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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi z naslovom Večkriterijsko odločanje v managementu so v 

teoretičnem delu opredeljeni ključni elementi odločanja (pomembnost odločevalcev, možne 

alternativne izbire, neobvladljivi dejavniki in izidi) ter proces odločanja. V empiričnem delu 

je z anketnim vprašalnikom med managerji podjetij ugotovljeno, da so za zelo zahtevne 

odločitve potrebne izkušnje, da sta potrebni motivacija in odgovornost, cilj, da so pri delu z 

računalniškimi programi pomembne zanimivost, gotovost in povezljivost, da so odločitve 

razdeljene po pomembnosti in zahtevnosti, da je potrebna vključitev zaposlenih in da se 

uporabljajo pripomočki ter metode v odvisnosti od prihodkov. Rezultati so grafično prikazani,  

podani so predlogi za izboljšanje stanja. 

Ključne besede: večkriterijsko odločanje, večparametrsko odločanje, managerski 

informacijski sistemi, podpora odločanju v managementu, odločitveni modeli. 

 

SUMMARY 

The theoretical part of the final project assignment, entitled Multi-criteria decision making in 

management, defines the main elements of decision making (the importance of the decision 

maker, optional alternative choices, uncontrollable factors, outcomes) and the decision 

making process. The empirical part is based on a survey questionnaire distributed in the 

company management. It reveals that in making very demanding decisions, experience, 

motivation and responsibility are necessary in addition to the goal. When working with 

computer programs, interesting features, certainty and connectability are important. 

Furthermore, decisions are divided by relevance, the need for employee involvement and the 

use of tools and income-dependent methods. The results are presented graphically and a 

couple of ideas are provided on how to improve the current situation. 

Keywords: multi-criteria decision making, multi-attribute decision making, management, 

information systems, executive support systems, decision models. 

UDK: 005.32(043.2) 
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1 UVOD 

Našo glavno obravnavo v nalogi predstavlja opis procesa večkriterijskega odločanja, ki je 

namenjen reševanju pomembnih kompleksnih težav in predstavlja zbirko pristopov, ko pri 

izbiri najboljše alternative (rešitve) »upoštevamo več kot en kriterij« (Bohanec 2012, 32). 

Izbrani odločilni kriteriji najbolj ustrezajo zastavljenim ciljem in imajo najugodnejše 

posledice. Večkriterijsko odločanje enakovredno enačimo z izrazoma večparametrsko 

odločanje in večciljno odločanje, čeprav obstajajo majhne razlike (Bohanec 2012, 83). 

Večciljno odločanje se imenuje zato, ker želimo hkrati doseči več ciljev (Bohanec 2012, 83). 

Vse rešitve so na svoj način nepopolne in skoraj vedno je več možnih rešitev, kar predstavlja 

potrebo po ustvarjalnem in odgovornem odločevalcu (Bohanec 2012, 283). Tako je 

pomembno, da odločitve managerjev oblikujejo delovanje organizacije in njeno kulturo ter so 

osnovno orodje za soočanje s priložnostmi, izzivi in negotovostmi (Kralj 2003, 241).  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Odločitve občutimo kot zahtevne, ko gre za veliko kriterijev, alternativ, slabih opredelitev, 

slabih poznavanj problema in ciljev, več odločevalcev zaradi nasprotujočih ciljev, 

pomanjkanja časa, nedosegljivosti podatkov, vpliva novih podatkov in nepovezanosti z 

vsebino (posledično utrujenostjo). Težavnost se povečuje, ker se stanja v realnosti 

spreminjajo, že poiskani različici rešitve in verjetnosti nista popolnoma enaki, majhne napake 

se lahko hitro seštejejo v velike.  

Kot povzemajo Hammond, Keeney in Raiffa (2000, 14), se moramo osredotočiti na učinkovit 

proces odločanja, ki izpolnjuje šest meril: osredotočimo se na pomembno, na logično in 

konsistentno, upoštevamo subjektivne in objektivne dejavnike, prepletamo analitično 

mišljenje z intuitivnim, zahtevamo samo potrebne informacije, spodbujamo zbiranje ustreznih 

informacij in strokovnih mnenj, podpiramo preprostost, zanesljivost, uporabnost in 

fleksibilnost.  

Čančer (2003, 33–34) opredeljuje, da so metode modeliranja oziroma razgradnje 

odločitvenega problema na več parametrov uporabne v praksi, ker iskanje odločitve 

strukturiramo, uporabniki lahko preverijo način dela, lahko spoznajo ovire, izrazijo 

nestrinjanja, razumejo končne vrednosti in jih primerno uporabijo, pristopi pa so računalniško 

podprti, preprosti in transparentni. Bistvo raziskovalnega problema je torej razumeti, da se 

pristopi razlikujejo po naravi modela, potrebnih informacijah in po načinu uporabe modela za 

odločanje. Odločitveni problemi in odločitve se razlikujejo po zahtevnosti, pogostosti, številu 

kriterijev, negotovosti, številu odločitvenih skupin, strukturiranosti odločitev, ravni odločanja 

v organizaciji in so lahko vzporedni ter zaporedni (Bohanec 2012, 36−37). Bolj zapleteno 

odločanje je značilno za več zaporednih odločitev. Jereb, Bohanec in Rajkovič (2003, 9) 
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poudarjajo, da je težavnost odločitvenih problemov zelo pestra, ker zajema rutinske in težke 

skupinske odločitve.  

Ker pravočasne in natančne odločitve vodijo v uspeh, morajo managerji obvladovati tudi 

zapleteno večkriterijsko odločanje, ki se ga zaradi nepoznavanja zmožnosti informacijskih 

programov ne poslužujejo pogosto. Če gre za malo parametrov in alternativ, uporabimo 

preproste metode, kot je na primer metoda Abacon (ki temelji na grafičnem prikazu profila 

alternativ), Excelove tabele, v nasprotnem primeru računalniške programe za večparametrsko 

odločanje (Bohanec 2012, 157). Dokaj znano metodo DEX za tovrstne odločitve (za 

hierarhično kvalitativno večparametrsko modeliranje) se v Sloveniji razvija že 30 let in je bila 

uporabljena za reševanje več kot 100 zahtevnih odločitev, pomembnih raziskav, vse bolj jo 

prevzema tudi tujina (Bohanec 2014a). Kvalitativno vrednotenje poteka z opisi, hipotezami. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Obravnavano temo smo izbrali zaradi zanimivosti in trendov, ki kažejo na potrebo po vedno 

večji strokovni povezanosti tudi pri odločanju. 

Namen naloge je, da bi teoretično proučili v praksi uporaben potek večkriterijskega 

odločitvenega procesa, opredelili metode, ki jih pri tem lahko uporabimo, ter ugotovili 

uporabo večkriterijskega odločanja v podjetjih.  

Cilji naloge so, da bi se v teoretičnem delu osredotočili na ključne elemente odločanja, to je 

na »vpliv nosilca odločanja, alternativne izbire, neobvladljive dejavnike in izide oziroma 

posledice« (Biloslavo in Prevodnik 2007, 6). Opisali bomo vplive na odločanje in kako bi 

bolje ter s pripomočki (priloga 3) reševali zahtevne odločitvene probleme. V praktičnem delu 

je naš cilj na osnovi tega proučevanja in s pomočjo ankete analizirati stanje v podjetjih in 

predstaviti mnenja vršilcev zahtevnega večkriterijskega odločanja v praksi. Cilji naloge so 

torej, da bi ugotovili, kako bi v managementu lahko pospešili delo, ga naredili bolj 

zanesljivega, boljšega in si ga olajšali z večparametrskim odločanjem, torej bi bili pri tem bolj 

informacijsko upravljani. 

Proučevali smo hipoteze: 

- H1: Za zahtevno večparametrsko odločanje je potrebna skrbna izbira odločevalca in 

pogosto je treba vključiti tudi zaposlene in strokovnjake. 

- H2: Večkriterijsko odločanje je najbolj uporabno za managerje. 

- H3: Uporaba večkriterijskih programov med managerji ni pogosta. 

 

Temeljna teza zaključne projektne naloge je, da so metode zahtevnega večkriterijskega 

odločanja uporabne za podporo odločanju v managementu ter da jih je mogoče ponovno 
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uporabiti v podobnih razmerah za bolj sistematičen in zanesljiv doseg cilja. Naš glavni cilj je 

povezati ugotovitve in predloge v izboljšave. 

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge  

Naloga je zgrajena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem raziskovalnem delu 

smo (s pomočjo uporabe literature in spletnih virov) uporabili deskriptivno metodo za pregled 

in analizo, metodo kompilacije smo uporabili za povzemanje teorije (primerjanje spoznanj in 

ugotovitev različnih avtorjev), uporabili pa smo tudi metodo klasifikacije, komparativno 

metodo in metodo optimizacije (za povzemanje domače in tuje literature). V empiričnem delu 

smo uporabili metodo raziskovanja študije primerov in analitičen pristop pri oblikovanju 

zaključkov raziskave z upoštevanjem mnenj anketiranih. Z anketo prek internetne strani 

1ka.si smo proučili mnenja vršilcev odločanja. Računalniške programe za odločanje smo 

izpisali s spletne strani, kot jih našteva Bohanec (2014b). 

Anketo smo začeli pošiljati julija 2014, saj je takrat zaradi dopustov in upočasnitve delovnih 

zahtev v podjetjih običajno malo več časa. Vodilni managerji (raziskovalna populacija) iz 

večjih podjetij v Sloveniji so podali podatke in odgovore s področij, kjer je uporaba te metode 

odločanja priporočljiva. Podatke o osebnih službenih elektronskih naslovih anketirancev smo 

pridobili s pomočjo podatkovne baze Ajpes.si in brskalnika Google.com. K anketi smo ciljno 

po področjih pozvali 99 anketirancev − med njimi je anketo ustrezno rešilo 12 anketiranih, 

75 jih ankete ni začelo reševati, 12 anketirancev pa je ni rešilo v celoti. Anketirani, ki so se 

dobro odzvali, so bili večinoma visoko in večizobraženi z daljšo dobo upravljanja podjetja, ki 

so dejavni v zahtevnih področjih. Verodostojnost izsledkov smo povezali z drugimi 

razpoložljivimi študijami empiričnih raziskav. Pridobljene podatke smo grafično in 

numerično analizirali s pomočjo programa Microsoft Excel in spletne ankete 1ka.si ter opisali 

predloge anketiranih. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu 

Predpostavljali smo, da so v literaturi ta področja zelo razpršeno obravnavana, tehnike se še 

razvojno dopolnjujejo. Anketo smo izvedli tako, da smo jo poslali prek elektronske pošte na 

naslove vodilnih podjetij, zaradi česar je bilo malo možnosti, da bi jo izpolnil kdo drug kot 

naslovljenec ali pa nihče. Predpostavljamo, da so rezultati ustrezni. 

Vsebinsko smo se morali omejiti bolj na večparametrsko odločanje zaradi predpisanega 

obsega. Literatura ni še dovolj ciljno in praktično usmerjena na naše obravnavano področje 

managementa. Rezultate ankete nekoliko težje posplošimo, ker je niso izpolnile vse 

generacije vodilnih, anketa pa proučuje bolj zaprta področja. Anketirani so lahko odgovarjali 

nerealno, saj se v praksi evidenčno običajno ne meri količine in zahtevnosti odločitev, možno 

je tudi, da se v vprašalnik niso poglobili. 



 

4 

2 PREDSTAVITEV VEČKRITERIJSKEGA ODLOČANJA V MANAGEMENTU 

Beseda »odločati« v SSKJ (2000) pomeni »/…/ izražati voljo, kako naj bo, dajati, izrekati o 

čem končno mnenje, sodbo, določati izid česa, usmerjati, ločevati, pri izbiri dajati čemu 

prednost, z razmišljanjem prehajati v stanje, ko osebek hoče kaj narediti, uresničiti, biti v 

stanju, ko osebek omahuje glede uresničitve izbire česa«. Vemo, da je odločanje proces 

(zaradi potrebnega razmišljanja) izbiranja in razvrščanja običajno nasprotnih si (vsaj dveh) 

alternativ za doseg določenih končnih ciljev, ki je zahteven in pogosto omejen zaradi obsega 

informacij ter ostalih dejavnikov, kot so pristop, težavnost, čas, sredstva, vpliv okolja, vpliv 

odločevalca.  

Biloslavo (1999, 11) opiše, da teorija odločitev izhaja iz analitičnega pristopa k razreševanju 

nekega problema z natanko določenim ciljem z izbiro ene alternative ali možnosti in je 

odločanje lahko rutinsko ali novo, izvirno odločanje. Če gre za več kot eno lastnost alternativ 

(opisnih spremenljivk), ki jih opredelimo s kriteriji, že govorimo o večparametrskem 

odločanju (Bohanec 2006, 16). Odločanje je opredeljeno tudi kot proces izbiranja med več 

alternativnimi smermi razmišljanja, čustvovanja, vrednotenja in delovanja (Ule 2009, 6). 

Okvir odločanja zato »zajema množico vrednot, preferenc, omejitev, regulativov in strategij,« 

ki vplivajo na odločevalce in na tiste, ki nosijo posledice odločitev (Ule 2009, 8). Ključni 

vplivni elementi odločanja, ki jih bomo v nalogi proučevali med procesom odločanja, so 

nosilec odločanja, alternativne izbire, neobvladljivi dejavniki in izidi oziroma posledice, kot 

jih naštevata Biloslavo in Prevodnik (2007, 6). Za odločanje so pomembna znanja iz 

»filozofije, psihologije, matematike, prava, antropologije, političnih ved, sociologije, socialne 

psihologije, ekonomike in statistike« (Kralj 1998, 16, po Biloslavo 1999, 6).
1
 Kralj (2000, 99) 

navaja, da so zaradi tehtanja posledic odločitve uporabni matematični modeli. Za ocenjevanje 

možnih odločitev in za pogoje odločanja so potrebna sredstva, odločitve morajo biti skladne, 

donosi pričakovani, tveganost sprejemljiva ter hitro prilagodljiva času in trendom (Biloslavo 

1999, 8). 

Odločanje delimo glede na to, kdo odloča − človek ali stroj. Torej odločanje lahko delimo na 

odločitvene znanosti in odločitvene sisteme. Odločitveni sistemi se ukvarjajo z računalniškimi 

programi in tehnologijami, odločitvene znanosti pa s širokim področjem človeškega odločanja 

(Bohanec 2012, 5). Management se deli na vršni, srednji in nižji management. Proces 

odločanja v managementu obsega vodenje poslovanja podjetja in ljudi k doseganju 

načrtovanih izidov, torej obsega tudi odločanje z odgovornostjo, kar je njihova glavna naloga 

(Kralj 2003, 19−31). Management mora krmiliti, načrtovati, organizirati, izvajati in nadzirati 

izvajanja del z dinamičnim ravnovesjem v sistemu in okolju. Obseg odločitev se lahko nanaša 

                                                 
1
 Biloslavo (1999, 6) je v svojem gradivu Metode in modeli za management povzemal iz gradiva  Odločanje in 

urejanje zadev, gradivo za študij predmeta, ki ga je napisal Kralj v letu 1998. Kralj pa je v omenjenem gradivu 
na strani 16 opredelil relevantne discipline za odločanje po delu Harrisona (1975). V gradivu Biloslava (1999) ni 
podatkov o Harrisonovem gradivu, gradiva Kralja (1998) pa ni več možno dobiti. 
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na eno osebo ali množico ljudi (skupine), na malo ali veliko denarja, na en produkt (storitev) 

ali več produktov, en dan ali leta, odvisno od narave odločitve (Fitzgerald 2002, 11). Zaradi 

preferenc posameznikov je najzahtevnejše skupinsko odločanje, še bolj pa odločanje v 

negotovosti in tveganju. 

Glavna vprašanja odločanja so (Yates in Tschirhart 2006, po Tancig 2009, 104−106): »Zakaj 

se odločamo, kdo se bo odločil in kako se bo lotil naloge, kateri in kolikšni viri bodo vloženi, 

katere so najpomembnejše alternative za problem, katere so posledice delovanja in katere 

izvedbe, koliko pomeni rezultat ljudem v pozitivnem in negativnem smislu (vsaka alternativa 

ima slabosti), kako lahko zagotovimo strinjanja ljudi z odločitvijo in postopkom odločanja, 

kaj lahko sploh izvedemo po odločitvi, da smo začeli.« Zato je potrebno dobro poznavanje 

logičnega, uporabnega procesa odločanja in metod, kjer se združita intuitivno in analitično 

razmišljanje. 

2.1 Pomen 

Odločanje je »upravljalnega managementskega in strokovno izvajalnega značaja« (Kralj 

2000, 6), ker je močno odvisno od »podobnosti prepričanj, vrednot, ciljev in načrtov 

posameznikov« (Biloslavo in Prevodnik 2007, 17) ter od sistema in zahtev okolja, ki jih 

moramo pravilno usmerjati in obvladovati, tudi z znanji večkriterijskega odločanja. 

V podjetju prioritete odločanja precej močno slonijo na ekonomskih in poslovnih koristih 

deležnikov. Slabosti zahtevnih skupinskih odločitev so, da iskanje rešitev poteka z 

viharjenjem možganov in zato ne vedo opisati poteka odločanja in razlogov za končno 

odločitev, lahko se preveč pozornosti nameni doseganju sporazuma, spoštovanju dogovora in 

pomanjkanja akcijsko usmerjenih vodij (Biloslavo in Prevodnik 2007, 15). Prednosti skupine 

pri odločanju so: da so same vir in filter informacij ter prikrojevalec (ker so pripravljeni več 

tvegati, ker je tako odločitve lažje sprejemati, ker so bolj kreativne ter so udeleženci tako 

informirani, motivirani in zavezani), tveganje se porazdeli, vzroke napak pa pogosto iščejo 

zunaj skupine (Biloslavo in Prevodnik 2007, 14−15). Odločitve lahko obsegajo kulturne, 

vodstvene, kontekstualne, perspektivne in časovne okvirje (Fitzgerald 2002, 81−83). 

Izrednega pomena so vživetje in navdih, izkušnje, vednost in znanje, saj je »v vršnem 

managementu 80 % intuitivnega odločanja, 16 % analiznega ter 4 % rutinskega« (Kralj 2000, 

125).  

Stalne naloge managerjev so priprava letnega poročila (ki služi poslovnemu načrtu in obsega 

splošno oceno poslovanja), pridobiti revizorjevo poročilo, izkaz bilance uspeha, izkaz bilance 

stanja, poročilo o prodaji, poročilo o nabavi, proizvodnji in zalogah, poročilo o kadrih, 

poročilo o finančni sposobnosti, likvidnosti in finančnih tokovih ter postaviti predlog delitve 

dobička (Hudej in Zidarn 2000, 104). Te naloge so najpomembnejša osnova za nadaljnje 

zahtevne odločitve. »Sposobnost dobrega odločanja, ki ga lahko opredelimo kot 
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razpoznavanje in analiziranje zadeve, snovanje različic zadeve za obravnavano zadevo ter 

tehtanje in izbiranje najprimernejših različic (alternativ), je za uspešnega managerja 

temeljnega pomena« (Biloslavo 1999, 6) in je tudi merilo, kako managerji izpolnjujejo 

odgovornosti in uresničujejo svoje poslanstvo, kajti »uspeh je tisto, kar se zgodi, če se 

pripravljenost spopade s priložnostjo« (Hammond, Keeney in Raiffa 2000, 180). Pripravljeni 

moramo biti z zahtevnimi znanji in pravimi cilji, ki so celoviti in jasni, merljivi, dosegljivi, 

realni in časovno določeni. Zato moramo biti motivacijski, skladni s smotri in prilagodljivi 

(Biloslavo in Prevodnik 2007, 21).  

2.2 Odločitveni večparametrski proces ter tehnike in metode 

Odločitveni večparametrski proces je daljši proces, ki obsega sistematično zbiranje, 

proučevanje težav, alternativ, kriterijev in definiranje odločitvenih ciljev ter je učinkovit 

(Bohanec 2012, 19).  

Pomagamo si s sistematično analizo zadeve – odločitveno analizo, ki poteka v dveh fazah 

(Bohanec 2012, 19):  

- pri zbiranju podatkov strukturiramo problem in ga razgradimo na manjše probleme, ki so 

lažje obvladljivi,  

- pri analizi podatkov analiziramo alternative, negotovosti in tveganja z upoštevanjem 

svojih preferenc in ugotavljamo uporabnost za optimalni doseg cilja. 

Proces odločanja »zahteva dobro organiziranost (naloge, roke, nosilce, prioritete), 

motiviranost, disciplino in vztrajnost« (Hudej in Zidarn 2000, 37). Iskati in preverjati moramo 

dodatne motivacijske mehanizme za uresničitev (Hudej in Zidarn 2000, 38). Jereb, Bohanec 

in Rajkovič (2003, 22) naštevajo, da je trajanje odločitve močno odvisno od zahtevnosti 

problemov in ciljev procesa, znanja, vplivnih dejavnikov in števila možnosti, zato običajno 

predvidimo od dva do dvajset delovnih dni. Seveda nam je najzahtevnejše identificirati 

problem (opredeliti cilje in zahteve, oblikovati odločevalne skupine, izbrati metode in 

računalniška orodja) in določiti kriterije (ključne, merljive), kajti struktura prioritet se 

oblikuje v skupini. Zato proces odločanja razčlenimo po stopnjah, odločevalcih in po 

problemskih področjih. Stopnje so analiza in reševanje problema, odločevalci pa upravljalci 

in management. Problemska področja so cilji, strategije, organiziranje, kadrovanje, 

načrtovanje, izvajanje in nadziranje (Hudej in Zidarn 2000, 26).  

Pot do cilja – alternative so aktivnosti za dosego, ki lahko potekajo v treh različnih 

okoliščinah (negotovosti, pogojih tveganja in gotovosti). Ko poiščemo možne alternative, jih 

razvrščamo po pomembnosti ali vrednotimo. Pri večfaznih procesih moramo odločitev 

določiti zaporedno, drugo za drugo, ker je problem dinamičen. Če je končno število faz, je 

izhod iz ene faze vhod v drugo fazo, tako lahko načrtujemo iskanje: najkrajše poti, problem 

načrtovanja zalog, proizvodnje in investicij (Zadnik-Stirn 2001, 159).  
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Povezane odločitve so zaradi načrtovanja in razumevanja odnosov vnaprej zapletene, 

pomembne, ker vključimo povezavo med tekočo odločitvijo in eno ali več poznejših. Zato 

prihodnje odločitve izberemo, ko poznamo posledice. Ko jih načrtujemo, sledimo šestim 

korakom, in sicer razčlenimo odločitveni problem, ugotovimo, kako bomo zmanjšali 

najpomembnejše negotovosti, katere prihodnje odločitve so povezane z osnovno odločitvijo, 

ugotovimo odnose med povezanimi odločitvami, ugotovimo, kaj bomo storili glede osnovne 

odločitve, in poznejše odločitve obravnavamo kot nove odločitvene probleme (Hammond, 

Keeney in Raiffa 2000, 193). Pripravimo si fleksibilne načrte, ki imajo več oblik, najvarnejši 

so načrti za vsako tveganje, ki pomenijo kompromisno strategijo in so primerni za hitro 

spremenljive okoliščine. Načrti za kratka obdobja vključujejo najboljšo rešitev na začetku in 

so enoletni ter jih glede na rezultate spreminjamo na vsako četrtletje (Hammond, Keeney in 

Raiffa 2000, 169−180). Kot odločevalec moramo prepoznati obratne in medsebojne 

povezanosti (Bohanec 2009, 81). Končna odločitev je zelo odvisna od naše presoje in 

interpretacije.  

Pri učinkovitem sistematičnem večkriterijskem odločanju moramo slediti (priloga 4) spodaj 

opisanim petim fazam odločitvenega procesa: identifikaciji odločitvenega problema, 

identifikaciji alternativ, razgradnji problema in modeliranja, vrednotenju, analizi in izbiri 

alternativ ter realizaciji odločitve (Bohanec 2012, 20). 

2.2.1 Faza 1: identifikacija odločitvenega problema 

V tej fazi definiramo odločitveni problem, realne cilje, ustvarimo različne možnosti, 

ugotovimo negotovosti in oblikujemo odločitveno skupino, pogosto tudi potek naslednjih faz 

in izbiro računalniških orodij (Bohanec 2012, 19−20):  

- za identifikacijo in razumevanje problema si pomagamo s sistematičnimi vprašanji in 

odgovori na vprašanja – kdo in zakaj, kaj in zakaj, kdaj in zakaj, kje in zakaj ter kako in 

zakaj – ter z diagramom toka in analizo vložka. Diagram toka (angl. flowchart) ponazarja 

shematično predstavitev vsakdanjih procesov, z analizo vložka, izida pa popišemo vse 

predvidene vložke za zadevo in kakšni bodo izidi (Biloslavo in Prevodnik 2007, 22−23). 

Uporabimo lahko tudi druge tehnike zbiranja, razvrščanja in sistematiziranja, prikaza idej 

in povezav; 

- iščemo različne možnosti. Pogosto je potreben tudi prehod od kriterijev do alternativ ali 

obratno, da najdemo problem. Postopoma zmanjšujemo zapletenost, prehajamo iz 

najširših odločitev k ožjim, primerjamo skladnosti, podobnosti, se posvetujemo, 

presodimo, kdaj končati, modro uporabimo nasvete drugih, si zastavimo temeljna, 

pomembna načela, izpopolnimo način odločanja z občasno oceno, vprašanji o 

domiselnosti, porabljenem času, z zadostno previdnostjo in nadzorom odločitev. Smo 

odgovorni, razmislimo o interesih, ciljih, negotovosti, informacijah, vmesnih ciljih, 
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presenečenjih, kaj bomo pridobili mi in kaj drugi (Hammond Keeney in Raiffa 2000, 

223−240);  

- s premišljeno izbiro določimo prave cilje in zahteve;  

- negotovost ugotavljamo s poizvedovanjem, izdelavo strategij pridobivanja informacij in z 

določitvijo pomembnosti. Hammond, Keeney in Raiffa (2000, 169−176) priporočajo, da 

sestavimo seznam in izločimo dve ali tri najvplivnejše negotovosti ter da zaradi 

ugotavljanja povezav s prihodnjimi odločitvami sestavimo tudi seznam največ dveh 

prihodnjih odločitev. 

Odločitveno skupino sestavimo s potrebnimi analitiki za učinkovitost in usklajenost dela ter 

računalniško podporo z eksperti s poglobljenim znanjem o zadevi in s tistimi, o katerih se 

odloča (Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003, 13). 

Praktični primer: 1. najprej definiramo odločitveni problem. Primer: založba nima 

konkurenčnih cen knjig, 2. predmet odločanja oziroma vrednotenja so knjige, 3. cilj je razviti 

model za vrednotenje knjig, 4. izbrana odločitvena skupina bo pomočnik direktorja, vodje 

uredništev, neodvisni zunanji odločitveni analitik, 5. možnosti knjige so slabe, neurejenost, 6. 

negotovosti: konkurenca, notranja organizacija, 7. potek naslednjih faz bo analiza 

proizvodnega stanja založbe in vrednotenje izdelkov (Bohanec 2012, 182−183). 

2.2.2 Faza 2: identifikacija alternativ in opredelitev kriterijev 

V tej fazi generiramo pomembne, smiselne, morda nove alternative v skladu s strategijo in 

možnostmi razvoja podjetja s poznavanjem odločitvenega problema, ciljev odločitve in 

lastnosti alternative.  

Zato moramo poznati tri kriterije razvrščanja alternativ (Coke in Slack 1991, 287−288, po 

Biloslavo in Prevodnik 2007, 67), in sicer po kriteriju izvedljivosti, sprejemljivosti in 

občutljivosti:  

- kriterij izvedljivosti je določen s potrebnimi sredstvi (kapacitetami, financami), tehničnim 

znanjem oziroma človeškimi spretnostmi. Zato pri tem sprememba ne sme biti taka, da 

preveč spremeni strukturo virov v organizaciji in da ne vplivamo negativno na obstoječe 

aktivnosti organizacije;  

- pri kriteriju sprejemljivosti določimo, ali alternativa dosega cilje in ali bo operativni ali 

finančni rezultat; 

- pri kriteriju občutljivosti skušamo določiti najslabši možni izid in če nismo pripravljeni 

nositi posledic tega izida, je ta izbira zavrnjena. Opazujemo tudi prihodnjo prilagodljivost 

organizacije in določimo bodoče alternative za prihodnost. Predvidimo tudi stanje in 

posledice, če alternative sploh ne bi bilo.  
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Sestavimo spisek pomembnih, bistvenih kriterijev (pomembnih lastnosti), s katerimi bomo 

ocenjevali alternative (variante). Pri tem je smiselno, da vključimo ves odločevalski tim. 

Včasih izvedemo identifikacijo alternativ za razvoj večparametrskih odločitvenih modelov, če 

nanje ne vplivajo, med tretjo in četrto fazo modeliranja, ko je model že določen (Bohanec 

2012, 21). Če pri četrti fazi, ko vrednotimo alternative, naletimo na težave, moramo ponovno 

preiti v to fazo in iskati alternative. 

Praktični primer: imamo več alternativ – področnih knjig. Alternativa je torej ena knjiga s 

kriteriji konkurenčna sposobnost in tržna privlačnost. En kriterij bi bil lahko delitev knjig po 

uredništvih, a ker ni celotne slike (kriterij izvedljivosti), določimo delo: delitev po izdanih 

knjigah v prodaji in zatem po knjigah, ki so ponovno izdane, in po ponatisih starih izdaj 

(kriterij sprejemljivosti) zaradi ugotovitve donosa in posledic sprememb. S tem bomo šele 

lahko podprli nadaljnje aktivnosti (kriterij občutljivosti) (Bohanec 2012, 183−184). 

2.2.3 Faza 3: razgradnja odločitvenega problema in modeliranje 

V tej fazi, najbolj primerni za odločitveno analizo, problem (priloga 5) razgradimo 

(ugotavljamo funkcije koristnosti, pomembnosti kriterijev) in modeliramo (tako, da kot 

odločevalec s strokovnjaki zgradimo enega ali več matematičnih ali grafičnih modelov za 

ovrednotenje najpomembnejših sestavin odločitvenih problemov (alternativ), in sicer 

strukturo, kriterije, preference in negotovosti z medsebojno primerjavo in različnimi izračuni, 

ki so pomembni za oceno posledic (odločitve)) (Bohanec 2006, 21).  

Strukturo odločitvenega problema opravimo z razgradnjo na podprobleme, na lažje, bolj 

obvladljive, z ugotavljanjem povezav in soodvisnosti, potreb po zaporednih ali vzporednih 

odločitvah, neodvisnih, kjer nato rezultat nazorno prikažemo s hierarhijo »opisnih 

spremenljivk v večparametrskem modelu ali pa z zaporedjem odločitvenih vozlišč v 

odločitvenem drevesu« (Bohanec, 2006, 21): 

- nato opredelimo bistvene kriterije za vrednotenje in izbiro alternativ v modelu (priloga 6), 

izločimo nevplivne, zatem pri bistvenih kriterijih pazimo, da so čim bolj neodvisni in 

merljivi, in določimo čim bolj zaželene ter nezaželene lastnosti posameznih kriterijev 

(Bohanec 2012, 21); 

- zatem določamo prednosti bolj zaželenih alternativ s primerjavo. Določimo bolj 

pomembne kriterije in kombinacije pomembnih kriterijev za vrednotenje alternativ. 

Alternative poiščemo z opredelitvijo vpliva odločitvenih parametrov z utežmi ali 

odločitvenimi pravili, ker so v tesni povezavi s kriteriji. Odločamo torej, kaj je bolj 

pomembno in kako se kombinira med seboj. Alternative tako opišemo z vrednostmi 

osnovnih kriterijev, lahko v obliki intervalov ali verjetnostnih porazdelitev (Hudej in 

Zidarn 2000, 121). Uporabimo lahko: uteži (primer metoda Kepner-Tregoe, ki je preprosta 

večparametrska metoda za številčno, objektivno ali kvantitativno vrednotenje alternativ s 
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tehnikami), funkcije združevanja (program DEX, metodi SMART (vrednotimo z utežmi, 

začnemo z najmanj pomembnim parametrom) in SWING (vrednotimo z utežmi, začnemo 

z najbolj pomembnim parametrom)) ali odločitvena pravila (funkcija koristnosti, ki 

združuje vrednosti posameznih parametrov, s če – potem (vsaki kombinaciji definiramo 

sprejemljivost, kaj je boljše od kaj po pravilu če – potem, z metodama DEX in MAUT 

(metoda osnovana na vrednotenju večparametrske koristnosti alternativ))) (Bohanec 2012, 

22). (Preprosta večparametrska metoda Kepner-Tregoe ima poleg primerjanja tudi 

številčno vrednotenje alternativ, ki jih ni več kot deset. Alternative kot pri metodi Abacon 

razvrstimo od najboljše do najslabše navzdol po tabeli, jim dodamo ocene ali točke 

vodoravno, lahko od ena do deset, minus deset, deset je idealno, nič pa najmanj zaželena 

lastnost, pet pomeni, da je dvakrat manj pomemben parameter od najpomembnejšega. 

Podobno dodamo še uteži od ena do deset. Nato vodoravne točke pomnožimo z utežjo 

parametra in zmnožke seštejemo za vsako alternativo ter izberemo višjo, boljšo (Bohanec 

2012, 88−90). Za uspešno kvalitativno vrednotenje lahko izberemo metodo DEX, kjer 

vrednotimo opisno z besedami bolje, najbolje itd. ter določamo prioritete kriterijev. Za 

numerično vrednotenje z utežmi so nam znane: AHP (metoda hierarhičnega 

večparametrskega odločanja, ki temelji na primerjavi parametrov in alternativ po parih), 

SMART in SWING (Bohanec 2012, 173). Metodi SMART in SWING temeljita na 

konstantnih enotah merjenja, kjer poznamo intervale (Gubenšek 2004, 13−14); 

- negotovosti preprečujemo s preverjanjem, »kateri so tisti pojavi, procesi ali aktivnosti, ki 

jih ni mogoče nadzorovati, vendar bistveno vplivajo na našo odločitev« (Bohanec 2006, 

22), in z opredelitvijo možnih izidov ter verjetnosti takšnih izidov. Za modeliranje (tudi 

časovnih zaporedij) največkrat uporabimo metodi: odločitveno drevo in diagram vpliva 

(Bohanec 2012, 22).  

»Odločitveno drevo (priloga 8) je grafični pripomoček, ki prikazuje alternative, dogodke in 

njihove verjetnosti ter posledice odločitev.« (Bohanec 2006, 60) Z odločitvenimi drevesom si 

pomagamo, da se odločimo, kje moramo misliti vnaprej in delovati nazaj, ker predstavlja 

osnovne odločitve, in da pravilno določimo časovne roke ter naredimo časovno tabelo, ker je 

predvidevanje časa in zaporedja bistveno za učinkovite povezane odločitve (Hammond, 

Keeney in Raiffa 2000, 176−177). Vpliv kriterijev na višje ležeče kriterije v odločitvenem 

drevesu, kot smo spoznali v zgornjem opisu, določimo s stopnjo vpliva ali s funkcijo 

koristnosti, s pomočjo raznih povprečij in utežne vsote, ko določamo uteži ter računamo 

vrednosti alternativ za posamezne atribute. Prek računalniškega programa zajemamo utežne 

vsote, razna povprečja, uporabimo funkcije zvezne logike, funkcije na osnovi Bayesovega 

pravila in mehkih množic ter razna odločitvena pravila (Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003, 

14).  

Za modeliranje v negotovosti uporabimo verjetnostne modele. Lahko uporabimo metodo 

AHP, ki omogoča neposreden vnos uteži, njihovo definiranje s primerjavo atributov po parih 

(Bohanec 2012, 173) in pripomore k izdelavi strukture, saj predstavi vpliv višje ravni na nižje 
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ter pomaga razumeti vzroke in posledice (Gubenšek 2004, 19). Prednost metode AHP je prav 

primerjava po parih z ocenjevalno stopenjsko lestvico; višja vrednost pomeni večjo 

pomembnost kriterija (Gubenšek 2004, 19). 

Alternative ovrednotimo z oceno koristnosti in tveganja ter jih med seboj primerjamo, in 

sicer: 

- Bayesovo pravilo nam je osnova za računanje pričakovanih rezultatov in priložnostnih 

izgub ter pričakovano vrednost popolne informacije (Zadnik-Stirn 2001, 124); 

- z diagrami vpliva (priloga 9) prikazujemo elemente grafično zgoščeno. Primerni so za 

modeliranje zapletenih problemov s tveganjem, za večparametrske odločitve in za 

komuniciranje ter pojasnila (Bohanec 2012, 80). Za razliko od odločilnega drevesa tu ni 

podrobnosti (imen, dogodkov, posledic) o alternativah, ampak so skrite v elementih kot 

lastnosti in opis (Bohanec 2012, 72). Zgrajeni so iz (kot odločilno drevo) pravokotnikov, 

krogov, ovalov in rombov. Romb ali pravokotnik z zaobljenimi robovi pomeni 

vrednostno vozlišče, ki ponazarja neko vrednost, konstanto na osnovi neke formule. 

Vozlišča diagrama (pravokotnik, oval in ovalni pravokotnik, kot smo prikazali v prilogi 

devet) so povezana s povezavami (Bohanec 2012, 73), ki so informacijske, in povedo, da 

se je v tem času zgodil dogodek, ni pa nujno, da označuje tudi časovno zaporedje, imajo 

omejitev, da ne dopuščajo prehoda nazaj v predhodno vozlišče (Bohanec 2012, 74). 

Diagrame vpliva rišemo in postopoma gradimo od leve proti desni, od prve odločitve do 

končnega izida (Bohanec 2012, 74). Pri zelo zapletenih odločitvah je priporočljiv najprej 

izdelan osnutek le z najpomembnejšimi odločitvenimi dejavniki. Posebna pazljivost je 

potrebna, da ni povezav med dogodkovnim in odločitvenim vozliščem, kar pomeni, da 

izid poznamo (Bohanec 2012, 76). 

Praktični primer: 1. poiščemo strategije. Iz vhodnih parametrov vsako alternativo ocenimo po 

dveh parametrih, zato oceno knjige razčlenimo na podproblema: po konkurenčni sposobnosti 

(mi) in tržni privlačnosti (oni) ter sestavimo matriko tržnega premoženja, kjer ugotavljamo, 

kako naraščata, kar je osnova za poslovno strategijo, ki je lahko naraščajoča z okrepitvijo 

proizvodov, opuščajoča za slabe proizvode ali selektivna – le z določenimi proizvodi gremo 

na trg, 2. s temi podatki lahko definiramo osnovno shemo modela za vrednotenje tržnega 

premoženja za proizvod – knjige. Vhodni podatki so alternative, (ena alternativa je ena 

knjiga) s podatki. Z večparametrskim modelom ovrednotimo vsako knjigo z dvema ocenama, 

podproblemoma ali poddrevesoma: konkurenčna sposobnosti in tržna privlačnost, kar je 

značilnost večparametrskega modeliranja, 3. sedaj razgradimo naprej še obe poddrevesi, da ju 

bomo lažje vrednotili. Konkurenčno sposobnost razdelimo na primerjavo s konkurenco in vire 

(primerjavi s konkurenco dodamo še podkriterija moč in velikost, moč razdelimo na kakovost 

in ceno, vire pa razdelimo na kadre, tehnologijo in poslovne povezave). Tržno privlačnost 

razdelimo na izdelek in povpraševanje (izdelek razdelimo na tri parametre: kakovost, 

aktualnost in ceno. Kakovost nato delimo na temo, obliko in ostalo, povpraševanje na 

privlačnost teme, ciljno populacijo in na kupno moč), 4. nato lahko model realiziramo s 
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programom DEXi, ker je dostopen in ker je parametre, ki so pomembni za presojo, lažje 

opisati kvalitativno. Lahko bi izbrali kvantitativni metodi MAUT ali AHP. To je najtežja faza 

odločitvenega modeliranja. Če bi bili več kot trije podredni parametri, bi jih morali deliti na 

več podrednih, ker DEX ne zmore naenkrat obravnavati več kot treh, kar je koristno za delo 

naprej za funkcije koristnosti, ker so tako pregledne in jih je lažje definirati. V treh korakih 

definiramo: parametre (ki smo jih opisali v točki 3 in strukturo), zaloge vrednosti parametrov 

(definirali smo jih po parametrih z največ petimi opisnimi ocenami slab, dober in odličen, 

majhen, velik, star, nov, odvisno od lege parametra in funkcije koristnosti, ter jih ocenili tudi 

urejeno od podrednih proti nadrednim, podredni imajo manj opisnih ocen). Nato izdelamo 

tabele funkcije koristnosti, kjer DEX izračuna uteži parametrov v odstotkih (vsaki 

kombinaciji definiramo sprejemljivost, kaj je boljše od kaj po pravilu če – potem. Vsakemu 

podparametru (urejeni so od najslabšega do najboljšega), vse tri podredne parametre vpišemo 

vodoravno, napišemo slabe lastnosti, ki jih stopnjujemo do najboljših navzdol po tabeli, kjer 

se nato vodoravno ujamejo, na primer, če je velikost premajhna, in pri starosti je novo 

stanovanje, je pri stanovanju napisano nesprejemljivo. Tako DEX kot MAUT sta primerni za 

najzahtevnejše odločitve, omogočata do nekaj sto parametrov oziroma več kot tisoč alternativ, 

s tem da imamo pri MAUT-u numerične vrednosti parametrov in je funkcijo koristnosti 

bistveno lažje izvesti z definicijo z le nekaj več utežmi in z manj podatkov. Težava je le, ker 

pri metodi DEX dobimo več enakih rešitev in so bolj razvejane) (Bohanec 2012 184−189).  

2.2.4 Faza 4: vrednotenje, analiza in izbira alternativ 

V tej fazi z modeli vrednotimo alternative, da dobimo oceno kakovosti ali koristnosti glede na 

zastavljene cilje in ocenimo tveganje (priloga 6). Uporabimo metode večparametrskega 

modeliranja in metode vrednotenja alternativ (Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003, 14). Iz 

kriterijev sestavimo drevesno strukturo. Z računalniškimi programi alternative s primerjavo 

vrednotimo od spodaj navzgor s strukturo drevesa in funkcijo koristnosti. Pri vrednotenju 

alternativ končne vrednosti lahko izračunamo na osnovi uteži. Najboljšo alternativo izberemo 

na osnovi najvišje koristnosti in še sprejemljivega tveganja (Čančer 2003, 67−77). Vprašanja, 

ki si jih zastavimo, so o spremembah in vplivih na alternative, torej, ali je bila izračunana 

končna ocena alternativ z ustreznimi metodami in pravimi podatki o alternativah, parametrih 

in predpostavkah, katere lastnosti alternativ (parametri, ocene negotovosti in tveganja) so 

najbolj prispevale k oceni in ali je v skladu s pričakovanji ter zakaj ne, bistvene prednosti in 

pomanjkljivosti posameznih alternativ, kakšna je občutljivost odločitve, torej kako in v kakšni 

meri vplivajo spremembe parametrov ali druge manjše spremembe v modelu na zaporedje 

izbranih, predvsem ključnih alternativ, ali je mogoče alternative izboljšati in s čim, katere 

spremembe jih bistveno poslabšajo in v čem se alternative bistveno razlikujejo. Za bolj 

celovito sliko poiščemo še pogoje, ko se spremeni ocena alternativ. Pomagamo si z odgovori 

na vprašanja in različnimi analizami ter simulacijami z modeli, ki izboljšajo gotovost in 
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zanesljivost posamezne alternative ter zmanjšajo slabe posledice izbire. Če ni odgovorov, je 

treba preiti v kakšno predhodno fazo odločitvenega procesa (Bohanec 2012, 22−24).  

Najbolj znane so analiza kaj-če, analiza občutljivosti, simulacija Monte Carlo in selektivna 

razlaga:  

- z analizo kaj-če spremenimo eno lastnost alternative in opazujemo vplive (oceno, nova 

tveganja, vpliv na predvidene posledice),  

- z analizo občutljivosti spreminjamo vrednosti uteži in opazujemo stabilnost končnega 

izida, bistvene spremembe, ki spremenijo tudi vrstni red alternativ (Bohanec 2012, 

23−24),  

- pri simulaciji Monte Carlo spreminjamo začetne pogoje (vrednosti parametrov in 

ocenjeno verjetnost izidov) in ponavljamo vrednotenje alternativ, da dobimo oceno 

tveganja in posledic, pomagamo si razumeti najbolj pomembne prednosti in slabosti 

posameznih alternativ (Bohanec 2012, 22), 

- pri selektivni razlagi ugotavljamo pomembne prednosti in slabosti posameznih alternativ 

za razumevanje, utemeljitev končne odločitve. Potrebno je še vprašanje, ali je alternativa 

uresničljiva (Bohanec 2006, 24).  

Za metode večparametrskega modeliranja lahko uporabimo tudi specializiran program Expert 

Choice, ki omogoča najmanj pet tipov analize občutljivosti, ki jih grafično prikaže na enem 

monitorju, in sicer Performance, Dynamic (ta dva tipa prikažeta vse alternative in kriterije na 

določeni ravni), Gradient (prikaže spreminjanje vrednosti alternativ glede na spremembo 

enega kriterija), 2D Plot (prikaže položaje vrednosti alternativ glede na različne pare 

kriterijev) in Weighted Differences (lahko posamezno analizira alternative po parih) (Saaty 

1999, 141, po Gubenšek 2004, 20). Expert Choice je testno dostopen na 

http:www.expertchoice.com za 15 dni in dovoljuje tri ravni hierarhije, sedem podkriterijev in 

največ osem alternativ. Vsebinsko je deljen na strukturiranje problema (odločitveno drevo) in 

AHP-metodo (določanje uteži, vrednotenje alternativ, izračuna končnih vrednosti alternativ, 

na analizi občutljivosti) (Gubenšek 2004, 21). Medsebojno lahko kombiniramo različne 

metode, predvsem večparametrske modele in odločitvena drevesa (priloga 10), ki jih verižimo 

ali pa enotno opišemo z diagrami vpliva, kjer povežemo alternative s parametri in 

podparametri ter označimo medsebojne vplive smeri od spodaj navzgor. 

Praktični primer: prikažemo vrednotenja učbenikov z razsevnim diagramom, krožnim 

grafikonom. Ker opazimo, da učbeniku A povzroča težave cena v primerjavi s konkurenco, 

razmislimo o zmanjšanju stroškov. Opazimo, da je težava internet, in razmislimo o 

oglaševalskih poteh, opazimo slabost oblike, pomislimo na izboljšave, aktualnost itd. Z 

analizo kaj-če (simuliramo) spremenimo opise učbenikov in grafično opazujemo rezultate 

novih vrednotenj (Bohanec 2012, 193−195). 
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2.2.5 Faza 5: realizacija odločitve 

»Odločitev nastopi v trenutku, ko izberemo eno izmed alternativ in jo začnemo realizirati, 

uresničevati.« (Bohanec 2006, 15) Običajno se osredotočimo na kakovost izbrane alternative, 

kakovost odločitvenega procesa in kakovost realizacije odločitve (Bohanec 2006, 26). 

Ugotavljamo, ali smo načrtovane cilje dosegli. 

Praktični primer: z analizo kaj-če smo prišli do realnih rešitev (v prejšnji fazi), zato lahko 

načrtujemo: kaj opustiti, kje najbolj vpliva konkurenca, kaj je treba takoj pripraviti in kaj 

razvijati (Bohanec 2012, 195). 

2.3 Prednosti in ovire pri večkriterijskem odločanju 

Pri večkriterijskem odločanju lahko nastopijo zapleti zaradi različnih podpornih računalniških 

orodij, zaradi vplivov kulture več ciljev, alternativ, modeli se lahko razvijejo v bolj zahtevne, 

zapleti lahko nastanejo tudi zaradi več odločevalcev, prevladujočih posameznikov, vpliva 

odločevalca, ki odloči itd. 

Prednosti in ovire pri večkriterijskem odločanju so: 

- podporna računalniška orodja pokažejo naslednje možnosti: ponujajo vrsto različnih 

analiz, pokažejo na prednosti in pomanjkljivosti, odločitev se dokumentira (Jereb, 

Bohanec in Rajkovič 2003, 22), mnoga so plačljiva, zahtevna; 

- z več znanji lahko odločitvene metode in tehnike povežemo v bolj zapletene sisteme in 

rešujemo še bolj težavne odločitvene probleme, kot je razvidno v prilogi 10 te naloge; 

- zavedati se moramo, da je pomemben dejavnik kultura, ki daje odgovor, kdo smo, v kaj 

verjamemo, torej, kaj je prav, kaj ni, kaj je potrebno, kaj ni potrebno, kaj je zaželeno in 

kaj ni, kakšne so kazni in kakšne nagrade (Biloslavo in Prevodnik 2007, 17);  

- večparametrske metode pomembno prispevajo k bolj sistematičnemu in bolj 

organiziranemu zahtevnemu odločanju z veliko ciljev, alternativ, več je odločevalcev, več 

različnih interesov, saj z njimi zmanjšamo možnost, da bi se izpustilo pomembne 

dejavnike, ki nas usmerijo k bolj poglobljenemu razmišljanju in zbiranju informacij 

(Hammond, Keeney in Raiffa 2000, 14);  

- pri skupinskih odločitvah imajo velik vpliv prevladujoči posamezniki. Skupina pogosto 

deluje pristransko in ne razmišlja dovolj, poišče veliko idej in stališč; 

- največji vpliv ima odločevalec. »Pogosto se zgodi, da ljudje precenjujemo majhne 

odločitve in podcenjujemo velike verjetnosti izidov.« (Ule 2009, 8) Zelo pomembno je, 

da odločevalec ni dovzeten za psihološke pasti. Hammond, Keeney in Raiffa (2000, 

199−219) navajajo naslednje psihološke pasti v praksi: močan, zasidran vpliv prvega 

vtisa na nadaljnje odločitve, izogibanje spremembam, poprej povzročeni stroški z našo 

slabo izbiro, vidimo le tisto, kar hočemo, nejasna formulacija problema in zato dvomi, 

ker ljudje nočejo tveganja, preveliko prepričanje vase in s tem preozek razpon možnosti, 
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izkrivljena presoja zaradi vplivov dramatičnih dogodkov, napačno izhodišče zaradi 

zanemarjanja bistvenih informacij, pristranske ocene in verjetnosti, preveliko 

pripisovanje pomena naključnim pojavom in dogodkom, mističnost zaradi naključij, tudi 

izven realnosti;  

- Fitzgerald (2002, 124−125) opiše naslednje ovire pri odločanju: psihološki in socialni 

dejavniki, projektni dejavniki, organizacijski in okoljski. Naravno odločanje ovira osem 

dejavnikov, in sicer »slabo opredeljeni problemi, negotova dinamična okolja, 

spremenljivi, slabo opredeljeni tekmujoči cilji, povratna zveza, stres zaradi časovnega 

pritiska, visoki vložki, več sodelujočih, organizacijski cilji in predpisi, kar predstavlja za 

odločevalca scenarij najslabše možnosti« (Polič 2009, 125−126).  
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3 SISTEMI ZA PODPORO VEČKRITERIJSKEMU ODLOČANJU 

Sistemi za podporo odločanju (angl. Decision Support Systems, DSS) so interaktivni 

računalniški programi, ki vsebujejo podatke in modele za operacijske raziskave, bazo metod, 

tehnik, napovedi in statistik, s katerimi poizvedujejo in izdelujejo poročila (Klein in Methlie 

1995, 119, po Biloslavo in Prevodnik 2007, 41). »Bolj kot učinkovitosti so DSS namenjeni 

izboljšanju kvalitete in uspešnosti odločitev.« (Bohanec 2006, 7) Računalnik lahko simulira 

odločanje in ne more slediti menjavam kontekstov (Ule 2009, 14). Potrebno je, da smo dobro 

računalniško izobraženi, da poznamo kvantitativne metode, smo usmerjeni v podrobnosti, 

vemo, da so grafične zmožnosti omejene in prav tako podpora zunanjim podatkom (Biloslavo 

in Prevodnik 2007, 42).  

Za večkriterijsko odločanje je primerno odločitveno modeliranje z odločitvenimi drevesi in 

diagrami vpliva, najprimernejše so metode večparametrskega odločitvenega modeliranja, kjer 

uporabimo vrednostno oceno alternativ (Bohanec 2012, 32). Modeliramo lahko s splošno 

namenskimi in specializiranimi programi. Delimo jih tudi na prevladujoče področje pristopa, 

ki je lahko na osnovi »podatkov, modelov, procesov ali komunikacij« (Bohanec 2006, 7). 

Specializirani programi, ki jih delimo glede na delo z odločitvenimi drevesi, diagrami vpliva 

in z večparametrskim modeliranjem, preoblikujejo model vrednotenja, zajemanje alternativ, 

vrednotenje in analizo alternativ, pripravo grafičnih poročil in prikazov (Bohanec 2009, 87). 

Pri večji množici parametrov uporabimo npr. hierarhične drevesne strukture kriterijev in jih 

dopolnimo še s kvalitativnimi odločitvenimi pravili, da poiščemo optimalno odločitev. 

Poznamo (priloga 7): 

- splošnonamenske programe: to so elektronske preglednice ali matematični programi, kot 

so npr. »Microsoft Excel, OpenOffice, MATLAB in Matheematica ter dodatka TreePLan 

in PrecisionTree« (Bohanec 2009, 87);  

- specializirane programe za večparametrsko modeliranje, ki jih glede na različen pristop 

delimo v kvantitativno in kvalitativno modeliranje. Medtem ko za kvantitativno 

modeliranje uporabljamo »HiView, Decision Pad, Logical Decissions, Prime Decisions, 

ELECTRE, Expert Choice, Criterium Decision Plus, HIPRE, Winpre, Web-HIPRE« 

(Bohanec 2009, 87), pri kvalitativnem modeliranju poznamo program DEXi (Bohanec 

2009, 87). Predstavnika za delo z odločitvenimi drevesi sta TreeAgePro in DPL. Za 

razvoj diagramov vpliva uporabljamo Analytica, GeNle in diagrame za Bayesove 

verjetnostne mreže (Bohanec 2009, 87). 
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4 EMPIRIČNI DEL 

Želeli smo pridobiti več informacij o uporabi večparametrskih metod pri odločanju in 

vplivnih dejavnikih v praksi (priloga 1). 

4.1 Namen raziskave 

Vprašalnik smo sestavili tako, da smo ugotovili vzorec populacije in dobili pojasnila na 

raziskovalna vprašanja. Glavni namen je bil preveriti naše hipoteze, opisane v namenu in cilju 

naše naloge, ki smo jih želeli potrditi ali zavrniti. 

4.2 Metodologija 

Pridobili in analizirali smo pridobljene podatke (priloga 2). 

4.2.1 Postopek pridobivanja podatkov 

Anketa, ki smo jo sestavili in aktivirali 17. 7. 2014 na spletni strani https://www.1ka.si., je 

bila poslana na več kot 100 elektronskih naslovov pomembnih slovenskih večjih družb. Od 

31. 7. 2014 do 31. 10. 2014, kolikor časa je bila aktivna, je na nagovor kliknilo 99 izbranih 

anketirancev, na anketo pa 62 anketirancev. Ustrezno je anketo izpolnilo 12 anketirancev. 

Medtem ko je 25 anketirancev anketo samo začelo reševati, jo je 12 uspešno končalo, 24 pa jo 

je uspešno rešilo tako, da je ustrezala raziskavi. 

4.2.2 Postopek analiziranja podatkov 

Anketa je vsebovala vprašanja odprtega in zaprtega tipa. Z metodo opisne statistike smo jih 

obdelali prek 1.ka.si in utemeljili ter rezultate prikazali v grafih z uporabo programov 

Microsoft Excel in Microsoft Word. Rezultati so prikazani s številom anketiranih, ponekod v 

odstotkih, kar smo izravnali v interpretaciji. 
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4.2.3 Opis vzorca anketiranih 

Anketirali smo populacijo vodstvenih managerjev. 

 

 

 

 

 

Slika 1: Spol in število anketiranih 

Kot vidimo na sliki 1, je naše vprašanje izpolnilo 22 anketiranih, kar predstavlja 45 odstotkov 

žensk in 55 odstotkov moških. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Starostna skupina in število anketiranih 

Kot lahko vidimo na sliki 2, je bila zastopanost v vzorcu iz vseh starostnih skupin. Vprašanje 

je izpolnilo 21 anketiranih. Največ anketiranih je spadalo v zgornjo starostno skupino, in sicer 

od 46 do 55 let, to je 10 anketiranih oziroma 48 odstotkov, zaradi česar dobljeni rezultati 

glede na generacijsko splošno mnenje niso dovolj točni, kajti delež anketiranih v starostni 

meji od 25 do 45 let je bil 24 odstotkov (5 anketiranih), delež starejših od 56 let pa je bil 29 

odstotkov (6 anketiranih). 
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Slika 3: Izobrazba in število anketiranih 

S slike 3 lahko razberemo, da ima kar 13 oziroma 59 odstotkov anketiranih univerzitetno 

izobrazbo oz. visoko šolo, štirje oziroma 18 odstotkov anketiranih ima magisterij, dva, to je 

devet odstotkov, imata doktorat, in dva, prav tako devet odstotkov, imata višjo šolo. Le en 

anketiranec od 22 anketiranih (5  odstotkov) ima visoko strokovno šolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Število zaposlenih in število anketiranih 

Kot lahko razberemo s slike 4, je vprašanje o številu zaposlenih izpolnjevalo 23 anketiranih. 

Največ, šest anketiranih, je v podjetju z do 25 zaposlenimi, trije so v podjetju z do 100 

zaposlenimi (razpon: od 26 do 100), pet jih je v podjetju z do 200 zaposlenimi. Štirje 

anketiranci so v podjetju z do 500 zaposlenimi, trije pa v podjetju z do 1000 zaposleni. En 

anketiranec je zaposlen v podjetju, kjer se število zaposlenih giblje med 1500 in 2800. 
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Rezultate smo zaradi obsega in smiselnosti združili. Povprečje je doseglo 423 zaposlenih, 

standardni odklon je 646, minimum sta bila dva zaposlena in maksimum 2800 zaposlenih, kar 

pomeni, da so bili anketirani v povprečju s 423 zaposlenimi oziroma glede na večji standardni 

odklon od nič, da so populacije precej razpršene okrog povprečja. 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Delovno mesto in število anketiranih 

Anketirali smo deset direktorjev (slika 5), kar predstavlja 45 odstotkov, namestnika direktorja, 

kar predstavlja pet odstotkov, ter pet vodij naslednjih področij: sistema kakovosti, pravnega 

področja, storitvene dejavnosti, logistike, prodaje (to predstavlja 23 odstotkov). Šest 

anketiranih (27 odstotkov) opravlja druga delovna mesta, kot so: poslovna svetovalka, član 

uprave, raziskovalec, delavec, in dva neimenovana. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Delovna doba na istem mestu odgovornosti in število anketiranih 

Na istem mestu odgovornosti jih je šest (kot kaže slika 6), to je 27 odstotkov anketiranih, za 

čas do pet let in šest za čas od 11 do 15 let. Pet ali 23 odstotkov jih je od šest do deset let, dva 

ali devet odstotkov sta od 16 do 20 let, en ali pet odstotkov je bil na istem delovnem mestu od 

21 do 25 let. Dva se nista opredelila. 
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Slika 7: Število let delovnih izkušenj na področju zahtevnih odločitev in anketirani 

Največ anketiranih, kot je razvidno s slike 6, to je šest ali 27 odstotkov, ima nad 20 let 

delovnih izkušenj v sprejemanju zahtevnih odločitev. Pet anketiranih ali 23 odstotkov ima na 

tem področju od šest do deset let delovnih izkušenj. Prav tako pet anketiranih ima od 11 do 15 

let delovnih izkušenj. Trije anketirani imajo do pet let delovnih izkušenj, kar predstavlja 14 

odstotkov, medtem ko imajo prav tako trije od 15 do 20 let delovnih izkušenj. Izmed 

štiriindvajsetih anketirancev dva na vprašanje nista odgovorila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Področje dela in število anketiranih 

Kot je razvidno s slike 8, je anketo izpolnilo pet predstavnikov s področja bančništva, kjer je 

bil največji odziv, to je 21 odstotkov, štirje iz trgovine (17 odstotkov), trije iz proizvodne 

dejavnosti (13 odstotkov) in dva predstavnika s področja  telekomunikacij (8 odstotkov). 
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Eden izmed anketirancev ni opredelil dejavnosti, to predstavlja štiri odstotke. Med anketiranci 

so bili po en predstavnik s področij državne uprave, finančnega holdinga, gospodarstva, 

logistike, lokalne samouprave, javne uprave, storitev, upravljanja naložb, vzgoje in 

izobraževanja ter znanosti. Ankete kljub vabilu niso izpolnili predstavniki s 13 področij: 

vlade, gumarstva, kmetijstva, pravosodja, zavarovalništva, lekarništva, zdravstva, zbornične 

dejavnosti, okoljevarstva, turizma, oskrbe s pogonskimi gorivi in iz medijev. 

4.2.4 Preverjanje hipotez, raziskovalni rezultati ankete in interpretacija  

Rezultati, ki smo jih dobili, so precej zanesljivi zaradi izkušenosti, ker so anketni vprašalnik 

izpolnili pretežno direktorji in vodje področij. Največ jih ima nad 20 let delovnih izkušenj, 

največ anketiranih je bilo starejših managerjev nad 45 let. Tudi populacija, ki smo jo zajeli, 

obsega pretežno managerje z več kot višjo šolo, ki tudi v večini vodijo podjetja z veliko 

zaposlenimi. Sklepamo, da managerji, ki so se anketiranju izognili, tovrstnih metod odločanja 

ne uporabljajo za svoje področje dela, tisti, ki jim ta način nekaj pomeni, pa se niso. 

Ugotovimo lahko, da so verjetno največje menjave managerskih delovnih mest po 15 letih 

vodenja. 

V tem delu bomo preverili naše hipoteze. 

- H1: Za zahtevno večparametrsko odločanje je potrebna skrbna izbira odločevalca in 

pogosto je treba vključiti tudi zaposlene in strokovnjake. 

Z obdelavo podatkov smo ugotovili, da ta hipoteza drži, saj je največ anketiranih 

izpolnilo, da so najbolj pomembne motivacija in odgovornost ter kakovostne informacije, 

sodelavci in interesi, kar pomeni preference odločevalca. Hipoteza drži v delu potrebne 

vključenosti zaposlenih, saj so managerji označili, da se največ, 50 odstotkov, časa 

posvetijo odločitvam s pet do deset kriterijev in da je pri tolikšnem številu kriterijev 

potrebna 100-odstotna vključenost zaposlenih. Pri vprašanju o neodvisni pomoči 

strokovnjakov smo ugotovili, da so se anketirani zelo strinjali s hipotezo o potrebah, saj 

sta bila pri tem vprašanju najmanjši odklon in najvišje povprečje odgovorov. Hipoteza 

deloma ne drži, ker je običajno odločevalec tudi tisti, ki ima lahko dolgoletne izkušnje, 

odločitveni problemi pa se tudi ponovijo in ekipe ne potrebuje vsakokrat. 

- H2: Večkriterijsko odločanje je najbolj uporabno za managerje. 

S hipotezo se lahko deloma strinjamo. Rezultati so pokazali, da je največ odločanja v 

podjetjih na področju managementa, kar veliko pa tudi v proizvodnji in pri kadrih ter pri 

razvoju. Iz rezultatov lahko razberemo, da se uporablja tudi metode v odvisnosti od 

prihodkov. Največ strateških odločitev sprejmejo na področju razvoja, managementa, 

sledijo kakovost, prodaja in kadri ter informacijska tehnologija. Hipoteza deloma drži, ker 

so tudi stroški za ostala opisana področja visoki in potrebni ter lahko presežejo stroške v 

managementu. Tovrstno odločanje je uporabno na več področjih odločanja. 

- H3: Uporaba večkriterijskih programov med managerji ni pogosta. 
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S hipotezo se lahko deloma strinjamo, saj so se že mnogi izpolnjevanju ankete izognili. 

Malo jih je testiralo tovrstne računalniške programe. Pretežno le dva sta označila testiranja 

in uporabo programov. Sklepamo lahko, da verjetno bolj s področja raziskovanja. Ankete 

kljub vabilu niso izpolnili s trinajstih področij, ker metod ali ne potrebujejo, ne poznajo, 

ne zaznajo potrebe, da bi jih poznali, ali pa se niso hoteli vključiti v samo raziskavo. 

Zahtevnih odločitev ni malo, ker so skoraj vse odločitve v praksi večkriterijske. 

Anketirani so v povprečju označili, da je največ odločitev, ko nastopa od 6 do 10 kriterijev 

(kjer je tudi najpogostejša vključenost zaposlenih), to je 100 odstotkov, in 20 odstotkov: 

odločitev do 20 kriterijev in tudi odločitev do 50 kriterijev. 

Raziskovalna osnova, ki smo jo povzeli pri zgoraj opisanih hipotezah, je bila naslednja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Pogoji za dobre odločitve in število anketiranih 

Slika 9 prikazuje, da so se morali anketirani opredeliti glede tega, kako velik vpliv imajo 

oziroma kakšni so pogoji za dobre odločitve. Nadalje so morali razvrstiti naslednje postavke: 

odločevalec, delovno okolje in pripomočki, sodelavci in interesi, politika in zakonodaja, 
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predvidene posledice in tveganja, motivacija, moč in avtoriteta, obseg dela, pomanjkljiv 

obseg informacij, nepravilnosti, časovna stiska, odgovornost in drugo.  

Da imajo zelo velik vpliv na dobre odločitve, se je opredelilo deset udeležencev od 

enaindvajsetih, to je 48 odstotkov vseh, ki so to rubriko izpolnili. Sedem (33 odstotkov) jih je 

navedlo, da je pomembna odgovornost, takoj za tem pa jih je po šest ali 29 odstotkov, skupno 

tako 58 odstotkov, opredelilo, da so pomembni pomanjkljiv obseg informacij, sodelavci in 

interesi. Pet anketiranih (24 odstotkov) meni, da je pomemben odločevalec. V majhnem 

številu so zatem določili vpliv ostalih naštetih postavk. 

Kot velik vpliv na dobre odločitve je 11 anketiranih ali 52 odstotkov vseh izbralo časovno 

stisko, predvidene posledice in tveganja, delovno okolje in pripomočke ter odločevalce. Osem 

anketiranih ali 38 odstotkov vseh je velik vpliv na dobre odločitve pripisalo odgovornosti ter 

sodelavcem in interesom, zatem so ostale vplive razvrščali v manjšem številu. Kot smo 

opazili, so v podjetjih zelo prisotna različna tveganja, pogosto tudi zaradi delovnega okolja. 

Srednji vpliv v največji meri pripisujejo obsegu dela (deset anketirancev oz. 48 odstotkov), 

moči in avtoriteti (8 anketirancev oz. 38 odstotkov), nepravilnostim (enako osem anketirancev 

oz. 38 odstotkov), sodelavcem in interesom, politiki in zakonodaji, pomanjkljivem obsegu 

potrebnih informacij v razpoložljivem času (7 anketiranih ali 33 odstotkov). 

Majhen vpliv v malih deležih pripisujejo predvsem politiki in zakonodaji, moči in avtoriteti, 

nepravilnostim. 

Deleži so zelo raznoliki zaradi panog, ki so bile anketirane, ker so tudi vplivi različni. Vendar 

so v povprečju večje vrednosti dobili odgovori: politika in zakonodaja, moč in avtoriteta ter 

nepravilnosti, kar kaže, da so odločitve še vedno močno pod vplivom ovir.  

Najmanjše povprečje imajo vplivi: motivacija, sodelavci in interesi ter odgovornost, kar 

pomeni, da niso tako močni vplivni faktorji kot drugi. Največji standardni odklon je pri 

odgovorih: drugo, politika in zakonodaja, moč in avtoriteta, nepravilnosti, pomanjkljive 

informacije, časovna stiska, kar pomeni, da so o tem prisotna zelo različna stališča. Najmanjši 

standardni odklon pa je pri sodelavcih in interesih, kar pomeni neko gotovost pri vrednotenju 

tega vpliva (več v prilogi 2). 
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Slika 10: Število anketiranih in najbolj pomembne postavke za večkriterijsko odločanje 

Anketirani (slika 10) so razvrščali postavke za večkriterijsko odločanje po pomembnosti od 

ena do osem. Najbolj pomembno so razvrstili pod točko 1. Skupna ugotovitev je bila 

naslednja: 13 anketiranih, razen pri vprašanjih o zanimivosti in gotovosti, kjer je sodelovalo 

14 anketirancev, je podalo odgovore. Kot najpomembnejše kriterije so označili: zanimivost 

(pet anketiranih ali 36 odstotkov), dokazljivost in sledljivost (štirje anketirani ali 31 

odstotkov), gotovost (trije ali 21 odstotkov) hitrost (dva ali 15 odstotkov) in izvirnost (eden 

ali osem odstotkov). Drugi najpomembnejši kriterij je bil gotovost, kar je označilo pet 

anketiranih ali 36 odstotkov. Šele na petem mestu je največ anketiranih označilo 

nepristranskost (štirje ali 31 odstotkov). Kot najmanj pomembno so anketiranci razvrstili: trije 

zanimivost in neodvisno pomoč strokovnjakov, dva hitrost in dva izvirnost ter dva 

povezljivost podatkov, en anketiranec pa dokazljivost in sledljivost. Najmanjše povprečje so 

odgovori dosegli pri postavki gotovost, najvišje pa pri neodvisni pomoči strokovnjakov, kar 

pomeni, da jim je bilo to vprašanje zanimivo. Najmanjši standardni odklon je bil pri 

nepristranskosti, največji pri zanimivosti, kar pomeni, da se jih je največ opredelilo za 

nepristranskost. 

Kot lahko ugotovimo, imajo anketirani različne prioritete, zagotovo pa so jim 

najpomembnejše zanimivost, gotovost, dokazljivost in sledljivost ter nepristranskost, kar naj 

bi omogočal takšen sistem večkriterijskega odločanja. 
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Slika 11: Odstotki porabe časa za odločanje po področjih in število anketiranih 

Od 14 do 19 anketiranih (slika 11) je izpolnilo anketo po področjih, in sicer tako, da so v 

izbrana področja v odstotkih vpisali delež časa, ki mu ga namenijo. 19 odstotkov anketiranih 

(vse v povprečju) največ časa porabi za odločitve v managementu, deset odstotkov za 

odločitve v proizvodnji, sledi osem odstotkov za kadre in razvoj ter sedem odstotkov za 

kakovost, prodajo in sektor informacijske tehnologije. Najmanjši delež časa anketiranci 

namenijo: varnosti, pravni službi, drugim stvarem, znanosti, vzdrževanju, nabavi in varstvu 

okolja. To pomeni, da tam, kjer so najmanjši deleži, sektorji področja v večji meri pokrivajo 

sami. Največ managerskih odločitev je potrebno pri upravljanju poslovanja. Največji 

minimum je bil pri managementu in izbiri drugo, največji maksimum pa pri managementu, 

kadrih, proizvodnji, razvoju in znanosti. Najmanjši standardni odklon je bil pri nabavi in 

varstvu okolja, največji pa pri managementu in proizvodnji. 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Število anketiranih in uporaba večparametrskih metod glede na prihodke 
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Slika 12 prikazuje uporabo večparametrskih metod v odstotkih letno. Elektronske preglednice 

anketirani največkrat (vse opisano v povprečju) uporabijo za prihodke nad 100.001 EUR (58 

odstotkov). 40 odstotkov anketiranih elektronske preglednice uporablja za prihodke do 15.000 

EUR, 28 odstotkov za prihodke do 50.000 EUR, 25 odstotkov za prihodke do 5.000 EUR, 21 

odstotkov pa za prihodke do 1.000 EUR. 11 odstotkov anketiranih uporablja elektronske 

preglednice za prihodke do 25.000 EUR in kot najmanj, 10 odstotkov, za prihodke do 100.000 

EUR.  

Odločitvena drevesa in diagrame vpliva najpogosteje uporabljajo le za vrednosti do 25.000 

EUR, te uporabljajo vsi anketirani (100 odstotkov). 18 odstotkov anketiranih pa odločitvena 

drevesa in diagrame uporablja za vrednosti nad 100.001 EUR. 

Večparametrsko modeliranje anketiranci najpogosteje (v 40 odstotkih) uporabljajo za 

prihodke do 25.000 EUR. 34 odstotkov jih večparametrsko modeliranje uporablja za 

odločitve nad 100.001 EUR, 20 odstotkov za vrednosti do 15.000 EUR ali do 50.000 EUR, 10 

odstotkov za vrednosti do 5.000 EUR in pet odstotkov za vrednosti do 1.000 EUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Vrste odločitev po področjih in število anketiranih 

Na različna vprašanja je odgovarjalo od 17 do 19 anketiranih (slika 13), najmanj pa jih je 

odgovorilo do 10 na eno postavko. Največ strateških odločitev sprejmejo na področju razvoja 

(v povprečju 67 %), managementa, sledijo kakovost, prodaja in kadri, finance ter 

informacijska tehnologija. Manjši delež strateških odločitev je na področju znanosti, nabave 

in vzdrževanja. 
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Pri operativnih odločitvah je največji delež odločanja na področju kadrov, sledijo kakovost, 

vzdrževanje in management, nato pravna služba, sektor informacijske tehnologije in enaki 

deleži za področja prodaje, varnosti in razvoja. Sledijo področja, kot so nabava, finance, 

varstvo okolja, in kot najmanj, področje znanosti. 

Pri taktičnih odločitvah največji delež posvečajo managementu, pravni službi, informacijski 

tehnologiji, nabavi, kadrom, proizvodnji, najmanjši pa financam, prodaji, kakovosti in varstvu 

okolja ter občutno najmanj znanosti. 

Najbolj redko odločajo o varstvu okolja in vzdrževanju, proizvodnji, varnosti in nabavi. 

Kot nikoli so označili, da najpogosteje odločajo za znanost, finance, varstvo okolja, za pravno 

službo in celo management ter prodajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Število kriterijev pri odločanju in delež potrebnega časa letno 

Vprašalnik so reševali do trije anketirani. S slike 14 je razvidno, da so anketirani v povprečju 

označili, da se za zahtevne odločitve letno porabi deset odstotkov časa za reševanje deset in 

večkriterijskih odločitev in 50 odstotkov časa za od pet do deset kriterijev. Za do pet kriterijev 

se porabi deset odstotkov časa, enako do dva kriterija. Do 20 kriterijev se porabi 20 odstotkov 

časa, do 50 kriterijev pa prav tako 20 odstotkov časa. Nad 100 kriterijev, ker je takih primerov 

malo, pa le pet odstotkov časa, enako za en kriterij. 

Potrebna informacijska podpora za odločanje je letno izrabljena za deset in več kriterijev 

okoli deset odstotkov, od pet do deset kriterijev 100 odstotkov, ostalih rubrik pa niso označili. 
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Potrebna vključenost podrejenih je za od pet do deset kriterijev (100 odstotkov) in do pet 

kriterijev (40 odstotkov). Ostalih podvprašanj anketirani niso izpolnili. 

Anketirani med drugim niso izpolnili, da letno zmanjka tudi časa ali pa je kakšna druga 

težava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Delež anketiranih in uporaba programov za večkriterijsko odločanje 

Tabelo je izpolnilo od dva do šest anketiranih (slika 15). En anketirani (ali 20 odstotkov) je 

navedel, da pogosto uporablja DEXi, MATLAB, TreeAgePro, Web-HIPRE in drug program, 

ki ga ni navedel. Skupaj štirje anketiranci (ali 67 odstotkov) so navedli, da pogosto 

uporabljajo Microsoft Excel. Dva anketirana sta izpolnila, da občasno uporabljata program 

Mathematica, en anketirani pa je označil da občasno uporablja programe: Decision Deck, 

Decision Pad, DPL, D-SIGHT, HIPRE, Hiview, Microsoft Excel, R, TreeAgePro. Medtem ko 

sta dva anketiranca navedla, da so testirali program Analytica, je en anketiranec navedel, da 

so testirali Criterium DecisionPlus, Expert Choice, GeNle, GMAA, Hugin Expert, IDSS 

Poznań, Logical Decisions, M-MACBETH, LibreOffice.org Calc, MATLAB, Netica, 

OpenOffice.org CALC, Precision Tree, Prime Decisions, TreePlan, Vanguard Studio, 

V.I.S.A. in Visual PROMETHEE. Od testiranih se, kot lahko razberemo iz tabele, uporablja 

le MATLAB. Štirje anketirani trdijo, da niso nikoli uporabljali naslednjih programov: 

1000Minds, Decision Lab, MakeltRational. Trije trdijo, da nikoli niso uporabljali programov 

Criterium Decision Plus, Decision Deck, DecisionPad, DEXi, DPL, D-SIGHT, Expert 

Choice, GeNle, GMAA, HIPRE, Hiview, Hugin Expert, IDSS Poznań, Logical Decisions. 

Mathematica, MMACBETH, LibreOffice.orgCalc, MATLAB, Netica, OpenOffice.orgCALC, 

Precision Tree, Prime Decisions, R, TreeAgePro, TreePlan, Vanguard Studio, V.I.S.A., 

Visual PROMETHEE in Web-HIPRE.  
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5 SKLEP 

V zaključni projektni nalogi smo predstavili ključne konstitutivne elemente večparametrskega 

odločanja v managementu, in sicer kakovost odločevalca, alternativne izbire, neobvladljive 

dejavnike, izide oziroma posledice in potek zahtevnega odločitvenega procesa z metodami. 

Podatke o odločanju v praksi smo pridobili s pomočjo spletne ankete. 

Ugotovili smo, da je pri delu z zahtevnimi odločitvenimi problemi potrebno sistematično in 

analitično zbiranje informacij s poznavanjem zadeve, posledic odločitve, z znanji, 

odločitvenimi sistemi in pogosto z vključitvijo odločevalske skupine. Vemo, da ima zelo 

močan vpliv odločevalec sam, ker ima svoje preference in sam sprejme odločitev. 

Razumevanje problema je odvisno od njegovih preddispozicij, motivacije, zaznavanja in od 

raziskovalnih metod. Zaznavanje je odvisno od značaja, motivacije, predhodnih izkušenj, 

znanj in sposobnosti. Prav tako je lahko odločitvena skupina vir idej, obenem pa jo lahko 

vodijo prevladujoči posamezniki, in je težavna, kar poveča zahtevnost dela. Zahtevne 

odločitve nastopijo tudi, ko moramo načrtovati več zaporednih rešitev, ko tvegamo, smo 

negotovi ali ko je veliko alternativ in vplivnih spreminjajočih dejavnikov. Takrat moramo 

iskati alternativne izbire skozi odločitveni proces. Tako učinkovit odločitveni večparametrski 

proces začnemo z identifikacijo problema, določitvijo ciljev, ustvarjanjem možnosti, 

ugotovitvijo negotovosti in z oblikovanjem odločitvene skupine. Zatem generiramo 

alternative in jih razvrstimo v logično strukturo. Nato alternativam določimo kriterije – 

podprobleme oziroma izbirne pogoje in pomembne vrednosti, jih ovrednotimo (zaloge 

vrednosti), kar pomeni tudi pomembnosti, da jih lahko razvrstimo. Z raznimi simulacijami in 

vprašanji preverimo tudi tveganja. Tako jih strukturiramo, opazujemo vplive spreminjanja 

kriterijev, vpliv podrednih na nadredne (funkcije koristnosti) in alternative ovrednotimo ter 

izberemo ustrezne za odločitev, ki jo izvedemo. Pri tem je zaradi zahtevnosti najbolj smiselno 

uporabljati informacijske programe za večparametrsko modeliranje, saj so lahko dosegljivi in 

razmeroma hitri. Zaradi preglednosti se pogosto poslužujemo tudi odločitvenih dreves in 

diagramov vpliva. Prednost diagramov vpliva je večja preglednost. Tako lahko načrtujemo in 

predvidimo več, kot bi sicer lahko.  

V empiričnem delu smo ugotovili, da smo zajeli zelo ustrezen vzorec z delovnimi izkušnjami, 

delovno dobo, strokovno izobrazbo, vodstvenim položajem v podjetju in s področij, kjer je 

tovrstno odločanje najbolj uporabljeno. Z raziskavo smo ugotovili, da so za dobre odločitve 

najpomembnejši pogoji, kot sta motivacija in odgovornost, nato pa boljše informacije. 

Sklepamo lahko, da so managerji zelo odgovorni po svojih preferencah in da motivacijo 

potrebujejo, ker je pri reševanju tovrstnih zadev potrebno tudi veliko pripravljenosti. Pri tem 

so jim najpomembnejše zanimivost in dokazljivost ter sledljivost in nepristranskost, kar tudi 

sovpada s teoretičnem delom, saj so večparametrske metode osnovane prav za take namene, 

kar pomeni, da so anketo pretežno reševali poznavalci. Kot smo še ugotovili, je največji delež 

strateških odločitev v podjetju dobilo področje razvoja, managementa, kakovosti, zatem 
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prodaja in kadri, finance ter informacijska tehnologija, kar nam sporoča preference 

managementa, ki so daljnosežne in racionalne, kot je značilno, kar smo lahko razbrali iz 

teoretičnega dela, za to področje odločanja. Kot smo lahko opazili, managerji za odločanje 

največkrat uporabijo večparametrsko modeliranje in elektronske preglednice. Seveda odvisno 

od donosa, kar je najbolj praktično in po priporočilih, ki smo jih opazili tudi v teoretičnem 

delu. Opazimo lahko strategije dela, saj managerji sprejmejo največ strateških odločitev na 

področju razvoja, managementa in kakovosti. Največ operativnih odločitev je na področju 

kadrovske politike in največ taktičnih na področju managementa ter na pravnem področju. 

Najpogosteje rešujejo od pet do desetkriterijske odločitvene probleme in probleme do 20 ali 

do 50 kriterijev. Odločitvenih programov poznajo praktično zelo malo, izjema so strokovnjaki 

s tega področja. 

Iz naštetega glede na dejstvo nepoznavanja programov za zahtevno odločanje in dejavnikov 

zahtevnega odločanja (skupina, nepredvidljivi in spreminjajoči vplivi) lahko sklepamo, da bi 

bilo smiselno razviti program z gotovimi odločitvenimi modeli, kjer je s klikom mogoče 

spremeniti, dodati kakšen kriterij, alternativo in sestaviti slovar odločitvenih problemov z 

možnimi alternativami, razvrščenimi po pomembnosti, in izgraditi sisteme, ki bi bili 

povezljivi z ostalimi strokami. Mnogokrat so odločitve vezane le na podjetje ali ožji krog 

odločevalcev in tako pogosto niso vključeni podatki, ki so znani, porabi se precej časa, ki je 

velik strošek, odločitve pa zato dolgoročno niso tako uspešne. S povezljivostjo strok bomo 

lahko obvladovali širšo razsežnost vplivov odločitev, kot celota pa bomo učinkovitejši, 

strokovnejši, varčnejši, bolj zadovoljni ter tudi bolj konkurenčni, inovativni − tudi kot država. 

Kot lahko zaključimo, je uporaba naprednih tehnologij večparametrskega odločanja še v 

razvojnem obdobju in bo trend v bližnji prihodnosti.  
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Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani,  

sem študentka managementa na  Fakulteti za management v Kopru. V svojem dodiplomskem 

delu z naslovom "Večkriterijsko odločanje v managementu" bom preučevala, kako bi se dalo 

še bolje razviti pripomočke, namenjene boljšim odločitvam v managementu, in raziskovala 

področja dosegljivosti in zmožnosti programskih pripomočkov. Odločanje je proces izbiranja 

in razvrščanja običajno izključujočih se alternativ za doseg določenih ciljev. Če gre za več kot 

eno lastnost alternativ (opisnih spremenljivk), ki jih opredelimo s kriteriji, že govorimo o 

večparametrskem odločanju. Če imamo več kot deset parametrov, naj bi se zagotovo 

posluževali programov za večparametrsko odločanje. Odločanje je lahko negotovo, ker ne 

moremo vplivati na hitro spreminjajoče se dejavnike, odločitve pa so zato tvegane, pogosto se 

moramo posluževati veliko znanih parametrov, med nekaj novimi, ponavljamo del dela, zato 

je uporaba še bolj hitrih pripomočkov po mojem mnenju priporočljiva. Prav tako lahko lažje 

odločamo nepristransko, bolj kakovostno, če se v delo poglobimo po teh principih.  

Zato Vas vljudno vabim k sodelovanju pri reševanju ankete. Pri izpolnjevanju vprašalnika je 

zato pomembno, da ga izpolnijo vodilni in najbolj odgovorni v podjetju/ustanovi. 

Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 15 min. Navodila  so podana na začetku vsakega 

vprašanja.  

Podatki bodo obravnavani zaupno ter anonimno.  

Za sodelovanje in hiter odziv se Vam že naprej najlepše zahvaljujem! 

1. Sklop: OSEBNI PODATKI 

1. Področje dejavnosti: 

o Bančništvo. 

o Državna uprava. 

o Gospodarstvo. 

o Gumarstvo. 

o Kmetijstvo. 

o Mediji. 
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Področje dejavnosti: 

o Občinski urad. 

o Lekarništvo. 

o Medicina. 

o Okoljevarstvo. 

o Oskrba s pogonskimi gorivi. 

o Pravosodje. 

o Proizvodnja. 

o Razvoj in raziskave. 

o Telekomunikacije. 

o Trgovina. 

o Turizem. 

o Vlada. 

o Vzgoja in izobraževanje. 

o Zavarovalništvo. 

o Zbornična dejavnost. 

o Zdravstvo. 

o Znanost. 

o Drugo:  

 

2. Približno število zaposlenih v organizaciji: (zaokrožite pri stoticah): 
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3. Spol: 

o Moški. 

o Ženski. 

 

4. Delovno mesto:  

o Direktor. 

o Namestnik direktorja. 

o Vodja področja.  

o Drugo: 

 

5. Izobrazba: 

o Višja šola. 

o Visoka strokovna šola. 

o Visoka šola (univerzitetni program). 

o Magisterij. 

o Doktorat: 

 

6. Starost: 

o Od 25 do 45 let. 

o Od 46 do 55 let. 

o 56 let in več. 
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7. Delovna doba na istem mestu odgovornosti 

o Od 0 do 5 let. 

o Od 6 do 10 let. 

o Od 11 do 15 let. 

o Od 16 do 20 let. 

o Od 21 do 25 let. 

o Drugo: 

 

8. Delovne izkušnje v sprejemanju zahtevnih odločitev 

o Do 5 let. 

o Od 6 do 10 let. 

o Od 11 do 15 let. 

o Od 16 do 20 let. 

o Nad 20 let. 

 

2. Sklop: RAZISKAVA 

1. Pogoji za dobre odločitve: Ni 

vpliva 

Majhen 

vpliv 

Srednji 

vpliv 

Velik 

vpliv 

Zelo 

velik 

vpliv     

Odločevalec in spretnosti, ter znanja − 

pretežno jaz sam o  o  o  o  o  

Delovno okolje in pripomočki o  o  o  o  o  

Sodelavci in interesi o  o  o  o  o  
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Politika in zakonodaja o  o  o  o  o  

Predvidene posledice in tveganja o  o  o  o  o  

Motivacija o  o  o  o  o  

Moč in avtoriteta o  o  o  o  o  

Obseg dela o  o  o  o  o  

Pomanjkljiv obseg potrebnih informacij v 

razpoložljivem času 
o  o  o  o  o  

Nepravilnosti o  o  o  o  o  

Časovna stiska o  o  o  o  o  

Odgovornost o  o  o  o  o  

Drugo:  o  o  o  o  o  

2. Razvrstite od najpomembnejšega (1) do najmanj pomembnega kriterija (8), kaj Vam 

je pomembno pri večkriterijskem odločanju pri navedenih postavkah. Napise 

prenesemo na desne okvirčke z desnim miškinim gumbom, ki ga držimo. 

Hitrost                                            1.  

Zanimivost                                    2.  

Izvirnost                                         3.  

Gotovost                                       4.  

Dokazljivost in sledljivost             5.  

Nepristranskost                             6.  

Neodvisna pomoč strokovnjakov 7.  

Povezljivost podatkov 8.  
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3. Približen obseg odločanja po področjih v % letno. Vpišite deleže. 

Management − ključne upravne odločitve                                          

Kadri                                  

Kakovost                                         

Nabava                                      

Pravna služba              

Prodaja                            

Proizvodnja/storitve  

Razvoj  

Varnost  

Varstvo okolja  

Sektor informacijske tehnologije  

Vzdrževanje  

Znanost  

Drugo:  

 

4. Področja pretežnih 

 odločitev letno: 

Strateške Operativne Taktične Redko Nikoli     

Management o  o  o  o  o  

Kadri o  o  o  o  o  

Kakovost o  o  o  o  o  

Nabava o  o  o  o  o  

Pravna služba o  o  o  o  o  
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Prodaja o  o  o  o  o  

Proizvodnja/storitve o  o  o  o  o  

Razvoj o  o  o  o  o  

Varnost o  o  o  o  o  

Sektor informacijske 

tehnologije 
o  o  o  o  o  

Vzdrževanje o  o  o  o  o  

Znanost o  o  o  o  o  

Drugo, tudi finance: o  o  o  o  o  

 

 

5. Katere principe že najpogosteje uporabljate za pomembne odločitve, za prihodke na 

letni ravni? Vpišite števila (okvirni deleži letno): 

 Do  

1000 

EUR 

Do  

5000 

EUR 

Do  

15000 

EUR 

Do  

25000 

EUR 

Do  

50000 

EUR 

Do  

100000 

EUR 

Nad  

100001  

EUR 

Elektronske preglednice        

Odločitvena drevesa in 

diagrami vpliva 

       

Večparametrsko 

modeliranje 

       

Drugo:        
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7. Bi priporočali oziroma ali uporabljate specializirano informacijsko podporo 

(programsko podporo) za večparametrsko odločanje oziroma odločanje? 

 Pogosto Občasno Smo 

testirali 

Nikoli Ne vem     

1000Minds (PAPRIKA) o  o  o  o  o  

Analytica o  o  o  o  o  

Criterium DecisionPlus o  o  o  o  o  

Decision Deck o  o  o  o  o  

Decision Lab o  o  o  o  o  

DecisionPad o  o  o  o  o  

DEXi at software.informer o  o  o  o  o  

DPL o  o  o  o  o  

      

6.  Vpišite  števila  

 (%  letno):  

Število kriterijev 

 Do 

en  

Do 

dva 

  

Do 

pet  

Od pet 

do 10  

10 in 

več  

Do 

20  

Do 

50  

Nad 

100  

Elektronske preglednice         

Odločitvena drevesa in 

diagrami vpliva 

        

Večparametrsko 

modeliranje 

        

Drugo: 
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D-SIGHT o  o  o  o  o  

Expert Choice o  o  o  o  o  

GeNle o  o  o  o  o  

GMAA o  o  o  o  o  

HIPRE o  o  o  o  o  

Hiview o  o  o  o  o  

Hugin Expert o  o  o  o  o  

IDSS Poznań (JAMM, jMaf, 

jRank, VisualUTA …) 
o  o  o  o  o  

Logical Decisions o  o  o  o  o  

Mathematica o  o  o  o  o  

M-MACBETH o  o  o  o  o  

LibreOffice.org Calc o  o  o  o  o  

MakeltRational o  o  o  o  o  

MATLAB o  o  o  o  o  

Microsoft Excel o  o  o  o  o  

Netica o  o  o  o  o  

OpenOffice.org CALC o  o  o  o  o  

Precision Tree o  o  o  o  o  

Prime Decisions o  o  o  o   
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R o  o  o  o  o  

TreeAge Pro o  o  o  o  o  

TreePlan o  o  o  o  o  

Vanguard Studio o  o  o  o  o  

V.I.S.A o  o  o  o  o  

Visual PROMETHEE o  o  o  o  o  

Web-HIPRE o  o  o  o  o  

Drugo: o  o  o  o  o  

8. Naložite datoteko s potrebami, ki ste jih opazili in bi Vam koristile pri delu v zvezi z 

odločanjem. Kaj bi potrebovali oziroma katere informacijske izboljšave bi predlagali na 

področju večkriterijskega odločanja? Opišite opažene želje in predloge za iskane 

kriterije.  

 

 

Hvala za sodelovanje. 
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Priloga 2: ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

OSEBNI PODATKI 

1. Področje dejavnosti anketiranih 

Področje dejavnosti: 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

1 (Bančništvo) 5 21 % 21 % 21 % 

2 (Državna uprava) 1 4 % 4 % 25 % 

3 (Gospodarstvo) 1 4 % 4 % 29 % 

4 (Gumarstvo) 0 0 % 0 % 29 % 

5 (Kmetijstvo) 0 0 % 0 % 29 % 

6 (Mediji) 0 0 % 0 % 29 % 

7 (Občinski urad) 0 0 % 0 % 29 % 

8 (Lekarništvo) 0 0 % 0 % 29 % 

9 (Medicina) 0 0 % 0 % 29 % 

10 (Okoljevarstvo) 0 0 % 0 % 29 % 

11 (Oskrba s pogonskimi gorivi) 0 0 % 0 % 29 % 

12 (Pravosodje) 0 0 % 0 % 29 % 

13 (Proizvodnja) 3 13 % 13 % 42 % 

14 (Razvoj in raziskave) 0 0 % 0 % 42 % 

15 (Telekomunikacije) 2 8 % 8 % 50 % 

16 (Trgovina) 4 17 % 17 % 67 % 

17 (Turizem) 0 0 % 0 % 67 % 

18 (Vlada) 0 0 % 0 % 67 % 

19 (Vzgoja in izobraževanje) 1 4 % 4 % 71 % 

20 (Zavarovalništvo) 0 0 % 0 % 71 % 

21 (Zbornična dejavnost) 0 0 % 0 % 71 % 

22 (Zdravstvo) 0 0 % 0 % 71 % 

23 (Znanost) 1 4 % 4 % 75 % 

24 (Drugo:) 6 25 % 25 % 100 % 

Skupaj 24 100 % 100 %    

Povprečje 13.7 Std. odklon 8.9 
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Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

logistika 1 4 % 20 % 20 % 

storitve 1 4 % 20 % 40 % 

finančni holding 1 4 % 20 % 60 % 

upravljanje naložb 1 4 % 20 % 80 % 

lokalna samouprava ‒ javna 

uprava 
1 4 % 20 % 100 % 

Skupaj 5 21 % 100 %    

 

2. Število zaposlenih v organizaciji anketiranih 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumolativa 

2 1 4 % 4 % 4 % 

4 1 4 % 4 % 9 % 

8 1 4 % 4 % 13 % 

9 1 4 % 4 % 17 % 

10 1 4 % 4 % 22 % 

25 1 4 % 4 % 26 % 

30 1 4 % 4 % 30 % 

70 1 4 % 4 % 35 % 

100 1 4 % 4 % 39 % 

170 2 8 % 9 % 48 % 

190 1 4 % 4 % 52 % 

200 2 8 % 9 % 61 % 

210 1 4 % 4 % 65 % 

500 3 13 % 13 % 78 % 

600 1 4 % 4 % 83 % 

940 1 4 % 4 % 87 % 

1000 1 4 % 4 % 91 %  

1500 1 4 % 4 % 96 % 

2800 1 4 % 4 % 100 % 



Priloga 2 

 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumolativa 

SKUPAJ 

 

23+2 96 %  100 %  

Veljavno 
Povprečje Std. odklon Min. Max. 

23 

423,4 646,5 2 2800 

 

3. Spol anketiranih 

4. Delovno mesto anketiranih 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

1 (Direktor) 10 42 % 45 % 45 % 

2 (Namestnik direktorja) 1 4 % 5 % 50 % 

3 (Vodja področja) 5 21 % 23 % 73 % 

4 (Drugo:) 6 25 % 27 % 100 % 

Skupaj 22+2 92 % 100 %  

Povprečje 2.3 Std. odklon 1.3 

Vodja področja: 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

sistem kakovosti 1 4 % 20 % 20 % 

pravno področje 1 4 % 20 % 40 % 

storitvena dejavnost 1 4 % 20 % 60 % 

logistika 1 4 % 20 % 80 % 

prodaja 1 4 % 20 % 100 % 

Skupaj 5 21 % 100 %    

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

1 (Moški) 12 50 % 55 % 55 % 

2 (Ženski) 10 42 % 45 % 100 % 

Skupaj 22 92 % 100 %    

Povprečje          1.4 Std. odklon 
                   

0.5 
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(Drugo:) 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

poslovna svetovalka 1 4 % 25 % 25 % 

član uprave 1 4 % 25 % 50 % 

raziskovalec 1 4 % 25 % 75 % 

delavec 1 4 % 25 % 100 % 

Skupaj 4 17 % 100 %    

 

5. Izobrazba 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

1 (višja šola) 2 8 % 9 % 9 % 

2 (visoka strokovna šola) 1 4 % 5 % 14 % 

3 (visoka šola 
(univerzitetni) program) 

13 54 % 59 % 73 % 

4 (magisterij) 4 17 % 18 % 91 % 

5 (doktorat) 2 8 % 9 % 100 % 

Skupaj 22+2 92 % 100 %    

Povprečje 3.1  Std. odklon 1.0 

 

6. Starost 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

1 (od 25 do 45 let) 5 21 % 24 % 24 % 

2 (od 46 do 55 let) 10 42 % 48 % 71 % 

3 (56 let ali več ) 6 25 % 29 % 100 % 

Skupaj 21+3 88 % 100 %    

Povprečje 2.0  Std. odklon 0.7 
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7. Delovna doba na istem mestu odgovornosti 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

1 (od 0 do 5 let) 6 25 % 27 % 27 % 

2 (od 6 do 10 let) 5 21 % 23 % 50 % 

3 (od 11 do 15 let) 6 25 % 27 % 77 % 

4 (od 16  do 20 let) 2 8 % 9 % 86 % 

5 (od 21 do 25 let) 1 4 % 5 % 91 % 

6 (Drugo:) 2 8 % 9 % 100 % 

Skupaj 22+2 92 % 100 %    

Povprečje 2.7 Std. odklon        1.6 

 

8. Delovne izkušnje v sprejemanju zahtevnih odločitev 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

1 (do 5 let) 3 13 % 14 % 14 % 

2 (od 6 let do 10 let) 5 21 % 23 % 36 % 

3 (od 11 let do15 let) 5 21 % 23 % 59 % 

4 (od 15 let do 20 let) 3 13 % 14 % 73 % 

5 (nad 20 let) 6 25 % 27 % 100 % 

Skupaj 22+2 92 % 100 %    

Povprečje 3.2 Std. odklon 1.4 

 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

22 let 1 4 % 100 % 100 % 

Skupaj 1 4 % 100 %    
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RAZISKAVA 

1. Pogoji za dobre odločitve 

Podvprašanja       

V
el

ja
v

n
i 

Š
t.

 e
n

ot
 

P
ov

p
re

čj
e 

S
td

. 

o
d

k
lo

n
 

   
Zelo velik 

vpliv 

Velik 

vpliv 

Srednji 

vpliv 

Majhen 

vpliv 

Ni 

vpliva 
Skupaj             

Odločevalec 
in spretnosti, 

ter znanja- 

pretežno jaz 
sam 

5  

(24 %) 

11  

(52 %) 

4 

 (19 %) 

1 

 (5 %) 

0  

(0 %) 

21 

 (100 %) 

21 24 2.1 1.11 

Delovno 

okolje in 

pripomočki 

3  

(14 %) 

11  

(52 %) 

6 

 (29 %) 

0  

(0 %) 

1 

 (5 %) 

21 

 (100 %) 

21 24 2.4 1.24 

Sodelavci in 

interesi 

6  

(29 %) 

8 

 (38 %) 

7 

(33 %) 

0 

 (0 %) 

0  

(0 %) 

21 

 (100 %) 

21 24 2.0 0.80 

Politika in 

zakonodaja 

3 

(14 %) 

7  

(33 %) 

7  

(33 %) 

4  

(19 %) 

0 

 (0 %) 

21 

 (100 %) 

21 24 3.0 1.66 

Predvidene 

posledice in 

tveganja 

 

3 

 (14 %) 

11 

 (52 %) 

6 

(29 %) 

1  

(5 %) 

0 

 (0 %) 

21 

 (100 %) 

21 24 2.3 1.06 

Motivacija 

10 

(48 %) 

7 

 (33 %) 

3  

(14 %) 

1  

(5 %) 

0 

 (0 %) 

21 

 (100 %) 

21 24 1.9 1.20 

Moč in 
avtoriteta 

2 

 (10 %) 

7 

 (33 %) 

8  

(38 %) 

4 

(19 %) 

0 

 (0 %) 

21 

 (100 %) 

21 24 3.0 1.60 

Obseg dela 

2 

 (10 %) 

7  

(33 %) 

10 

 (48 %) 

2  

(10 %) 

0 

 (0 %) 

21 

 (100 %) 

21 24 2.8 1.26 

Pomanjkljiv 

obseg 

potrebnih 

informacij v 

razpoložljivem 
času 

6  

(29 %) 

6 

 (29 %) 

7  

(33 %) 

2 

 (10 %) 

0  

(0 %) 

21 

 (100 %) 

21 24 2.4 1.43 
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Podvprašanja Odgovori      

V
el

ja
v

n
i 

Š
t.

 e
n

ot
 

P
ov

p
re

čj
e 

S
td

. 
o

d
k

lo
n

 

Nepravilnosti 

2  

(10 %) 

7 

 (33 %) 

8 

 (38 %) 

4  

(19 %) 

0 

 (0 %) 

21 

 (100 %) 

21 24 3.0 1.60 

Časovna stiska 

2  

(10 %) 

11 

 (52 %) 

6  

(29 %) 

2  

(10 %) 

0  

(0 %) 

21 

 (100 %) 

21 24 2.6 1.29 

Odgovornost 

7 

(33 %) 

8 

 (38 %) 

5 

 (24 %) 

1 

 (5 %) 

0 

 (0 %) 

21 

 (100 %) 

21 24 2.1 1.18 

Drugo: 

1 

 (8 %) 

0 

 (0 %) 

5  

(42 %) 

0  

(0 %) 

5  

(42 %) 

12 

 (100 %) 

12 24 4.7 2.23 

Odkloni so pokazatelji razpršenosti vrednotenja posamezne postavke, odklon bližje ničli 

pomeni, da je vrednotenje postavke zelo blizu zgoščeno okrog ene vrednosti. Odklon okoli 

ena predstavlja blago razpršenost vrednotenja postavke. Odklon nad ena kaže na večjo 

razpršenost vrednotenja postavke. 

2. Najbolj pomembni kriteriji za večkriterijsko odločanje 

Razvrstite od najpomembnejšega do najmanj pomembnega kriterija, kaj Vam je pomembno 
pri večkriterijskem odločanju pri navedenih postavkah. Napise prenesemo z desnim 
miškinem gumbom, ki ga držimo in nesemo na desne okvirčke. 

Podvprašanja Odgovori 

V
el

ja
v
n

i 

Š
t.

 e
n

ot
 

P
ov

pr
eč

je
 

S
td

. 
o
d

k
lo

n
 

   1 2 3 4 5 6 7 8 Skupaj             

Hitrost 

2 

15 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

3 

23 % 

3 

23 % 

1 

8 % 

2 

15 % 

2 

15 % 

13 

100 % 

13 24 5.0 2.27 

Zanimivost 

5 

36 % 

1 

7 % 

1 

7 % 

0 

0 % 

1 

7 % 

1 

7 % 

2 

14 % 

3 

21 % 

14 

100 % 

14 24 4.2 3.04 

Izvirnost 

1 

8 % 

3 

23 % 

1 

8 % 

3 

23 % 

1 

8 % 

1 

8 % 

1 

8 % 

2 

15 % 

13 

100 % 

13 24 4.3 2.36 
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Podvprašanja 

   

Odgovori 

   

V
el

ja
v
n

i 

Š
t.

 e
n

ot
 

P
ov

pr
eč

je
 

S
td

. 
o
d

k
lo

n
 

Gotovost 

3 

21 % 

5 

36 % 

3 

21 % 

0 

0 % 

2 

14 % 

0 

0 % 

1 

7 % 

0 

0 % 

14 

100 % 

14 24 2.8 1.76 

Dokazljivost in 
sledljivost 

4 

31 % 

3 

23 % 

1 

8 % 

1 

8 % 

0 

0 % 

3 

23 % 

0 

0 % 

1 

8 % 

13 

100 % 

13 24 3.3 2.43 

Nepristranskost 

0 

0 % 

1 

8 % 

2 

15 % 

0 

0 % 

4 

31 % 

3 

23 % 

3 

23 % 

0 

0 % 

13 

100 % 

13 24 5.2 1.63 

Neodvisna 

pomoč 
strokovnjakov  

0 

0 % 

0 

0 % 

2 

15 % 

3 

23 % 

0 

0 % 

3 

23 % 

2 

15 % 

3 

23 % 

13 

100 % 

13 24 5.7 1.89 

Povezljivost 

podatkov 

0 

0 % 

0 

0 % 

3 

23 % 

3 

23 % 

2 

15 % 

1 

8 % 

2 

15 % 

2 

15 % 

13 

100% 

13 24 5.2 1.86 

3. Letni odstotek obsega odločanja 

Vprašanje 

Veljavno 

Št. enot: 
povsod 24 

% Povprečje Std. odklon Minimum Maksimum 

Management-ključne 
upravne odločitve 

15 19.22 % 29.2 29.91 5 80 

Kadri 18 8.37 % 12.7 17.52 2 80 

Kakovost 19 6.79 % 10.3 11.72 1 50 

Nabava 18 3.99 % 6.1 5.91 1 20 

Pravna služba 18 5.49 % 8.3 14.11 1 50 

Prodaja 19 6.72 % 10.2 12.18 1 50 

Proizvodnja/storitve 17 9.99 % 15.2 24.45 1 80 

Razvoj 18 8.30 % 12.6 18.13 1 80 

Varnost 18 6.33 % 9.6 18.21 2 80 

Varstvo okolja 17 3.83 % 5.8 9.03 1 30 

Sektor informacijske 

tehnologije 
17 6.62 % 10.1 14.36 1 60 
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Vprašanje 

Veljavno 

Št. enot: 
povsod 24 

% Povprečje Std. odklon Minimum Maksimum 

Vzdrževanje 18 4.17 % 6.3 5.95 1 20 

Znanost 16 5.06 % 7.7 20.35 1 80 

Drugo 14 5.12 % 7.8 21.27 5 80 

Skupaj  100 % 151.93    

 

4. Področja pretežnih odločitev letno 

Podvprašanja Odgovori 

  

   

Strateške 

 (1) 

Operativne   

(2) 

Taktične 

 (3) 

R
ed

k
o

 (
4

) 

N
ik

o
li

 (
5

) 

V
el

ja
v

n
i 

Š
t.

 e
n

ot
 

Management 10 (53 %) 9 (47 %) 6 (32 %) 0 (0 %) 3 (16 %) 19 24 

Kadri 7 (37 %) 12 (63 %) 4 (21 %) 3 (16 %) 1 (5 %) 19 24 

Kakovost 9 (50 %) 9 (50 %) 2 (11 %) 3 (17 %) 1 (6 %) 18 24 

Nabava 3 (17 %) 6 (33 %) 4 (22 %) 6 (33 %) 2 (11 %) 18 24 

Pravna služba 3 (18 %) 8 (47 %) 5 (29 %) 1 (6 %) 4 (24 %) 17 24 

Prodaja 7 (39 %) 7 (39 %) 2 (11 %) 5 (28 %) 3 (17 %) 18 24 
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Strateške 

 (1) 

Operativne   

(2) 

Taktične 

 (3) 

R
ed

k
o

 (
4

) 

N
ik

o
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 (
5

) 

V
el

ja
v

n
i 

Š
t.

 e
n

ot
 

Proizvodnja/ 

storitve 
5 (26 %) 7 (37 %) 4 (21 %) 7 (37 %) 2 (11 %) 19 24 

Razvoj 12 (67 %) 7 (39 %) 3 (17 %) 3 (17 %) 1 (6 %) 18 24 

Varnost 5 (28 %) 7 (39 %) 3 (17 %) 6 (33 %) 2 (11 %) 18 24 

Varstvo okolja 5 (28 %) 5 (28 %) 2 (11 %) 8 (44 %) 4 (22 %) 18 24 

Sektor 

informacijske 

tehnologije 

5 (29 %) 7 (41 %) 4 (24 %) 4 (24 %) 2 (12 %) 17 24 

Vzdrževanje 1 (6 %) 9 (50 %) 3 (17 %) 8 (44 %) 1 (6 %) 18 24 

Znanost 3 (19 %) 4 (25 %) 1 (6 %) 4 (25 %) 7 (44 %) 16 24 

Drugo (tudi 

finance), navedite: 
3 (30 %) 3 (30 %) 2 (20 %) 0 (0 %) 5 (50 %) 10 24 

5. Principi odločanja glede na prihodke, okvirni povprečni odstotki letno. 

 
do 1.000 

EUR 

do 5.000 

EUR 

do 15.000 

EUR 

do 25.000 

EUR 

do 50.000 

EUR 

do 100.000 

EUR 

nad 

100.001 

EUR 

Elektronske 

preglednice 
21.2 25.3 40.3 11.0 27.5 10.0 58.0 

Odločitvena 
drevesa in 

diagrami vpliva 

0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 18.3 

Večparametrsko 
modeliranje 

5.0 10.0 20.0 40.0 20.0 0.0 33.8 

Drugo: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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6. Odstotki odločitev letno glede na število kriterijev 

 

Podvprašanja Povprečja 

   
10 in več 
kriterijev 

do 10 

kriterijev 

do 5 

kriterijev 

2 

kriterija 

1 

kriterij 

do 20 

kriterijev 

do 50 

kriterijev 

nad 100 

kriterijev 

% zahtevnih 

odločitev letno 
10.0 50.0 10.0 10.0 5.0 20.0 20.0 5.0 

Potrebna 

informacijska 

podpora za 

večkriterijsko 
odločanje, % 
potreb letno 

10.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Potrebna 

vključenost 
podrejenih, % 

potrebnega 
časa letno 

0.0 100.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

% 

manjkajočega 
časa letno 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Drugo:  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

7. Uporabni programi za večkriterijsko odločanje 

Podvprašanja Odgovori   

   

Pogosto 

(1) 

Občasno 
(2) 

Smo 

testirali 

(3) 

Nikoli 

(4) 

Ne vem (5) Veljavni Št. 
enot 

1000Minds 

(PAPRIKA) 
0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 4 (80 %) 1 (20 %) 5 24 

Analytica 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (40 %) 2 (40 %) 1 (20 %) 5 24 

Criterium 

DecisionPlus 
0 (0 %) 0 (0 %) 1 (20 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

Decision Deck 0 (0 %) 1 (20 %) 0 (0 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

Decision Lab 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 4 (80 %) 1 (20 %) 5 24 

DecisionPad 0 (0 %) 1 (20 %) 0 (0 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 
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Podvprašanja 

Pogosto 

(1) 

Občasno 
(2) 

Smo 

testirali 

(3) 

Nikoli 

(4) 

Ne vem (5) 

Veljavni 
Št. 
enot 

DEXi at 

software.informer 
1 (20 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

DPL 0 (0 %) 1 (20 %) 0 (0 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

D-SIGHT 0 (0 %) 1 (20 %) 0 (0 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

Expert Choice 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (20 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

GeNle 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (20 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

GMAA 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (20 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

HIPRE 0 (0 %) 1 (20 %) 0 (0 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

Hiview 0 (0 %) 1 (20 %) 0 (0 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

Hugin Expert 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (20 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

IDSS Poznañ 
(JAMM, jMaf, 

jRank, 

VisulaUTA, ...) 

0 (0 %) 0 (0 %) 1 (20 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

Logical 

Decisions 
0 (0 %) 0 (0 %) 1 (20 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

Mathematica 0 (0 %) 2 (40 %) 0 (0 %) 3 (60 %) 0 (0 %) 5 24 

M-MACBETH 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (20 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

LibreOffice.org 

Calc 
0 (0 %) 0 (0 %) 1 (20 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

MakeItRational 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 4 (80 %) 1 (20 %) 5 24 

MATLAB 1 (20 %) 0 (0 %) 1 (20 %) 3 (60 %) 0 (0 %) 5 24 

Microsoft Excel 4 (67 %) 1 (17 %) 0 (0 %) 1 (17 %) 0 (0 %) 6 24 

Netica 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (20 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

OpenOffice.org 

CALC 
0 (0 %) 0 (0 %) 1 (20 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

Precision Tree 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (20 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

Prime Decisions 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (20 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

R 0 (0 %) 1 (20 %) 0 (0 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 
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Podvprašanja 

Pogosto 

(1) 

Občasno 
(2) 

Smo 

testirali 

(3) 

Nikoli 

(4) 

Ne vem (5) 

Veljavni 
Št. 
enot 

TreeAge Pro 1 (20 %) 1 (20 %) 0 (0 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

TreePlan 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (20 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

Vanguard Studio 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (20 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

V.I.S.A 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (20 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

Visual 

PROMETHEE 
0 (0 %) 0 (0 %) 1 (20 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

Web-HIPRE 1 (20 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 3 (60 %) 1 (20 %) 5 24 

Drugo: 1 (33 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (33 %) 1 (33 %) 3 24 

Drugo: 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (50 %) 1 (50 %) 2 24 

Drugo: 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (50 %) 1 (50 %) 2 24 

 

8. Naložite datoteko s potrebami, ki ste jih opazili in bi Vam koristile pri delu v zvezi z 

odločanjem. Kaj bi potrebovali oziroma katere informacijske izboljšave bi predlagali na 

področju večkriterijskega odločanja? Opišite opažene želje in predloge za iskane 

kriterije.  
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Priloga 3: SPLETNI VIRI IN ORODJA ZA ODLOČANJE 

Organizacije na spletu ponujajo orodja in podporne sisteme. 

Tuji viri znanja za pomoč pri odločanju na spletu, kot jih navaja Fitzgerlald (2002, 

114−115), so: 

- www.afradford.co.uk/index.htm, za informacije o konferencah in odločanju, 

- www.thinbook.com, članki, ameriške knjige, ki jih je možno kupiti,  

- http://dssresources.com, sistemi za podporo odločanju, za članke, slovarje, računalniško 

inteligenco, procesni re-enginiring, znanost itd, 

- www.dwinfocenter.org, za specializirano za odločanje v skladiščih, 

- www.naturalstep.org, za trajnostna znanja. 

Članki, knjige in sredstva za načrtovanje odločanja, kot jih opiše Fitzgerlald (2002, 

115−116), so: 

- www.treeage.com/products/rsrc.htm, odločitvene analize in za akademske in komercialne 

strani na: www.sjdm.org/related−links.html, 

- http://www.hrdq.com/default.htm, za odločanje in reševanje problemov,  

- www.smartdraw.com/drawing/orgcharts/resources, za uporabo grafike za organizacijske 

sheme, tudi ribji diagram. 

Združenja in organizacije na internetu, ki ponujajo gradivo za lažje odločitve, navaja 

Fitzgerlald (2002, 116−117): 

- www.abcbenchmarking.com, združenje za Benchmarking − za primerjalne analize, 

- faculty.fuqua.duke.edu/daweb, tečaji za odločitvene analize, članki, abstrakti, 

- www.dw-institute.com, inštitut za skladiščenje, industrijske tipične aplikacije za skladišča,  

- http://www.uky.edu/BusinessEconomics/dssakba/periodcl.htm, mednarodna združba za 

podporne sisteme pri odločanju na različnih področjih, 

- http://www.sjdm.org/index.shtml, tečaji za odločanje, organizacije, literatura, 

- www.psy.uva.nl/ResEdu/EADM/home.html, konference, normativi, teorije za odločanje. 
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Priloga 4: FAZE ODLOČITVENEGA PROCESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1a: Faze odločitvenega procesa 

Vir: Bohanec 2012, 20. 
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Priloga 5: VEČPARAMETRSKI ODLOČITVENI MODEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2a: Večparametrski odločitveni model 

Vir: Petrič 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3a: Hierarhična razvrstitev odločitvenih spremenljivk 

Vir: Biloslavo in Prevodnik 2007, 62. 
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Priloga 6: VREDNOTENJE IN ANALIZA ALTERNATIV Z MODELIRANJEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4a: Vrednotenje in analiza alternativ z modeliranjem 

Vir: Bohanec 2012, 23. 
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Priloga 7: DELITEV INFORMACIJSKE PODPORE PRI VEČPARAMETRSKEMU 

ODLOČANJU 

 

 

 

 

 

 

Slika 5a: Delitev večparametrskih metod za odločanje 

Vir: Bohanec 2009, 87.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6a: Delitev računalniških programov za večparametrsko odločanje 

Vir: Bohanec 2009, 87. 
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Priloga 8: MODELIRANJE ODLOČANJA; ODLOČITVENO DREVO 

 

           10 d.e. 

 

           

           2 d.e. 

 

 

           15 d.e. 

 

                           -1 d.e. 

                      Izid 

Slika 7a: Odločitveno drevo 

Vir: Biloslavo in Prevodnik 2007, 30 

Legenda:  

Kvadrat: točka odločitve, kjer izberemo poslovalnico, odločitveno vozlišče. 

Krog: točka stanja, kjer računamo izide glede na oceno verjetnosti in posledico nekega stanja 

(njen izid), dogodkovno vozlišče. 
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Slika 8a: Odločitveno drevo za izračun vrednosti popolne informacije 

Vir: Bohanec 2012, 68. 

Legenda:  

Trikotnik: končno vozlišče-posledice odločitev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9a: Izračunano odločitveno drevo 

Vir: Bohanec 2012, 63. 
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Slika 10a: Odločitveno drevo za stopenjsko odločitev o uvajanju izdelka 

Vir: Bohanec 2012, 64. 
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Priloga 9: DIAGRAMI VPLIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11a: Diagram vpliva 

Vir: Bohanec 2012, 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12a: Zgradba diagramov vpliva 

Vir: Bohanec 2012, 73 
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Priloga 10: MEDSEBOJNO KOMBINIRANJE METOD, ODLOČITVENO DREVO IN 
VEČPARAMETRSKI MODEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13a: Odločitveno drevo in večparametrski model 

Vir: Bohanec 2012, 216. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14a: Večparametrski model in odločitveno drevo 

Vir: Bohanec 2012, 217. 


