost ciljev projekta) 0,0 0,0 1,4 30,6 68,0 
2) Podpora najvišjega managementa 0,0 1,3 15,3 29,2 54,2 
3) Projektni plani (časa in sredstev) 0,0 4,2 22,2 58,3 15,2 
4) Komunikacija in posvetovanje s stranko 0,0 0,0 6,9 38,9 52,8 
5) Osebje (izbira, vključevanje in učenje članov projektnega  
    tima) 

0,0 0,0 9,7 61,1 29,2 

6) Tehnična opravila, ki zahtevajo razpoložljivo tehnologijo 
    in znanja 

0,0 2,8 40,3 37,5 18,0 

7) Sprejem produkta s strani stranke (“prodaja” končanega  
    projekta stranki) 

0,0 6,9 11,1 34,7 45,9 

8) Sprotno spremljanje in povratne informacije 0,0 0,0 4,2 51,4 44,4 
9) Komunikacija med akterji projekta 0,0 0,0 6,9 38,9 54,2 
10) Upravljanje s kriznimi in nepričakovanimi situacijami 0,0 1,4 12,5 51,4 34,7 

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Tabela 41: Pomembnost dejavnikov v podjetju anketirancev za uspeh projektov v podjetju v 
katerem so zaposleni 

DEJAVNIK POMEMBNOST DEJAVNIKA– DELEŽ ODGOVOROV (%) 
 1 (ni) 2 3 4 5 (zelo) 
1) Poslanstvo projekta (namen in jasnost ciljev projekta) 1,5 4,4 21,7 36,2 36,2 
2) Podpora najvišjega managementa 1,5 7,4 25,0 32,3 33,8 
3) Projektni plani (časa in sredstev) 0,0 10,3 30,9 33,8 25,0 
4) Komunikacija in posvetovanje s stranko 2,9 7,4 23,5 39,7 26,5 
5) Osebje (izbira, vključevanje in učenje članov projektnega  
    tima) 

4,4 10,3 32,4 38,2 14,7 

6) Tehnična opravila, ki zahtevajo razpoložljivo tehnologijo 
    in znanja 

2,9 5,8 36,3 42,0 13,0 

7) Sprejem produkta s strani stranke (“prodaja” končanega  
    projekta stranki) 

1,5 11,9 23,9 38,8 23,9 

8) Sprotno spremljanje in povratne informacije 1,5 2,9 30,4 33,3 31,9 
9) Komunikacija med akterji projekta 0,0 11,6 17,4 46,4 24,6 
10) Upravljanje s kriznimi in nepričakovanimi situacijami 1,4 7,3 30,4 34,8 26,1 

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
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Odgovori na vprašanji 23 in 24 se nanašajo na projekte s področja informatike, ki niso 
uspešno realizirani – ostanejo nedokončani ali pa so produkti neuporabni (npr. “shelfware”). 
Vprašanje 23 (tabela 42) daje podatek o odstotku nedokončanih projektov v podjetju, 
medtem ko so z odgovori na vprašanje 24 (tabela 43 in priloga 2.3) anketiranci navedli 
razloge, ki so po njihovem mnenju bili ključni za nedokončane projekte.   
 
Zaskrbljujoč je podatek, da dobra tretjina (34,7%) anketirancev (v glavnem gre za 
managerje) ni mogla oceniti, koliko je v podjetju nedokončanih projektov.  Sodeč po 
omenjenem podatku zaenkrat v podjetjih še nimajo ustrezno implementiranega sistema za 
spremljanje projektov, ki bi nudil hkrati tudi pregled nad preteklimi projekti ter na ta način 
omogočal boljše prihodnje odločanje. Druga največja skupina anketirancev (18%) je 
odgovorila, da v podjetju ni nedokončanih/propadlih projektov. Ostali anketiranci in sicer 
slaba polovica (47,3%) so navedli podatek o deležu nedokončanih/propadlih projektov v 
podjetju. Največ podjetij (13,9%) ima sodeč po odgovorih 6-15% nedokončanih/propadlih 
projektov. Sledita skupini podjetij z 1-5% ter 16-30% nedokončanih projektov in sicer z 
11,1% in 12,5%. Nad 30% nedokončanih projektov pa ima 7% podjetij, kar je precej visok 
odstotek. Seveda pa je treba upoštevati, da so podatke o ne-dokončanju projektov podajali v 
glavnem managerji in je zato dejansko stanje najverjetneje še slabše, oziroma je dejansko 
število nedekončanih projektov višje, kot ga prikazujejo rezultati ankete. 
 
Med razlogi za nedokončanje/zaustavitev projektov je najvišjo povprečno vrednost 3,63 
doseglo neustrezno sodelovanje z uporabniki, saj je malo manj kot 60% ankentirancev 
izbralo oceno 4 ali 5. Sledi pomanjkanje podpore vodstva s povprečno oceno 3,39 nato slabo 
časovno planiranje s povprečno oceno 3,25 ter nejasna odgovornost za izvedbo aktivnosti s 
povprečno oceno 3,22. Nad povprečno oceno 3 so  se uvrstile še naslednja razloga: 
nasprotovanje rešitvami razvoju (povprečna ocena 3,08)  in pomanjkljiva analiza 
organizacije (povprečna ocena 3,03).  Kot najpomembnejša razloga nato sledita pomanjkanje 
ustreznih človeških virov in pomanjkanje ustreznih virov – sredstev. 
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Tabela 42: Delež projektov, ki niso bili dokončani 

ODGOVOR 

ŠTEVILO 
VZORČNIH 

ENOT DELEŽ 
KUMULATIVA 
ODGOVOROV 

  N % % 
Ni bilo nerealiziranih projektov 13 18,0  

<1% 2 2,8 2,8
  1 -   5% 8 11,1 13,9
  6 - 15% 10 13,9 27,8
16 - 30% 9 12,5 40,3
31 - 50% 3 4,2 44,5
Več kot 50% 2 2,8 47,3
Ne morem oceniti 25 34,7  

SKUPAJ 72 100,0  

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Tabela 43: Vpliv dejavnikov po mnenju anketirancev na nedokončanje/prekinitev projektov 

DEJAVNIK POMEMBNOST DEJAVNIKA– DELEŽ ODGOVOROV (%) 
 1 (ni) 2 3 4 5 (zelo) 
  1) pomanjkanje potrebnih virov – sredstev 11,3 29,0 29,0 16,1 14,6 
  2) pomanjkanje ustreznih človeških virov 11,1 20,6 30,2 34,9 3,2 
  3) pomanjkanje ustrezne ekspertize in specializiranih znanj 14,3 23,8 30,2 28,6 3,1 
  4) ni bilo ustreznega sodelovanja z uporabniki 3,2 7,9 31,8 36,5 20,6 
  5) pomanjkljiva analiza organizacije 12,9 11,3 45,2 20,9 9,7 
  6) neupoštevanje sprememb v okolju 15,9 27,0 36,5 14,3 6,3 
  7) možno nasprotovanje rešitvam v razvoju 14,5 14,55 25,8 38,7 6,5 
  8) izbira neustrezne informacijske tehnologije 20,6 33,3 28,6 12,7 4,8 
  9) neusklajenost projekta s poslovnim načrtom 16,7 15,0 43,3 20,0 5,0 
10) neusklajenost projekta s strateškimi cilji, vizijo in  
      poslanstvom podjetja 

19,0 25,4 25,4 22,2 8,0 

11) nejasna odgovornost za izvedbo aktivnosti 12,7 9,5 36,5 25,4 15,9 
12) slabo časovno planiranje 4,9 18,1 31,1 39,3 6,6 
13) pomanjkanje podpore vodstva 11,3 14,5 21,0 30,6 22,6 
14) slaba predstavitev rezultatov projekta 16,1 19,4 43,6 16,1 4,8 

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Odgovori na vprašanji 25 in 26 se nanašajo na projekte s področja informatike, ki so sicer 
bili izvedeni a neuspešno – prekoračeni roki in/ali prekoračeni stroški. Vprašanje 25 (tabela 
daje podatek o odstotku neuspešno izvedenih projektov v podjetju, medtem ko so z odgovori 
43) na vprašanje 26 (tabela 44 in priloga 2.4) anketiranci navedli razloge, ki so po njihovem 
mnenju bili ključni za neuspešno izvedene projekte.  
 
Zaskrbljujoč je podatek, da skoraj štiri desetine (39,4%) anketirancev (v glavnem gre za 
managerje) ni mogla oceniti koliko je v podjetju neuspešno realiziranih projektov. 
Ugotavljam, da je dobljen odstotek rahlo višji a primerljiv z odstotkom podjetij, ki niso 
sposobna oceniti koliko je nedokončanih projektov v podjetju. V obeh primerih gre za 
podjetja, ki zaenkrat še nimajo ustrezno implementiranega sistema za spremljanje projektov, 
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ki bi nudil hkrati tudi pregled nad preteklimi projekti ter na ta način omogočal boljše 
prihodnje odločanje. Dobra sedmina (14,1%) anketirancev je odgovorila, da v podjetju ni 
bilo neuspešno realiziranih projektov, kar je precej spodbuden podatek, ki kaže na to, da 
imajo v podjetju zelo uspešen sistem planiranja časa in stroškov. Druga največja skupina 
anketirancev (15,5%) je odgovorila, da je v podjetju 16-30% neuspešno realiziranih 
projektov. Sledila skupini z 31-50% neuspešno realiziranih projektov (9,7%) in 1-5% 
(8,5%).  Obstoj nad 50% neuspešno realiziranih projektov v podjetju je izbralo 5,6% 
anketirancev. Če primerjamo dobljene podatke o odstotkih nedokončanih in neuspešnih 
projektih ugotovimo, da je v povprečju odstotek neuspešno realiziranih projektov višji od 
odstottka nedokončanih projektov. 
 
Med razlogi za neuspešno realizacijo projektov je najvišjo povprečno vrednost 3,67 doseglo  
slabo časovno planiranje. Sledi neustrezno sodelovanje z uporabniki s povprečno oceno 3,67 
in nato pomanjkanje ustreznih človeških virov s povprečno oceno 3,50 ter nejasna 
odgovornost za izvedbo aktivnosti s povprečno oceno 3,47. S povprečno oceno 3,42 sledi 
pomanjkanje podpore vodstva. Kot naslednja pomembna dejavnika sta bila pomanjkljiva 
analiza organizacije in pomanjkanje ekspertize in ustreznih specializiranih znanj (povprečna 
ocena 3,28). Nad povprečno oceno 3 sta se uvrstila še naslednja razloga: pomanjkanje 
ustreznih virov/sredstev (povprečna ocena 3,13) in nasprotovanje rešitvami razvoju 
(povprečna ocena 3,05).  Kot najpomembnejši razlogi nato sledijo neupoštevanje sprememb 
v okolju,  neusklajenost projekta s poslovnim načrtom in neusklajenost projekta s strateškimi 
cilji, vizijo in poslanstvom podjetja. 
 
Tabela 43: Delež projektov, ki niso bili uspešno izvedeni 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

Ni bilo neuspešno 
realiziranih projektov 

10 13,9 14,1 

<1% 2 2,8 2,8                          2,8
  1 -   5% 6 8,3 8,5 11,3
  6 - 15% 3 4,2 4,2 15,5
16 - 30% 11 15,3 15,5 31,0
31 - 50% 7 9,7 9,9 40,9
Več kot 50% 4 5,5 5,6 46,5
Ne morem oceniti 28 38,9 39,4 
Ni odgovora 1 1,4  

SKUPAJ 72 100,0  

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 



 132

Tabela 44: Vpliv dejavnikov po mnenju anketirancev na neuspešno realizacijo projektov 
DEJAVNIK POMEMBNOST DEJAVNIKA– DELEŽ ODGOVOROV (%) 

 1 (ni) 2 3 4 5 (zelo) 
  1) pomanjkanje potrebnih virov – sredstev 8,2 21,3 31,1 27,9 11,5 
  2) pomanjkanje ustreznih človeških virov 3,2 11,3 27,4 48,4 9,7 
  3) pomanjkanje ustrezne ekspertize in specializiranih znanj 6,6 16,4 31,1 34,4 11,5 
  4) ni bilo ustreznega sodelovanja z uporabniki 3,2 12,9 27,4 33,9 22,6 
  5) pomanjkljiva analiza organizacije 8,3 11,7 38,3 26,7 15,0 
  6) neupoštevanje sprememb v okolju 10,0 26,7 28,3 26,7 8,3 
  7) možno nasprotovanje rešitvam v razvoju 11,7 18,3 30,0 33,3 6,7 
  8) izbira neustrezne informacijske tehnologije 15,0 21,7 36,6 21,7 5,0 
  9) neusklajenost projekta s poslovnim načrtom 11,5 29,5 31,1 19,7 8,2 
10) neusklajenost projekta s strateškimi cilji, vizijo in  
      poslanstvom podjetja 

16,4 26,2 24,6 23,0 9,8 

11) nejasna odgovornost za izvedbo aktivnosti 6,7 13,3 23,3 40,0 16,7 
12) slabo časovno planiranje 0,0 13,3 28,3 36,7 21,7 
13) pomanjkanje podpore vodstva 8,3 10,0 36,7 21,7 23,3 
14) slaba predstavitev rezultatov projekta 16,7 23,3 30,0 23,3 6,7 

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Z odgovori na vprašanje 27 (tabela 45 in priloga 2.5) anketiranci oceniti sposobnosti in 
tehnike, ki jih v podjetju poudarjajo pri iskanju uspešnih projektnih managerjev. Zanimiv 
podatek je, da je med navedenimi lastnostmi projektnih managerjev najvišjo povprečno 
oceno dobila sposobnost komuniciranja (povprečna ocena 4,24).  Kot drugo 
najpomembnejšo lastnost pri iskanju projektnih managerjev so anketiranci navedli 
sposobnost planiranja in načrtovanja (povprečna ocena 3,96).  Sledijo ji kreativnost 
(povprečna ocena 3,87),  sposobnost motiviranja (povprečna ocena 3,78),  tehnična znanja 
(povprečna ocena 3,62) in finančna znanja (povprečna ocena 3,06). Omenim naj še, da so 
anketiranci pod drugo navedli kot najpogosteje še timsko delo. 
 
Tabela 45: Sposobnosti in tehnike, ki jih v podjetjih poudarjajo pri projektnih managerjih 

DEJAVNIK POMEMBNOST DEJAVNIKA– DELEŽ ODGOVOROV (%) 
 1 (ni) 2 3 4 5 (zelo) 
1) tehnična znanja 2,9 13,0 26,1 34,8 23,2 
2) sposobnost motiviranja 1,5 10,1 20,3 44,9 23,2 
3) planiranje in načrtovanje 0,0 8,5 16,9 45,1 29,5 
4) komunikacija 0,0 4,2 12,7 38,0 45,1 
5) finančna znanja 4,3 23,2 40,6 26,1 5,8 
6) kreativnost 1,5 7,3 24,6 36,2 30,4 

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Odgovori na vprašanje 28 dajejo informacijo o tem ali ima podjetje bazo oziroma zbirko 
natančnih zgodovinskih podatkov o trajanju in izvedbi (morebitnih razlogih za zamude, 
neuspehe...) preteklih in tekočih projektov. Rezultati ankete kažejo, da zaenkrat večina 
podjetij (56,1%) nima omenjene ustrezne zbirke/baze zgodovinskih podatkov. Zagotovo pa 
se bo odstotek (43,9%) podjetij z zbirko/bazo zgodovinskih podatkov o projektih v 
prihodnjih letih še povečal. 
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Tabela 46: Ali ima podjetje bazo oziroma zbirko zgodovinskih podatkov o trajanju in 
izvedbi preteklih in tekočih projektov 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

DA 29 40,3 43,9 43,9
NE 37 51,4 56,1 100,0

Skupaj 66 91,7 100,0 
Ni odgovora 6 8,3  

SKUPAJ 72 100,0  

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Vprašanje 29 (tabela 47 in priloga 2.6) se nanaša na dejavnike, ki po mnenju anketirancev 
vplivajo na uspešnost izvedbe projekta razvoja informacijskega sistema. Zanimiva 
ugotovitev je, da je najvišjo povprečno vrednost o pomembnosti za uspešnost projekta 
dosegla komunikacija s stranko (povprečna vrednost 4,3), kar kaže na dejstvo, da se podjetja 
dandanes že zavedajo pomembnosti trga in hkrati pomembnosti zbiranja želj in potreb strank 
kot osnove za dobro razvit ter uporaben informacijski sistem. S povprečno oceno 4,2 sledita 
komunikacija znotraj podjetja in sposobni ter izkušeni projektni managerji. Povprečno oceno 
nad 4 je dosegla še prisotnost sposobnega in izkušenega tehničnega osebja. Nato si dejavniki 
po pomembnosti sledijo: 

- upravljanje z naraščajočimi potrebami uporabnikov (formalni mehanizem za 
vključevanje porajajočih želja in dodatnih zahtev) (povprečna ocena 3,79), 

- izkušeni uporabniki/stranke (povprečna ocena 3,54), 
- učinkovita kontrola kvalitete (vnaprejšnja ocean pričakovanih hroščev, uporaba 

inšpekcijskih metod) (povprečna ocena 3,54), 
- učinkovito postavljanje in spremljanje mejnih točk (spremljanje aktualno 

porabljenega časa in stroškov, mesečni pregledi in primerjave s plani) (povprečna 
ocena 3,49), 

- učinkovit razvojni procesi (uporaba raznih metod za zajemanje zahtev, razvoj in 
dizajn) (povprečna ocena 3,44), 

- uporaba ponovno uporabljivega materiala (povprečna ocena 3,40), 
- učinkovito predvidevaje stroškov (velikosti projekta, uporaba formalne metode za 

določanje velikosti projekta (npr. funkcijske točke) in/ali uporaba programov za 
ocenjevanje) (povprečna ocena 3,36), 

- uporaba specialistov (povprečna ocena 3,25), 
- uporaba programskih razvojnih orodij (avtomatska izdelava specifikacij in dizajna, 

upravljanje z verzijami) (povprečna ocena 3,17) in 
- učinkovito projektno planiranje s programskimi rešitvami (MSProject …, PERT 

prikazi…) (povprečna ocena 3,79). 
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Tabela 47: Vpliv dejavnikov glede na izkušnje anketirancev v podjetju na uspešnost izvedbe 
projekta razvoja informacijskega sistema 

DEJAVNIK POMEMBNOST DEJAVNIKA– DELEŽ ODGOVOROV (%) 
 1 (ni) 2 3 4 5 (zelo) 
  1) učinkovito projektno planiranje s programskimi  
      rešitvami (MS Project …, PERT prikazi…) 

13,4 23,9 40,3 14,9 7,5 

  2) učinkovito predvidevaje stroškov (velikosti projekta,  
      uporaba formalne metode za določanje velikosti projekta  
      (npr. funkcijske točke) in/ali uporaba programov za   
      ocenjevanje) 

4,5 13,4 34,3 37,3 10,5 

  3) učinkovito postavljanje in spremljanje mejnih točk  
      (spremljanje aktualno porabljenega časa in stroškov, 
      mesečni pregledi in primerjave s plani) 

2,9 15,7 22,9 47,1 11,4 

  4) učinkovita kontrola kvalitete (vnaprejšnja ocean  
      pričakovanih hroščev, uporaba inšpekcijskih metod) 

2,9 11,6 30,4 39,1 16,0 

  5) upravljanje z naraščajočimi potrebami uporabnikov  
      (formalni mehanizem za vključevanje porajajočih želja in 
      dodatnih zahtev) 

1,4 5,7 25,7 47,2 20,0 

  6) učinkovit razvojni procesi (uporaba raznih metod za  
      zajemanje zahtev, razvoj in dizajn) 

2,9 5,9 45,6 35,3 10,3 

  7) uporaba programskih razvojnih orodij (avtomatska  
       izdelava specifikacij in dizajna, upravljanje z verzijami) 

9,1 13,6 42,4 21,2 13,7 

  8) uporaba ponovno uporabljivega materiala 5,7 14,3 30,0 34,3 15,7 
  9) sposobni in izkušeni projektni managerji 1,4 1,4 14,4 41,4 41,4 
10) sposobno in izkušeno tehnično osebje 1,4 4,3 17,2 41,4 35,7 
11) izkušeni uporabniki/stranke 2,8 10,0 35,7 32,9 18,6 
12) uporaba specialistov 6,0 17,9 32,8 31,4 11,9 
13) komunikacija znotraj podjetja 0,0 2,9 14,3 41,4 41,4 
14) komunikacija s stranko 0,0 0,0 14,5 40,6 44,9 

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Vprašanje 30 daje informacije o vlogah/skupinah, ki so v posameznem podjetju na nek način 
povezane z izvajanjem posameznega projekta. Najpogosteje prisotni vlogi sta: projektni 
manager (65,7%) in skupina za podporo projektu (50,7%). Presenetljivo visok je odstotek 
prisotnosti skupine za zagotavljanje kvalitete (22,4%). Naslednja vloga po prisotnosti je 
projektni odbor (20,9%). Sledijo managerji timov (17,9%) in management korporacije 
(11,9%), kar je predvsem posledica dejstva, da omenjeni vlogi v manjših in srednjih  
podjetjih nista smiselni. 
 
Tabela 48: Skupine, ki so povezane v podjetju s projektom 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV  
 N % 

management korporacije 8 11,9
projektni odbor 14 20,9
projektni manager 44 65,7
managerji timov 12 17,9
skupina za podporo projektu 34 50,7
skupina za zagotavljanje kvalitete 15 22,4

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
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Rezultati uporabe projektnega managementa v podjetjih 
 
Odgovori na vprašanja 31 do 34 dajejo podatke o uporabi in rezultatih uporabe projektnega 
managementa v podjetjih. Ocene rezultatov uvajanja projektnega managementa kažejo, da 
le-to izredno ugodno vpliva na poslovanje podjetij, saj so vseh sedem navedenih poslovno 
ugodnih učinkov anketiranci prepoznali kot vplivne tudi v svojem podjetju v zelo visokem 
odstotku. V več kot tri četrtine  podjetij sta se uporaba (76,4%) in kvaliteta (75,7%) 
projektnega managementa v zadnjih petih letih povečali. Anketiranci najpogosteje navajajo 
kot vzrok, da uporaba in kvaliteta nista še večji, neizobraženost zaposlenih s področja 
projektnega managementa in nizko podporo vodstva. Vprašanja, ki sprašujejo po vzrokih, 
sem oblikoval kot zaprta, pri čemer sem pri vseh treh ponudil na izbiro iste odgovore. Zaradi 
možnosti, da spregledam morebiti vpliven dejavnik, sem kot možnost ponudil tudi "drugo". 
Analiza odgovorov je pokazala, da je uporaba zaprtih vprašanj v teh primerih ustrezna; 
odgovori, zapisani pod "drugo", so praktično neuporabni za obdelavo, saj njihova nejasnost 
ali razpršenost onemogočata agregiranje v razrede. 
 
Oceno povečanja uporabe projektnega managementa v zadnjih (največ petih letih) sem dobil 
z odgovori na prvi del vprašanja št. 31. Prikazani so v tabeli 49. Večina (76,4%) ocenjuje, da 
se je pogostost uporabe povečala - od tega jih 37,5% meni, da v manjši meri, 38,9% pa, da v 
večji meri.  
Odgovori na vprašanje št. 32 dopolnjujejo prejšnje ter dajejo podatke o vzrokih, da se 
pogostost uporabe projektnega managementa v podjetjih ni povečala bolj, kot se je. Vzroki 
so v nekaterih primerih kombinirani (tabela 50). 
 
Tabela 49: Ocena povečanja uporabe projektnega managementa; Pogostost uporabe 
projektnega managementa v vašem podjetju  se je v zadnjih (največ petih) letih povečala. 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
KUMULATIVA 
ODGOVOROV 

 N % % 
V večji meri 28 38,9 38,9 
V manjši meri 27 37,5 76,4 
Ne 17 23,6 100,0 

Skupaj 72 100,0  
Ni odgovora 0 0,0  

SKUPAJ 72 100,0  

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
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Tabela 50: Vzroki, da uporaba projektnega managementa ni večja od dosežene 
ODGOVOR 

ŠTEVILO VZORČNIH 
ENOT 

DELEŽ VELJAVNIH 
ODGOVOROV 

 N % 
Neodprtost za novosti 11 16,4 
Izobrazbena struktura zaposlenih 8 11,9 
Neizobraženost zaposlenih na področju 
projektnega managementa 

21 31,3 

Premajhna podpora vodstva podjetja 19 28,4 
Nezadostna podpora okolja 9 13,4 

 
Veljavnih odgovorov 67 100,0 

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Največ anketirancev meni, da sta najpomembnejša vzroka, da se pogostost uporabe 
projektnega managementa v podjetjih ni povečala bolj, kot se je, neizobraženost zaposlenih s 
področja projektnega managementa in nizka podpora vodstva, pri čemer sta tako 
neizobraženost zaposlenih s področja projektnega managementa z 31,3%, kot tudi premajhna 
podpora vodstva podjetja z 28,4% izrazito najpogosteje navajana vzroka. 
 
Sklepam torej lahko, da velika večina anketirancev ocenjuje, da bi z višjim nivojem znanja 
zaposlenih o projektnem managementu in ob (nekoliko) povečani podpori vodstva podjetij 
intenzivnejše naraščali tako pogostost kot tudi kakovost uporabe projektnega managementa 
v podjetjih. 
 
Oceno povečanja kvalitete uporabe projektnega managementa v zadnjih (največ petih letih) 
sem dobil z odgovori na prvi del vprašanja št. 33. Prikazani so v tabeli 51. 
 
Tabela 51: Ocena povečanja kvalitete uporabe projektnega managementa v zadnjih letih 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

V večji meri 26 36,1 37,1 37,1
V manjši meri                         27  37,5 38,6 75,7
Ne 17 23,6 24,3 100,0

Skupaj 70 97,2
Ni odgovora 2 2,8

SKUPAJ 72 100,0

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Večina (75,7%) ocenjuje, da se je kvaliteta uporabe povečala. Od tega jih dobra polovica  
(38,6%) meni, da v manjši meri, slaba polovica (37,1%) pa, da v večji meri. 
 
Odgovori na vprašanje št. 34  (tabela 52 in priloga 2.7) so dali oceno rezultatov uvajanja 
projektnega managementa v podjetja. Odgovori so prikazani v tabeli št. 52. Anketiranci so 
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pri vsakem pozitivnem učinku v naboru ponujenih ocenili intenziteto (1 ni vpliva – 5 velik 
vpliv) navedene možnosti, ki je rezultat uporabe projektnega managementa (npr. skrajšanje 
časa izvedbe projektov). Izpad odgovorov za posamezno možnost je zelo nizek (večinoma 
okrog 10%), za celoten nabor ponujenih možnosti pa le 5,5% (4 vprašalniki so bili vrnjeni 
brez odgovora na celotno vprašanje št. 34). 
 
Iz odgovorov (navajam procentualne deleže vseh odgovorov) anketirancev lahko povzamem, 
da uvajanje projektnega managementa ugodno vpliva na poslovanje podjetij, saj so vseh 
sedem navedenih poslovno ugodnih učinkov anketiranci prepoznali kot vplivne tudi v 
svojem podjetju v veliki meri (če pomeni 1, da ni bilo vpliva, 2 obstoj majhnega vpliva in 
ostale ocene večji vpliv; je odstotek ocen 3, 4 in 5 je znašal od 65,7% za povečanje obsega 
proizvodnje do 88,1% za večjo kakovost). 
 
Čeprav so razlike med posameznimi kategorijami majhne (največ 22%), sem jih razdelil v 
dve skupini; v prvi (od 88,1% do 76,9%) so večja kakovost, boljše izvajanje strategij 
podjetja, pridobivanje znanja in izkušenj ter zmanjšanje stroškov, v drugi (od 76,9% do 
65,7%) pa skrajšanje časa izvedbe, optimalno razporejanje zaposlenih, zmanjšanje stroškov 
in povečanje obsega proizvodnje. 
 
V skupini z nekoliko višjim doseženim deležem se poleg dolgoročnih koristi (večja 
kakovost, boljše izvajane strategij podjetja, ter pridobivanje znanj in izkušenj) pojavlja tudi 
kratkoročni (zmanjšanje stroškov). Vzpodbudno je, da sta visoko pozicionirana pozitivna 
učinka uporabe projektnega managementa zmanjšanje stroškov in večja kakovost, ki sta 
nedvomno glavni motiv za uvajanje projektnega managementa, saj je razvidno, da le-ta 
omogočata vodstvom podjetij doseči najbolj želene cilje. 
 
Tabela 52: Rezultati uvajanja projektnega managementa 

DEJAVNIK POMEMBNOST DEJAVNIKA– DELEŽ ODGOVOROV (%) 
 1 (ni) 2 3 4 5 (zelo) 
1) skrajšanje časa izvedbe 9,0 16,4 26,9 43,3 4,4 
2) zmanjšanje stroškov 12,1 18,2 36,4 22,7 10,6 
3) večja kakovost 4,4 7,5 22,4 47,8 17,9 
4) optimalno razporejanje zaposlenih 6,0 19,4 29,8 37,3 7,5 
5) povečanje obsega proizvodnje 10,4 23,9 46,3 14,9 4,5 
6) pridobivanje novih znanj in izkušenj 10,3 7,3 32,4 35,3 14,7 
7) boljše izvajanje strategij podjetja 4,6 12,1 31,8 39,4 12,1 

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Opozoriti moram, da je bilo vprašanje zaprto, za oceno pa so bili ponujeni le pozitivni učinki 
uvajanja projektnega managementa; slika bi bila verjetno nepopolna, če bi anketiranci morali 
sami opredeliti rezultate uvajanja projektnega managementa oziroma malenkostno drugačna, 
če bi lahko ocenjevali tudi njegove (morebitne) negativne učinke. Anketiranci so dopisali 
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drugo le štirikrat. Vpisane opredelitve rezultatov so bili tudi v teh primerih pozitivni učinki 
(npr. Boljša razporeditev odgovornosti, preglednost projektov ter dvig produktivnosti 
operativnega kadra). Zaprto vprašanje mi je omogočilo, da sem dobil agregirane odgovore, 
ki sem jih lahko primerjal. Samo pozitivne učinke sem izbral zato, ker menim, da je 
negativnih neprimerno (zanemarljivo) manj, obenem pa je njihov vpliv tako na uspešnost 
poslovanja v celoti kot tudi na kvaliteto pogojev dela in poslovanja nepomemben - še 
posebno, če upoštevam število in vplivnost pozitivnih učinkov. Tudi, če bi se na drugače 
postavljeno vprašanje izoblikovala nekoliko manj ugodna slika koristi uvajanja projektnega 
managementa, menim, da bi še vedno v največji meri prikazovala smotrnost njegovega 
uvajanja. 
 
6.2.4 Planiranje in kontrola 
 

Z odgovori na vprašanja v četrtem sklopu vprašalnika (16 vprašanj) so anketiranci 
natančneje opredelili ali ocenili planiranje in kontrolo projektov. anketiranci so zelo dobro 
ocenili usklajenost poslovnih prvin v projektih saj 92,7% le-teh meni, da je usklajenost 
poslovnih prvin vsaj dobra če ne odlična. Nekoliko slabše a še vedno zelo dobro so ocenili 
izvajanje kontrole in sicer 86,1% anketirancev menilo, da je kontrola projektov v podjetju 
vsaj dobra, če ne odlična. Nekoliko zaskrbljujoč podatek je ocena anketirancev glede 
postavljanja končnih projektnih ciljev v podjetju, kjer je le slaba polovica (48,6%) mnenja, 
da so končni cilji postavljeni vedno tako, da so lahko ob koncu projekta ovrednoteni in 
omogočajo ocenjevaje uspešnosti. Je pa 94,4% anketirancev mnenja, da postavljeni projektni 
cilji vsaj občasno omogočajo ocenjevanje uspešnosti. Več kot polovica podjetij (51,4%) 
planira na kratek in dolgi rok in glede na to dopušča tudi različna odstopanja od planov, ki so 
upoštevana, kot uspešna izpeljava projekta. Na kratek rok tri četrtine (75,5%) podjetij 
dopušča 5% odstopanje od planov kot uspešno, na dolgi rok pa 78,7% podjetij dopušča 
odstopanje 10%. Med metodami, ki jih uporabljajo za določanje časa izpeljave (trajanja) 
projekta prevladujeta primerjalna (64,3%), ki temelji na podatkih o preteklih projektih 
podjetja, in intuicijska (62,9%), ki je precej subjektivna in temelji zlasti na preteklih 
izkušnjah. Slabi dve tretjini podjetij vključujeta v naprej ob planiranju trajanja projekta čas 
za sestanke (63%), čas za management projekta (60,4%) in morebitne nepredvidljive 
dogodke (61,7%). Največja skupina podjetij za sestanke, management in nepredvidene 
dogodke predvidi po 6-10% časa trajanja projekta. Več kot polovica podjetij (56,9%) 
uporablja pri planiranju gantograme, četrtina podjetij (25%)  tabele odvisnosti in 13,9% 
podjetij tehniko planiranja PERT. Le dobra petina (22,5%) anketiranih podjetij uporablja 
kode učinkovitosti zaposlenih. Rezultati o uporabi registra tveganj kažejo, da ima le dobra 
sedmina (15,7%) podjetij pripravljen tak register tveganj. Plane kvalitete pa ima slaba 
polovica (41,7%) anketiranih podjetij. 
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Z odgovori na vprašanje št. 1 zadnjega to je 4 sklopa vprašanj so anketiranci ocenili 
usklajenost poslovnih prvin. Ocene so prikazane v tabeli 53. 
 
Tabela 53: Ocena usklajenosti poslovnih prvin pri izvajanju projektov 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

1 (nezadostno) 0 0,0 0,0 0,0
2 7 9,7 9,7 9,7
3 30 41,7 41,7 51,4
4 30                           41,7 41,7 93,1
5 (odlično) 5                             6,9 6,9 100,0

Skupaj 72 100,0 100,0 
Ni odgovora 0 0,0  

SKUPAJ 72 100,0  
Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Poprečna ocena je 3,46. Prevladujeta oceni 3 in 4 (ocene 1 ni, 9,7% je ocen 2; vse ostale so 
višje – 6,9% ocen je 5). Lahko ugotovim, da je usklajenost poslovnih prvin pri izvajanju 
projektov ocenjena zelo dobro.  
 
Oceno kontrole projektov so dali odgovori na vprašanje št. 2. Odgovori so prikazani v tabeli 
54. Poprečna ocena je 3,56, pri čemer je najnižja ocena 1, najvišja ocena 5, standardni 
odklon 0,87 ter N=72. Križanje spremenljivk med oceno kontrole projektov in položajem 
anketiranca v podjetjih kaže na boljše ocene glavnih (poprečna ocena 4,13) in poslovno 
funkcijskih (poprečna ocena 3,81) managerjev od ocen projektnih managerjev (poprečna 
ocena 3,20). 
 
Tabela 54: Ocena kontrole projektov 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

1 (nezadostno) 0,0 0,0 0,0 0,0
2 10 13,9 13,9 13,9
3 20 27,8 27,8 41,7
4 34 47,2 47,2 88,9
5 (odlično) 8 11,1 11,1 100,0

Skupaj 72 100,0 100,0 
Ni odgovora 0 0,0  

SKUPAJ 72 100,0  

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Odgovori na vprašanje št. 3 daje podatke o ciljih projektov v podjetjih (tabela 55). 
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Tabela 55: Pri projektih v vašem podjetju so cilji postavljeni tako, da lahko na koncu 
ovrednotite učinke 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

DA 35 48,6 48,6 48,6
OBČASNO 33 45,8 45,8 94,4
NE 4 5,6 5,6 100,0

Skupaj 72 100,0 100,0
Ni odgovora 0 0,0

SKUPAJ 72 100,0

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Razvidno je, da imajo projekti večinoma cilj, ki je konkretno planiran rezultat (94,4%). 
Kljub temu pa so v samo 48,6% podjetij končni cilji vedno postavljeni tako, da so lahko ob 
koncu projekta ovrednoteni in omogočajo ocenjevanje uspešnosti. 
 
Pri tem moram omeniti, da odgovorov "občasno" nisem upošteval kot pritrdilne, ker menim, 
da podjetje določa projektne cilje v skladu s strategijo in želenimi cilji ali pa ne. V kolikor so 
projektni cilji občasno zastavljeni tako, da omogočajo ob koncu projekta ovrednotenje 
rezultatov, gre verjetno za nenačrtno ugotavljanje uspešnosti, ki ni rezultat zavestnega 
upoštevanja pravil planiranja in kontrole, ter s tem tudi pravega načina določanja uspešnosti. 
  
Odgovori na vprašanje 4 (tabela 56) dajejo podatek ali v podjetju ocenjujejo v naprej 
predvideno/ciljno trajanje projekta,  na primer z enoto človek/dni.  
 
Tabela 56: Vnaprejšnje planiranje trajanja projektov 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

DA, v enotah človek/dni 49 68,1 68,1 68,1
DA, drugo 10 13,9 13,9 82,0
NE 13 18,0 18,0 100,0

Skupaj 72 100,0 100,0
Ni odgovora 0 0,0

SKUPAJ 72 100,0

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Podatki kažejo, da 18% podjetij ne izvaja vnaprejšnjega planiranja trajanja projektov, kar je 
precej zaskrbljujoč podatek, saj brez določitve trajanja ni mogoče ocenjevati uspešnosti 
izvedbe projekta. Dobre štiri petine (82%) podjetij izvaja vnaprejšnje planiranje trajanje 
projekta, od tega dobre dve tretjini (68,1%) uporabljata kot enoto »človek/dan«. Ostala 
podjetja so navedla kot enoto človek/mesec oziroma najpogosteje kar postavljen fiksni rok v 
obliki datuma, do kdaj mora projekt biti zaključen. 
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Z vprašanjem 5 sem ugotavljal ali podjetja ločijo planiranje na dolgi rok, ki je običajno bolj 
grobo, saj vključuje plane o izvrševanju projekta tudi več kot 1 leto naprej in na planiranje 
na kratki rok, s katerim dopolnjujejo in specificirajo izvajanje projekta npr. za teden/mesec 
vnaprej. Menim, da sta za izvedbo projektov v okviru planov potrebni obe vrsti planiranja in 
sicer dolgoročno okvirno, ki mora biti postavljeno tako, da vključuje večje možno 
odstopanje, kot tudi kratkoročno, ki mora zadeti roke in časovno izvajanje aktivnosti v čim 
večji meri brez morebitnih odstopanj. Največ podjetij (51,4%) uporablja tako okvirno 
dolgoročno planiranje, kot tudi kratkoročno. Četrtina (23,6%) podjetij uporablja le planiranje 
na dolgi rok in 12,5% podjetij planira le na kratek rok. 
 
Tabela 57: Vrsta planiranja, ki jo v podjetju uporabljajo 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
 N % 

Le planiranje na kratek rok 9 12,5
Planiranje na dolgi rok 17 23,6
Obe 37 51,4
Nobeno 9 12,5

Skupaj 72 100,0
Ni odgovora 0 0,0

SKUPAJ 72 100,0

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Odgovori na 6. vprašanje podajajo odstotke odstopanj od planov na  dolgi/kratek rok, ki 
pomenijo v podjetju še relativno točno izvedbo oziroma uspešno dosežen plan. Rezultati 
kažejo, da  na kratek rok tri četrtine podjetij (75,5%) jemlje odstopanje planov do 5% še kot 
uspešno dosežen plan, slabe polovica podjetij (46,9%) do 10%, dobra četrtina (26,5%) do 
20% in slaba petina (18,3%) do 30%. 
Na dolgi rok večina podjetij (93,6%) jemlje odstopanje od planov do 5% še kot relativno 
uspešno dosežen plan, dobre tri četrtine (78,7%) do 10%, dobra polovica (51,5%) do 20% in 
slaba četrtina (23,3%) do 30%. 
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Tabela 58: Odstotki odstopanj od planov, ki jih v podjetjih še upoštevajo kot uspešno 
dosežen plan 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

1 - KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

Planiranje na kratki rok 
  0  -  5% 12 16,7 24,5 75,5
  6 - 10% 14 19,4 28,6 46,9
11 - 20%  10 13,9 20,4 26,5
21 - 30% 4 5,6 8,2 18,3
Več kot 30% 9 12,5 18,3 0,0

Skupaj 49 68,1 100,0
Ni odgovora 23 31,9

SKUPAJ 72 100,0
Planiranje na dolgi rok 

  0 -   5% 3 4,2 6,4 93,6
  6 - 10% 7 9,7 14,9 78,7
11 - 20%  13 18,1 27,7 51,0
21 - 30% 13 18,1 27,7 23,3
Več kot 30% 11 15,3 23,3 0,0

Skupaj 47 65,3 100,0
Ni odgovora 25 34,7

SKUPAJ 72 100,0

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Odgovori na vprašanje 7 dajejo informacije o metodah ocenjevanja velikosti / trajanja 
projekta (tabela 59), ki jih v podjetjih uporabljajo. Omenim naj, da je mogoča uporaba več 
metod hkrati v enem podjetju. Daleč najpogosteje uporabljani metodi sta intuicijska (62,9%), 
katere temelj uspeha so zlasti izkušnje in je zelo subjektivna ter primerjalna metoda (64,3%), 
ki se naslanja v preteklosti zaključene projekte. Sledi jima metoda ocenjevanja trajanja 
projekta na podlagi postavljenih standardov v podjetju, ki jo uporabljajo v 22,9% podjetjih. 
Bolj izjemoma v podjetjih uporabljajo analitično-statistične metode in hibridni pristop (po 
4,3%). Ugotavljam, da se podjetja zaenkrat lotevajo ocenjevanja trajanja projekta zelo ad-
hoc oziroma na podlagi izkušenj oseb, ki so vključene v projekte, bodisi lastnih ali podatkov 
zbranih v podjetju o preteklih projektih. 
 
Tabela 59: Metode ocenjevanja velikosti / trajanja projekta, ki jih uporabljajo 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % 

Intuicijska 44 62,9 
Primerjalna 45 64,3 
Na podlagi postavljenih standardov 16 22,9 
Analitično – statistična metoda (npr. COCOMO) 3 4,3 
Hibridni pristop 3 4,3 

Skupaj 70  
Ni odgovora 2  

SKUPAJ 72  

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
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Z vprašanjem št. 8 (tabela 60) sem skušal pridobiti še podrobnejše informacije o planiranju v 
podjetju. Odgovori na vprašanje dajejo informacijo o tem ali podjetja že v naprej pri 
planiranju, k trajanju izvedbe projekta dodajo še čas za sestanke, management in 
nepredvidene dogodke. Slabi dve tretjini podjetij vključujeta v naprej ob planiranju trajanja 
projekta čas za sestanke (63%), čas za management projekta (60,4%) in morebitne 
nepredvidljive dogodke (61,7%). Za sestanke največ podjetij (18,5%) planira 6-10% časa 
sledi pa ji skupina podjetij, ki za sestanke (11,1%) predvidijo do vključno 5% časa. Za 
management (31,3%) prav tako najpogosteje planirajo 6-10% časa oziroma do vključno 5% 
časa (10,4%). Za nepredvidene dogodke je bila porazdelitev bolj nehomogena tako, da 
največja skupina podjetij (19,1%) za nepredvidene dogodke ob planiranju trajanja projekta 
doda 6-10% časa, druga največja (14,9%) pa 16-25%. Sledi skupina, ki vključi za 
nepredvidene dogodke do 5% časa (12,8%). 
 
Tabela 60: Vnaprejšnje vključevanje časa za sestanke, management in nepredvidene 
dogodke, ki ga izvajajo podjetja že v naprej pri planiranju trajanja projekta 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

Sestanki povezani s projektom 
Do vključno 5% 6 8,3 11,1 11,1
  6 – 10% 10 13,9 18,5 29,6
11 – 15% 4 5,6 7,4 37,0
16 – 25% 4 5,6 7,4 44,4
Več kot 25% 0 0,0 0,0 44,4
Da 10 13,9 18,5 63,0
NE 20 27,8 37,0  

Skupaj 54 75,0 100,0  
Ni odgovora 18 25,0    

SKUPAJ 72 100,0    
Management projekta 

Do vključno 5% 5 6,9 10,4 10,4
  6 – 10% 15 20,8 31,3 41,7
11 – 15% 1 1,4 2,1 43,8
16 – 25% 1 1,4 2,1 45,8
Več kot 25% 1 1,4 2,1 47,9
Da 6 8,3 12,5 60,4
NE 19 26,4 39,6  

Skupaj 53 66,7 100,0  
Ni odgovora 24 33,3    

SKUPAJ 72 100,0    
Nepredvideni dogodki 

Do vključno 5% 6 8,3 12,8 12,8
  6 – 10% 9 12,5 19,1 31,9
11 – 15% 2 2,8 4,3 36,2
16 – 25% 7 9,7 14,9 51,1
Več kot 25% 1 1,4 2,1 53,2
Da 4 5,6 8,5 61,7
NE 18 25,0 38,3  

Skupaj 47 65,3 100,0  



 144

Ni odgovora 25 34,7   
SKUPAJ 72 100,0   

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Z odgovori na vprašanje 9 (tabela 61) so anketiranci podali informacije o tehnikah 
planiranja, ki jih v podjetju uporabljajo. Zanimivo je bilo, da treh navedenih tehnik 
planiranja in sicer PEP, MIST in CPA ne uporablja nobeno od podjetij. Več kot polovica 
podjetij (56,9%) uporablja gantograme, četrtina podjetij (25%)  tabele odvisnosti in 13,9% 
podjetij tehniko planiranja PERT. V majhnem odstotku uporabljajo podjetja pri planiranju še 
sledeče tehnike: aktivnostna omrežja (4,2%), CPP (2,8%) in CPM (1,4%). 
 
Tabela 61: Tehnike planiranja, ki jih v podjetju uporabljajo 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
 N % 

Gantogrami 
Gantogrami 41 56,9
Tabele odvisnosti 18 25,0
Aktivnostna omrežja 3 4,2
PERT 10 13,9
CPP 2 2,8
CPM 1 1,4

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Odgovori na vprašanje 10 dajejo podatek o uporabi kod učinkovitosti posameznih zaposlenih 
(angleško: »staff performance codes« oziroma krajše SPC), kar pomeni, da se zavedajo 
različnosti ljudi in dejstva, da vsak posameznik v 1 dnevu ne naredi enakega obsega dela. 
Rezultati kažejo, da le dobra petina (22,5%) anketiranih podjetij uporablja kode 
učinkovitosti zaposlenih. Jasno je, da neuporaba omenjenih kod pomeni manjšo natančnost 
pri planiranju. Kot vedno obstaja negativna plat uporabe kod učinkovitosti, saj zahteva 
natančnejše spremljanje dela zaposlenih, ki pa je včasih neizvedljivo, saj delo posameznih 
zaposlenih na projektu ni primerljivo. Ker je priprava takih kod zelo zahtevna se verjetno 
večina podjetij ne odloča zanjo. 
 
Tabela 62: Upoštevanje kod učinkovitosti posameznega zaposlenega 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % 

DA 16 22,2 22,5
NE 55 76,4 77,5

Skupaj 71 98,6 100,0
Ni odgovora 1 1,4

SKUPAJ 72 100,0

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
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Vprašanji 11 in 12 se nanašata na obstoj projektnega »registra tveganj« v podjetju. Register 
tveganj je zbirka vse potencialnih tveganih dogodkov, ki lahko preprečijo uspešno izvedbo 
projekta, skupaj s postopki (in določeno odgovornostjo) odprave negativnih posledic v 
primeru nastopa tveganega dogodka.  
 
Tabela 63: Uporaba »registra tveganj« v podjetju 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

DA 11 15,3 15,7                           15,7
NE 59 81,9 84,3 100,0

Skupaj 70 97,2 100,0 
Ni odgovora 2 2,8  

SKUPAJ 72 100,0  

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Tabela 64: Elementi, ki jih vsebuje »register tveganj« 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

potencialna tveganja – nevarnosti 
DA 9 12,5 81,8 81,8
NE 2 2,8 18,2 100,0

Skupaj 11 15,3 100,0 
Ni odgovora 61 84,7  

SKUPAJ 72 100,0  
postopke spremljanja tveganja 

DA 6 8,3 54,5 54,5
NE 5 7,0 45,5 100,0

Skupaj 11 15,3 100,0 
Ni odgovora 61 84,7  

SKUPAJ 72 100  
načine zmanjševanja posameznega tveganja 

DA 8 11,1 72,7 72,7
NE 3 4,2 27,3 100,0

Skupaj 11 15,3 100,0 
Ni odgovora 61 84,7  

SKUPAJ 72 100,0  
načine odprave ob primeru nastopa tveganega dogodka 

DA 9 12,5 81,8 81,8
NE 2 2,8 18,2 100,0

Skupaj 11 15,3 100,0 
Ni odgovora 61 84,7  

SKUPAJ 72 100,0  
odgovornost za odpravo posledic nastopa tveganega dogodka 

DA 4 5,6 36,4 36,4
NE 7 9,7 63,6 100,0

Skupaj 11 15,3 100,0 
Ni odgovora 61 84,7  

SKUPAJ 72 100,0  

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
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Vprašanje 11 se nanaša na obstoj registra (tabela 63), vprašanje 12 pa na kvaliteto oziroma 
vsebino registra (tabela 64). Rezultati o uporabi registra tveganj kažejo, da ima le dobra 
sedmina (15,7%) podjetij pripravljen tak register tveganj. 
 
Vprašanji 13 in 14 sta se nanašali na uporabo planov kvalitete v podjetju. Vprašanje 13 
(tabela 65) se nanaša na obstoj planov kvalitete v podjetju, vprašanje 14 (tabela 66 in priloga 
2.8) pa na vsebino.  
 
Plane kvalitete ima slaba polovica (41,7%) anketiranih podjetij. Najpogosteje prisotni 
sledeči elementi: standardi testiranja (76,7%), dokumentacija (76,7%), standardi glede 
dokumentacije (73,3%) in rezultati, ki jih mora projekt zagotoviti (63,3%). 
 
Tabela 65: Obstoj in uporaba planov kvalitete v podjetju 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % 

DA 30 41,7
NE 42 58,3

Skupaj 72 100,0
Ni odgovora 0 0,0

SKUPAJ 72 100,0

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Tabela 66: Elementi, ki jih vsebujejo plani kvalitete 

ELEMENT PRISOTNOST ELEMENTA – DELEŽ 
ODGOVOROV (%) 

 DA NE 
Projektni detajli (Projektni manager, manager zadolžen za 
kvaliteto, cilji projekta) 

33,3 66,7 

Projektni standardi 53,3 46,7 
Projektne metodologije 40,0 60,0 
Standardi glede dokumentacije 73,3 36,7 
Standardi testiranja 76,7 23,3 
Metode projektnega managementa 26,7 73,3 
Rezultati, ki jih mora dati projekt 63,3 36,7 
Specifikacije testiranj 36,7 63,3 
Dokumentacija 76,7 23,3 
Potreben software in hardware 43,3 56,7 
Cilji kvalitete - zahteve(kvalitativne in kvantitativne) 43,3 56,7 
Razporeditev dejavnosti za zagotavljanje kvalitete 
(metodologije(inšpekcije,…), plan testiranja)  

26,7 73,3 

Tveganje 30,0 70,0 
Seznam ključnih neugodnih tveganih dogodkov 20,0 80,0 
Akcije ob nastopu neugodnih tveganih dogodkov 13,3 86,7 
Odgovorne osebe za zagotavljanje posameznih atributov 
kvalitete 

40,0 60,0 

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
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Odgovori na vprašanje št. 15 dajejo informacijo o tem ali podjetje ob zaključku projekta 
izdela poročilo (tabela 67), ki vsebuje povzetek izvedbe, podatke o rezultatih projekta ter 
morebitne razloge za odstopanje od planov.  Končno poročilo ob zaključku projekta izdela 
84,7% anketiranih podjetij. 
 
Tabela 67: Izdelava končnega poročila ob zaključku projekta 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % 

DA 61 84,7 84,7 
NE 11 15,3 15,3 

Skupaj 72 100,0 100,0 
Ni odgovora 0 0,0  

SKUPAJ 72 100,0  

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Zadnje, 16. vprašanje v anketi pa se je nanašalo na način zbiranja podatkov o porabljenih 
urah zaposlenih za posamezne aktivnosti / naloge v projektu (tabela 68). Rezultati ankete 
kažejo, da podjetja vse štiri navedene metode zbiranja informacij o porabljenem času 
zaposlenih. Največ / več kot polovica podjetij (58,3%) zbira podatke o porabljenem času 
zaposlenih s pomočjo poročil oseb o porabljenem času v elektronski obliki ali na papirju. 
Sledi ustno poročanje zaposlenih o opravljenem delu, ki ga uporablja slaba polovica 
(48,6%).  Približno v enakem obsegu podjetja zbirajo informacije o porabljenem času na 
sestankih (41,7%) in v končnem poročilu ob zaključku projekta (40,3%). 
 
Tabela 68: Način zbiranja podatkov o porabljenih urah 

ODGOVOR ŠTEVILO VZORČNIH ENOT 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % 

Ustno poročanje oseb o opravljenem delu 
DA 35 48,6 
NE 37 51,4 
Skupaj 72 100,0 

Sestanki o poteku dela 
DA 30 41,7 
NE 42 58,3 
Skupaj 72 100,0 

Poročila oseb o porabljenem času v elektronski obliki ali na papirju 
DA 40 55,6 
NE 32 44,4 
Skupaj 72 100,0 

Končno poročilo ob zaključku projekta 
DA 29 40,3 
NE 43 59,7 
Skupaj 72 100,0 

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
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6.3 Analiza rezultatov raziskave 
 
Osnovne informacije o vzorčni enoti (proučevanem podjetju/organizaciji oz. podjetju) in 
anketirancu (osebi, ki je izpolnjevala vprašalnik) sem dobil na podlagi odgovorov na 
vprašanja iz prvega sklopa anketnega vprašalnika.  
 
Odgovore na vprašanje o letu ustanovitve podjetja sem analiziral ob upoštevanju zakona iz 
konca leta 1988, to je Zakona o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88), ki je uvedel tako 
imenovane trgovinske družbe in s tem dovoljeval vlaganje zasebnega kapitala in upravljanje 
podjetja na podlagi kapitalskih vložkov (Zakon o gospodarskih družbah s komentarjem, 
1999, str. 9). Odgovore sem, upoštevajoč navedene radikalne zakonodajne spremembe, ki so 
od začetka 1989 omogočale ustanovitev podjetja s simboličnim kapitalskim vložkom in 
posledično "plaz" novoustanovljenih podjetij, grupiral najprej v tri razrede - do vključno leta 
1950: vključuje podjetja z dolgo tradicijo, ki so uspela obstati ne glede na spremembe 
političnih režimov in zakonodaj, potem podjetja do vključno leta 1988 in posledično mlajša 
podjetja, ki so bila lahko ustanovljena z vložkom zasebnega kapitala. Zadnjo skupino sem 
razdelil dodatno še v tri razrede po pet let, da sem dobil podatek o trendu ustanavljanja 
podjetjih v obdobju uveljavljanja privatne lastnine in kapitalistične miselnosti. Do vključno 
leta 1950 je bila ustanovljena le desetina  podjetij, med letom 1950 in do vključno 1988 pa je 
bila ustanovljena približno petina podjetij (18,2%). Če povzamemo je do vključno leta 1988 
bila ustanovljena skoraj tretjina (28,8%) podjetij. Po letu 1988 pa je skladno s pričakovanji 
(omenjena sprememba zakonodaje, ki je vzpodbudila veliko povečanje novoustanovljenih 
podjetij), je bila ustanovljena večina, torej preostalih 71,2% podjetij. Če razdelimo zadnjo 
skupino novo ustanovljenih podjetij lahko ugotovimo, da je bilo v prvi petih letih po 
spremembi zakonodaje ustanovljenih največ novih podjetij (27,3%) nato pa se je to število 
postopno manjšalo. Glede velikosti podjetij ugotavljam, da dobra polovica anketiranih 
podjetij (55%) ima do 100 zaposlenih, dve tretjini od tega imata do 20 zaposlenih, ena 
tretjina pa od 20 do 100 zaposlenih).  
 
Glede na ugotovitve o starostni strukturi podjetij in o velikost le teh je zanimiva ugotovitev, 
da le 5,5% podjetij nima delovnega mesta projektnega managerja. Predvidevam, da je 
omenjeni podatek predvsem posledica hudega konkurenčnega boja in zavedanja tudi 
majhnih podjetij, da za uspešno/konkurenčno poslovanja mora obstajati ključna oseba, ki 
posamezne projekte usmerja. Presenetljiv je tudi podatek o zelo visoki izobrazbi projektnih 
managerjev v podjetjih, saj ima, saj ima 73% projektnih managerjev visoko izobrazbo, 18% 
pa celo podiplomsko izobrazbo.  
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Organizacijska struktura, ki še zmeraj prevladuje v podjetjih je poslovno-funkcijska (37%), a 
ji kot druga že sledi projektna (25%). Pri analizi podatkov ne smemo pozabiti na dejstvo, da 
je bila večina ankentirancev iz krogov vodstva in sicer prevladujejo managerji vklučno z 
upravo (76%). 
 
Vprašanja II dela ankete so se nanašala na informacijske projekte. Na podlagi odgovorov 
ugotavljam, da se v podjetjih med informacijskimi projekti v največji meri pojavljajo 
projekti prenove obstoječih informacijskih sistemov in sicer jih izvaja 70% podjetij. 
Ugotavljam, da podjetja razen izjem izvajajo različne vrste informacijskih projektov. Kot 
opažam na podlagi podatkov ankete, se podjetja rajši odločajo za projekte dopolnjevanja 
starih informacijskih sistemov oz. prenosa le-teh na novejša programska orodja/okolja 
(70%), kot pa za izgradnjo novih informacijskih sistemov, ki bi temeljili na novih poslovnih 
procesih in strukturi podjetja in v celoti uporabljali prednosti novih programskih 
orodij/okolij (57%). Verjetno prihaja do tega predvsem zaradi na prvi pogled nižjih 
predvidenih stroškov projekta, navidezno hitrejše izvedbe in izogibanja zahtevnega prenosa 
zgodovinskih podatkov v strukturo novega informacijskega sistema. Omeniti pa je treba, da 
se pogosto pokaže, da stroški prenove presežejo predvidene stroške izgradnje novega 
informacijskega sistema – še zlasti, če upoštevamo, da običajno nadgrajen informacijski 
sistem ohrani vsaj del omejitev starega in ne ponudi vseh možnosti, kot povsem na novo 
zasnovan informacijski sistem, ki je prilagojen novim razmeram in zahtevam v podjetju. 
Približno enak odstotek podjetij kot se ukvarja z izgradnjo novih informacijskih sistemov se 
ukvarja tudi z razvojem specifičnih programskih orodij za strokovna področja (58%) in z 
razvojem spletnih aplikacij (57%). Z ostalimi vrstami informacijskih projektov se ukvarja le 
12,5% podjetij. 
 
Večina  projektov vsebuje vse faze. Najbolj prisotna je faza izvajanje projekta, opazno manj 
prisotni fazi pa sta kontrola in zaključek projekta, kar kaže na to, da izvajanje običajno ni 
sproti kontrolirano in zaključeno s formalnim zaključkom, ki je pogoj za dejansko 
preverjanje doseženega cilja. Podjetja bi tako morala posvetiti svoje resurse v večji meri v 
omenjeni fazi, saj bi na ta način, kljub večji porabi časa in resursov na prvi pogled lahko 
pridobila na dolgi rok z manj propadlimi in manj neuspešno zaključenimi projekti, katerih 
direktna posledica bi bilo večje zaupanje v podjetje in s tem lažje pridobivanje novih poslov.  
 
V več kot polovici anketiranih podjetij je število na novo začetih informacijskih projektov v 
1 letu med 3 in 10.  V več kot 63% podjetij je hkrati v teku 1-4 informacijskih projektov, več 
kot 15 projektov je hkrati v teku v 7% podjetij. Iz dobljenih rezultatov tako ugotavljam, da 
podjetja izvajajo raje manj projektov, a primerne svoji velikosti – številu zaposlenih. 
Podjetja večino (70,9%) nezahtevnih projektov zaključijo v roku 1 meseca,  največ (65,3%) 
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srednje zahtevnih projektov je zaključeno v obdobju daljšem od 2 in do 6 mesecev. Izvedba 
in zaključek večine (78,8%) najzahtevnejših/obsežnih projektov traja 7 ali več mesecev. 
 
Več kot polovica (51,6%) podjetij ima zaposlenega 1 ali 2 projektnega managerja, slaba 
tretjina (29%) pa 3 do 5 projektnim managerjev. Na nezahtevnih projektih sta v povprečju 
angažirana 2 zaposlena, na srednje zahtevnih 4 in na najzahtevnejših projektih 14. 
Ugotavljam, da zlasti manjša podjetja vključujejo v vse projekte vse svoje zaposlene, ki 
delajo nato izmenično na vseh projektih, ki so v teku. Pri večjih podjetjih prihaja do 
podobnega delovanja zlasti zaradi specializacije zaposlenih na posamezne sestavine 
informacijskega sistema. Zanimiv podatek je, da je med navedenimi lastnostmi projektnih 
managerjev najvišjo povprečno oceno dobila sposobnost komuniciranja (povprečna ocena 
4,24).  Kot drugo najpomembnejšo lastnost pri iskanju projektnih managerjev so anketiranci 
navedli sposobnost planiranja in načrtovanja (povprečna ocena 3,96).  Sledijo ji kreativnost 
(povprečna ocena 3,87),  sposobnost motiviranja (povprečna ocena 3,78),  tehnična znanja 
(povprečna ocena 3,62) in finančna znanja (povprečna ocena 3,06). Omenim naj še, da so 
anketiranci pod drugo navedli kot najpogosteje še timsko delo. 
 
Najpogosteje uporabljana koncepta razvoja informacijskih sistemov sta prototipni pristop, ki 
ga uporablja dobra polovica podjetij (51,4%) in koncept uporabe programskih 
paketov/modulov (50%). Rezultati kažejo, da večina podjetij koncepte kombinira. 
Nezadovoljujoč je podatek, da 40% podjetij še zmeraj uporablja tradicionalni pristop razvoja 
informacijskih sistemov, katerega glavna značilnost  je v tem, da informatik pri razvoju 
programske rešitve ne sledi nobenemu formalnemu postopku in razvijanje informacijskega 
sistema poteka predvsem na podlagi njegovih izkušenj. Uspešnost izgradnje informacijske 
sistema po tem pristopu naglo pada z velikostjo. Le 16% podjetij še uporablja življenjski 
cikel sistema, kot koncept razvoja informacijskih sistemov. 
 
V nasprotju z uporabo konceptov je uporaba različnih metodologij bolj enakomerno 
razporejena. Najpogosteje uporabljana metodologija je strukturno definiranje zahtev, ki ga 
uporablja 38,9% podjetij. Ena tretjina podjetij uporablja strukturno sistemsko analizo. 
Zaskrbljujoč rezultat je, da ena četrtina podjetij ne uporablja nobene od splošno poznanih 
metodologij, temveč se planiranja in razvoja lotevajo bolj ali manj naključno. Skoraj ena 
četrtina podjetij uporablja metodologijo informacijskega inženiringa (23,6%) in 15,3% 
podjetij uporablja metodologijo računalniško podprtega inženirstva. 
 
Vprašanja III dela ankete so se nanašala na projektni management informacijskih 
projektov. Med navedenimi fazami je najpogosteje prisotna faza izvajanja projekta (98,6%), 
sledita ji fazi začetek projekta in planiranje projekta (83,1%), z nekoliko nižjimi 
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procentualnimi deleži pa jim sledijo kontrola projekta (73,2%), zaključek projekta (71,8%) 
in organizacija projekta (66,2%). Do neke mere je visok procentualni delež pozitivnih 
odgovorov o prisotnosti faz projekta verjetno tudi posledica oblikovanosti vprašanja (zaprto 
vprašanje), ki je kar ponujalo odgovore, zato je anketiranec lahko "lagodno" obkrožil tudi 
tisto, za kar je menil "da bi bilo dobro", ne pa samo tistega, kar se resnično pojavlja. Za 
odprto vprašanje se nisem odločil, ker bi s tem odprl možnost za različne nabore faz projekta 
v odgovorih; vsak anketiranec bi se sam odločal o tem, katere faze projekt sploh ima, kar bi 
otežilo standardiziranje odgovorov in primerjavo prisotnosti posameznih faz. Podatki o 
prisotnosti katerekoli faze projekta so tako vzpodbudni, da je, če jih obravnavamo absolutno, 
celo najnižji dosežen procentualni delež še vedno izjemno dober. Kljub temu rezultati 
kažejo, da sta kontrola in zaključek projekta, kot pomembni fazi nadzora in zagotavljanja 
uspešnega zaključka projekta preveč zanemarjeni in bi jima morala podjetja posvetiti v 
prihodnje več pozornosti. Menim, da v podjetjih kontrolo pri izvajanju projektov pogosto 
(napačno) obravnavajo kot breme, pri čemer zanemarjajo učinek optimizacije, ki povečuje 
učinkovitost projekta, in ki jo vnaša prav kontrola. Pri doseženem cilju projekta (ki je tako 
navidezno zaključen) očitno pogosto zmanjka motivacije za formalni oziroma dejanski 
zaključek projekta, ki pa nujno sproža potrebo po vrednotenju rezultatov projekta in skladno 
s tem konsekvence kot izhodišče za nove projekte. Prav tako je zaskrbljujoč podatek o 
nizkem odstotku prisotnosti faze organiziranja. Predvidevam, da le-to podjetja zaenkrat vsaj 
delno vključujejo v fazo planiranja. 
 
Dobljeni rezultati o izobrazbi in statusu projektnega managerja kažejo vzpodbudno sliko. 
Skoraj vsa (94%) podjetja imajo delovno mesto projektni manager/vodja projekta. V več kot 
polovici (63,8%) podjetij je status projektnega managerja vsaj izenačen s statusom poslovno-
funkcijskega. Raven formalne izobrazbe projektnega managerja je izredno visoka; skoraj 
94% jih ima vsaj visoko izobrazbo. Projektni managerji sicer večinoma (64,2%) niso 
poslušali predmeta projektni management/ravnanje projektov ali drugega predmeta s tega 
področja v šoli se pa 80% projektnih managerjev dodatno samoizobražuje in približno 2/3 se 
jih udeležuje tudi dodatnih seminarjev, tako da specifično problematiko projekta pozna 
nadpovprečno 85,9% projektnih managerjev saj jih večina ima dodatna znanja s področja 
projektnega managementa. Več kot 90% anketirancev meni, da je smiselno uvajanje poklica 
projektni manager. Podatki o izvajanju delovnih nalog projektnih managerjev kažejo, da 
dandanes projektni managerji ob organiziranju in planiranju projektov jemljejo zelo resno 
tudi nalogo sprotnega spremljanja in kontrole odvijanja projekta. Na podlagi izkušenj, pa 
kljub temu menim, da projektni managerji kontrolo izvajajo med spremljanjem projekta še 
vedno le deloma in nesistematično, in je zato kot faza projekta, ki jo je možno opaziti in 
verificirati, včasih še neočitna. Sklepam, da je površno izvajanje kontrole projektnih 
managerjev zelo verjetno vzrok za to, da izostanejo njeni povratni učinki in optimizacija, ki 
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je rezultat le-teh. Prav dejstvo, da je določanje projekta kot naloga, ki je izvajajo projektni 
managerji, uvrščena na zadnje mesto, saj jo praviloma izvajajo naročniki projektov, je 
možen vzrok za to, da je faza zaključek projekta uvrščena med fazami projektov tako nizko. 
Projektni managerji, ki ne sodelujejo pri določanju projektov, so namreč verjetno hitreje 
zadovoljni z rezultati in (ne)namerno prezrejo formalni zaključek projekta. Omeniti je treba 
tudi precej visoko podporo vrhnjega managementa projektnim managerjem, saj kar 97,1% 
anketirancev ocenjuje, da vrhnji management vsaj verbalno podpira projektni management, 
pri čemer podporo kot dejansko opredeli 74,2%, kot le verbalno pa 22,9% anketirancev. 
Križanji spremenljivk med vrsto podpore vrhnjega managementa projektnemu managementu 
in položajem anketiranca v podjetju ter med dejansko podporo vrhnjega managementa 
projektnemu managementu in položajem anketiranca v podjetju kažeta, da so si managerji 
enotni, da vrhnji management podpira projektni management, različno mnenje pa imajo o 
vrsti te podpore. Glavnih managerji so enoglasno prepričani, da nudijo dejansko podporo. 
Večina članov/svetovalcev uprave in poslovno-funkcijskih managerjev (70%) podporo 
ocenjuje kot dejansko. Najslabše ocenjujejo podporo projektni managerji in sicer le (66%) 
projektnih managerjev meni, da je podpora vrhnjega managementa dejanska. Spodbudno je, 
da se prav pri tistih, ki najbolj rabijo to podporo, projektnih managerjih, nikoli ne pojavi 
odgovor "ni nobene podpore". 
 
Projektna organizacijska struktura, ki je v podjetju prisotna je zelo raznolika. Rezultati 
ankete kažejo, da še zmeraj prevladuje projektna koordinacija (39,6%). Z malo nižjim 
deležem ji sledi projektna organizacija v organizacijski strukturi podjetja (35,4%). 
Projektno-matrična organizacija se pojavlja v dobri četrtini podjetij (27,1%). Najmanj 
uveljavljena (16,7%) je zaenkrat popolna (čista) projektna organizacija. Med stili vodenja, ki 
se v podjetjih pojavljajoih prevladuje vodenje usmerjeno k delovnim nalogam in sicer v dveh 
tretjinah podjetij. Sledi nesistematizirani stil vodenja (47%), kar je precej zaskrbljujoče. V 
slabi tretjini podjetij se uveljavlja vodenje usmerjeno v delo in zadovoljstvo delavcev (29%). 
Najmanj razširjena stila vodenja pa sta vodenje na osnovi situacijskih modelov (13,9%) in 
inovacijsko vodenje (9,7%). Ugotavljam, da bi podjetja morala več narediti na področju 
stilov vodenja, saj jih skoraj polovica še zmeraj uporablja nesistematizirane stile vodenja. 
 
Med nalogami uveljavljanja projekta je kot najbolje ocenjeno komuniciranje (3,78), kar je 
vzpodbuden podatek, saj komuniciranje spada med vrh ključnih dejavnikov za uspeh 
projekta. Poprečna ocena učinkovitosti motiviranja je najnižja, to je 3,32.  
 
Na podlagi odgovorov na vprašanje o uporabi računalniških programov za projektni 
management le-te uporablja 61,1% podjetij. Po podrobnem pregledu izpisa nazivov 
računalniških programov, ki so jih anketiranci našteli v anketnem vprašalniku kot tiste, ki jih 
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v podjetjih uporabljajo za projektni management, sem ugotovil, da lahko med programe za 
projektni management uvrstim le določene, medtem ko so ostali navedeni programi samo 
različni računalniški programi, ki se jih lahko uporablja le kot orodje pri izvajanju projektov 
(Access, Excel, Word ipd.). Tako ugotavljam, da uporabljajo računalniške programe za 
projektni management v približno 70% podjetij. Od programov za projektni management je 
najpogosteje uporabljan MS Project (44 navedb), ki tako očitno prevladuje. Ostala 
programska orodja so še Lotus Notes (2 navedbi) ter Super project, Project Central, SAP 
manager in PrimaveraPlanner (po 1 navedba). Dva anketiranca sta navedla, da v podjetju 
uporabljajo lastno razvit sistem za podporo projektnemu managementu. 
 
Iz odgovorov o dejanikih uspeha projekta ugotavljam, da obstaja še precejšen razkorak 
med pomembnostjo, ki jo ankentiranci pripisujejo posameznim dejavnikom in 
pomembnostjo dejavnika, ki se mu jo pripisuje v podjetju (tabela 69). 
 
Tabela 69: Pomembnost dejavnikov po mnenju anketirancev za uspeh projektov in dejanska 
pomembnost dejavnikov v podjetju 

DEJAVNIK RANG POMEMBNOSTI 
DEJAVNIKA 

 Po mnenju Dejansko 
1) Poslanstvo projekta (namen in jasnost ciljev projekta) 1 1 
8) Sprotno spremljanje in povratne informacije 2 5 
9) Komunikacija med akterji projekta 3 2 
4) Komunikacija in posvetovanje s stranko 4 3 
5) Osebje (izbira, vključevanje in učenje članov projektnega  
    tima) 

5 10 

10) Upravljanje s kriznimi in nepričakovanimi situacijami 6 7 
2) Podpora najvišjega managementa 7 4 
7) Sprejem produkta s strani stranke (“prodaja” končanega  
    projekta stranki) 

8 6 

3) Projektni plani (časa in sredstev) 9 8 
6) Tehnična opravila, ki zahtevajo razpoložljivo tehnologijo 
    in znanja 

10 9 

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
Rezultati kažejo, da so se pomembnost ujema le pri dejavniku, ki je ocenjen v obeh primerih 
kot najpomembnejši: poslanstvu projekta (namen in jasnost ciljev projekta). Največje 
odstopanje je pri pomembnosti kvalitete osebja, ki je po mnenju anketirancev ar na petem 
mestu po dejanski pomembnosti, ki se mu pripisuje v podjetju pa šele na zadnjem mestu 
izmed ponujenih dejavnikov. Ugotovitev kaže na stanje, ko se v podjetjih pogosti gleda na 
zaposlenega kot na stroj, katerega je mogoče nadomestiti z enakim brez problemov. Menim, 
da bi morala podjetja prav tako pripisovati večji poudarek posameznim zaposlenim in 
pomenu njihove kvalitete/strokovnosti/motiviranosti na uspešno izvedbo projekta. 
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Zaskrbljujoč je podatek raziskave, da dobra tretjina (34,7%) anketirancev (v glavnem gre za 
managerje) ni mogla oceniti, koliko je v podjetju nedokončanih projektov. Sodeč po 
omenjenem podatku zaenkrat v podjetjih še nimajo ustrezno implementiranega sistema za 
spremljanje projektov, ki bi nudil hkrati tudi pregled nad preteklimi projekti ter na ta način 
omogočal boljše prihodnje odločanje. Druga največja skupina anketirancev (18%) je 
odgovorila, da v podjetju ni nedokončanih/propadlih projektov. Ostali anketiranci in sicer 
slaba polovica (47,3%) so navedli podatek o deležu nedokončanih/propadlih projektov v 
podjetju. Največ podjetij (13,9%) ima sodeč po odgovorih 6-15% nedokončanih/propadlih 
projektov. Sledita skupini podjetij z 1-5% ter 16-30% nedokončanih projektov in sicer z 
11,1% in 12,5%. Nad 30% nedokončanih projektov pa ima 7% podjetij, kar je precej visok 
odstotek.  
 
Seveda pa je treba upoštevati, da so podatke o ne-dokončanju projektov podajali v glavnem 
managerji in je zato dejansko stanje najverjetneje še slabše, oziroma je dejansko število 
nedekončanih projektov višje, kot ga prikazujejo rezultati ankete. Med razlogi za 
nedokončanje/zaustavitev projektov je najvišjo povprečno vrednost 3,63 doseglo neustrezno 
sodelovanje z uporabniki, saj je malo manj kot 60% ankentirancev izbralo oceno 4 ali 5. 
Sledi pomanjkanje podpore vodstva s povprečno oceno 3,39 nato slabo časovno planiranje s 
povprečno oceno 3,25 ter nejasna odgovornost za izvedbo aktivnosti s povprečno oceno 
3,22. Nad povprečno oceno 3 so  se uvrstile še naslednja razloga: nasprotovanje rešitvami 
razvoju (povprečna ocena 3,08)  in pomanjkljiva analiza organizacije (povprečna ocena 
3,03).  Kot najpomembnejša razloga nato sledita pomanjkanje ustreznih človeških virov in 
pomanjkanje ustreznih virov – sredstev. 
 
Zaskrbljujoč je tudi podatek, da skoraj štiri desetine (39,4%) anketirancev (v glavnem gre za 
managerje) ni mogla oceniti koliko je v podjetju neuspešno realiziranih projektov. 
Ugotavljam, da je dobljen odstotek rahlo višji a primerljiv z odstotkom podjetij, ki niso 
sposobna oceniti koliko je nedokončanih projektov v podjetju. V obeh primerih gre za 
podjetja, ki zaenkrat še nimajo ustrezno implementiranega sistema za spremljanje projektov, 
ki bi nudil hkrati tudi pregled nad preteklimi projekti ter na ta način omogočal boljše 
prihodnje odločanje. Dobra sedmina (14,1%) anketirancev je odgovorila, da v podjetju ni 
bilo neuspešno realiziranih projektov, kar je precej spodbuden podatek, ki kaže na to, da 
imajo v podjetju zelo uspešen sistem planiranja časa in stroškov. Druga največja skupina 
anketirancev (15,5%) je odgovorila, da je v podjetju 16-30% neuspešno realiziranih 
projektov. Sledila skupini z 31-50% neuspešno realiziranih projektov (9,7%) in 1-5% 
(8,5%).  Obstoj nad 50% neuspešno realiziranih projektov v podjetju je izbralo 5,6% 
anketirancev.  
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Če primerjamo dobljene podatke o odstotkih nedokončanih in neuspešnih projektih 
ugotovimo, da je v povprečju odstotek neuspešno realiziranih projektov višji od odstotka 
nedokončanih projektov. Med razlogi za neuspešno realizacijo projektov je najvišjo 
povprečno vrednost 3,67 doseglo  slabo časovno planiranje. Sledi neustrezno sodelovanje z 
uporabniki s povprečno oceno 3,67 in nato pomanjkanje ustreznih človeških virov s 
povprečno oceno 3,50 ter nejasna odgovornost za izvedbo aktivnosti s povprečno oceno 
3,47. S povprečno oceno 3,42 sledi pomanjkanje podpore vodstva. Kot naslednja pomembna 
dejavnika sta bila pomanjkljiva analiza organizacije in pomanjkanje ekspertize in ustreznih 
specializiranih znanj (povprečna ocena 3,28). Nad povprečno oceno 3 sta se uvrstila še 
naslednja razloga: pomanjkanje ustreznih virov/sredstev (povprečna ocena 3,13) in 
nasprotovanje rešitvami razvoju (povprečna ocena 3,05).  Kot najpomembnejši razlogi nato 
sledijo neupoštevanje sprememb v okolju,  neusklajenost projekta s poslovnim načrtom in 
neusklajenost projekta s strateškimi cilji, vizijo in poslanstvom podjetja. 
 
Dejavniki, ki po mnenju anketirancev najbolj vplivajo na uspešnost izvedbe projekta 
razvoja informacijskega sistema: Zanimiva ugotovitev je, da je najvišjo povprečno 
vrednost o pomembnosti za uspešnost projekta dosegla komunikacija s stranko (povprečna 
vrednost 4,3), kar kaže na dejstvo, da se podjetja dandanes že zavedajo pomembnosti trga in 
hkrati pomembnosti zbiranja želj in potreb strank kot osnove za dobro razvit ter uporaben 
informacijski sistem. S povprečno oceno 4,2 sledita komunikacija znotraj podjetja in 
sposobni ter izkušeni projektni managerji. Povprečno oceno nad 4 je dosegla še prisotnost 
sposobnega in izkušenega tehničnega osebja. Nato si dejavniki po pomembnosti sledijo: 

- upravljanje z naraščajočimi potrebami uporabnikov (formalni mehanizem za 
vključevanje porajajočih želja in dodatnih zahtev) (povprečna ocena 3,79), 

- izkušeni uporabniki/stranke (povprečna ocena 3,54), 
- učinkovita kontrola kvalitete (vnaprejšnja ocean pričakovanih hroščev, uporaba 

inšpekcijskih metod) (povprečna ocena 3,54), 
- učinkovito postavljanje in spremljanje mejnih točk (spremljanje aktualno 

porabljenega časa in stroškov, mesečni pregledi in primerjave s plani) (povprečna 
ocena 3,49), 

- učinkovit razvojni procesi (uporaba raznih metod za zajemanje zahtev, razvoj in 
dizajn) (povprečna ocena 3,44), 

- uporaba ponovno uporabljivega materiala (povprečna ocena 3,40), 
- učinkovito predvidevaje stroškov (velikosti projekta, uporaba formalne metode za 

določanje velikosti projekta (npr. funkcijske točke) in/ali uporaba programov za 
ocenjevanje) (povprečna ocena 3,36), 

- uporaba specialistov (povprečna ocena 3,25), 
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- uporaba programskih razvojnih orodij (avtomatska izdelava specifikacij in dizajna, 
upravljanje z verzijami) (povprečna ocena 3,17) in 

- učinkovito projektno planiranje s programskimi rešitvami (MSProject …, PERT 
prikazi…) (povprečna ocena 3,79). 

 
Ocene rezultatov uvajanja projektnega managementa kažejo, da le-to izredno ugodno 
vpliva na poslovanje podjetij, saj so vseh sedem navedenih poslovno ugodnih učinkov 
anketiranci prepoznali kot vplivne tudi v svojem podjetju v zelo visokem odstotku. V več kot 
tri četrtine  podjetij sta se uporaba (76,4%) in kvaliteta (75,7%) projektnega managementa v 
zadnjih petih letih povečali. Anketiranci najpogosteje navajajo kot vzrok, da uporaba in 
kvaliteta nista še večji, neizobraženost zaposlenih s področja projektnega managementa in 
nizko podporo vodstva. Vprašanja, ki sprašujejo po vzrokih, sem oblikoval kot zaprta, pri 
čemer sem pri vseh treh ponudil na izbiro iste odgovore. Zaradi možnosti, da spregledam 
morebiti vpliven dejavnik, sem kot možnost ponudil tudi "drugo". Analiza odgovorov je 
pokazala, da je uporaba zaprtih vprašanj v teh primerih ustrezna; odgovori, zapisani pod 
"drugo", so praktično neuporabni za obdelavo, saj njihova nejasnost ali razpršenost 
onemogočata agregiranje v razrede. Ocene rezultatov uvajanja projektnega managementa v 
podjetja kažejo, da le-to izredno ugodno vpliva na poslovanje podjetij, na skrajšanje časa 
izvedbe, zmanjšanje stroškov, večjo kakovost, optimalno razporejanje zaposlenih, povečanje 
obsega poslovanja, pridobivanje znanj in izkušenj ter boljše izvajanje strategij podjetja, saj 
so anketiranci naštete poslovno ugodne in vplivne dejavnike prepoznali kot pozitivno 
povezane v zelo visokem odstotku. 
 
Z odgovori na vprašanja v IV sklopu vprašalnika so anketiranci natančneje opredelili ali 
ocenili planiranje in kontrolo projektov. Anketiranci so zelo dobro ocenili usklajenost 
poslovnih prvin v projektih saj 92,7% le-teh meni, da je usklajenost poslovnih prvin vsaj 
dobra če ne odlična. Nekoliko slabše a še vedno zelo dobro so ocenili izvajanje kontrole in 
sicer 86,1% anketirancev menilo, da je kontrola projektov v podjetju vsaj dobra, če ne 
odlična. Nekoliko zaskrbljujoč podatek je ocena anketirancev glede postavljanja končnih 
projektnih ciljev v podjetju, kjer je le slaba polovica (48,6%) mnenja, da so končni cilji 
postavljeni vedno tako, da so lahko ob koncu projekta ovrednoteni in omogočajo ocenjevaje 
uspešnosti. Pri tem moram omeniti, da odgovorov "občasno" nisem upošteval kot pritrdilne, 
ker menim, da podjetje določa projektne cilje v skladu s strategijo in želenimi cilji ali pa ne. 
V kolikor so projektni cilji občasno zastavljeni tako, da omogočajo ob koncu projekta 
ovrednotenje rezultatov, gre verjetno za nenačrtno ugotavljanje uspešnosti, ki ni rezultat 
zavestnega upoštevanja pravil planiranja in kontrole, ter s tem tudi pravega načina določanja 
uspešnosti. Podjetja bi na vsak način morala dati več poudarka na vnaprejšnje postavljanje 
ciljev, ki omogočajo brez izjem ocenjevanje uspešnosti. 94,4% anketirancev je mnenja, da 
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postavljeni projektni cilji vsaj občasno omogočajo ocenjevanje uspešnosti. Več kot polovica 
podjetij (51,4%) planira na kratek in dolgi rok in glede na to dopušča tudi različna 
odstopanja od planov, ki so upoštevana, kot uspešna izpeljava projekta. Podjetja bi morala 
začeti uporabljati obe vrstiplaniranja, saj se lahkole na tak način v naprej postavi merljive 
cilje, ki omogočajo ocenjevanje uspešnosti. Na kratek rok tri četrtine (75,5%) podjetij 
dopušča 5% odstopanje od planov kot uspešno, na dolgi rok pa 78,7% podjetij dopušča 
odstopanje 10%. Med metodami, ki jih uporabljajo za določanje časa izpeljave (trajanja) 
projekta prevladujeta primerjalna (64,3%), ki temelji na podatkih o preteklih projektih 
podjetja, in intuicijska (62,9%), ki je precej subjektivna in temelji zlasti na preteklih 
izkušnjah. Menim, da bi morala podjetja začeti uporabljati bolj oprijemljive-objektivne 
metode planiranja kor so metode na podlagi standardov in razne analitične metode. Slabi dve 
tretjini podjetij vključujeta v naprej ob planiranju trajanja projekta čas za sestanke (63%), čas 
za management projekta (60,4%) in morebitne nepredvidljive dogodke (61,7%). Največja 
skupina podjetij za sestanke, management in nepredvidene dogodke predvidi po 6-10% časa 
trajanja projekta. Več kot polovica podjetij (56,9%) uporablja pri planiranju gantograme, 
četrtina podjetij (25%)  tabele odvisnosti in 13,9% podjetij tehniko planiranja PERT. Le 
dobra petina (22,5%) anketiranih podjetij uporablja kode učinkovitosti zaposlenih. Porazni 
so rezultati o uporabi registra tveganj, ki kažejo, da ima le dobra sedmina (15,7%) podjetij 
pripravljen tak register tveganj. Plane kvalitete pa ima slaba polovica (41,7%) anketiranih 
podjetij. Smiselno in koristno bi bilo, če bi podjetja začela v večji meri pripravljati in 
uporabljati register tveganj in plane kvalitete. 
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7. SKLEP 

V zadnjih petindvajsetih letih smo prešli iz industrijske v informacijsko družbo. Strateški  
integrirani informacijski sistemi so vedno bolj nepogrešljivi kot orodje za generiranje 
informacij za odločanje in hkrati prevzemajo vlogo konkurenčnega orožja. Postajajo vedno 
bolj kompleksni, integrirani in že začnejo spreminjati poslovne procese podjetij ter 
tradicionalne organizacijske strukture. Projekti razvoja ali prenove informacijskih sistemov 
postajajo tako vse obsežnejši, zahtevnejši ter vključujejo vedno več različnih skupin ljudi. 
Hkrati se zaostruje tudi globalni konkurenčni boj na področju razvoja informacijskih 
sistemov in s tem pritisk naročnikov/strank po čim cenejši, hitrejši izgradnji kvalitetnega 
informacijskega sistema. Praksa in raziskave so pokazale, da večji so projekti izgradnje 
informacijskih sistemov večja je verjetnost, da le ti propadejo. Da bi se podjetja izognila 
neuspešnim in nedokončanim informacijskim sistemom in s tem izgubam ter slabi 
publiciteti, so konec 20. stoletja vedno pogosteje začela v razvoj informacijskih sistemov 
vključevati prav tako novo, mlado znanost, to je projektni management, katerega temeljna 
naloga je zagotoviti uspešen zaključek projekta oziroma kvaliteten produkt v določenem 
roku ob porabi minimalnih resursov. Le-to skuša projektni management doseči s kvalitetnim 
planiranjem, organiziranjem, uveljavljanjem/vodenjem in kontrolo. Podjetja tudi v Sloveniji 
tako vse pogosteje vključujejo projektni management v svoje poslovanje in projekte, kot je 
izgradnja ali prenova informacijskega sistema. 

Zaenkrat v Sloveniji kljub organiziranemu sodelovanju med podjetji, ki uporabljajo projektni 
management ter organizacijami in centri (večinoma v okviru univerz), ki se ukvarjajo z 
njegovim proučevanjem in izobraževanjem uporabnikov ter kljub kvalitetni uporabi 
projektnega managementa v nekaterih, predvsem velikih podjetjih/organizacijah, ki se vidno 
kaže skozi promocijsko in povezovalno delovanje Slovenskega združenja za projektni 
management (ZPM), dejansko stanje projektnega managementa na področju razvoja 
informacijskih projektov v Sloveniji še ni bilo raziskano, čeprav bi bilo, tudi zaradi 
razširjene predstave o kvalitetni in učinkoviti uporabi tako projektnega managementa kot 
njegovih praktičnih orodij v slovenskih podjetjih in organizacijah, pričakovati ravno 
nasprotno. 

Osnova za predlaganje izhodišč za izboljšanje stanja projektnega managementa je lahko le 
slika resničnega stanja, ki temelji na rezultatih in ugotovitvah empirične raziskave. Prav to je  
bil namen magistrskega dela - izpeljati empirično raziskavo in ugotoviti dejansko stanje 
projektnega managementa v slovenskih podjetjih in organizacijah, ki se ukvarjajo z razvojem 
informacijskih sistemov v drugi polovici leta 2003. 
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Zbrani podatki kažejo, da večina podjetij izvaja različne informacijske projekte, a največ 
podjetij izvaja projekte prenove informacijskih sistemov. Projekti večinoma vsebujejo vse 
faze. Najbolj prisotna je faza izvajanje projekta, opazno manj prisotni fazi pa sta kontrola in 
zaključek projekta, kar kaže na to, da izvajanje običajno ni sproti kontrolirano in zaključeno 
s formalnim zaključkom, ki je pogoj za dejansko preverjanje doseženega cilja.  

Skoraj vsa podjetja (95%) imajo delovno mesto projektni manager/vodja projekta. V več kot 
polovici podjetij (63,8%) je status projektnega managerja vsaj izenačen s statusom poslovno-
funkcijskega. Raven formalne izobrazbe projektnega managerja je izredno visoka; skoraj 
94% jih ima vsaj visoko izobrazbo. Rezultati kažejo, da se 80% projektnih managerjev 
dodatno samoizobražuje in približno dve tretjini pa se jih udeležuje dodatnih seminarjev. 
Specifično problematiko projekta pozna nadpovprečno večina projektnih managerjev (85%). 
Več kot 90% anketirancev meni, da je smiselno uvajanje poklica projektni manager. 

Ključne dejavnike za nedokončane informacijske projekte v podjetju, v katerem so 
anketiranci zaposleni so razvrstili v sledečem vrstnem redu: nejasno poslanstvo projekta 
(namen in jasnost ciljev projekta), neustrezna komunikacija med akterji projekta, neustrezna 
komunikacija in posvetovanje s stranko, pomanjkanje podpore najvišjega managementa, 
pomanjkljivo sprotno spremljanje in povratne informacije.  
 
Ključne dejavnike za neuspešno realizacijo informacijskih projektov so anketiranci razvrstili 
v sledečem vrstnem redu: slabo časovno planiranje, neustrezno sodelovanje z uporabniki, 
pomanjkanje ustreznih človeških virov, nejasna odgovornost za izvedbo aktivnosti in 
pomanjkanje podpore vodstva.  
 
Po mnenju anketirancev vplivajo na uspešnost izvedbe projekta razvoja informacijskega 
sistema najbolj naslednji dejavniki: komunikacija s stranko, komunikacija znotraj podjetja,  
sposobni ter izkušeni projektni managerji, sposobno in izkušeno tehnično osebje in 
upravljanje z naraščajočimi potrebami uporabnikov (formalni mehanizem za vključevanje 
porajajočih želja in dodatnih zahtev). 
 
V več kot tri četrtine podjetij sta se uporaba in kvaliteta projektnega managementa v zadnjih 
petih letih povečali. Anketiranci najpogosteje navajajo kot vzrok, da uporaba in kvaliteta 
nista še večji neizobraženost zaposlenih s področja projektnega managementa in nizko 
podporo vodstva. anketiranci so tudi mnenja, da uvajanje projektnega managementa ugodno 
vpliva na poslovanje podjetij, saj so vseh sedem navedenih poslovno ugodnih učinkov 
anketiranci prepoznali kot pozitivno povezane.  
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Nekoliko zaskrbljujoč podatek je ocena anketirancev glede postavljanja končnih projektnih 
ciljev v podjetju, kjer je le slaba polovica anketirancev mnenja, da so končni cilji postavljeni 
vedno tako, da so lahko ob koncu projekta ovrednoteni in omogočajo ocenjevanje 
uspešnosti. Več kot polovica podjetij planira na kratek in dolgi rok in glede na to dopušča 
tudi različna odstopanja od planov, ki so upoštevana, kot uspešna izpeljava projekta. Na 
kratek rok tri četrtine podjetij dopušča 5% odstopanje od planov kot uspešno, na dolgi rok pa 
10%.  
 
Med metodami, ki jih uporabljajo za določanje časa izpeljave (trajanja) projekta prevladujeta 
primerjalna, ki temelji na podatkih o preteklih projektih podjetja, in intuicijska, ki je precej 
subjektivna in temelji zlasti na preteklih izkušnjah. Podjetja premalo uporabljajo analitične 
metode. Slabi dve tretjini podjetij vključujeta v naprej ob planiranju trajanja projekta čas za 
sestanke, čas za management projekta in morebitne nepredvidljive dogodke. Največja 
skupina podjetij za sestanke, management in nepredvidene dogodke predvidi po 6-10% časa 
trajanja projekta. Dobra polovica podjetij uporablja pri planiranju gantograme, četrtina 
podjetij tabele odvisnosti in slaba sedmina podjetij tehniko planiranja PERT. Le dobra petina 
anketiranih podjetij uporablja kode učinkovitosti zaposlenih. Rezultati o uporabi registra 
tveganj kažejo, da ima le dobra sedmina podjetij pripravljen tak register tveganj. Plane 
kvalitete pa ima slaba polovica  anketiranih podjetij. 

Ocene rezultatov uvajanja projektnega managementa v podjetja kažejo, da le-to izredno 
ugodno vpliva na poslovanje podjetij, na skrajšanje časa izvedbe, zmanjšanje stroškov, večjo 
kakovost, optimalno razporejanje zaposlenih, povečanje obsega poslovanja, pridobivanje 
znanj in izkušenj ter boljše izvajanje strategij podjetja, saj so anketiranci naštete poslovno 
ugodne in vplivne dejavnike prepoznali kot pozitivno povezane v zelo visokem odstotku. 
 
Izsledki ankete nakazujejo, da bi bilo smiselno v podjetjih povečati pomen, ki ga posvečajo 
postavljanju ciljev, njihovi jasni opredelitvi in njihovi merljivosti/doseganju že med samim 
izvajanjem projekta ter ob zaključku. Prav tako bi podjetja morala izpopolnjevati 
komunikacijo s stranko, komunikacijo znotraj podjetja in delati na izobraževajnu/ 
pridobivanju sposobnih ter izkušenih projektnih managerjev ter specialistov. 

Rezultati in ugotovitve empirične raziskave kažejo, da je uporaba projektnega managementa 
v podjetjih in organizacijah v Sloveniji razširjena in da so njeni učinki na poslovanje tako 
vplivni, da bi jih bilo koristno spremljati. Menim, da bi bilo, ob ponovitvi raziskave po 
nekem času, smiselno uporabiti enake metode na ekvivalentnih slučajnih vzorcih iste 
osnovne populacije. 
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I. DEL 
PODATKI O PODJETJU (ORGANIZACIJI) 

 
1. Nazivi, status (d.d., d.o.o ,…) in sedež podjetja: 
 
 
2. Leto ustanovitve podjetja: _________ 
 
3. Skupno število zaposlenih v podjetju: _________ 
 
4. Prihodek podjetja v SIT v preteklem letu:  ____________________________________ 
 
5. Vrednost aktive na začetku in koncu poslovnega leta ne presega SIT:___________ 
 
6. Ali ima vaša organizacija certifikat ISO-9000? 

 da 
 pripravljamo se za pridobivanje certifikata 
 za sedaj ne načrtujemo, da bi pridobili certifikat 

 
7. Organizacijska struktura: 

 poslovno-funkcijska (organizacijsko se deli na poslovne funkcije: nabavna, prodajna,…) 
 divizijonska (delitev po poslovnih enotah) 
 programska/produktna (organizacijsko se deli na proizvode/storitve, ki jih organizacija proizvaja) 
 projektna 
 matrična (kombinacija funkcijske in programske/produktne) 
 drugo: __________________ 

 
8. Delež prodaje v Sloveniji: _________ %.  
 

II. DEL 
INFORMACIJSKI PROJEKTI 

 
1. Vrste informacijskih projektov, ki jih izvajate: 

 razvoj novih inf. sistemov, 
 prenova obstoječih informacijskih sistemov, 
 razvoj specifičnih programskih orodij za ozka srokovna področja, 
 razvoj spletnih aplikacij 
 drugo: _______________________________________________. 

 
2. Informacijski projekti se od drugih vrst projektov v podjetju najbolj razlikujejo po: 

 tveganju, 
 obsegu, 
 drugo: _______________________________________________. 

 
3. Povprečno število na novo začetih informacijskih projektov na leto? ___________ 
 
4. Trenutno število informacijskih projektov v teku: __________; drugih projektov __________. 
 
5. Število projektnih managerjev informacijskih projektov: __________; drugih projektov ________. 
 
6. Število strokovnjakov zaposlenih neposredno na področju razvoja informacijskih sistemov: ___________. 
 
7. Koliko dni na leto v povprečju podjetje nameni na zaposlenega za celotno dodatno izobraževanje? 
____________. 
 
8. Število zaposlenih na posameznem informacijskem projektu? 

Minimalno Povprečno Maksimalno 
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9. Trajanje posameznega informacijskega projekta (meseci/dnevi)? 
Minimalno Povprečno Maksimalno 
         /         /          /   

 
10. Kako merite v podjetju velikost programske opreme – informacijskega projekta? 

 programskih vrsticah, 
 funkcijskih točkah, 
 št. aplikacij, 
 št. obrazcev in poročil, 
 drugo: _________________. 

 
11. Velikost  informacijskega projekta: 

Majhen Srednji Velik 
                               

 
12. Osnovni koncepti, ki jih uporabljate pri razvoju informacijskih sistemov (možnih je več odgovorov): 

 tradicionalni pristop, 
 življenjski cikel sistema, 
 prototipni pristop, 
 razvoj s strani končnih uporabnikov, 
 uporaba programskih paketov, 
 drugo:________________________________________ 

 
13. Metodologije načrtovanja in izgradnje informacijskih sistemov, ki jih uporabljate (možnih je več 
odgovorov): 

 strukturirana sistemska analiza (SSA), 
 strukturirano definiranje zahtev (SDZ), 
 informacijski inženiring (II), 
 računalniško podprto programsko inženirstvo (CASE) 
 nobeno, 
 drugo:________________________________________ 

 
14. Računalniška orodja, ki jih redno uporabljate za razvoj informacijskih sistemov / programske opreme (npr. 
Oracle Developer, Designer, Forms, Visual Studio, Delphi, Access, MS SQL server…)? 
 
_________________________________________________________ 
 

III. DEL 
PROJEKTNI MANAGEMENT INF. PROJEKTOV 

 
1. V vašem podjetju projekti najpogosteje vključujejo faze (možnih je več odgovorov): 

 začetek projekta, 
 planiranje projekta, 
 organizacija projekta, 
 izvajanje projekta, 
 kontrola projekta, 
 zaključek projekta, 
 sprotno uvajanje sprememb ob ugotovitvi odstopanj ter po potrebi spremembe plana 
 drugo:______________________________________________________________ 

 
2. Večina projektnih managerjev v podjetju je v šoli poslušala predmet projektni management: 

 da 
 ne 

 
3. Formalne  izobrazbe projektnega  managerja/vodje projekta v vašem podjetju  je največkrat: 

 podiplomska 
 visoka 
 višja 
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 srednja 
 nižja od srednje 

 
4. Projektni managerji/vodje projektov v vašem podjetju imajo dodatno znanje s področja projektnega 
managementa  (obkrožite oz. dopolnite - možnih je več odgovorov): 

 certifikat projektnega managerja, 
 seminarji, 
 samoizobrazba, 
 drugo:_____________________________ 

 
5. Status  projektnega   managerja/vodje  projekta  v  vašem  podjetju   je,  v  primerjavi   s statusom poslovno-
funkcijskega managerja: 

 nižji 
 enak 
 višji 

 
6. Projektni  managerji/vodje  projektov  v  vašem  podjetju  poznajo  specifično problematiko projekta  
(obkrožite številko, ki najbolj ustreza  vaši oceni: 
 

odlično               5 4 3 2 1 slabo 
 
7. Menite, da je uvajanje poklica projektni manager/vodja projektov smiselno: 
 

je               5 4 3 2 1 ni 
 
8. Projektni managerji/vodje projektov v vašem podjetju večinoma izvajajo naslednje naloge (možnih je več 
odgovorov): 

 določanje projektov 
 planiranje projektov 
 organiziranje projektov 
 kadrovanje  
 motiviranje 
 gradnja informacijskega sistema 
 spremljanje in kontrola projektov 
 ocenjevanje stroškov projekta 
 ocenjevanje kakovosti projektov 
 drugo:_____________________________ 

 
9. V vašem podjetju daje vrhnji management podporo projektnemu managementu: 

 dejansko 
 le verbalno 
 nobene 

 
10. Management je organiziran: 

 linijsko 
 matrično 
 drugo:__________________________ 

 
11. Kakšna projektna organizacijska struktura je prisotna v podjetju (možnih je več odgovorov): 

 projektna koordinacija, 
 projektna organizacija v organizacijski strukturi podjetja,  
 projektno-matrična organizacija, 
 popolna (čista) projektna organizacija,  
 drugo:___________________________ 

 
12. V podjetju se pojavljajo naslednji stili vodenja (možnih je več odgovorov): 

 nesistematiziran stil vodenja, 
o ad hoc vodenje (brez osnutka, plana, načel in ciljev; nobene organizacije dela), 
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o dnevno vodenje (rešujejo se samo dnevni problemi), 
o razdrobljeno vodenje (vodenje brez povezave, poudarek na trenutnih situacij ah), 
o svobodno vodenje (odločanje je v rokah sodelavcev, tudi doseganje cilja; vodja postavi le 

osnovne naloge in se v delo skupine ne vmešava; pri tem stilu vodenja pogosto prihaja do 
problemov, ker so podrejeni prepuščeni svojim sposobnostim), 

o personalno vodenje (pri tem stilu so poudarjena stališča in želje posameznika, ne pa formalni 
predpisi in metode dela), 

o brezosebno vodenje (vodenje poteka preko pisnih nalogov, okrožnic ipd.),  
o manipulativno vodenje (podrejeni imajo lažni občutek soodločanja). 

 vodenje usmerjeno k delovnim nalogam, 
 vodenje usmerjeno v delo in zadovoljstvo delavcev,  
 situacijski modeli vodenja in 
 inovacijsko vodenje. 

 
13. Na  osnovi  pobude  se  naročnik  projekta  odloči  za  začetek  le-tega,  določi  namen in cilje  projekta, v 
grobem  zastavi  organizacijo,  izbere  projektnega  managerja/vodjo projekta  in določi njegove  pristojnosti,  
določi  začetni  projektni tim,   predlaga usmerjevalne  in  strokovne  skupine,  priskrbi  finančna  sredstva  in  
določi  želeni zaključek projekta.  Po zaključku projekta ugotavlja ustreznost projekta: 
 
Izvajanje vloge naročnika projekta v vašem podjetju je: 
 

odlično               5 4 3 2 1 slabo 
 
14. Kadrovanje je iskanje, pridobivanje in izbiranje novih sodelavcev, njihovo uvajanj izpopolnjevanje,  
ocenjevanje...  Izredno  pomembno  je  za  sestavo  skupin  izvajalcev projektov ali timov: 
 
Kadrovanje  pri  projektih  v  vašem  podjetju  je: 
 

odlično               5 4 3 2 1 slabo 
 
15. Komuniciranje omogoča  stik med udeleženci projekta, ta pa omogoča  posamezniku,  da uporabi izkušnje 
sodelavcev. S pomočjo komuniciranja se zazna, analizira in reši probleme, sprejme odločitve in usklajuje delo 
posameznikov:  
 
Komuniciranje pri projektih v vašem podjetju je 
 

odlično               5 4 3 2 1 slabo 
 
16. Motivirati izvajalce projekta pomeni pripraviti jih do tega, da bodo storili tisto, kar s projektni 
manager/vodja (motivator) želi, vendar tako, da to resnično hočejo in ne delajo pod prisilo. Pravo motiviranje 
ne uporablja pritiskov in ne izrablja človekovih stisk:  
 
Motiviranje  pri  projektih  v  vašem  podjetju  je: 
 

odlično               5 4 3 2 1 slabo 
 
17. Pri projektnem managementu uporabljate storitve zunanjih strokovnjakov/organizacij s področja 
projektnega managementa: 

 da 
 občasno 
 ne 

 
18. Metode / metodologije projektnega managementa, ki jih uporabljate? 

 PRINCE 
 SPARCC 
 nobene 
 drugo: _______________________________________________________________________ 

 
19. Računalniška orodja za podporo projektnega managementa, ki jih uporabljate (npr. Microsoft Project, 
Harvard Project Manager, Project Scheduler, Primavera Project Planner, Super Project in View Point…) ? 
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
20. Računalniška orodja za podporo projektnega managementa, ki ste jih že preizkusili? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
21. Določite po vašem mnenju pomembnost naslednjih dejavnikov z 1 do 5 (najbolj) kot ključnih dejavnikov 
za uspeh projekta? 

 
 Ni                     Zelo 

  1) poslanstvo projekta (namen in jasnost ciljev projekta) 1 2 3 4 5 
  2) podpora najvišjega managementa 1 2 3 4 5 
  3) projektni plani (časa in sredstev) 1 2 3 4 5 
  4) komunikacija in posvetovanje s stranko 1 2 3 4 5 
  5) osebje (izbira, vključevanje in učenje članov projetnega tima) 1 2 3 4 5 
  6) tehnična opravila, ki zahtevajo razpoložljivo tehnologijo in znanja 1 2 3 4 5 
  7) sprejem produkta s strain stranke (“prodaja” končanega projekta stranki) 1 2 3 4 5 
  8) sprotno spremljanje in povratne informacije 1 2 3 4 5 
  9) Komunikacija med akterji projekta 1 2 3 4 5 
10) upravljanje s kriznimi in nepričakovanimi situacijami 1 2 3 4 5 
11) drugo: ……………………………………….………………………………. 1 2 3 4 5 

 
22. Določite pomembnost naslednjih dejavnikov v vašem podjetju z 1 do 5 (najbolj) kot ključnih dejavnikov 
za uspeh projekta? 
 

 Ni                     Zelo 
  1) poslanstvo projekta (namen in jasnost ciljev projekta) 1 2 3 4 5 
  2) podpora najvišjega managementa 1 2 3 4 5 
  3) projektni plani (časa in sredstev) 1 2 3 4 5 
  4) komunikacija in posvetovanje s stranko 1 2 3 4 5 
  5) osebje (izbira, vključevanje in učenje članov projetnega tima) 1 2 3 4 5 
  6) tehnična opravila, ki zahtevajo razpoložljivo tehnologijo in znanja 1 2 3 4 5 
  7) sprejem produkta s strain stranke (“prodaja” končanega projekta stranki) 1 2 3 4 5 
  8) sprotno spremljanje in povratne informacije 1 2 3 4 5 
  9) Komunikacija med akterji projekta 1 2 3 4 5 
10) upravljanje s kriznimi in nepričakovanimi situacijami 1 2 3 4 5 
11) drugo: ………………………………………………………………………. 1 2 3 4 5 

 
23. Pogosti so primeri, da projekti s področja informatike niso uspešno realizirani – nedokončani ali pa so 
produkti neuporabni (npr. “shelfware”). Ali lahko ocenite delež projektov, ki niso bili uspešno realizirani? 

 ni bilo nerealiziranih projektov 
 ocenjujem, da je delež nerealiziranih projektov _________ % 
 ne morem oceniti. 

 
24. Ocenite z 1 do 5 (najpogostejši) vzroke za nedokončane projekte oziroma razvoj neuporabnih 
produktov? 
 

 Nikoli            Vedno
  1) pomanjkanje potrebnih virov – sredstev 1 2 3 4 5 
  2) pomanjaknje ustreznih človeških virov 1 2 3 4 5 
  3) pomnjkanje ustrezne ekspertize in specializiranih znanj 1 2 3 4 5 
  4) ni bilo ustreznega sodelovanja z uporabniki 1 2 3 4 5 
  5) pomanjkljiva analiza organizacije 1 2 3 4 5 
  6) neupoštevanje sprememb v okolju 1 2 3 4 5 
  7) možno nasprotovanje rešitvam v razvoju 1 2 3 4 5 
  8) izbira neustrezne informacijske tehnologije 1 2 3 4 5 
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  9) neusklajenost projekta s poslovnim načrtom 1 2 3 4 5 
10) neusklajenost projekta s strateškimi cilji, vizijo in 
      poslanstvom podjetja 1 2 3 4 5 
11) nejasna odgovornost za izvedbo aktivnosti 1 2 3 4 5 
12) slabo časovno planiranje 1 2 3 4 5 
13) pomanjkanje podpore vodstva 1 2 3 4 5 
14) slaba predstavitev rezultatov projekta 1 2 3 4 5 
15) Drugo …………………………………. 1 2 3 4 5 

 
25. Pogosti so primeri, da projekti s področja informatike niso uspešno realizirani, na primer, bistveno 
presežejo predvideni rok ali načrtovana sredstva. Ali lahko ocenite delež projektov, ki niso bili uspešno 
realizirani? 

 ni bilo neuspešnih projektov 
 ocenjujem, da je delež neuspešnih projektov _________ % 
 ne morem oceniti. 

 
26. Ocenite z 1 do 5 (največji, najpogostejši) dejavniki, ki jim pripisujete vzroke za neuspešno izvedene 
projekte (zamuda, višji stroški)? 
 

 Nikoli            Vedno 
  1) pomanjkanje potrebnih virov – sredstev 1 2 3 4 5 
  2) pomanjaknje ustreznih človeških virov 1 2 3 4 5 
  3) pomnjkanje ustrezne ekspertize in specializiranih znanj 1 2 3 4 5 
  4) ni bilo ustreznega sodelovanja z uporabniki 1 2 3 4 5 
  5) pomanjkljiva analiza organizacije 1 2 3 4 5 
  6) neupoštevanje sprememb v okolju 1 2 3 4 5 
  7) možno nasprotovanje rešitvam v razvoju 1 2 3 4 5 
  8) izbira neustrezne informacijske tehnologije 1 2 3 4 5 
  9) neusklajenost projekta s poslovnim načrtom 1 2 3 4 5 
10) neusklajenost projekta s strateškimi cilji, vizijo in 
      poslanstvom podjetja 1 2 3 4 5 
11) nejasna odgovornost za izvedbo aktivnosti 1 2 3 4 5 
12) slabo časovno planiranje 1 2 3 4 5 
13) pomanjkanje podpore vodstva 1 2 3 4 5 
14) slaba predstavitev rezultatov projekta 1 2 3 4 5 
15) Drugo …………………………………. 1 2 3 4 5 

 
27. Z 1 do 5 (najbolj) ocenite sposobnosti in tehnike, ki jih v podjetju poudarjate pri iskanju uspešnih 
projektnih managerjev: 
 

Upoštevamo: Ne                Najbolj
1) tehnična znanja 1 2 3 4 5 
2) sposobnost motiviranja 1 2 3 4 5 
3) planiranje in načrtovanje 1 2 3 4 5 
4) komunikacija 1 2 3 4 5 
5) finančna znanja 1 2 3 4 5 
6) kreativnost 1 2 3 4 5 
7) drugo:………………………………………………. 1 2 3 4 5 

 
28. Ali imate v podjetju bazo oziroma zbirko natančnih zgodovinskih podatkov o trajanju in izvedbi preteklih 
in tekočih projektov? 

 da 
 ne 
 ________________. 

 
29. Ocenite z ocenami 1 do 5 (najbolj) kako naslednji dejavniki glede na vaše izkušnje v podjetrju vplivajo 
na uspešnost izvedbe projekta razvoja informacijskega sistema: 
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 Ne vplivajo       Zelo

1) učinkovito projektno planiranje s programskimi 
rešitvami (MSProject …, PERT prikazi…) 1 2 3 4 5 
2) učinkovito predvidevaje stroškov (velikosti projekta, 
uporaba formalne metode za določanje velikosti projekta 
(npr. funkcijske točke) in/ali uporaba programov za 
ocenjevanje) 1 2 3 4 5 
3) učinkovito postavljanje in spremljanje mejnih točk 
(spremljanje aktualno porabljenega časa in stroškov, 
mesečni pregledi in primerjave s plani) 1 2 3 4 5 
4) učinkovita kontrola kvalitete (vnaprejšnja ocean 
pričakovanih hroščev, uporaba inšpekcijskih metod) 1 2 3 4 5 
5) upravljanje z naraščujočimi potrebami uporabnikov 
(formalni mehanizem za vključevanje porajajočih želja in 
dodatnih zahtev) 1 2 3 4 5 
6) učinkovit razvojni procesi (uporaba raznih metod za 
zajemanje zahtev, razvoj in dizajn) 1 2 3 4 5 
7) uporaba programskih razvojnih orodij (avtomatska 
izdelava specifikacij in dizajna, upravljanje z verzijami) 1 2 3 4 5 
8) uporaba ponovno uporabljivega materiala 1 2 3 4 5 
9) sposobni in izkušeni projektni managerji 1 2 3 4 5 
10) sposobno in izkušeno tehnično osebje  1 2 3 4 5 
11) izkušeni uporabniki/stranke 1 2 3 4 5 
12) uporaba specialistov 1 2 3 4 5 
13) komunikacija znotraj podjetja  1 2 3 4 5 
14) komunikacija s stranko 1 2 3 4 5 

 
30. Vloge/skupine v projektu (možnih je več odgovorov): 

 management korporacije 
 projektni odbor 
 projektni manager 
 managerji timov 
 skupina za podporo projektu 
 skupina za zagotavljanje kvalitete 
 druge:__________________________________ 

 
31. Pogostost uporabe projektnega managementa v vašem podjetju  se je v zadnjih (največ petih) letih 
povečala: 

 v večji meri 
 v manjši meri 
 ne 

 
32. Vzroki, da pogostost uporabe projektnega managementa v vašem podjetju ni večja so (možnih je več 
odgovorov):  

 neodprtost zaposlenih za novosti 
 prenizka izobrazbena struktura zaposlenih 
 neizobraženost zaposlenih s področja projektnega managementa 
 premala podpora vodstva podjetja 
 nezadostna podpora okolja (izobraževalne organizacije, stranke…) 
 drugo:________________________________ 

 
33. Kvaliteta  uporabe projektnega managementa v vašem podjetju  se je v zadnjih letih: 

 izboljšala v večji meri 
 izboljšala v manjši meri 
 se ni spremenila 

 
34. Rezultati  uvajanja  projektnega  managementa  v  vašem  podjetju  so: 
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 Ne             V veliki meri 

1) skrajšanje časa izvedbe 1 2 3 4 5 
2) zmanjšanje stroškov 1 2 3 4 5 
3) večja kakovost 1 2 3 4 5 
4) optimalno razporejanje zaposlenih 1 2 3 4 5 
5) povečanje obsega proizvodnje 1 2 3 4 5 
6) pridobivanje novih znanj in izkušenj 1 2 3 4 5 
7) boljše izvajanje strategij podjetja 1 2 3 4 5 
8) drugo: 1 2 3 4 5 
9) drugo: 1 2 3 4 5 

 
IV. PLANIRANJE in KONTROLA PROJEKTOV 

 
1. Pri  izvajanju  projekta  je  treba  čimboljše  uskladiti  poslovne  prvine  (delovno  silo delovne stroje, 
material in finančna sredstva), potrebne za izvedbo projekta. 
 
Usklajenost poslovnih prvin pri izvajanju projektov v vašem podjetju je (obkrožite številko, ki najbolj ustreza  
vaši oceni): 

 
odlično               5 4 3 2 1 slabo 

 
2. Kontrola  projekta  je  nenehno odločanje na osnovi informacij, ki izhajajo iz spremljanja poteka projekta 
ter primerjave planiranih in dejanskih aktivnosti. 
 
Spremljanje in kontrola projektov v vašem podjetju je: 
 

odlično               5 4 3 2 1 slabo 
 
3. Pri projektih v vašem podjetju so cilji postavljeni tako, da lahko ob koncu projekta ovrednotite učinke: 

 da 
 občasno 
 ne 

 
4. Ali izvajate vnaprejšnje ocenjevanje trajanja projekta in s pomočjo kakšne enote? 

 Da, v enotah: človek dni 
 Da, ……………………. 
 Ne. 

 
5. Kakšno vrsto cenjevanja uporabljate:  

 Le planiranje na kratek rok - natančno planiranje naslednje faze (trdo ocenjevanje). 
 Planiranje na dolgi rok - to pomeni vseh bodočih faz - dovoljeno večje odstopanje. 
 Obe. 
 Nobeno. preskočite naslednje vprašanje 

 
6. Kakšne odstotke odstopanj predvidoma upoštevate za še kot relativno točne (uspešno dosežen plan) pri: 

- planiranju na kratek rok to je naslednje faze (trdo ocenjevanje) :          _____% 
- planiranje ostalih še nedokončanih faz projekta (mehko ocenjevanje): _____% 
 

7. Katere metode ocenjevanja velikosti / trajanja projekta uporabljate (možnih je več odgovorov)? 
 intuicijska 
 primerjalna 
 na podlagi postavljenih standardov 
 analitično/statistično (npr. COCOMO…) 
 hibridni pristop 
 drugo: ………………… 
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8. Ali pri planiranju trajanja projekta vključite vanj tudi čas za sestanke, management projekta in čas za 
nepredvidene dogodke: 

 sestanki projekta:      ____ %          ne         fiksen čas na podlagi prejšnjih projektov         
drugo:…………… 

 management projekta: ____ %        ne         fiksen čas na podlagi prejšnjih projektov         
drugo:…………… 

 nepredvideni dogodki:____ %         ne         fiksen čas na podlagi prejšnjih projektov         
drugo:…………… 

 drugo ………………: ____ %         ne         fiksen čas na podlagi prejšnjih projektov         
drugo:…………… 

 
9. Kakšne tehnike planiranja uporabljate (možnih je več odgovorov)? 

 Gantograme 
 Tabele odvisnosti 
 Aktivnostna omrežja 
 PERT 
 CPP 
 CPM 
 PEP 
 MIST 
 CPA 
 drugo:___________________________________. 

 
10. Ali pri planiranju upoštevate kode učinkovitosti posameznih zaposlenih (SPC=staff performance codes) 
(pomeni, da vsak zaposlen ne naredi enekega obsega dela v enem človek/dnevu) in na podlagi tega tima ? 

 da 
 ne 

 
11. Ali v podjetju uporabljate “register tveganj” (Register tveganj je zbirka vse potencialnih tveganih 
dogodkov, ki lahko preprečijo uspešno izvedbo projekta, skupaj s postopki (in določeno odgovornostjo) 
odprave negativnih posledic v primeru nastopa tveganega dogodka.)? 

 da 
 ne preskočite naslednje vprašanje 

 
12. Kaj vse vključuje vaš register tveganja (možnih je več odgovorov)? 

 potencialna tveganja - nevarnosti 
 postopke spremljanja tveganja 
 načine zmanjševanja posameznega tveganja 
 načine odprave ob primeru nastopa tveganega dogodka 
 odgovornost za odpravo posledic nastopa tveganega dogodka 

 
13. Ali uporabljate plane kvalitete? 

 da 
 ne preskočite naslednje vprašanje 

 
14. Kaj vse vključujejo vaši plani kvalitete (možnih je več odgovorov)? 

 Projektne detajle (Projektni manager, manager zadolžen za kvaliteto, cilji projekta) 
 Projektne standarde 
 Projektne metodologije 
 Standarde glede documentacije 
 Standarde testiranja 
 Metode projektnega managementa 
 Rezultate, ki jih mora dati project 
 Specifikacije dizajna 
 Specifikacije testiranj 
 Documentacijo 
 Potreben soft in hardver 
 Cilje kvalitete - zahteve(kvalitativne in kvantitativne) 
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 Razporeditev dejavnosti za zagotavljanje kvalitete (metodologije(inšpekcije,…), plan trestiranja) 
 Tveganje 
 Seznam ključnih neugodnih tveganih dogodkov 
 Akcije ob nastopu neugodnih tveganih dogodkov 
 Odgovorne osebe za zagotavljanje posameznih atributov kvalitete 

 
15. Ali ob zaključku projekta izdelate končno poročilo? 

 da 
 ne 

 
16. Kakšen način zbiranja podatkov o porabljenih urah uporabljate (možnih je več odgovorov)? 

 poročanje oseb o opravljenem delu 
 sestanki o poteku dela 
 poročila oseb o porabljenem času v elektronski obliki ali na papirju 
 končno poročilo ob zaključku projekta 
 drugo:________________________________________________ 

 
17. DRUGO KAR NE VSEBUJE VPRAŠALNIK:  
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
HVALA ZA SODELOVANJE! 
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PRILOGA 2: Tabele z rezultati ankete 
 
PRILOGA 2.1: Add k tabeli 40: Pomembnost dejavnikov po mnenju anketirancev za uspeh 
podjetja 

ODGOVOR 

ŠTEVILO 
VZORČNIH 

ENOT DELEŽ 
KUMULATIVA 
ODGOVOROV  SKUPINA 

DELEŽ PO 
SKUPINAH 

  N % %  N % 
1) Poslanstvo projekta (namen in jasnost ciljev projekta) 

1 (ni pomembno) 0 0,0 0,0  1 in 2 0,0
2 0 0,0 0,0  3 1,4
3 1 1,4 1,4  3, 4 in 5 100,0
4 22 30,6 32,0  4 in5 98,6
5 (zelo pomembno) 49 68,0 100,0   

2) Podpora najvišjega managementa 
1 (ni pomembno) 0 0,0 0,0  1 in 2 1,3
2 1 1,3 1,3  3 15,3
3 11 15,3 16,6  3, 4 in 5 98,7
4 21 29,2 45,8  4 in5 83,4
5 (zelo pomembno) 39 54,2 100,0   

3) Projektni plani (časa in sredstev) 
1 (ni pomembno) 0 0,0 0,0  1 in 2 4,2
2 3 4,2 4,2  3 22,2
3 16 22,2 26,4  3, 4 in 5 95,7
4 42 58,3 84,7  4 in5 73,5
5 (zelo pomembno) 11 15,2 100,0   

4) Komunikacija in posvetovanje s stranko 
1 (ni pomembno) 0 0,0 0,0  1 in 2 0,0
2 0 0,0 0,0  3 6,9
3 5 6,9 7,1  3, 4 in 5 98,6
4 28 38,9 46,5  4 in5 91,7
5 (zelo pomembno) 39 52,8 100,0   

5) Osebje (izbira, vključevanje in učenje članov projektnega tima) 
1 (ni pomembno) 0 0,0 0,0  1 in 2 0,0
2 0 0,0 0,0  3 9,7
3 7 9,7 9,7  3, 4 in 5 100,0
4 44 61,1 70,8  4 in5 90,3
5 (zelo pomembno) 21 29,2 100,0   

6) Tehnična opravila, ki zahtevajo razpoložljivo tehnologijo in znanja 
1 (ni pomembno) 0 0,0 0,0  1 in 2 2,8
2 2 2,8 2,8  3 40,3
3 29 40,3 43,7  3, 4 in 5 95,8
4 27 37,5 81,7  4 in5 55,5
5 (zelo pomembno) 13 18 100,0   

7) Sprejem produkta s strani stranke (“prodaja” končanega projekta stranki) 
1 (ni pomembno) 0 0,0 0,0  1 in 2 6,9
2 5 6,9 7,0  3 11,1
3 8 11,1 18,3  3, 4 in 5 91,7
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4 25 34,7 53,5  4 in5 80,6
5 (zelo pomembno) 33 45,9 100,0   

8) Sprotno spremljanje in povratne informacije 
1 (ni pomembno) 0 0,0 0,0  1 in 2 0,0
2 0 0,0 0,0  3 4,2
3 3 4,2 4,2  3, 4 in 5 100,0
4 37 51,4 55,6  4 in5 95,8
5 (zelo pomembno) 32 44,4 100,0   

9) Komunikacija med akterji projekta 
1 (ni pomembno) 0 0,0 0,0  1 in 2 0,0
2 0 0,0 0,0  3 6,9
3 5 6,9 6,9  3, 4 in 5 100,0
4 28 38,9 45,8  4 in5 93,1
5 (zelo pomembno) 39 54,2 100   

10) Upravljanje s kriznimi in nepričakovanimi situacijami 
1 (ni pomembno) 0 0,0 0,0  1 in 2 1,4
2 1 1,4 1,4  3 12,5
3 9 12,5 13,9  3, 4 in 5 98,6
4 37 51,4 65,3  4 in5 86,1
5 (zelo pomembno) 25 34,7 100,0   

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
PRILOGA 2.2: Add k tabeli 41: Pomembnost dejavnikov po mnenju anketirancev za uspeh 
podjetja v katerem so zaposleni 

ODGOVOR 

ŠTEVILO 
VZORČNIH 

ENOT DELEŽ 

DELEŽ 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV   SKUPINA 

DELEŽ 
VELJAVNIH 

ODG. PO 
SKUPINAH 

PO MNENJU 
ANKENTIRANCA

  N % % %  N % % 
1) Poslanstvo projekta (namen in jasnost ciljev projekta)  

1 (ni pomembno) 1 1,4 1,5 1,5  1 in 2 5,9 0,0
2 3 4,2 4,4 5,9  3 21,7 1,4
3 15 20,8 21,7 27,6  3, 4 in 5 94,1 100,0
4 25 34,7 36,2 63,8  4 in5 72,4 98,6
5 (zelo 
pomembno) 

25 34,7 36,2 100,0
 

  

Skupaj 69  95,8 100,0       
Ni odgovora 3 4,2        

SKUPAJ 72 100,0       
2) Podpora najvišjega managementa  

1 (ni pomembno) 1 1,4 1,5 1,5  1 in 2 8,9 1,3
2 5 6,9 7,4 8,9  3 25 15,3
3 17 23,6 25 33,9  3, 4 in 5 91,1 98,7
4 22 30,6 32,3 66,2  4 in5 66,1 83,4
5 (zelo 
pomembno) 

23 31,9 33,8 100,0
 

  

Skupaj 68  94,4  100,0       
Ni odgovora 4 5,6        
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SKUPAJ 72 100       
3) Projektni plani (časa in sredstev)  

1 (ni pomembno) 0 0,0 0,0 0,0  1 in 2 10,3 4,2
2 7 9,7 10,3 10,3  3 30,9 22,2
3 21 29,2 30,9 41,2  3, 4 in 5 89,7 95,7
4 23 31,9 33,8 75,0  4 in5 58,8 73,5
5 (zelo 
pomembno) 

17 23,6 25,0 100,0
 

 

Skupaj 68  94,4  100,0       
Ni odgovora 4 5,6        

SKUPAJ 72 100,0       
4) Komunikacija in posvetovanje s stranko  

1 (ni pomembno) 2 27,8 2,9 2,9  1 in 2 10,3 0,0
2 5 6,9 7,4 10,3  3 23,5 6,9
3 16 22,2 23,5 33,8  3, 4 in 5 89,7 98,6
4 27 37,5 39,7 73,5  4 in5 66,2 91,7
5 (zelo 
pomembno) 

18 25 26,5 100,0
 

 

Skupaj 68  94,4  100,0       
Ni odgovora 4 5,6        

SKUPAJ 72 100,0       
5) Osebje (izbira, vključevanje in učenje članov projektnega tima)  

1 (ni pomembno) 3 4,2 4,4 4,4  1 in 2 14,7 0,0
2 7 9,7 10,3 14,7  3 32,4 9,7
3 22 30,6 32,4 47,1  3, 4 in 5 85,3 100,0
4 26 36,1 38,2 85,3  4 in5 52,9 90,3
5 (zelo 
pomembno) 

10 13,9 14,7 100,0
 

 

Skupaj 68  94,4 100,0       
Ni odgovora 4 5,6        

SKUPAJ 72 100,0       
6) Tehnična opravila, ki zahtevajo razpoložljivo tehnologijo in znanja  

1 (ni pomembno) 2 2,8 2,9 2,9  1 in 2 8,7 2,8
2 4 5,5 5,8 8,7  3 36,3 40,3
3 25 34,7 36,3 45,0  3, 4 in 5 91,3 95,8
4 29 40,3 42,0 87,0  4 in5 55 55,5
5 (zelo 
pomembno) 

9 12,5 13,0 100,0
 

 

Skupaj 69  95,8 100,0       
Ni odgovora 3 4,2        

SKUPAJ 72 100,0       
7) Sprejem produkta s strani stranke (“prodaja” končanega projekta stranki)  

1 (ni pomembno) 1 1,4 1,5 1,5  1 in 2 13,4 6,9
2 8 11,1 11,9 13,4  3 23,9 11,1
3 16 22,2 23,9 37,3  3, 4 in 5 86,6 91,7
4 26 36,1 38,8 76,1  4 in5 62,7 80,6
5 (zelo 
pomembno) 

16 22,3 23,9 100,0
 

 

Skupaj 67  93,1 100,0       
Ni odgovora 5 6,9        
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SKUPAJ 72 100,0       
8) Sprotno spremljanje in povratne informacije  

1 (ni pomembno) 1 1,4 1,5 1,5  1 in 2 4,4 0,0
2 2 2,8 2,9 4,4  3 30,4 4,2
3 21 29,2 30,4 34.8  3, 4 in 5 95,6 100,0
4 23 31,9 33,3 68.1  4 in5 65,2 95,8
5 (zelo 
pomembno) 

22 30,6 31,9 100,0
 

  

Skupaj 69  95,8  100,0       
Ni odgovora 3 4,2        

SKUPAJ 72 100,0        
9) Komunikacija med akterji projekta  

1 (ni pomembno) 0 0,0 0,0 0,0  1 in 2 11,6 0,0
2 8 11,2 11,6 11,6  3 17,4 6,9
3 12 16,7 17,4 29,0  3, 4 in 5 88,4 100,0
4 32 44,3 46,4 75,4  4 in5 71,0 93,1
5 (zelo 
pomembno) 

17 23,6 24,6 100,0
 

   

Skupaj 69  95,8  100,0       
Ni odgovora 3 4,2        

SKUPAJ 72 100,0       
10) Upravljanje s kriznimi in nepričakovanimi situacijami  

1 (ni pomembno) 1 1,4 1,4 1,4  1 in 2 8,7 1,4
2 5 6,9 7,3 8,7  3 30,4 12,5
3 21 29,2 30,4 39,1  3, 4 in 5 91,3 98,6
4 24 33,3 34,8 73,9  4 in5 60,9 86,1
5 (zelo 
pomembno) 

18 25,0 26,1 100,0
 

  

Skupaj 69 95,8 100,0       
Ni odgovora 3  4,2        

SKUPAJ 72 100,0       

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 
PRILOGA 2.3: Add k tabeli 43: Vpliv dejavnikov po mnenju anketirancev na 
nedokončanje/prekinitev projektov 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

1) pomanjkanje potrebnih virov – sredstev 
1 (ni pomembno) 7 9,7 11,3 11,3
2 18 25,0 29,0 40,3
3 18 25,0 29,0 69,3
4 10 13,9 16,1 85,4
5 (zelo pomembno) 9 12,5 14,6 100,0

Skupaj 62 86,1 100,0 
Ni odgovora 10 13,9  

SKUPAJ 72 100,0  
2) pomanjkanje ustreznih človeških virov 

1 (ni pomembno) 7 9,7 11,1 11,1
2 13 18,1 20,6 21,7
3 19 26,4 30,2 61,9
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4 22 30,5 34,9 96,8
5 (zelo pomembno) 2 2,8 3,2 100,0

Skupaj 63 87,5 100,0
Ni odgovora 9 12,5

SKUPAJ 72 100,0
3) pomanjkanje ustrezne ekspertize in specializiranih znanj 

1 (ni pomembno) 9 12,5 14,3 14,3
2 15 20,8 23,8 38,1
3 19 26,4 30,2 68,3
4 18 25,0 28,6 96,9
5 (zelo pomembno) 2 2,8 3,1 100,0

Skupaj 63 87,5 100,0
Ni odgovora 9 12,5

SKUPAJ 72 100,0
4) ni bilo ustreznega sodelovanja z uporabniki 

1 (ni pomembno) 2 2,8 3,2 3,2
2 5 6,9 7,9 11,1
3 20 27,8 31,8 42,9
4 23 31,9 36,5                           79,4
5 (zelo pomembno) 13 18,1 20,6 100

Skupaj 63 87,5 100,0
Ni odgovora 9 12,5

SKUPAJ 72 100,0
5) pomanjkljiva analiza organizacije 

1 (ni pomembno) 8 11,1 12,9 12,9
2 7 9,7 11,3 24,2
3 28 38,9 45,2 69,4
4 13 18,1 20,9 90,3
5 (zelo pomembno) 6 8,3 9,7 100,0

Skupaj 62 86,1 100,0
Ni odgovora 10 13,9

SKUPAJ 72 100,0
  6) neupoštevanje sprememb v okolju 

1 (ni pomembno) 10 13,9 15,9 15,9
2 17 23,6 27,0 42,9
3 23 31,9 36,5 79,4
4 9 12,5 14,3 93,7
5 (zelo pomembno) 4 5,6 6,3 100,0

Skupaj 63 87,5 100,0
Ni odgovora 9 12,5

SKUPAJ 72 100,0
7) možno nasprotovanje rešitvam v razvoju 

1 (ni pomembno) 9 12,5 14,5 14,5
2 9 12,5 14,5 29
3 16 22,2 25,8 54,8
4 24 33,3 38,7 93,5
5 (zelo pomembno) 4 5,6 6,5 100,0

Skupaj 62 86,1 100,0
Ni odgovora 10 13,9

SKUPAJ 72 100,0
  8) izbira neustrezne informacijske tehnologije 

1 (ni pomembno) 13 18,1 20,6 20,6
2 21 29,1 33,3 53,9
3 18 25,0 28,6 82,5
4 8 11,1 12,7 95,2
5 (zelo pomembno) 3 4,2 4,8 100,0

Skupaj 63 87,5 100,0
Ni odgovora 9 12,5
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SKUPAJ 72 100,0  
9) neusklajenost projekta s poslovnim načrtom 

1 (ni pomembno) 10 13,9 16,7 16,7
2 9 12,5 15,0 31,7
3 26 36,1 43,3 75,0
4 12 16,7 20,0 95,0
5 (zelo pomembno) 3 4,2 5,0 100,0

Skupaj 60 83,4 100,0 
Ni odgovora 12 16,6  

SKUPAJ 72 100,0  
10) neusklajenost projekta s strateškimi cilji, vizijo in poslanstvom podjetja 

1 (ni pomembno) 12 16,6 19,0 19,0
2 16 22,2 25,4 44,4
3 16 22,2 25,4 69,8
4 14 19,4 22,2 92,0
5 (zelo pomembno) 5 6,9 8,0 100,0

Skupaj 63 87,5 100,0 
Ni odgovora 9 12,5  

SKUPAJ 72 100,0  
11) nejasna odgovornost za izvedbo aktivnosti 

1 (ni pomembno) 8 11,1 12,7 12,7
2 6 8,3 9,5 22,2
3 23 31,9 36,5 58,7
4 16 22,3 25,4 84,1
5 (zelo pomembno) 10 13,9 15,9 100,0

Skupaj 63 87,5 100,0 
Ni odgovora 9 12,5  

SKUPAJ 72 100,0  
12) slabo časovno planiranje 

1 (ni pomembno) 3 4,1 4,9 4,9
2 11 15,3 18,1 23
3 19 26,4 31,1 54,1
4 24 33,3 39,3 93,4
5 (zelo pomembno) 4 5,6 6,6 100,0

Skupaj 61 84,7 100,0 
Ni odgovora 11 15,3  

SKUPAJ 72 100,0  
  13) pomanjkanje podpore vodstva 

1 (ni pomembno) 7 9,7 11,3 11,3
2 9 12,5 14,5 25,8
3 13 18,1 21,0 46,8
4 19 26,4 30,6 77,4
5 (zelo pomembno) 14 19,4 22,6 100,0

Skupaj 62 86,1 100,0 
Ni odgovora 10 13,9  

SKUPAJ 72 100,0  
14) slaba predstavitev rezultatov projekta 

1 (ni pomembno) 10 13,9 16,1 16,1
2 12 16,7 19,4 35,5
3 27 37,5 43,6 79,1
4 10 13,9 16,1 95,2
5 (zelo pomembno) 3 4,1 4,8 100,0

Skupaj 62 86,1 100,0 
Ni odgovora 10 13,9  

SKUPAJ 72 100,0  

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
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PRILOGA 2.4: Add k tabeli 44: Vpliv dejavnikov po mnenju anketirancev na neuspešno 
realizacijo projektov 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

1) pomanjkanje potrebnih virov – sredstev 
1 (ni pomembno) 5 6,9 8,2 8,2
2 13 18,1 21,3 29,5
3 19 26,4 31,1 60,6
4 17 23,6 27,9 88,5
5 (zelo pomembno) 7 9,7 11,5 100,0

Skupaj 61 84,7 100,0
Ni odgovora 11 15,3

SKUPAJ 72 100
2) pomanjkanje ustreznih človeških virov 

1 (ni pomembno) 2 2,8 3,2 3,2
2 7 9,7 11,3 14,5
3 17 23,6 27,4 41,9
4 30 41,7 48,4 90,3
5 (zelo pomembno) 6 8,3 9,7 100,0

Skupaj 62 86,1 100,0
Ni odgovora 10 13,9

SKUPAJ 72 100,0
3) pomanjkanje ustrezne ekspertize in specializiranih znanj 

1 (ni pomembno) 4 5,5 6,6 6,6
2 10 13,9 16,4 23,0
3 19 26,4 31,1 54,1
4 21 29,2 34,4 88,5
5 (zelo pomembno) 7 9,7 11,5 100,0

Skupaj 61 84,7 100,0
Ni odgovora 11 15,3

SKUPAJ 72 100
4) ni bilo ustreznega sodelovanja z uporabniki 

1 (ni pomembno) 2 2,8 3,2 3,2
2 8 11,1 12,9 16,1
3 17 23,6 27,4 43,5
4 21 29,2 33,9 77,4
5 (zelo pomembno) 14 19,4 22,6 100,0

Skupaj 62 86,1 100,0
Ni odgovora 10 13,9

SKUPAJ 72 100,0
5) pomanjkljiva analiza organizacije 

1 (ni pomembno) 5 7,0 8,3 8,3
2 7 9,7 11,7 20,0
3 23 31,9 38,3 58,3
4 16 22,2 26,7 85,0
5 (zelo pomembno) 9 12,5 15,0 100,0

Skupaj 60 83,3 100,0
Ni odgovora 12 16,7

SKUPAJ 72 100,0
  6) neupoštevanje sprememb v okolju 

1 (ni pomembno) 6 8,3 10,0 10,0
2 16 22,2 26,7 36,7
3 17 23,6 28,3 65,0
4 16 22,2 26,7 91,7
5 (zelo pomembno) 5 7,0 8,3 100,0

Skupaj 60 83,3 100,0
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Ni odgovora 12 16,7  
SKUPAJ 72 100,0  

7) možno nasprotovanje rešitvam v razvoju 
1 (ni pomembno) 7 9,7 11,7 11,7
2 11 15,3 18,3 30,0
3 18 25,0 30,0 60,0
4 20 27,8 33,3 93,3
5 (zelo pomembno) 4 5,5 6,7 100,0

Skupaj 60 83,3 100,0 
Ni odgovora 12 16,7  

SKUPAJ 72 100,0  
  8) izbira neustrezne informacijske tehnologije 

1 (ni pomembno) 9 12,5 15,0 15,0
2 13 18,1 21,7 36,7
3 22 30,6 36,6 73,3
4 13 18,0 21,7 95,0
5 (zelo pomembno) 3 4,1 5,0 100,0

Skupaj 60 83,3 100,0 
Ni odgovora 12 16,7  

SKUPAJ 72 100,0  
9) neusklajenost projekta s poslovnim načrtom 

1 (ni pomembno) 7 9,7 11,5 11,5
2 18 25,0 29,5 41,0
3 19 26,4 31,1 72,7
4 12 16,7 19,7 91,8
5 (zelo pomembno) 5 6,9 8,2 100,0

Skupaj 61 84,7 100,0 
Ni odgovora 11 15,3  

SKUPAJ 72 100,0  
10) neusklajenost projekta s strateškimi cilji, vizijo in poslanstvom podjetja 

1 (ni pomembno) 10 13,9 16,4 16,4
2 16 22,2 26,2 42,6
3 15 20,8 24,6 67,2
4 14 19,5 23,0 90,2
5 (zelo pomembno) 6 8,3 9,8 100,0

Skupaj 61 84,7 100,0 
Ni odgovora 11 15,3  

SKUPAJ 72 100,0  
11) nejasna odgovornost za izvedbo aktivnosti 

1 (ni pomembno) 4 5,6 6,7 6,7
2 8 11,1 13,3 20,0
3 14 19,4 23,3 43,3
4 24 33,3 40,0 83,3
5 (zelo pomembno) 10 13,9 16,7 100,0

Skupaj 60 83,3 100,0 
Ni odgovora 12 16,7  

SKUPAJ 72 100,0  
12) slabo časovno planiranje 

1 (ni pomembno) 0 0,0 0,0 0,0
2 8 11,1 13,3 13,3
3 17 23,6 28,3 41,6
4 22 30,5 36,7 78,3
5 (zelo pomembno) 13 18,1 21,7 100,0

Skupaj 60 83,3 100,0 
Ni odgovora 12 16,7  

SKUPAJ 72 100,0  
  13) pomanjkanje podpore vodstva 

1 (ni pomembno) 5 6,9 8,3 8,3
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2 6 8,3 10,0 18,3
3 22 30,6 36,7 55,0
4 13 18,1 21,7 76,7
5 (zelo pomembno) 14 19,4 23,3 100,0

Skupaj 60 83,3 100,0
Ni odgovora 12 16,7

SKUPAJ 72 100,0
14) slaba predstavitev rezultatov projekta 

1 (ni pomembno) 10 13,9 16,7 16,7
2 14 19,4 23,3 40,0
3 18 25,0 30,0 70,0
4 14 19,4 23,3 93,3
5 (zelo pomembno) 4 5,6 6,7 100,0

Skupaj 60 83,3 100,0
Ni odgovora 12 16,7

SKUPAJ 72 100,0

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 

PRILOGA 2.5: Add k tabeli 45: Sposobnosti in tehnike, ki jih v podjetjih poudarjajo pri 
projektnih managerjih 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

1) tehnična znanja 
1 (ni pomembno) 2 2,8 2,9 2,9
2 9 12,5 13,0 15,9
3 18 25,0 26,1 42,0
4 24 33,3 34,8 76,8
5 (zelo pomembno) 16 22,2 23,2 100,0

Skupaj 69 95,8 100,0
Ni odgovora 3 4,2

SKUPAJ 72 100,0
2) sposobnost motiviranja 

1 (ni pomembno) 1 1,4 1,5 1,5
2 7 9,7 10,1 11,6
3 14 19,4 20,3 31,9
4 31 43,1 44,9 76,8
5 (zelo pomembno) 16 22,2 23,2 100,0

Skupaj 69 95,8 100,0
Ni odgovora 3 4,2

SKUPAJ 72 100,0
3) planiranje in načrtovanje 

1 (ni pomembno) 0 0,0 0,0 0,0
2 6 8,3 8,5 8,5
3 12 16,7 16,9 25,4
4 32 44,4 45,1 70,5
5 (zelo pomembno) 21 29,2 29,5 100,0

Skupaj 71 98,6 100,0
Ni odgovora 1 1,4

SKUPAJ 72 100,0
4) komunikacija 

1 (ni pomembno) 0 0,0 0,0 0,0
2 3 4,2 4,2 4,2
3 9 12,5 12,7 16,9
4 27 37,5 38,0 54,9
5 (zelo pomembno) 32 44,4 45,1 100,0
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Skupaj 71 98,6 100,0 
Ni odgovora 1 1,4  

SKUPAJ 72 100,0  
5) finančna znanja 

1 (ni pomembno) 3 4,1 4,3 4,3
2 16 22,2 23,2 27,5
3 28 38,9 40,6 68,1
4 18 25,0 26,1 94,2
5 (zelo pomembno) 4 5,6 5,8 100,0

Skupaj 69 95,8 100,0 
Ni odgovora 3 4,2  

SKUPAJ 72 100,0  
6) kreativnost 

1 (ni pomembno) 1 1,4 1,5 1,5
2 5 6,9 7,3 8,8
3 17 23,6 24,6 33,4
4 25 34,7 36,2 69,6
5 (zelo pomembno) 21 29,2 30,4 100,0

Skupaj 69 95,8 100,0 
Ni odgovora 3 4,2  

SKUPAJ 72 100,0  
7) drugo 

1 (ni pomembno) 0 0,0 0,0 0,0
2 1 1,3 12,5 12,5
3 0 0,0 0,0 0,0
4 4 5,6 50,0 62,5
5 (zelo pomembno) 3 4,2 37,5 100,0

Skupaj 8 11,1 100,0 
Ni odgovora 64 88,9  

SKUPAJ 72 100,0  

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 

PRILOGA 2.6: Add k tabeli 47: Vpliv dejavnikov glede na izkušnje anketirancev v podjetju 
na uspešnost izvedbe projekta razvoja informacijskega sistema 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
 N % % % 

1) učinkovito projektno planiranje s programskimi rešitvami (MS Project …, PERT prikazi…) 
1 (ni pomembno) 9 12,5 13,4 13,4
2 16 22,2 23,9 37,3
3 27 37,5 40,3 77,6
4 10 13,9 14,9 92,5
5 (zelo pomembno) 5 7,0 7,5 100,0

Skupaj 67 93,1 100,0 
Ni odgovora 5 6,9  

SKUPAJ 72 100,0  
2) učinkovito predvidevaje stroškov (velikosti projekta, uporaba formalne metode za določanje velikosti 

projekta (npr. funkcijske točke) in/ali uporaba programov za ocenjevanje) 
1 (ni pomembno) 3 4,2 4,5 4,5
2 9 12,5 13,4 17,9
3 23 32,0 34,3 52,2
4 25 34,7 37,3 89,5
5 (zelo pomembno) 7 9,7 10,5 100,0

Skupaj 67 93,1 100,0 
Ni odgovora 5 6,9  

SKUPAJ 72 100,0  
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3) učinkovito postavljanje in spremljanje mejnih točk (spremljanje aktualno porabljenega časa in stroškov, 
mesečni pregledi in primerjave s plani) 

1 (ni pomembno) 2 2,8 2,9 2,9
2 11 15,3 15,7 18,6
3 16 22,2 22,9 41,5
4 33 45,8 47,1 88,6
5 (zelo pomembno) 8 11,1 11,4 100,0

Skupaj 70 97,2 100,0
Ni odgovora 2 2,8

SKUPAJ 72 100,0
4) učinkovita kontrola kvalitete (vnaprejšnja ocean pričakovanih hroščev, uporaba inšpekcijskih metod) 

1 (ni pomembno) 2 2,8 2,9 2,9
2 8 11,1 11,6 14,5
3 21 29,1 30,4 44,9
4 27 37,5 39,1 84,0
5 (zelo pomembno) 11 15,3 16,0 100,0

Skupaj 69 95,8 100,0
Ni odgovora 3 4,2

SKUPAJ 72 100,0
5) upravljanje z naraščajočimi potrebami uporabnikov (formalni mehanizem za vključevanje porajajočih želja 

in dodatnih zahtev) 
1 (ni pomembno) 1 1,4 1,4 1,4
2 4 5,6 5,7 7,1
3 18 25 25,7 32,8
4 33 45,8 47,2 80,0
5 (zelo pomembno) 14 19,4 20,0 100,0

Skupaj 70 97,2 100,0
Ni odgovora 2 2,8

SKUPAJ 72 100,0
6) učinkovit razvojni procesi (uporaba raznih metod za zajemanje zahtev, razvoj in dizajn) 

1 (ni pomembno) 2 2,8 2,9 2,9
2 4 5,6 5,9 8,8
3 31 43,0 45,6 54,4
4 24 33,3 35,3 89,7
5 (zelo pomembno) 7 9,7 10,3 100,0

Skupaj 68 94,4 100,0
Ni odgovora 4 5,6

SKUPAJ 72 100,0  
7) uporaba programskih razvojnih orodij (avtomatska izdelava specifikacij in dizajna, upravljanje z verzijami) 
1 (ni pomembno) 6 8,3 9,1 9,1
2 9 12,5 13,6 22,7
3 28 38,9 42,4 65,1
4 14 19,4 21,2 86,3
5 (zelo pomembno) 9 12,5 13,7 100,0

Skupaj 66 91,6 100,0
Ni odgovora 6 8,4

SKUPAJ 72 100,0
8) uporaba ponovno uporabljivega materiala 

1 (ni pomembno) 4 5,6 5,7 5,7
2 10 13,9 14,3 20,0
3 21 29,1 30,0 50,0
4 24 33,3 34,3 84,3
5 (zelo pomembno) 11 15,3 15,7 100,0

Skupaj 70 97,2 100,0
Ni odgovora 2 2,8

SKUPAJ 72 100,0
9) sposobni in izkušeni projektni managerji 

1 (ni pomembno) 1 1,4 1,4 1,4
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2 1 1,4 1,4 2,8
3 10 13,9 14,4 17,2
4 29 40,2 41,4 58,6
5 (zelo pomembno) 29 40,3 41,4 100,0

Skupaj 70 97,2  
Ni odgovora 2 2,8  

SKUPAJ 72 100,0  
10) sposobno in izkušeno tehnično osebje 

1 (ni pomembno) 1 1,4 1,4 1,4
2 3 4,2 4,3 5,7
3 12 16,7                          17,2  22,9
4 29 40,2 41,4 64,3
5 (zelo pomembno) 25 34,7 35,7 100,0

Skupaj 70 97,2  
Ni odgovora 2 2,8  

SKUPAJ 72 100,0  
11) izkušeni uporabniki/stranke 

1 (ni pomembno) 2 2,8 2,8 2,8
2 7 9,7 10,0 12,8
3 25 34,7 35,7 48,5
4 23 31,9 32,9 81,4
5 (zelo pomembno) 13 18,1 18,6 100,0

Skupaj 70 97,2 100,0 
Ni odgovora 2 2,8  

SKUPAJ 72 100,0  
12) uporaba specialistov 

1 (ni pomembno) 4 5,5 6,0 6,0
2 12 16,7 17,9 23,9
3 22 30,6 32,8 56,7
4 21 29,2 31,4 88,1
5 (zelo pomembno) 8 11,1 11,9 100,0

Skupaj 67 93,1 100,0 
Ni odgovora 5 6,9  

SKUPAJ 72 100,0  
13) komunikacija znotraj podjetja 

1 (ni pomembno) 0 0,0 0,0 0,0
2 2 2,8 2,9 2,9
3 10 13,9 14,3 17,2
4 29 40,2 41,4 58,6
5 (zelo pomembno) 29 40,3 41,4 100,0

Skupaj 70 97,2 100,0 
Ni odgovora 2 2,8  

SKUPAJ 72 100,0  
14) komunikacija s stranko 

1 (ni pomembno) 0 0,0 0,0 0,0
2 0 0,0 0,0 0,0
3 10 13,9 14,5 14,5
4 28 38,9 40,6 55,1
5 (zelo pomembno) 31 43,0 44,9 100,0

Skupaj 69 95,8 100,0 
Ni odgovora 3 4,2  

SKUPAJ 72 100  

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 

PRILOGA 2.7: Add k tabeli 52: Rezultati uvajanja projektnega managementa 

ODGOVOR 
ŠTEVILO 

VZORČNIH ENOT DELEŽ 
DELEŽ VELJAVNIH 

ODGOVOROV 

KUMULATIVA 
VELJAVNIH 

ODGOVOROV 
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 N % % % 
1) skrajšanje časa izvedbe 

1 ni pozitivnega učinka 6 8,4 9,0 9,0
2 11 15,3 16,4 25,4
3 18 25,0 26,9 52,3
4 29 40,2 43,3 95,6
5 velik poz. učinek 3 4,2 4,4 100,0

Skupaj 67 83,1 100,0
Ni odgovora 5 6,9

SKUPAJ 72 100
2) zmanjšanje stroškov 

1 ni pozitivnega učinka 8 11,1 12,1 12,1
2 12 16,7 18,2 30,3
3 24 33,3 36,4 66,7
4 15 20,8 22,7 89,4
5 velik poz. učinek 7 9,7 10,6 100,0

Skupaj 66 91,6 100,0
Ni odgovora 6 8,4

SKUPAJ 72 100,0
3) večja kakovost 

1 ni pozitivnega učinka 3 4,2 4,4 4,4
2 5 7,0 7,5 11,9
3 15 20,8 22,4 34,3
4 32 44,4 47,8 82,7
5 velik poz. učinek                        12 16,7 17,9 100,0

Skupaj 67 83,1 100,0  
Ni odgovora                           5  6,9

SKUPAJ 72 100,0
4) optimalno razporejanje zaposlenih 

1 ni pozitivnega učinka 4 5,6 6,0 6,0
2 13 18,1 19,4 25,4
3 20 27,8 29,8 55,2
4 25 34,7 37,3 92,5
5 velik poz. učinek 5 6,9 7,5 100,0

Skupaj 67 83,1 100,0
Ni odgovora 5 6,9

SKUPAJ 72 100,0  
5) povečanje obsega proizvodnje 

1 ni pozitivnega učinka 7 9,7 10,4 10,4
2 16 22,2 23,9 34,3
3 31 43,1 46,3 80,6
4 10 13,9 14,9 95,5
5 velik poz. učinek 3 4,2 4,5 100,0

Skupaj 67 83,1 100,0
Ni odgovora 5 6,9

SKUPAJ 72 100,0
6) pridobivanje novih znanj in izkušenj 

1 ni pozitivnega učinka 7 9,7 10,3 10,3
2 5 6,9 7,3 17,6
3 22 30,6 32,4 50,0
4 24 33,3 35,3 85,3
5 velik poz. učinek 10 13,9 14,7 100,0

Skupaj 68 94,4 100,0
Ni odgovora 4 5,6

SKUPAJ 72 100,0
7) boljše izvajanje strategij podjetja 

1 ni pozitivnega učinka 3 4,2 4,6 4,6
2 8 11,1 12,1 16,7
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3 21 29,1 31,8 48,5
4 26 36,1 39,4 87,9
5 velik poz. učinek 8 11,1 12,1 100,0

Skupaj 66 91,6 100,0 
Ni odgovora 6 8,4  

SKUPAJ 72 100,0  

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
 

PRILOGA 2.8: Add k tabeli 66: Elementi, ki jih vsebujejo plani kvalitete  
ODGOVOR 

ŠTEVILO 
VZORČNIH ENOT DELEŽ 

DELEŽ VELJAVNIH 
ODGOVOROV 

 N % % 
Projektne detajle (Projektni manager, manager zadolžen za kvaliteto, cilji projekta) 

DA 10 13,9 33,3 
NE 20 27,8                           66,7 

Skupaj 30 41,7 100,0 
Ni odgovora 42 58,3  

SKUPAJ 72 100,0  
Projektne standarde 

DA 16 22,2                           53,3 
NE 14 19,5 46,7 

Skupaj 30 41,7 100,0 
Ni odgovora 42 58,3  

SKUPAJ 72 100,0  
Projektne metodologije 

DA 12 16,7 40,0 
NE 18 25,0 60,0 

Skupaj 30 41,7 100,0 
Ni odgovora 42 58,3  

SKUPAJ 72 100,0  
Standarde glede dokumentacije 

DA 22 30,6 73,3 
NE 8 11,1 26,7 

Skupaj 30 41,7 100,0 
Ni odgovora 42 58,3  

SKUPAJ 72 100,0  
Standarde testiranja 

DA 23 32 76,7 
NE 7 9,7 23,3 

Skupaj 30 41,7 100,0 
Ni odgovora 42 58,3  

SKUPAJ 72 100,0  
Metode projektnega managementa 

DA 8 11,1 26,7 
NE 22 30,6 73,3 

Skupaj 30 41,7 100,0 
Ni odgovora 42 58,3  

SKUPAJ 72 100,0  
Rezultate, ki jih mora dati projekt 

DA 19 26,4 63,3 
NE 11 15,3 36,7 

Skupaj 30 41,7 100,0 
Ni odgovora 42 58,3  

SKUPAJ 72 100,0  
Specifikacije testiranj 

DA 11 15,3 36,7 
NE 19 26,4 63,3 
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Skupaj                         30 41,7 100,0
Ni odgovora 42 58,3

SKUPAJ 72 100,0
Dokumentacijo 

DA 23 32,0 76,7
NE 7 9,7 23,3

Skupaj 30 41,7 100,0
Ni odgovora 42 58,3

SKUPAJ 72 100,0
Potreben software in hardware 

DA 13 18,1 43,3
NE 17 23,6 56,7

Skupaj 30 41,7 100,0
Ni odgovora 42 58,3

SKUPAJ 72 100,0
Cilje kvalitete - zahteve(kvalitativne in kvantitativne) 

DA 13 18,1 43,3
NE 17 23,6 56,7

Skupaj 30 41,7 100,0
Ni odgovora 42 58,3

SKUPAJ 72 100,0
Razporeditev dejavnosti za zagotavljanje kvalitete (metodologije(inšpekcije,…), plan 

testiranja) 
DA 8 11,1 26,7
NE 22 30,6 73,3

Skupaj 30 41,7 100,0
Ni odgovora 42 58,3

SKUPAJ 72 100,0
Tveganje 

DA 9 12,5 30,0
NE 21 29,2 70,0

Skupaj 30 41,7 100,0
Ni odgovora 42 58,3

SKUPAJ 72 100,0
Seznam ključnih neugodnih tveganih dogodkov 

DA 6                        8,3                           20,0
NE 24 33,4 80,0

Skupaj 30 41,7 100,0
Ni odgovora 42 58,3

SKUPAJ 72 100,0
Akcije ob nastopu neugodnih tveganih dogodkov 

DA 4 5,6 13,3
NE 26 36,1 86,7

Skupaj 30 41,7 100,0
Ni odgovora 42 58,3

SKUPAJ 72 100,0
Odgovorne osebe za zagotavljanje posameznih atributov kvalitete 

DA 12 16,7 40,0
NE 18 25,0 60,0

Skupaj 30 58,3 100,0
Ni odgovora 42 41,7

SKUPAJ 72 100,0

Vir: Podatki iz opravljene ankete, 2003 
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