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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je raziskati vpliv dejavnikov managementa informacijsko–

komunikacijskih projektov na uspešnost njihove realizacije z vidika stroškov v organizacijah. 

V empiri�nem delu magistrske naloge je sodelovalo 79 anketirancev – mikro, malih in srednje 

velikih organizacij – s kadrovskim potencialom od deset do dvesto petdeset zaposlenih. Za 

zbiranje podatkov in informacij smo oblikovali anonimni vprašalnik, na katerem smo 

zasnovali kvantitativno raziskavo. Iz izidov statisti�ne analize je razvidno, da stopnja 

planiranja in organiziranja ter na�in kontroliranja informacijsko–komunikacijskih projektov 

ne vplivata na stroške projekta. Ugotovili smo, da dokumentiranost postopkov dela in 

merljivost postavljenih ciljev ter motiviranje projektnega tima pomembno vplivajo na stroške 

informacijsko–komunikacijskih projektov. Na podlagi ugotovitev raziskave so podani 

predlogi in priporo�ila za management informacijsko–komunikacijskih projektov, za 

uspešnost njihove realizacije z vidika stroškov. Izidi raziskave s priporo�ili za izboljšanje 

bodo koristni za vse tiste organizacije v katerih se sre�ujejo z informacijsko–

komunikacijskimi projekti. 

Klju�ne besede: anketa, informacijsko–komunikacijska tehnologija, management, 

management projektov, podjetja, raziskava, stroški, uspešnost.  

SUMMARY 

 

The master thesis aim is to research the impact of information–communication technology 

project management factors in achieving project success in terms of costs in organizations. In 

the empirical part of the master thesis we present quantitative research which includes 79 

interviewees – micro, small and medium-sized organizations – with ten to two hundred fifty 

employee personnel potential. An anonymous questionnaire was formed for data and 

information collecting. The results of statistical analysis show that planning, the organizing 

level and manner of controlling do not effect on information–communication technology 

projects costs. We found out that documented work procedures, objectives measurability and 

project team motivation have an impact on information–communication projects costs. Based 

on the research findings we prepared proposals and references for management information–

communication projects, for realisation successfulness from costs aspect. The results of our 

research could be beneficial for all organizations working with information–communication 

projects. 

 

Key words: costs, information–communication technology, management, organizations, 

project management, successfulness, survey. 
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1 UVOD 

Magistrsko delo sestavljajo štiri poglavja, ki strukturirano predstavljajo izvedeno empiri�no 

raziskavo o vplivu dejavnikov managementa IKT-projektov na uspešnost njihove realizacije z 

vidika stroškov. 

Uvodno poglavje opredeljuje raziskovalni problem, teoreti�na izhodiš�a, namen in cilje, 

hipoteze, metode raziskovanja ter predpostavke in omejitve raziskave. 

Drugo poglavje predstavlja teoreti�ni del magistrske naloge na podlagi pregleda doma�e in 

tuje literature ter analize primarnih in sekundarnih dokumentov. Analiziramo razli�ne 

ugotovitve iz raziskav razli�nih avtorjev. Predstavlja projekte, IKT-projekte in njihovo 

uspešnost, splošni management, management projektov. Poudarek poglavja je na dejavnikih 

managementa projektov in njihovem pomenu za uspešnost z vidika stroškov. Poglavje 

zaklju�ujemo s povzemanjem dosedanjih raziskav s podro�ja managementa projektov v 

Republiki Sloveniji ter povzetkom teoreti�nih ugotovitev. 

Tretje poglavje tvori empiri�ni del magistrske naloge. Namen poglavja je predstaviti na�in 

zbiranja podatkov, vzorec, statisti�ne metode za obdelavo podatkov ter spremenljivke, ki so 

nastopale v raziskavi. Poglavje predstavlja raziskavo, obdelavo, analizo in interpretacijo 

pridobljenih podatkov, temeljne ugotovitve, izide preverjanj hipotez ter povzetek empiri�nih 

ugotovitev. Poglavje zaklju�imo s povzetkom empiri�nih ugotovitev ter predlogi za za 

izboljšanje managementa IKT-projektov. 

Zadnje, �etrto poglavje, zajema zaklju�ne ugotovitve, prispevek k znanosti in predloge za 

nadaljnje raziskovanje. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoreti�nih izhodiš� 

Iz študije Chaos report 1995, opravljene v Združenih državah Amerike na podro�ju 

informacijsko-komunikacijske tehnologije leta 1995, je razvidno, da je bilo 31 % projektov 

prekinjenih, ve� kot 50 % projektov pa je za 189 % prekora�ilo na�rtovano prvotno (o)ceno. 

Najpogostejši vzroki za neuspeh IKT-projektov so: slabo obvladovanje in na�rtovanje 

projekta, slabo na�rtovanje financ ter nezadostna vklju�enost oziroma šibka podpora v projekt 

vklju�enih top managerjev (Whittaker 1999, 23–30). Podobne izide 10 let kasneje daje tudi 

raziskava Chaos summary 2009, iz katere je razvidno, da je bilo le 32 % vseh projektov 

realiziranih pravo�asno, 44 % projektov se je sre�evalo s prekora�itvijo terminskega plana in 

prora�una, 24 % projektov pa je bilo prekinjenih še pred implementacijo in v praksi sploh 

niso zaživeli (The Standish Group International 2009). Podobno trdi Vre�ko (2009), da se 

samo 30 % projektov zaklju�i pravo�asno . 
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�e želijo v podjetjih in drugih organizacijah ostati konkuren�ni, naj bi se prilagajali razmeram 

na svetovnem tržiš�u ter razvijali in uveljavljali novosti, ki jim omogo�ajo preživeti. Po 

Kova�i�u in Ilgu (2006) je prenova poslovnih procesov uspešna ob ustrezno usposobljenih in 

motiviranih kadrih ter ob uporabi sodobne IKT. Iz tega razloga postajajo projekti in 

management projektov vedno bolj pomembna sestavina konkuren�ne zmožnosti organizacij. 

Management projektov tako postaja ena izmed klju�nih sestavin za konkuren�nost organizacij 

(Semoli� 2003, 12). 

Razumevanje managementa projektov je vezano na skupno vlogo in medsebojno povezanost, 

ki jo imajo projekti in management (Hauc 2007, 221). Management je lahko proces vodenja 

podjetja k izidom ali oznaka za osebo – managerja, ki vodi poslovanje podjetja. Planiranje, 

organiziranje, vodenje in kontroliranje pa so obi�ajno štiri temeljne naloge managerjev (Kralj 

1998, 13–16).  

Semoli� (2001, 22–23) ugotavlja, da obstajata dva glavna tipa poslovnih procesov, za katere 

je potrebno v današnjem družbenem okolju zagotoviti ustrezen management poslovnih 

procesov, in sicer ponavljajo�i procesi, ki so zna�ilni za poslovne procese, kjer se sre�ujemo s 

serijsko, masovno in podobnimi tipi proizvajanja in imamo opravka s kontinuiranimi procesi, 

ter enkratni poslovni procesi, katere imenujemo tudi projekti. So neponavljajo�i se procesi, 

preko katerih uresni�ujemo enkratne smotre ali cilje. 

V teoriji obstajajo razli�ne definicije projekta. Kerzner (2009, 2–3) opredeljuje projekt kot 

skupek aktivnosti in nalog s to�no dolo�enimi smotri in cilji, ki naj bi bili doseženi v okviru 

dolo�enega �asa, stroškov, kakovosti in za katerega se rabijo �loveški in ne�loveški viri (npr. 

denar, ljudje, oprema ipd.). 

Doseganje poslovnih izidov s projekti, ki so sredstvo, s katerim realiziramo strategije in 

razvojne cilje organizacije, imenujemo management projektov (Žurga 2004, 49). 

Management projektov je uporaba znanj, veš�in, tehnik in orodij v projektnih aktivnostih z 

namenom obvladovanja projekta. Obvladovanje projekta vsebuje prepoznavanje zahtev in 

pri�akovanj udeležencev projekta, natan�no definiranje ciljev projekta ter uravnoteženje in 

prepoznavanje dejavnikov �asa, koli�ine, kakovosti in stroškov, ki vplivajo na kakovost 

projekta (�esen in Kern 2008, 8; PMI 2008, 8). 

Management projektov obsega planiranje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje nalog za 

doseganje zastavljenih smotrov in ciljev  projekta (Kerzner 2009, 4). 

Hauc (2007, 241–253) opredeljuje planiranje kot proces za dolo�itev projekta in priprave 

projektnega plana, ki ga izvajamo pred za�etkom in ob vsaki kontroli izvajanja projekta.  

Planiranje je kriti�na sestavina uspešnosti projekta, ki zmanjšuje stroške in skupen �as ter 

pove�uje kakovost projekta (Marki� 2008, 67).  
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Organiziranje pomeni urejanje struktur in procesov, ki omogo�ajo uresni�itev na�rtov 

organizacije (Kralj 1998, 15). Z dobro strukturirano in organizirano projektno 

organiziranostjo bo management projektov bolj u�inkovit. Je ena izmed struktur 

organiziranosti, ki je v podporo za vodenje in izvajanje projektov v okviru organizacije. Njen 

namen je medsebojno usklajevanje zadostnih zmogljivosti (npr. ljudi, materialov, opreme, 

finan�nih sredstev ipd.), ki so zahtevane v projektu, da bi dosegli njegove smotre in cilje 

(Hauc 2007, 327–335). 

Vodenje lahko opredelimo kot vpliv na ljudi skozi komunikacijo. Usmerjeno je v ljudi in v 

njihovo izvajanje aktivnosti, da bi se dosegli zastavljeni smotri in cilji projekta v okviru 

planiranih stroškov, �asa in kakovosti. Naloga vodenja je, da se pripravijo smernice vodenja 

ljudi, da bo delo projektnega tima �im produktivnejše. Uspeh projekta je mnogokrat odvisen 

od motiviranosti projektnega tima, zato naj bi uspešen manager projekta poznal in obvladal 

tehnike in stile vodenja (Stare 2004a, 190–192). 

Pu�ko (2006, 1–4) kontroliranje opredeljuje kot spremljanje podatkov o delovanju 

organizacije v skladu z na�rtovanim, ugotavljanje odmikov in ukrepanje, �e prihaja do le teh. 

Kontroliranje je proces merjenja napredka pri doseganju smotrov in ciljev, vrednotenja 

vzrokov za odmik od na�rtovanega in dolo�anje ukrepov pri odmikih ter proces korigiranja 

nenaklonjenih trendov delovanja (Kerzner 2009, 193). Pri kontroli izvajanja posameznega 

projekta je klju�no, da management naredi analizo o izvajanju aktivnosti v planiranih rokih, 

stroških, v okviru planiranih virov in da je dosežena predvidena kakovost izida (Hauc 2007, 

314). 

V zadnjih 50 letih je uspešnost managementa projekta nerazdružljivo povezana s tako 

imenovanim »železnim trikotnikom«, ki vsebuje dejavnike �asa, stroškov in kakovosti, kar pa 

ni presenetljivo, saj so to dejavniki, ki se vseskozi pojavljajo tudi v definiciji managementa 

projekta (Attkinson 1999, 337). 

U�inkovit management projektov se nanaša na ustaljen na�in delovanja in obnašanja 

managerjev v organizaciji. Gre za medsebojno povezane dejavnike planiranja, organiziranja, 

vodenja, kontroliranja, koordiniranja, motiviranja in informiranja ter vlog managerjev v 

organizaciji (Marki� 2008, 17). 

Hauc (2007, 40–41) poudarja, da je potrebno razlikovati med uspešnostjo in u�inkovitostjo. 

Uspešen projekt opredeljuje kot projekt, s katerim smo uspešno ustvarili želeno zamisel in 

namen, in to u�inkovito, kar pomeni v planiranih rokih, stroških in kakovosti. 

Obvladovanje stroškov projekta obsega procese, ki so potrebni za planiranje, ocenjevanje in 

kontroliranje stroškov, da lahko kon�amo projekt v okviru dogovorjenega prora�una (�esen 

in Kern 2008, 8; PMI 2008, 145).  
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1.2 Namen, cilji in hipoteze 

V magistrski nalogi smo ugotavljali, kateri dejavniki managementa IKT-projektov vplivajo na 

uspešnost njihove realizacije z vidika stroškov ter nakazali možne razrešitve za izboljšanje 

stanja. 

Cilji magistrske naloge: 

1) V teoreti�nem delu raziskave smo, po pregledu doma�e in tuje relevantne literature in 

analizi primarnih ter sekundarnih dokumentov, kriti�no obravnavali dosedanje raziskave o 

managementu projektov v organizacijah ter njegov pomen za uspešnost z vidika stroškov 

izvedbe. 

2) V empiri�nem delu raziskave smo izvedli anketiranje ter obravnavali pridobljene podatke 

in informacije, da smo ugotovili, ali dejavniki managementa projektov v podjetjih, v katerih 

so se odlo�ili za razvoj ali prenovo IKT, statisti�no zna�ilno vplivajo na uspešnost teh 

projektov z vidika stroškov izvedbe. 

3) Na podlagi ugotovitev empiri�nega dela raziskave smo oblikovali predloge za izboljšanje 

managementa IKT-projektov. 

Na podlagi opredelitve obravnavanega problema in prou�ene literature smo formirali 

naslednje hipoteze, ki smo jih testirali v raziskavi: 

– H1: Stopnja planiranja IKT statisti�no zna�ilno vpliva na stroške projekta. 

– H2: Stopnja organiziranja IKT statisti�no zna�ilno vpliva na stroške projekta. 

– H3: Na�in vodenja IKT statisti�no zna�ilno vpliva na stroške projekta. 

– H4: Na�in kontroliranja IKT statisti�no zna�ilno vpliva na stroške projekta. 

1.3 Predvidene metode raziskovanja 

V teoreti�nem delu magistrske naloge smo preu�ili relevantno strokovno in znanstveno 

literaturo o projektih, IKT-projektih, življenjskem ciklu projektov, uspešnosti IKT-projektov, 

splošnem managementu in managementu projektov. 

V empiri�nem delu magistrske naloge smo izvedli raziskavo, v katero so bili vklju�eni 

zaposleni 2.400 podjetij s kadrovskim potencialom med 10 in 250 zaposlenimi, ki so se lotili 

prenove informacijsko-komunikacijskih sistemov na projekten na�in. Za zbiranje podatkov in 

informacij smo oblikovali anonimni vprašalnik, na katerem smo zasnovali kvantitativno 

raziskavo. Vprašanja so bila zaradi lažje obdelave razdeljena v smiselne vsebinske sklope. 

Prvi sklop je bil namenjen splošnim vprašanjem o velikosti podjetja in pripadnosti 

posameznim statisti�nim regijam. Sledili so vsebinski sklopi vprašanj, ki se nanašajo na 

dejavnosti managementa projektov, in sicer: planiranje, organiziranje, vodenje in kontrolo 
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IKT-projektov. Vprašalnik je vseboval tudi sklop vprašanj, ki se nanašajo na realizacijo IKT-

projektov. Vprašanja smo dopolnili še z osnovnimi sociodemografskimi podatki o 

anketiranih. Vprašalnik smo za 30-dnevno obdobje elektronsko posredovali zaposlenim 

izbranih podjetij, ki so bili udeleženci IKT-projektov. Pred tem smo vsebinsko uporabnost 

vprašalnika preverili na manjšem številu podjetij (tri), ki kasneje niso bila vklju�ena v 

raziskavo. 

Z raziskavo smo preverjali vpliv posameznih dejavnikov managementa projektov na njihovo 

uspešnost z vidika stroškov. Podatke smo statisti�no analizirali s pomo�jo aplikacije SPSS in 

poleg demografske, opravili še komponentno in regresijsko analizo.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve  

Raziskava o managementu IKT-projektov in njihovi uspešnosti je temeljila na slede�ih 

predpostavkah: 

 – Management IKT-projektov v mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih še ni dovolj 

raziskan, zato je raziskavo vredno opraviti. 

– Dejavniki managementa projekta imajo statisti�no pomemben vpliv na stroške projekta. 

– Stroški izvedbe IKT-projekta so pomemben kriterij uspešnosti projekta. 

– Izklju�itev drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na stroške IKT-projektov, kot so 

podporno okolje in stopnja zrelosti managementa, ne bo zmanjšalo kredibilnosti 

raziskave. 

– Pridobivanje podatkov in informacij z  vprašalnikom je najprimernejši na�in za izvedbo 

empiri�ne raziskave. 

– Predpostavljali smo tudi, da bo anketa uspešno izvedena, v naklju�no izbranih 

organizacijah pa bodo pripravljeni sodelovati. 

V raziskavi o managementu IKT-projektov in njihovi uspešnosti so se pojavljaje naslednje 

vsebinske in metodološke omejitve: 

– Literatura in viri so bili izbrani subjektivno. 

– Raziskava se je omejevala le na dejavnike managementa projektov, ki pomembno 

vplivajo na stroške izvedbe IKT-projektov, ni pa vklju�evala drugih dejavnikov, ki 

vplivajo na stroške izvedbe IKT-projektov.  

– Vzorec v raziskavi je bil omejen na izbrana mikro, majhna in srednje velika podjetja iz 

Slovenije s kadrovskim potencialom med 10 in 250 zaposlenimi. Mikro podjetja, katerih 

število zaposlenih je manjše od 10, in velika podjetja, so bila izlo�ena iz vzorca. Velikost 

vzorca in na�in njegove izbire zagotavljata verodostojnost podatkov, ustrezen nivo 

veljavnosti in zanesljivosti raziskave. 

– Podatke smo zbrali z vprašalnikom, kjer so prevladovala vprašanja zaprtega tipa z 

vnaprej pripravljenimi odgovori. Takšen na�in zbiranja podatkov je po eni strani slabost, 
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saj je vedno podano le omejeno število odgovorov, po drugi strani pa je uporaba vprašanj 

zaprtega tipa najprimernejša za kvantitativno raziskavo. 

– Kot omejitev navajamo tudi velikost vzorca, saj je anketo pravilno in v celoti izpolnilo 79 

anketirancev. 

– Obstaja možnost, da kontaktne osebe, ki so prejele anketni vprašalnik, niso bile udeležene 

v IKT-projektih. 
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2 MANAGEMENT PROJEKTOV IN NJIHOVA USPEŠNOST 

Namen poglavja je predstaviti splošne pojme o projektih, IKT-projektih, življenjskem ciklusu 

projektov, splošnem managementu ter managementu projektov. Obravnavani pojmi in njihov 

pomen bodo izto�nica za razpravo o managementu IKT-projektov ter njegovi uspešnost z 

vidika stroškov izvedbe IKT-projektov v mikro, majhnih, srednjih in velikih podjetjih. 

Pregledali, analizirali in kriti�no obravnavali smo dosedanje raziskave o managementu 

projektov v organizacijah in njihove izide o vplivu dejavnikov managementa projektov na 

izide projektov v Republiki Sloveniji. Teoreti�na spoznanja in analize izidov predhodnih 

raziskav so nam služile za izvedbo empiri�nega dela naloge – izvedbo raziskave o 

managementu IKT-projektov in njihovi uspešnosti z vidika stroškov izvedbe. 

2.1 Projekti in IKT-projekti 

V tem poglavju bomo predstavili splošne pojme o projektu, IKT-projektu, življenjskem 

ciklusu IKT-projektov ter pojme o uspešnosti in u�inkovitosti IKT-projektov. 

2.1.1 Projekti 

V teoriji obstajajo razli�ne definicije projekta. Kerzner (2009, 2–3) projekt opredeljuje kot 

skupek aktivnosti in nalog s to�no dolo�enimi cilji, ki naj bi bili doseženi v okviru dolo�enega 

�asa, stroškov, kakovosti in za katere se rabijo �loveški in ne�loveški viri (npr. denar, ljudje, 

oprema ipd.). 

PMI, Ameriški  inštitut za management projektov, projekt opredeljuje kot prizadevanje za 

uresni�itev edinstvenega izdelka, storitve ali procesa znotraj �asovnega okvirja. �asovni okvir 

pomeni, da ima vsak projekt svoj za�etek in konec. Konec projekta dosežemo, ko realiziramo 

smotre in/ali cilje projekta ali ko projekt prekinemo. Znotraj �asovnega okvirja se formira 

projektna skupina, ki se po kon�anju projekta razide in prejme nove zadolžitve (�esen in Kern 

2008, 5). 

Projekt je enkratna, zahtevna in kompleksna skupina nalog, ki naj bi bila zaklju�ena v 

dolo�enem roku, dosegla naj bi vnaprej dolo�ene in kasneje postavljene smotre in/ali cilje ter 

upoštevala vse podane in kasneje odkrite omejitve. Enkratnost projekta je v tem, da ne gre za 

nalogo, ki bi se izvajala trajno, temve� naj bi bila opravljena v dolo�enem �asu. Zahtevnost 

projekta se kaže z zahtevno vsebino, pogosto pa tudi z delom velike skupine razli�nih 

strokovnjakov katerih delo je potrebno koordinirati. Zahtevnost projekta pove�uje natan�na 

kontrola stroškov ter koordinacija tehni�nih pripomo�kov. Projekt je kompleksen, ker je 

sestavljen iz ve� delov, ki so med sabo povezani in soodvisni, zato naloge ni mogo�e 

razreševati po delih ampak celovito (Solina 1997, 23–24). 
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Turner in Müller (2003, 3) projekt definirata kot za�asno organizacijo, ki so ji dodeljeni viri 

za management tveganj v projektu in potrebe po povezovanju, da bi se dosegli zastavljeni 

smotri in/ali cilji. 

Projekt je zaklju�en proces oblikovanja in izvajanja dolo�enih nalog – aktivnosti, ki so 

medsebojno logi�no povezane, da bi dosegle posamezne smotre ali cilje projekta (Hauc 2007, 

61). Vsebuje nove in neznane naloge, privede do spremembe v vsakdanjem delu ali pogojih 

ljudi, ob pravem �asu zahteva ljudi z razli�nimi znanji, ki obi�ajno ne delajo skupaj in je 

�asovno omejen (Hauc 2007, 28). 

Marki� (2008, 12–13) pravi, da je projekt enkraten proces, ki ima dolo�en za�etek in konec, 

natan�no dolo�ene cilje, smoter ter (obi�ajno) prora�un. Ugotavlja tudi druge zna�ilnosti 

projekta kot: prinaša tveganje in negotovost, kakovost je vnaprej dolo�ena, struktura 

organiziranosti in timi so za�asni, na izide ima velik vpliv družbeno okolje, je inovacijski 

proces, razrešuje probleme itd.  

Projekti se med seboj razlikujejo, zato jih je mogo�e razvrstiti na ve� na�inov. V teoriji in 

praksi ni enotnih kriterijev, niti enotne razvrstitve projektov. Delimo jih lahko glede na: 

dejavnosti v kateri se projekt izvaja, namen, objekt projekta, na�in izvedbe, trajanje, 

ekonomiko, prizadevanje izvajalcev, kompleksnost, lokaciji objekta, glede na okolje v 

katerem nastajajo ipd. (Hauc 2007, 70). Rozman in Stare (2008, 10–11) omenjata delitev 

glede naro�nika projekta (posameznik, podjetje, porabnik, država itd.) ter glede na u�inek 

projekta (izdelek, storitev ali proces).  

Projekti zadnjih dveh stoletij so zaznamovali izboljšanje trgovanja, vplivali na rast 

prebivalstva ter vzpon gospodarstva. Izidi projektov iz devetnajstega in dvajsetega stoletja so 

pripomogli k izboljšanju življenjskih pogojev ljudi, kar je posledi�no vplivalo tudi na splošno 

dobrobit družbe (Cleland in Lewis 2006, 15–16). 

Marki� (2006, 3) kot koristi projektov omenja ve�jo konkuren�nost, razpoznavnost, 

izboljšave in višjo kakovost. Projektno sodelovanje z razli�nimi strokami prinaša ve� znanja 

in veš�in. Sodelujo�i bi lahko pridobili izkušnje o delu z ljudmi, vodenju, planiranju, izvedbi, 

kontroliranju, motiviranju, kakovosti in o dobaviteljih. Med življenjskim ciklusom projekta 

managerji sprejemajo razli�ne vrste odlo�itev, ki jim pomagajo lo�iti pomembno od 

nepomembnega. 

Projekti in management projektov postajajo vedno bolj pomembne sestavine konkuren�ne 

zmožnosti organizacij. Management projektov tako postaja ena izmed klju�nih sestavin za 

konkuren�nost organizacij (Semoli� 2003, 12). 
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2.1.2 IKT-projekti 

Projekt je v vseh fazah, od nastajanja do realizacije, povezan z IKT v smislu uporabe 

tehnologije in metod pri delu na projektu. V projektni tim naj bi bili vklju�eni IKT-

strokovnjaki, saj so možnosti in razrešitve, ki jih IKT ponuja pogosto klju�ne za na�rtovanje 

in izvedbo projektov (Zakrajšek 2011, 142). 

IKT je skupen izraz za nabor najrazli�nejših ra�unalniških, informacijskih in komunikacijskih 

naprav (strojna oprema), aplikacij (programska oprema), omrežij (Internet) in storitev (Inštitut 

za informatiko 2011). Omogo�a zbiranje, obdelavo, shranjevanje, distribucijo in izmenjavo 

podatkov (Gradišar, Jakli� in Turk 2007, 62). Procesi, izdelki in storitve s podro�ja IKT so 

pomembno gonilo rasti produktivnosti in storilnosti organizacij v vseh – gospodarskih in 

negospodarskih dejavnostih (European Commission 2011). Po ocenah Službe Vlade RS za 

lokalno samoupravo in regionalno politiko (2007), elektronske vsebine in storitve pomembno 

vzpodbujajo negospodarske dejavnosti, hkrati pa prispevajo tudi k razvoju gospodarskih 

dejavnosti in turizma. 

Po Kova�i�u in Ilgu (2006) je IKT klju�ni dejavnik, ki ima pomembno vlogo pri prenovi 

poslovnih procesov. Od IKT v organizacijah pri�akujejo npr. dvig kakovosti, znižanje 

stroškov in skrajševanje �asa izvajanja aktivnosti. Prenova poslovnih in drugih procesov je 

uspešna le ob ustrezno usposobljenih in motiviranih kadrih ter ob uporabi sodobne 

informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

Razprave o tem, kakšna je dejanska vrednost in pomen IKT v organizaciji, so vse pogostejše 

tako v akademskih kot v poslovnih krogih. Raziskava podjetja Coleman Parkes, ki jo je v letu 

2009 naro�il Intel, odkriva, da so direktorji informacijske organizacijske enote optimisti�ni 

glede predvidenih naložb v IKT. �eprav so se udeleženci raziskave strinjali, da v trenutnih 

gospodarskih razmerah obstaja nevarnost prenagljenega zmanjševanja izdatkov, jih ve� kot 70 

% napoveduje, da bodo za nakup strojne in programske opreme ter inovacijske projekte 

namenili enak ali ve�ji znesek kot leto poprej (Agencija NET 2009).  

Raziskovalno podjetje International Data Corporation (IDC) in Microsoft sta objavila izide 

svetovnega merjenja prispevka panoge IKT lokalnim gospodarstvom. Raziskava je pokazala, 

da naj bi izdatki IKT v Evropski uniji v letu 2009 dosegli 305 milijard evrov, s pri�akovano 

povpre�no letno rastjo 2,1 %, do leta 2013 pa se bodo pove�ali na skoraj 350 milijard evrov. 

Do leta 2013 se bo delež IKT v BDP-ju pove�al z 2,6 na 2,8 % (Microsoft 2009). 

Tako kot vsi ostali projekti so tudi IKT-projekti poslovni, le da vklju�ujejo informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo. IKT-projekti so hkrati tudi investicijski projekti in organizaciji 

prinašajo donos. Povezani so s strategijo podjetja ali druge organizacije, zato naj bi bili smotri 

in cilji projekta usklajeni s strateškimi namerami (Štempiher 2010). 
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Prenova ITK je ena zahtevnejših in kompleksnejših investicij, ki se jih v organizacijah 

lotevajo na projekten na�in. Organizacije vstopajo v IKT projekte iz tehnoloških razlogov 

(npr. zastarela ra�unalniška, programska in telekomunikacijska oprema, internet ipd.), zaradi 

prenove poslovnih procesov, katerim stari naj ne bi ve� sledili, ter zaradi vpliva trga, ki sili k 

pove�anju produktivnosti in ve�ji prilagodljivosti poslovanja (Štempiher 2004). 

2.1.3 Življenjski cikel projekta 

Vsak projekt naj bi imel svoj za�etek in konec. Delovanje projekta poteka v ve� fazah, ki so 

od projekta do projekta podobne ne pa enake. Te faze in njihovo zaporedje predstavljajo 

življenjski cikel projekta oz. potek projekta (Rozman in Stare 2008, 17).  

Kerzner (2009, 68–71) pravi, da ima vsak program, projekt, storitev ali izdelek dolo�ene faze 

razvoja, imenovane tudi faze življenjskega cikla. Razumevanje faz omogo�a vršnim 

managerjem boljšo kontrolo nad viri organizacije in spremljanje doseganja smotrov in ciljev. 

Zaradi kompleksnosti projektov obstajajo v panogah, in celo v organizacijah znotraj panoge, 

razli�na pojmovanja posameznih faz življenjskega cikla projekta. V osnovi pa opredeli 

naslednje faze življenjskega cikla projekta: 

− zasnova, 

− planiranje, 

− testiranje, 

− implementacija in 

− zaklju�ek. 

Faza zasnove se pri�ne z zamislijo o projektu. Vklju�uje pripravo analiz tveganja, 

preu�evanje vpliva projekta na �as, stroške in kakovost projekta ter vire organizacije. V zazi 

planiranja se podrobneje opredeli projekt. Pripravi se terminski plan, prora�un projekta, 

pri�akovana kakovost projekta, glede na razpoložljivost virov v organizaciji. Prav tako se 

pripravi za�etna dokumentacija za vzpostavitev projektnega sistema. Faza testiranja je zadnja 

faza pred pri�etkom projekta v kateri naj bi bila pripravljena in zaklju�ena vsa potrebna 

dokumentacija. V �etrti fazi, fazi implementacije, sledi celotna izvedba projekta in njegovo 

vklju�evanje v organizacijo. Medtem ko zadnja faza, faza zaklju�ka, vklju�uje predajo izidov 

projekta naro�niku (Kerzner 2009, 68–71). 

Kerzner (2009, 71–73) navaja kot primer življenjski cikel ra�unalniškega programiranja, ki 

lahko traja le 12 mesecev, saj se ra�unalniška tehnologija hitro spreminja. Omenjen 

življenjski cikel vklju�uje pet zna�ilnih faz projekta: zasnovo, planiranje, opredelitev in 

oblikovanje, implementacijo ter osvojitev (Slika 1). 
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zasnova planiranje opredelitev in 
oblikovanje 

implementacija usvojitev 

 
 
 
 
 
                                                            

                                                     �as                                                 konec 
Slika 1:    Opredelitev življenjskega cikla projekta 

Vir: prirejeno po Kerzner 2009, 73. 

Faze projekta se med seboj prekrivajo. Število in nazivi faz se razlikujejo glede na velikost, 

kompleksnost, obseg tveganj, denarni tok, zato ni mogo�e opredeliti idealnega življenjskega 

cikla za vse projekte (�esen in Kern 2008, 20–22). 

Opisi življenjskega cikla projektov so lahko splošni ali pa zelo podrobni, ve�ina pa ima nekaj 

skupnih zna�ilnosti, in sicer: 1) obseg stroškov in kadrovanja je v za�etku majhen, v vmesnih 

fazah doseže vrh in za�ne upadati, ko se projekt bliža koncu (Slika 2), 2) tveganje za 

nedoseganje smotrov in ciljev je najvišje na za�etku projekta in se zmanjšuje z nadaljevanjem 

projekta in 3) vpliv udeležencev na kon�en izid projekta je najvišji na za�etku in se zmanjšuje 

v nadaljevanju, ko stroški sprememb naraš�ajo (Slika 3) (�esen in Kern 2008, 20–21). 
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Slika 2:    Obseg stroškov in kadrovanja v življenjskem ciklu projekta 

Vir: Prirejeno po �esen in Kern 2008, 21. 
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�as projekta 

Slika 3:    Vpliv udeležencev in �as projekta 
Vir: Prirejeno po �esen in Kern 2008, 21. 

Poznavanje življenjskega cikla projekta je pomembno, saj se po njem razlikujejo procesi in 

dejavnosti managementa projektov, vloge, odgovornosti, udeleženci, znanja ipd. Prav tako v 

razli�nih fazah nastajajo razli�ni izdelki, storitve ali procesi projekta. Pomembno je vedeti, da 

projekt ne zajema le izvedbe projekta, ampak tudi preostale faze projekta, ki vklju�ujejo vire 

organizacije, potrebujejo svoj �as ipd., zato je potrebno v terminski plan vklju�iti vse faze 

življenjskega cikla projekta. Smisel vsakega managementa projekta je, da bi �im prej prišli iz 

za�etne v kon�no fazo projekta, pri tem pa porabili �im manj virov zanje (Žurga 2004, 55). 

Faze življenjskega cikla projekta ne smemo ena�iti z dejavniki managementa projektov 

(Philips 2006, 40). Veliki in kompleksni projekti se obi�ajno razdelijo na posamezne faze, 

elementi managementa projektov pa se ponovijo za vsako fazo projekta (�esen in Kern 2008, 

41).  

2.1.4 Uspešnost in u�inkovitost IKT-projektov 

Ko govorimo o uspešnosti projektov, še ne pomeni, da govorimo tudi o njihovi u�inkovitosti. 

Omenjena pojma ne smemo ena�iti oz. zamenjati. Vila in Kova� (1997, 20-24) uspešnost 

opredeljujeta kot stopnjo realizacije zastavljenih smotrov in/ali ciljev organizacije. Uspešnost 

ozna�uje splošno vrednost organizacije, poslovnega sistema ipd., kar izhaja iz kvantitativnih 

(npr. storilnost, ekonomi�nost) in kvalitativnih (npr. prilagodljivost organizacije, zadovoljstvo 

zaposlenih, kakovost izdelkov, storitev ali procesov) kriterijev, ki si jih v organizacijah 

zastavijo sami. U�inkovitost pa se odraža z merljivimi kvantitativnimi kazalniki. Vsi 

kazalniki u�inkovitosti so vklju�eni v uspešnost, saj ob kvantitativnih kazalnikih obstajajo še 

kvalitativni, in le oboji skupaj definirajo uspešnost organizacije. Kralj (2003, 169) meni, da je 

u�inkovitost pri doseganju smotrov in ciljev naloga managementa, uspešnost pa stvar 

lastnikov. U�inkovitost je po tej opredelitvi razmerje med izidi in vložki, uspešnost pa 

razmerje med izidi in zastavljenimi smotri in cilji, finan�no pomerjena uspešnost pa so izidi 

glede na sredstva (kapital). Drucker (2004, 48) navaja, da je vodja u�inkovit, �e odlo�itve 

sprejema v sistemati�nem procesu, z jasno opredeljenimi elementi ter zaporednimi koraki 
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odlo�anja, njegove odlo�itve pa bodo pomembno in pozitivno vplivale na uspešnost 

organizacije. 

Uspešen projekt je tisti, s katerim dosežemo namen projekta, u�inkovito izveden projekt pa 

pomeni, da je kon�an v planiranih rokih, stroških in kakovosti. 

Pal�i�, Madžarec in Stare (2011, 46) trdijo, da je projekt u�inkovit, �e je izveden pravo�asno 

in s predvidenimi stroški, z njim pa dosežemo kakovostne izide. U�inkovit projekt ni nujno 

tudi uspešen. Uspešen je tisti projekt, s katerim smo dosegli izide, s katerimi je naro�nik 

popolnoma zadovoljen.  

Management projekta naj bi skupaj z naro�niki projekta opredelil uspešnost projekta, skupno 

z izvajalci pa dose�i njegovo u�inkovitost. O u�inkovito izvedenem projektu informatizacije 

poslovanja lahko govorimo, �e je projekt izveden pravo�asno, s predvidenimi stroški, z njim 

pa so doseženi kakovostni izidi (najsodobnejše informacijske razrešitve). �e pa se z uporabo 

informacijskih razrešitev ugotovi, da se planirani u�inki (komuniciranje, odlo�anje ipd.) niso 

bistveno zmanjšali, potem naj ne bi govorili o uspešnem projektu. Uspešnost je potrebno 

povezati z vhodno strategijo, s katero smo dolo�ili popolno prenovo informatizacije 

poslovanja, ter s planiranimi u�inki, ki so bili osnova za dolo�itev smotrov in ciljev projekta 

(Hauc in Vre�ko 2005). 

Po mnenju Atkinsona (1999, 337–342) je v zadnjih petdesetih letih postal železni trikotnik, ki 

vsebuje kriterije �asa, stroškov in kakovosti (Slika 4), nerazdružljivo povezan z definiranjem 

uspeha projekta. Avtor se sprašuje, zakaj je stopnja neuspeha projektov še vedno izredno 

visoka, �e so znani vsi dejavniki in kriteriji za uspeh. Eden možnih razlogov je v tem, da 

management projektov ne sprejema novih dejavnikov (metodologija, orodja, znanja, in 

spretnosti), ki vplivajo na uspeh projektov, ampak uporablja obstoje�e, slabe in že 

preizkušene. Z uspešnostjo projektov se osredoto�amo predvsem na presojo, ali je bil projekt 

izveden pravilno, kar pomeni izvedbo projekta v planiranem �asu, stroških in kakovosti, 

�etudi projekt ne prinaša uporabnosti za stranko, zadovoljstva sponzorja, izboljšanja 

u�inkovitosti poslovanja organizacije ipd. Uporaba kriterijev železnega trikotnika za merjenje 

uspešnosti projektov sicer ni napa�na, ni pa zadostna, zato se je potrebno osredoto�iti na 

uporabo izidov projekta tudi po njegovi implementaciji. 

 
 
 

 

 

 

Slika 4:    Železni trikotnik 
Vir: prirejeno po Atkinson 1999, 338. 
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Kerzner (2009, 7-8) nadgradi standardno definicijo uspešnosti projekta v povezavi z izvedbo 

projekta v predvidenem �asu, stroških in kakovosti. Uspešen projekt definira kot projekt, ki je 

bil izveden v okviru: 

− dodeljenega �asovnega obdobja, 

− stroškov v obsegu prora�una, 

− primerne oz. specificirane ravni izvedbe, 

− uporabnikove oz. strankine sprejemljivosti, 

− minimalnih oz. dogovorjenih sprememb obsega projekta, 

− izvedbe projekta brez oviranja temeljnega delovnega procesa organizacije, 

− izvedbe projekta brez spreminjanja organizacijske kulture. 

Klasi�na definicija uspešnega projekta vklju�uje železni trikotnik v dolo�eni to�ki, kjer se 

sre�ajo planirani �as, stroški in kakovost, vendar pa je le malo projektov izvedenih brez 

spremembe vsaj enega izmed teh dejavnikov. Uspeh projekta je zato potrebno definirati kot 

kocko, v okviru katere so mogo�a odstopanja (Slika 5), hkrati pa kocka dolo�a smer 

dejavnikov projekta (�as, stroški in kakovost). Zadovoljstvo kupca je prvo merilo uspešnosti 

projekta, drugo merilo pa so interne koristi. �e je 86 % doseženih specifikacij sprejemljivih 

za kupca, lahko projekt opredelimo kot uspešen (Kerzner 2009, 60–62). 

  Kakovost 

 

           •  Uspešnost  
                 

 
                                                             

 
�as  

Slika 5:    Uspeh: to�ka ali kocka 
Vir: Kerzner 2009, 62. 

Na uspešnost projekta vpliva tudi njegovo podporno okolje, in sicer projektna organiziranost, 

strateški poudarek projektom, razumevanje vplivnosti vršnega managementa, razvoj 

klju�nega tima, organiziranost managementa projekta, na�rtovanje izbira in razvoj 

managerjev projektov, spodbujanje managementa projektov, razvoj u�e�e se organizacije in 

razvoj projektne kulture (Marki� 2008, 22). Vršni management lahko na uspešnost projekta 

vpliva z izkušnjami in podporo pri pogajanjih, spodbujanju inoviranja, zagotavljanju 

zadostnega �asa za planiranje, izdelavi novega modela motiviranja ipd. (Marki� 2008, 48). 

Ko govorimo o uspešnosti projekta, tega ne smemo ena�iti z uspešnostjo managementa 

projekta. Management projekta sicer igra vlogo pri uspehu projekta, vendar je le eden izmed 

dejavnikov uspeha. Projekt je sicer lahko uspešen tudi brez uspešnega managementa projekta, 
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vendar pa uspešen management projektov pove�a možnost uspeha projekta (Munns and 

Bjeirmi 1996, 81–86). 

Slevin in Pinto (1987, 34) sta na podlagi preu�evane literature in raziskave med izkušenimi 

managerji prepoznala in definirala deset klju�nih dejavnikov (ne)uspeha projekta, in sicer: 

– jasno postavljeni usmeritve (smotri) in cilji projekta; 

– podpora vršnega managementa, ki naj bi priskrbela potrebne vire za projekt, hkrati pa s 

svojo avtoriteto oziroma mo�jo vplivala na pomen projekta za celotno organizacijo; 

– projektni plan, v katerem naj bi bili podrobno opredeljeni posamezni koraki 

implementacije projekta;  

– komuniciranje in posvetovanje z naro�nikom; 

– izbira ustreznega projektnega tima in njegovo nenehno izobraževanje in usposabljanje; 

– dostopnost zahtevane tehnologije in strokovno znanje zanje, da se lahko izvedejo 

tehnološki koraki projekta; 

– sprejemljivost projekta za stranko, saj se kon�ni izid projekta proda bodo�im 

uporabnikom; 

– kontrola projekta in povratne informacije, da se lahko sprejmejo pravo�asni ukrepi v 

vsaki fazi implementacije; 

– komunikacija, s katero je potrebno priskrbeti vse internetne povezave in podatke za 

klju�ne udeležence projektne implementacije ter 

– predvidevanje tveganj, s katerimi se lahko obvladujejo nepri�akovane krize in odmiki od 

plana. 

Kljub številni literaturi in raziskavam o projektih, managementu projektov in njihovi 

(ne)uspešnosti, je stopnja neuspeha projektov še vedno zelo visoka, še posebej na podro�ju 

IKT-projektov. 

Yeo (2002, 241) navaja, da je pomembno, da udeleženci projekta in organizacija kot celota 

razumejo lastnosti in pomen IKT-projektov ter vzroke za njihov (ne)uspeh. 

V raziskavi, opravljeni v Avstraliji, na podro�ju informacijsko-komunikacijske tehnologije, so 

udeležence projektov spraševali o vzrokih in odgovornosti za (ne)uspeh projektov. Glavne 

razloge za (ne)uspeh udeleženci raziskave pripisujejo vklju�enosti uporabnikov v projekt in 

njihovi podpori, dobremu managementu projektov in managerju projekta, u�inkovitemu 

planiranju, vklju�enosti vršnega managementa v projekt, projektnemu timu ter projektni 

organiziranosti. Izidi so pokazali, da izvajalci IKT-projektov neuspeh pripisujejo zunanjim 

dejavnikom, uspeh pa sami sebi. Na drugi strani pa vršni management uspeh pripisuje 

zunanjim dejavnikom in le delno sebi, neuspeh projektov pa pripisujejo osebni odgovornosti 

(Standing idr. 2006, 1148-1155). 

Na podlagi obstoje�e literature in sodelovanja 55 managerjev IKT-projektov so Kappelman, 

McKeeman in Zhang (2006, 31–36) v raziskavi na podro�ju IKT-projektov odkrili opozorilne 
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znake, ki nakazujejo na neuspeh IKT-projektov. Poznavanje in usmerjanje pozornosti na 

opozorilne znake v vseh fazah življenjskega cikla, pove�a možnost uspeha. K temu pa 

dodajajo, da je uspešen management IKT-projektov pomemben za uspeh organizacije, 

karierno napredovanje, uspeh udeleženih vršnih managerjev, managerjev projektov ter �lanov 

projektnega tima.  

2.2 Splošni management in management projektov 

Ker se v magistrski nalogi osredoto�amo na management IKT-projektov, bomo v 

nadaljevanju podrobneje opredelili splošni management in management projektov ter njihov 

pomen. 

2.2.1 Opredelitev in pomen splošnega managementa 

Beseda management ima ve� pomenov, najpogosteje pa jo avtorji opredeljujejo kot dejavnost, 

s katero managerji s pomo�jo zaposlenih dosežejo smotre in cilje poslovanja. �e nas 

management zanima v povezavi z organizacijo, ga lahko opredelimo kot usklajevanje 

razdeljenega dela, ki zagotavlja smotrnost doseganja organizacijskih smotrov in ciljev. To 

zagotavlja tako, da planira celotno poslovanje, delovanje posameznikov in razmerja med 

njimi ali organizacijo. Uresni�uje zastavljeno v procesu ravnanja s �loveškimi viri in v 

procesu vodenja. Temu sledi realizacija plana, ki ga spremlja kontrola in delovanje 

posameznikov kot celote (Rozman 2004, 207). 

Rue in Byars (1992, 4–17) management opredeljujeta kot na�in dela, ki vklju�uje 

usklajevanje in organiziranje virov (zemljo, delo in kapital) za dosego zastavljenih smotrov in 

ciljev. 

Tav�ar (2006, 79) management definira kot obvladovanje organizacije, ki omogo�a 

u�inkovito in uspešno dosego zastavljenih smotrov in ciljev. 

Management je lahko proces vodenja podjetja k izidom ali oznaka za osebo – managerja, ki 

planira, organizira, vodi in nadzoruje poslovanje organizacije. Je skupna oznaka vsem 

managerjem v organizaciji, treba pa je lo�iti vršni, srednji in nižji management. Vršni 

management predstavljata uprava in lastniki. Vodi ga vršni manager s pomo�jo managerjev, 

odgovornih za posamezna podro�ja. Srednji management se nanaša npr. na oddelek 

organizacije, v katerem so nižji managerji odgovorni višjim.  Nižji management pa 

predstavlja manager, ki vodi zaposlene, npr. v poslovalnici, ne pa tudi druge managerje (Kralj 

2003, 14–19). 

Možina in ostali (2000, 7) management opredeljujejo kot kreativno razreševanje problemov, 
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ki se nanašajo na na�rtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje virov za doseganje 

smotrov in ciljev organizacije. 

Pu�ko (2006, 1–2) za management uporabi izraz poslovodstvo, katerega sestavljajo 

poslovodniki oz. managerji. Vendar pa management ni le celota managerjev, ampak je tudi 

organizacijski proces, ki je namenjen definiranju smotrov in ciljev organizacije in njene 

politike ter uresni�evanju nalog s pomo�jo dejavnikov managementa in zaposlenih. 

Rue in Byars (1992, 5) sta opredelila tri poglede na management v organizaciji. Prvi pogled se 

nanaša na dejavnike managementa, drugi na vlogo managerjev v organizaciji, tretji pa na 

sposobnosti, ki naj bi jih imeli managerji.  

V teoriji najpogosteje uporabljene naloge managerjev so (Možina in ostali 2000, 9–10): 

− Planiranje, ki zajema snovanje smotrov in ciljev ter na�inov za njihovo doseganje. �e pa 

na planiranje gledamo širše, zajema še predvidevanje razvoja organizacije, njene vizije, 

smotrov in ciljev ter opredelitev ciljev posameznim �lanom.  

− Organiziranje je proces priprave virov in sredstev za doseganje smotrov in ciljev. Dolo�a 

naloge, izvajalce, material, pripomo�ke, �as, zaporedje ipd.  

− Vodenje se nanaša na usmerjanje in motiviranje zaposlenih ter vplivanje nanje, da bi 

naloge izvrševali v �im krajšem �asu, s �im nižjimi stroški ter visoko kakovostjo.  

− Kontroliranje je proces zbiranja in sporo�anja informacij o uspešnosti delovanja 

organizacije za ugotavljanje odmikov od zastavljenih smotrov in ciljev ter pripravo 

ukrepov ter korekcij, ki jih je potrebno izvesti. 

V strokovni literaturi najdemo razli�ne opredelitve vlog managerjev v organizaciji. Mitzberg 

je definiral deset vlog vršnih managerjev, ki jih je razdelil v tri skupine:  

− Medosebne vloge, kjer manager predstavlja organizacijo v vseh formalnih pogledih, 

vzpostavlja in vzdržuje stike z družbenim okoljem in je voditelj, ki usmerja, motivira in 

vpliva na vzdušje v katerem zaposleni delujejo. 

− Informacijske vloge, kjer managerji sprejemajo in zbirajo informacije. Nekatere 

informacije nato posredujejo naprej zaposlenim, hkrati pa prenašajo organizacijske 

informacije v njeno notranje okolje. 

− Vloge odlo�anja; manager je predvsem podjetnik, ki naj bi podpiral in vklju�eval 

spremembe v organizacijo. Odpravljal naj bi motnje, ki nastanejo zaradi konfliktov med 

zaposlenimi, odhoda klju�nih kadrov, izgube strank itd. Manager se odlo�a, kje in kako 

bodo v organizaciji porabili razpoložljive vire, hkrati pa je tudi pogajalec, zato pogajanja 

o kateremkoli problemu naj ne bi potekala brez njega (Rue in Byars 1992, 7–9). 

Tretji pogled na vlogo managementa v organizaciji, ki ga Rue in Byars (1992, 9–10) 

opredeljujeta pa so managerske sposobnosti. Te razdelita v tri skupine, in sicer na 

konceptualne spretnosti, ki vklju�ujejo razumevanje bistva delovanja organizacije; spretnosti 
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razumevanja ljudi in sposobnost dela z njimi ter tehni�ne spretnosti, ki vklju�ujejo 

poznavanje tehni�nih specifikacij posameznega dela. 

Vsi trije pogledi imajo svojo vrednost in obravnavajo/predstavljajo proces managementa z 

razli�nega vidika, vsem pa je skupno, da naj bi uspešen manager poznal svoje delo 

(planiranje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje), razumel vlogo, ki jo ima v organizaciji, 

in imel sposobnosti, ki se pri�akujejo za njegovo delo (Rue in Byars 1992, 10). 

2.2.2 Opredelitev in pomen managementa projektov 

Razumevanje managementa projektov je vezano na skupno vlogo in medsebojno povezanost, 

ki jo imajo projekti in management, da se zagotovi ustvarjanje (Slika 6). Management 

projektov skrbi za organiziranje izvajanja projekta, v skladu z razvojnimi strategijami 

organizacije, in potrebne vire ter plan angažiranja virov v projektu. Zadolžen je za doseganje 

neposrednih in posrednih ekonomskih u�inkov projekta. Poskrbel naj bi za konkuren�nost 

projekta, kar pomeni, da naj bi bil izveden v �im krajšem �asu, s �im nižjimi stroški in z 

ustrezno kakovostjo (Hauc 2007, 221–224). 

MANAGEMENT PROJEKTA 
 

 

      PROJEKT(I)  MANAGEMENT 

 

 

USTVARJANJE 
Slika 6:    Projekt in management kot management projekta 

Vir: prirejeno po Hauc 2007, 221. 

Management projektov je u�enje metod in tehnik, ki naj bi v organizacijah pomagale 

pripraviti projektne plane in organizirati delovanje. Pomeni na�in spremljanja projekta vse do 

njegovega zaklju�ka. Obstaja vrsta programskih orodij za pomo� in podporo planiranju, 

sledenju projekta ter za komuniciranje v projektnem timu (Inštitut za informatiko 2011).  

Marki� (2006, 18) management projektov definira kot premikanje organizacije od tam kjer je, 

v stanje v katero želi priti v prihodnosti. 

�esen in Kern (2008, 37) management projektov definirata kot uporabo znanj, veš�in, orodij 

in tehnik v aktivnostih projekta z namenom obvladovanja projekta.  

Management projektov obsega planiranje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje virov za 

doseganje zastavljenih smotrov in ciljev projekta (Kerzner 2009, 4). 

�esen in Kern (2008, 37–41) pravita, da se management projektov izvaja z uporabo in 

vklju�evanjem procesov managementa projektov,  
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ki so razvrš�eni v pet skupin, in so skupni ve�ini projektov: 

− Skupina zagonskih procesov:z njo opredelimo in odobrimo projekt ali fazo projekta. 

− Skupina procesov planiranja: z njo opredelimo in opišemo smotre in cilje ter planirane 

aktivnosti za njihovo doseganje. 

− Skupina procesov izvajanja: z njo povežemo vire (npr. ljudi, denar, oprema ipd.) 

potrebne za uresni�evanje plana projekta. 

− Skupina procesov spremljanja in kontroliranja: z njimi spremljamo izvajanje projekta, 

ugotavljamo odmike od plana in po potrebi pripravimo korektivne ukrepe ter 

− skupina procesov kon�anja: z njimi pripravimo in potrdimo dokumentacijo o 

sprejemljivosti izidov projekta. 

S temi procesi u�inkujemo vzajemno skozi podro�ja znanja, kot so stroški, roki, kakovost, 

obseg ipd. projekta. Na primer, sprememba obsega projekta bo vplivala na stroške projekta, ti 

pa lahko ali pa tudi ne, vplivajo na kakovost izdelka, storitve ali procesa. 

Management projektov naj bi vklju�eval 44 procesov, ki jih �lenimo v pet skupin (zagonski 

procesi, procesi planiranja, izvajanja, spremljanja in kontroliranja ter procesi kon�anja) in 

devet podro�ij znanja managementa (obvladovanje integracije, obsega, �asa, stroškov, 

kakovosti projekta, �loveških virov v projektu, komuniciranja v projektu, tveganj ter 

obvladovanje oskrbovanja projekta) (�esen in Kern 2008, 69–70). 

Management projektov je u�inkovito orodje za kompleksne aktivnosti projekta, s katerim se 

kontrolira doseganje projektnih smotrov in ciljev. Z njim naj bi prinašali uporabno vrednost 

obstoje�i organizacijski strukturi in virom organizacije. S pomo�jo ustreznih orodij in tehnik 

obvladuje projekt vire in dejavnosti neodvisno od obstoje�ega delovanja v organizaciji. 

Delovanje managementa projektov vklju�uje opredelitev opreme za delo, definiranje 

potrebnih virov, planiranje dela, odobritev nadaljevanja dela, kontroliranje napredka in 

izvajanje prilagajanja, ko prihaja do odstopanj od plana (Munns in Bjeirmi 1996, 81–82). 

Žurga (2004, 65) pravi, da je management projektov sredstvo za doseganje uspeha 

posameznega projekta, kar se posledi�no odraža tudi na uspehu celotne organizacije. Razloge 

je potrebno iskati v naslednjih dejavnikih: 

– Izbor in potrditev projektov se izvede le, �e so ti v skladu z razvojno strategijo 

organizacije; razume, sprejme in ovrednoti se tveganje projekta; projekti se razvrstijo po 

prioriteti; klju�ni viri organizacije (npr. ljudje, denar, oprema idr.) so omejeni in zato 

dodeljeni projektu v skladu z zahtevami za njihovo uspešno izvedbo. 

– Obveznosti in zadolžitve projekta se dolo�ijo le glede na dosegljive smotre in cilje (v 

smislu tehnologije, na�rtovanih stroškov in �asa). 

– Odgovornosti v zvezi s projekti so dobro definirane. 

– Vsak projekt je na�rtovan, �asovno opredeljen in nadzorovan tako, da se lahko dosežejo 

smotri in cilji. 
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– Projektni timi sodelujejo in so odgovorni za realizacijo smotrov in ciljev projekta v 

planiranih rokih. 

Za ugotavljanje prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti managementa projekta lahko v 

organizaciji uporabijo analizo teh zna�ilnosti. Stare (2001, 84–89) navaja: 

− Prednosti managementa projektov so v obvladovanju �asa, uporabi zunanjih virov, 

projektnem timu in obvladovanju tveganj. Managerji projektov z na�rtovanjem skrbijo za 

dosego rokov, z uporabo zunanjih virov (izberejo lahko najboljše) pa za boljšo kakovost, 

krajši �as in nižje stroške. Projektni tim prinaša sinergijske u�inke, saj med �lani prihaja 

do izmenjave znanj in izkušenj, ideje so bolj kreativne, problemi pa se pojasnjujejo z ve� 

vidikov, zato se tudi u�inkoviteje razrešujejo. Prednost pa predstavlja tudi obvladovanje 

tveganj, saj so tveganja v projektu vseskozi prisotna, zato je njihovo obvladovanje 

rutinsko opravilo. 

− Slabosti managementa projektov so v neobvladovanju dejavnikov managementa projekta 

(za�etek projekta, vodenje, obvladovanje �asa in prora�una ter kontrola projekta), 

neizkušenosti managerjev projekta ter v nezaupanju v projekte. Do nezaupanja pride, �e 

se v organizaciji neustrezno lotijo managementa projektov. 

− Priložnosti managementa projektov so v izkoriš�anju IKT, s pomo�jo katere lahko 

priskrbimo najprimernejše zunanje vire, hkrati pa elektronske povezave omogo�ajo nove 

projekte. IKT omogo�a boljše razumevanje zahtev in želja kupcev (preko anket, spletnih 

strani ipd.) in hitrejši dostop do informacij �lanom projektnega tima, kar pa vpliva na 

hitrejšo izvedbo projektov. 

− Nevarnosti managementa projektov so v zanašanju na IKT, ki pa ni nujno, da daje vse 

potrebne informacije, hkrati pa se z njo pozablja na osebni stik, ki je mnogokrat 

u�inkovitejši kot npr. elektronska pošta. Po drugi strani pa prednosti in priložnosti 

managementa projekta izkoriš�a tudi konkurenca, zato se �as izvajanja projekta krajša. 

Na podlagi informacij pridobljenih z analizo prednosti, slabosti, priložnosti in pretenj se 

managerji projekta lažje odlo�ijo in preverjajo, ali bodo te informacije podprle smotre in cilje. 

Prav tako se lahko z analizo zaznajo morebitne ovire za uspeh in pomanjkljivosti plana. Za 

uspeh managementa projekta v organizaciji ni dovolj le prepoznavanje prednosti, slabosti, 

priložnosti in nevarnosti, ampak je potrebno tudi delovanje v tej smeri (Project Management 

Knowledge 2011). 

Zaradi vse ve�jih zahtev trga in globalne recesije se bodo v organizacijah v naslednjih 

desetletjih sre�evali s kompleksnimi izzivi. Da bi zmanjšali negativne vplive družbenega 

okolja, so v organizacijah sprejeli številne ukrepe za zniževanje stroškov, kar posledi�no 

vpliva na odpuš�anja sodelavcev na eni strani, po drugi strani pa naj bi managerji isto koli�ino 

dela opravili z manj viri. Managerji so tako prisiljeni v iskanje razrešitev, ki bodo nenehno 

dvigovale produktivnost dela in dodano vrednost. Razrešitev naj bi bila v boljši kontroli in 
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uporabi notranjih in zunanjih virov, in management projektov je ena izmed možnih (Kerzner 

2009, 1–2). 

2.3 Planiranje  

Planiranje je orodje za obvladovanje organizacije in osnova za strateško odlo�anje. Z vidika 

�asa poznamo dolgoro�no, srednjero�no in kratkoro�no planiranje. Poteka hierarhi�no od 

ravni politike organizacije, strateškega managementa do izvedbenega managementa. Pri 

strateškem planiranju, ki poteka na ravni politike organizacije, se snujejo smotri in cilji ter 

izdelajo strategije za njihovo udejanjanje. Pri izvedbenem planiranju planiramo proces 

izvajanja razvoja, razporeditev sredstev za izvajanje (ob ustrezni organiziranosti za 

razporeditev) ter planiranje poslovanja (Kralj 2003, 415–416). Dolgoro�no planiranje 

vklju�uje ve�je, dolgoro�nejše in kompleksnejše spremembe. Kratkoro�no planiranje je v 

ve�ini podjetij in drugih organizacij letno in obi�ajno u�inkovitejše (Rozman in Stare 2008, 

43). 

Izid planiranja je plan, s pomo�jo katerega spremljamo in kontroliramo razvoj projekta. Je 

skupek dokumentov, ki vklju�uje definicijo projekta, strukturo organiziranosti, potrebne vire, 

potek aktivnosti projekta, oceno stroškov, na�rt izogibanja tveganjem, opis postopkov in 

navodil za implementacijo procesov ter spisek standardov, metod in orodij, ki jih bomo 

uporabili v projektu (Kocjan Stjepanovi� 2011). Plan je osnova za uspeh projekta in služi kot 

vodnik skozi življenjski cikel projekta. Potrjen naj bi bil s strani naro�nika in izvajalca 

(Kerzner 2009, 459–461). 

Planiranje je proces dolo�itve projekta in priprave projektnega plana, ki ga v organizacijah 

izvajajo pred za�etkom in ob vsaki kontroli izvajanja (Hauc 2007, 249). Zagotavlja smotrno 

doseganje smotrov in ciljev projekta. Pri planiranju projektov govorimo o operativnem 

planiranju, kjer dolo�imo aktivnosti in mesto projekta v organizaciji. Namen planiranja 

projekta je predvsem v uskladitvi aktivnosti tako, da se izvedejo v �im krajšem �asu, s �im 

manj viri (npr. denar, ljudje, oprema ipd.) ter s �im nižjimi stroški (Rozman in Stare 2008, 

71). 

Marki� (2008, 67) omenja, da je planiranje kriti�na sestavina uspešnosti projekta, ki 

zmanjšuje stroške in skupni �as ter pove�uje kakovost. Je razvijanje izvedljivega, ki opisuje 

naloge na na�in »kdo/kaj«, »kdaj«, »stroški«, »podrobnosti«.  

Proces planiranja (Slika 7) je vklju�en v proces priprave zagonskega projekta, ki vsebuje 

pripravo projektne dokumentacije. V dokumentaciji se dolo�ijo smotri, cilji ter strategije 

projekta, taktike izvajanja projekta, postavi se projektna organiziranost in njena pravila, izdela 

se retrogradna �lenitev in tehnologija projekta s pomo�jo mrežnega planiranja, dolo�ijo se 

izvajalci posameznih aktivnosti, izvedejo �asovne analize in analize optimiranja stroškov in 
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virov plana. Nato se izvede ponovna analiza plana, kjer se preveri njegova sprejemljivost 

glede na smotre, cilje, strategije, stroške idr. �e plan projekta ustreza, se izdela še plan 

kontrol. Proces planiranja se zaklju�i z vklju�itvijo plana v zagonski elaborat projekta, ki 

vklju�uje pripravo poro�il za management organizacije in projekta ter za notranje in zunanje 

izvajalce (Hauc 2007, 249–255). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7:    Proces planiranja projekta 
Vir: prirejeno po Hauc 2007, 255. 
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Vršni management ima v fazi planiranja projekta pomembno vlogo. Izbere projekt in opredeli 

njegove smotre in cilje, ki naj bi bili usklajeni s strategijo organizacije ter dolo�i managerja 

projekta in postaviti dejavnike, kot so npr. roki, kakovost, prora�un projekta ipd., ki morajo 

biti dosegljivi. Vršni manager pogosto nastopa tudi kot sponzor projekta. Pred izbiro projekta 

naj bi izdelal študijo izvedljivosti (feasibility study), s katero preveri sprejemljivost projekta z 

vidika stroškov, tehnologije, tveganja izvedbe, sprejemljivosti izida projekta na trgu (Kerzner 

2009, 444–449).  

Za uspešen projekt v organizaciji vodstveni tim projekta potrebuje skupino procesov 

planiranja, ki pomagajo pri zbiranju informacij iz razli�nih virov in se razlikujejo glede na 

popolnost in zanesljivost informacij. Med planiranjem projekta naj bi manager projekta 

vklju�eval vse ustrezne udeležence in z njimi sodeloval pri planiranju, ker imajo znanje in 

spretnosti, kar lahko vpliva na izdelavo plana in obvladovanje projekta. Projektni tim naj bi 

ustvaril delovno okolje, v katerem bodo lahko udeleženci sodelovali s svojimi prispevki 

(�esen in Kern 2008, 46). 

Raziskava na podro�ju IKT je pokazala, da sta šibka podpora v projekt vklju�enih vršnih 

managerjev in slab projektni plan dva razloga za neuspeh projektov. Vršni managerji sicer 

potrdijo projekt, prevzamejo vlogo sponzorja, vendar pa na projektu no�ejo sodelovati in 

mnogokrat zagovarjajo obstoje�i poslovno-organizacijski sistem. Izid nesodelovanja je slab 

projektni plan, ki je posledica nezadostne opredelitve tveganj, nepravilno postavljenih rokov 

trajanja aktivnosti, nepravilno ocenjenih sredstev, pomanjkljivo opredeljenih odgovornosti ter 

pomanjkanja ponovnega pregleda plana ter presoje aktivnosti (Whittaker 1999, 24–26). 

Manager projekta je klju�en za uspešno planiranje. Planiranje naj bi bilo sistemati�no, 

prilagodljivo, preverjeno skozi spremljanje in nadzorovanje ter multifunkcijsko sprejemljivo. 

Uspešni managerji projekta naj bi vedeli, da je planiranje interaktiven proces, ki naj bi bil 

izveden v vseh življenjskih fazah projekta (Kerzner 2009, 412).  

Globerson in Zwikael (2002, 58–63) sta raziskovala vpliv managerja projekta na proces 

planiranja. Ugotavljata, da manager projekta najve� truda nameni pripravi projektnega plana, 

definiranju in planiranju obsega projekta, poteku aktivnosti, oblikovanju prora�una in 

planiranju organiziranosti dela, najmanj pa se posve�a planiranju komuniciranja in tveganja. 

Ugotavljata, da glavno odgovornost za planiranje nosi manager projekta. Odgovoren je za 

premagovanje ovir v procesu planiranja, hkrati pa naj bi poskrbel, da so procesi planiranja 

pravilno izvršeni. Prepoznal naj bi morebitne probleme in sprejel plan njihovega razreševanja. 

Planiranje, ena izmed temeljnih funkcij managerjev, je pomembna sestavina za uspešno 

izvedbo projekta. Slabo definirani smotri in cilji projekta, imajo za posledico zmedo, 

neustrezen plan, dodatna usklajevanja in popravila. Neustrezno znanje in veš�ine izvajalcev 

vzbujajo strah pred izvajanjem. Brez ustreznega plana si lahko vsak �lan tima po svoje 

predstavlja doseganje smotrov in ciljev, prav tako pa ni mogo�e nadzirati ustreznosti poteka 
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projekta. Neustrezno število in razpoložljivost izvajalcev pripelje do zastojev v realizaciji 

projekta itd. (Stare 2004a, 189).  

2.4 Organiziranje  

Organiziranje je prizadevanje za u�inkovito rabo virov in sredstev tako, da dosežemo smotre 

in cilje poslovanja. Organiziranje poteka procesov je pomemben vidik delovanja managerjev, 

saj omogo�a racionalno razporeditev nalog, smotrno izkoriš�anje �asa, energije in vodi k ve�ji 

uspešnosti delovanja. Pomeni stalno in sistemati�no preu�evanje poteka dela, nalog, 

problemov in odnosov ter iskanje ustreznih poti, na�inov in metod dela v organizaciji za 

doseganje zastavljenih smotrov in ciljev (Možina idr. 2000, 69–70). 

Organiziranje je proces urejanja organizacije, njenega delovanja in razmerij ljudi v 

organizaciji. Usklajeno naj bi bilo z vsemi sestavinami politike organizacije. Potrebno jo je 

organizirati po njenih strukturah in procesih tako, da v procesih delovanja �im bolj uspešno 

dosega izide. Proces je potek delovanja organizacije, organiziranje procesov pa je oblikovanje 

smotrnih zaporedij izvajanja nalog in operacij. Pred organiziranjem procesov naj bi bile 

urejene strukture organizacije. Organizacijska struktura (struktura organiziranosti, strukture 

sredstev, strukture virov, strukture kadrov idr.) je raznovrstna kombinacija sestavin v 

organizaciji, ki naj bi bila skladna s smotri in cilji organizacije in naj bi tvorila organsko 

celoto. Pomembna organizacijska struktura je struktura organiziranosti, ki je lahko formalna 

ali neformalna. Formalna struktura organiziranosti obsega organigram, razporeditev 

delokrogov, usklajevanje posameznih dejavnosti, razmerja oblasti v organizaciji ter pravila, 

postopke in nadzor. Ivanko (1995) navaja temeljne tipe struktur organiziranosti: funkcijska 

struktura (centralizirana struktura, razdeljena po funkcijah kot delnih nalogah), produktna 

organiziranost (decentralizirana struktura po dejavnostih, znotraj katerih so organizirane 

temeljne funkcije). Na skupni ravni pa se organizira tisti del funkcij, ki so skupne vsem 

dejavnostim, projektna organiziranost (organizira se za �as trajanja projekta, manager projekta 

pa pridobi pristojnosti funkcijskega in produktnega managerja), projektno-matri�na 

organiziranost (kombinacija funkcijske, produktne in projektne organiziranosti, temelje�e na 

ve�kratni pristojnosti) (Kralj 2003, 418–431). 

Struktura organiziranosti naj bi bila usklajena z drugimi sestavinami politike organizacije, 

predvsem kulturo v organizaciji, ki se prilagaja organiziranosti in povzro�a razli�no vedenje 

in obnašanje sodelavcev. Objektivni dejavniki kulture v organizaciji so odraz trenutne 

organiziranosti (Marki� 2008, 48). 
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2.4.1 Vklju�itev projekta v organiziranost podjetja 

Vsak projekt zahteva v sklopu obstoje�e organizacijske strukture svojo lastno strukturo, ki je 

podlaga za izvajanje vseh procesov v projektu in funkcij managementa od planiranja, 

organiziranja, vodenja do kontroliranja (Hauc 2007, 219).  

Management projekta je lahko uspešen le ob dobro strukturirani in organizirani projektni 

organiziranosti. S projektno organiziranostjo razumemo strukturo organiziranosti za vodenje 

in izvajanje projekta v okviru obstoje�e organizacije. Njen namen je kombiniranje zadostnih 

zmogljivosti (ljudje, material, oprema, prora�un itd.) (Hauc 2007, 327–328).  

Managerji projekta naj bi se zavedali, da so projekti del ve�je organizacije. Organiziranje 

projekta in njegova vklju�itev v obstoje�o organizacijsko strukturo, je obi�ajno najzahtevnejše 

opravilo pri projektu, saj veliko ljudi verjame, da je vzroke za neuspeh projekta potrebno 

iskati prav v politiki organizacije. Managerji projekta pogosto premalo �asa namenjajo 

prepoznavanju klju�nih udeležencev projekta, še posebej tistih, ki projektu nasprotujejo. Prav 

tako premalo �asa namenjajo ugotavljanju vloge projekta v politiki ter kulturi organizacije. Da 

bi izboljšali uspešnost IKT-projektov, je pomembno, da managerji projektov razvijejo boljše 

razumevanje udeležencev projekta in organizacije (Schwalbe 2010, 47). 

Projekt je povezan z organizacijo, v kateri poteka. Te organizacije že imajo vzpostavljeno 

organizacijsko strukturo, v katero se umesti projekt. Pojavlja se vprašanje, kakšno naj bo 

razmerje projekta do obstoje�e organiziranosti in kako ga umestiti v redno poslovanje. 

Obstaja ve� možnih na�inov, vsak pa ima svoje prednosti in slabosti (Rozman in Stare 2008, 

154). 

Manager projekta ima najve� avtoritete in samostojnosti v projektni organiziranosti, najmanj 

pa v funkcijski. Pomembno je, da managerji projekta razumejo pomen strukture 

organiziranosti, v okviru katere delujejo. �e se projekti izvajajo v okviru funkcijske 

organiziranosti, naj bi na projektu sodelovali številni iz organizacijskih enot (npr. oddelkov, 

služb, sektorjev ipd.), odobril pa naj bi ga vršni management. Najve� avtoritete ima manager 

projekta v projektni organiziranosti, ki je pogosto neu�inkovita za organizacijo, saj so �lani 

tima na projektu zaposleni polni delovni �as, zaradi �esar prihaja do podvajanja virov. Tabela 

1 prikazuje, kako posamezne strukture organiziranosti vplivajo na projekt (Schwalbe 2010, 

50–51). 
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Tabela 1:    Vpliv strukture organiziranosti na projekte 
Struktura 

Organiziranosti 
Zna�ilnosti 
projekta 

Funkcionalna 

Matri�na 

Projektna Šibka 
matri�na 

Uravnotežena 
Mo�na 

matri�na 

Pooblastila 

managerja projekta 

Majhna ali 
nikakršna 

Omejena 
Nizka do 
zmerna 

Zmerna do 
visoka 

Visoka do skoraj 
neomejena 

Razpoložljivost 

virov 

Majhna ali 
nikakršna 

Omejena 
Nizka do 
zmerna 

Zmerna do 
visoka 

Visoka do skoraj 
neomejena 

Kdo kontrolira, 

odobri denar? 

Funkcionalni 
manager 

Funkcional
ni manager 

Kombinirano 
Manager 
projekta 

Manager projekta 

Vloga managerja 

projekta 

Delni delovni 
�as 

Delni 
delovni �as 

Polni delovni 
�as 

Polni delovni 
�as 

Polni delovni �as 

Zaposleni v/na 

projektu 

Delni delovni 
�as 

Delni 
delovni �as 

Delni delovno 
�as 

Polni delovni 
�as 

Polni delovni �as 

Vir: prirejeno po �esen in Kern (2008, 28). 

V teoriji se najpogosteje sre�ujemo s tremi osnovnimi tipi organiziranosti projekta, ki jih 

delimo na vplivno oz. štabno, projektno, ter matri�no organiziranost (Hauc 2007, 332).  

Vplivna organiziranost 

Vplivno organiziranost (Slika 8) imenujemo tudi štabna organiziranost, v kateri ima 

management projekta omejene naloge, pristojnosti in odgovornosti, najpogosteje v obliki 

koordinacije, planiranja in kontrole stroškov (Hauc 2007, 333).  

Manager projekta, ki ga imenuje vodstvo podjetja ali druge organizacije, v projektih nastopa 

kot koordinator projekta. Je prenašalec informacij o stanju na projektu funkcijskemu 

managerju. Odgovoren je za kontroliranje izvajanja aktivnosti projekta, hkrati pa skuša 

vplivati na izvajalce projekta, da aktivnosti zaklju�ujejo v predvidenih rokih (Kerzner 2009, 

102). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                            

 
Slika 8:    Vplivna organiziranost 

Vir: Prirejeno po Hauc (2007, 334). 
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− �lani projekta opravljajo svoje rutinsko delo ve�ino �asa in lahko z enakim delom 

sodelujejo na ve� projektih hkrati; 

− �lani projekta ohranjajo stik s poslovno funkcijo, zato se lahko posvetujejo s sodelavci v 

organizacijski enoti 

− delo na projektu lahko pomeni osvežitev v sicer rutinskem delu; 

− sodelovanje na projektu ponuja možnost napredovanja na zahtevnejša dela v okviru 

poslovne funkcije. 

Slabosti vplivne projektne organiziranosti so predvsem (Rozman in Stare 2008, 158): 

− redno delo ima prednost pred delom na projektu; 

− nih�e ni odgovoren za celoten projekt; 

− �lani projekta niso motivirani za sodelovanje, saj zanje delo v projektu predstavlja 

dodatno delo; 

− ni celovitega pristopa k projektu, komuniciranje med �lani je slabo, prav tako tudi delitev 

znanja in ugotovitev. 

Vplivna projektna organiziranost je primerna predvsem za manjša podjetja in druge 

organizacije, kjer ne poteka veliko projektov, po velikosti pa ti niso pomembni (Rozman in 

Stare 2008, 158 ) 

�ista projektna organiziranost 

Je samostojna organiziranost managementa projekta in nastopa kot vzporedna organiziranost 

v notranji organiziranosti, še vedno pa je sestavina obstoje�e organiziranosti (Slika 9). O njej 

govorimo kot o avtonomnem managementu projekta, kar pomeni, da se v njenem okviru 

lahko izvaja planiranje, organiziranje, vodenje in kontrola. Ustanovi se npr. za�asni 

samostojni oddelek, kamor se za �as trajanja projekta vklju�ijo tudi zaposleni, �lani 

projektnega tima (Hauc 2007, 333). Projektni tim je na aktivnostih projekta zaposlen polni 

delovni �as (Stare 2011a). Zaposleni v tej organizaciji se najprej prepoznajo v projektu in šele 

nato v oddelku. Je idealna struktura za managerje projekta, v kateri imajo popolno 

avtonomijo, njihove pristojnosti pa so enake pristojnostim managerjev ostalih oddelkov. 

Prinaša visoko kakovost v najkrajšem �asu, je pa draga zaradi podvajanja virov (Marki� 2008, 

40). 
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Slika 9:    �ista projektna organiziranost 
Vir: Prirejeno po Hauc (2007, 333). 

Kerzner (2009, 103–105) navaja kar nekaj prednosti �iste projektne organiziranosti: 

− manager projekta ima popolno avtoriteto nad projektom, sodelavci pa so mu neposredno 

odgovorni;  

− zelo dobro so razvite komunikacijske poti, saj so vsa poro�ila usmerjena na managerja 

projekta, kar posledi�no vpliva tudi na hiter reakcijski �as;  

− ker ima manager projekta popolno avtonomijo nad projektom, vršnemu managementu 

ostane ve� �asa za ostale poslovne odlo�itve; 

− predanost zaposlenih projektu je ve�ja.  

Prednosti �iste projektne organiziranosti so še v celovitem pristopu k projektu. Jasne so 

pristojnosti in odgovornosti v projektu. Spodbuja se sodelovanje v timu, možno je 

sprejemanje hitrih odlo�itev, ker je tim izkušen in uigran (Stare 2011a). 

�ista projektna organiziranost pa ima kar nekaj slabosti (Kerzner 2009, 104–105): 

− Stroški ohranjanja takšne organiziranosti so visoki, saj prihaja do podvajanj zaposlenih. 

Ker zaposleni delajo le na enem projektu ni možnosti, da bi prišlo do izposoje zaposlenih 

z namenom zniževanja stroškov. 

− Zaposleni so na projekt vezani dlje kot jih manager projekta dejansko potrebuje. Ko se 

mu odre�e obstaja verjetnost, da ga ne bo dobil nazaj, �etudi ga potrebuje, saj ga vršni 

management razporedi na novi projekt. 

− Motiviranje zaposlenih je problem. Prihodnost zaposlenih v organizaciji po zaklju�ku 

projekta je negotova. Nekatere zaposlene odpustijo, druge razporedijo na novi projekt. 

Zaposleni nimajo pravih kariernih priložnosti. 

− Ker so projektne skupine, katerih glavna skrb so aktivnosti projekta, lo�ene od 

funkcijskih organizacijskih enot, ki ohranjajo stik s stroko, tehnološkim napredkom, 

konkurenco ipd., prihaja do tehnološkega zastoja.  

− Pomanjkanje kontrole nad pripomo�ki in opremo. Pogosto prihaja do konfliktov, ko dve 

projektni skupini zahtevata isto opremo. Vklju�i se vršni management in postavi 

prioritete.  

MANAGEMENT 

MANAGER PROJEKTA MANAGER PROJEKTA OE1 OEx 
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�ista projektna organiziranost je primerna predvsem za projekte, kjer se ve�ina aktivnosti 

izvaja na podro�ju ene stroke, za operativno delo v projektno organiziranih IKT, inženirskih 

ali gradbenih organizacijah ali za hitro izvedbo kriznih projektov (Stare 2011a). 

Matri�na projektna organiziranost  

Matri�na projektna organiziranost (Slika 10) je združitev �iste in štabne projektne 

organiziranosti z dolo�itvijo odgovornosti in nalog med funkcijsko organiziranostjo in 

organiziranostjo managementa projekta (Hauc 2007, 335). 

�lani projektnega tima lokacijsko ostanejo v svojih mati�nih oddelkih, hkrati pa sodelujejo na 

enem ali ve� projektih (Stare 2011a). 

Ustrezno strokovno usposobljenega zaposlenega na projekt razporedi funkcijski manager, ki 

naj bi dal na razpolago vse informacije potrebne za posamezen projekt. Manager projekta na 

drugi strani ima popolno avtonomijo in je odgovoren za uspeh projekta. Funkcijski manager 

in manager projekta sta odgovorna neposredno vršnemu managerju. Z naraš�anjem velikosti 

in števila projektov vršni manager ne more ve� obvladovati vseh projektov. Ustanovi se novo 

delovno mesto manager managementa projektov, ki je odgovoren za management projektov. 

V tem primeru pa manager projekta odgovarja managerju managementa projektov, ta pa 

vršnemu managementu (Kerzner 2009, 106–113). 

Matri�na projektna organiziranost nakazuje problem dvojne odgovornosti, saj so zaposleni na 

projektu, ki izvajajo tudi naloge izven projekta, odgovorni funkcijskemu managerju in 

managerju projekta, �e izvajajo dela na projektu (Hauc 2007, 335). 

Z matri�no obliko organiziranosti poudarjamo decentralizirano sprejemanje odlo�itev 

posameznikov, ki sprejemajo odgovornost za delo na projektu. Tak na�in dela spodbuja 

pripadnost organizaciji in prevzemanje odgovornosti (Rowlinson 2001, 671). 
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Slika 10:  Matri�na projektna organiziranost 
Vir: Prirejeno po Hauc (2007, 334). 

MANAGEMENT 

MANAGEMENT 

PROJEKT 1 
Manager 

PROJEKT y 
Manager 

OE1 OE2 OE
x 



 

30 

Tako kot ostale projektne oblike organiziranosti ima tudi matri�na oblika organiziranosti 

nekaj prednosti in slabosti. Prednosti so predvsem (Kerzner 2009, 108–109): 

− Manager projekta je v celoti odgovoren za projekt in ima prosti dostop do virov 

organizacije. Poskrbel naj bi, da pri njihovem planiranju ne prihaja do prekrivanja z 

ostalimi projekti. 

− Manager projekta izvaja s pomo�jo funkcijskih managerjev maksimalno kontrolo nad viri 

projekta, tudi kontrolo nad stroški in ljudmi. 

− Zaposleni na projektu so povezani s funkcijskimi org. enotami, ki so v pomo� pri 

projektu. Ker imajo funkcijski managerji v svojem oddelku zaposlene strokovnjake s 

specifi�nim znanjem, lahko ti naloge na projektu razrešujejo hitreje, funkcijski managerji 

pa lahko ve� �asa namenijo razreševanju kompleksnejših problemov. Strokovna znanja so 

dostopna vsem projektom. 

− Ker prihaja do izposojanj klju�nih zaposlenih, se minimizirajo stroški. Zaposleni lahko 

delajo na ve� projektih hkrati, možna je boljša kontrola nad zaposlenimi ipd. 

− Po kon�anju projekta ima vsak zaposleni še vedno svojo org. enoto, ki ji pripada, in na ta 

na�in tudi ve�jo motivacijo za delo. Možnosti napredovanja so velike. 

− Hiter je odziv na spremembe, konflikte in ostale potrebe. Konflikti so minimalni in hitro 

razrešljivi. 

− Boljše je ravnotežje med �asom, stroški in kakovostjo projekta, saj manager projekta 

lahko oblikuje svoje postopke in politiko projekta, ki so usklajeni s politiko organizacije. 

Matri�na oblika projektne organiziranosti ima tudi vrsto pomanjkljivosti. Med njimi so 

(Kerzner 2009, 109–110): 

− Dvojno poro�anje – �lani projektnega tima naj bi poro�ali tako managerju projekta kot 

tudi funkcijskemu managerju. Takšen na�in poro�anja negativno vpliva na �lane, saj 

nimajo ob�utka, da imajo kontrolo nad svojim delom. 

− �lani projektnega tima lahko dajejo prednost rednemu delu. 

− Zaposleni in managerji so bolj ob�utljivi na nejasnosti kot v funkcijski obliki 

organiziranosti. 

− Neprestano spreminjanje prioritet lahko povzro�i neprestane konflikte in iskanje njihovih 

razrešitev. 

− Organizacijski cilji so lahko popolnoma razli�ni od ciljev projekta, še posebej, �e 

funkcijski managerji niso sodelovali v fazi planiranja projekta. 

− Težave pri spremljanju in kontroli projekta zaradi kompleksnosti matri�ne oblike 

organiziranost. 

− Vsaka organiziranost projekta deluje samostojno, zato je potrebno veliko napora, da ne 

pride do podvajanja aktivnosti. 

− Za razvoj in pripravo projektne politike in postopkov je potrebnih precej administrativnih 

ljudi, kar posledi�no pove�uje stroške. 
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Matri�na projektna organiziranost je primerna predvsem za organizacije, npr. v gradbeništvu, 

v katerih se pogosto sre�ujejo s projekti (Kerzner 2009, 106). 

2.4.2 Vplivni udeleženci projekta  

Udeleženci projekta so posamezniki ali organizacije, ki so aktivno vklju�eni v projekt 

oziroma katerih interes lahko pozitivno ali negativno vpliva na izvajanje ali dokon�anje 

projekta. Pri sodelovanju v projektu imajo razli�en obseg pristojnosti in odgovornosti, ki se 

lahko med življenjskim ciklom projekta spreminjajo (�esen in Kern 2008, 24–25). 

Ve� kot je udeležencev projekta, ve�ja je kompleksnost projekta. Vsak udeleženec projekta 

ima lahko svoje interese in prioritete v projektu, ki lahko vodijo do konfliktov. 

Rozman in Stare (2008, 148) pravita, da je v tem primeru klju�no, da se uskladijo želje in 

doseže sporazum, kar pomeni, da se sprejme najprimernejša razrešitev, ki je sprejemljiva za 

vse udeležence projekta. 

V projekt so vklju�eni številni udeleženci, ki imajo razli�ne vloge v projektu. Z 

razumevanjem posameznih vlog lažje poiš�emo klju�ne udeležence in njihovo vlogo v 

projektu (Verzuh 2011, 43). 

Vplivni udeleženci projekta (povzeti iz razli�nih virov npr.: Kerzner 2009; Hauc 2007; �esen 

in Kern 2008; Rozman in Stare 2008; Schwalbe 2010; Verzuh 2008 so: naro�nik projekta, 

vršni managerji, sponzor projekta, usmerjevalna skupina, manager projekta, poslovno 

funkcijski managerji, projektni tim, vplivneži ter projektna pisarna. 

Naro�niki projekta so posamezniki ali organizacije, ki financirajo projekt in imajo glavno 

vlogo pri opredeljevanju smotra, ciljev in prora�una projekta, hkrati pa postavljajo pogoje in 

kriterije za uspeh projekta (Verzuh 2008, 49). Naro�nik projekta je lahko notranji v okviru 

organizacije, kjer se projekt izvaja, ali pa zunanji (Rozman in Stare 2008, 149). 

Vršni manager ima lahko vlogo naro�nika ali predsednika usmerjevalne skupine, ki s projekti 

uresni�uje strategije in razvoj organizacije. Usmerja in nadzira projekt, usklajuje, predvsem 

pa usklajuje sodelovanje poslovnih funkcij in projektov (Rozman in Stare 2008, 150). V 

projekt se vklju�uje v fazi zasnove in planiranja, v fazi implementacije pa projekt nadzoruje  

iz daljave. �e je potrebno, posreduje pri postavitvi prioritet in razreševanju problemov 

(Kerzner 2009, 17). 

Sponzor projekta je obi�ajno posameznik iz vršnega managementa, ki je odgovoren za 

vzdrževanje stika med vršnim managementom in naro�nikom projekta. Skrbi za pretok 

informacij med organizacijo in naro�nikom. Vršnemu managementu poro�a o stanju na 

projektu, o porabi naro�niškega denarja, o stroških ipd. Poleg kontakta z naro�nikom sponzor 
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daje smernice za: postavitev smotrov in ciljev projekta, postavitev njegovih prioritet, 

strukturo organiziranosti, njihovo politiko in postopke, planiranje, dolo�itev klju�nih 

udeležencev, kontrolo izvajanja ter razreševanje konfliktov pri projektu (Kerzner 2009, 384) 

Nalogo sponzorja lahko prevzame tudi usmerjevalna skupina, ki jo sestavljajo �lani, ki so 

seznanjeni s projektom ali pa so z njim povezani. Pogosto so to funkcijski managerji, katerih 

podrejeni so �lani projektnega tima. Med �lani so tudi bodo�i uporabniki, ki ga projekt 

pripravlja, ter predstavniki drugih sodelujo�ih, na primer svetovalci, �lani ra�unalniško-

informacijske skupine ipd. (Rozman in Stare 2008, 152).  

Manager projekta je z vsemi pooblastili v celoti odgovoren za projekt. Je vodja tima oz. 

projektne službe, �e v organizaciji obstaja. Manager projekta izvaja vse naloge managementa 

projektov (Hauc 2007, 369). Odgovoren je za definiranje smotrov in ciljev projekta, njegovih 

glavnih mejnikov, zahtev, osnovnih pravil in predpostavk, omejitev povezanih s �asom, 

stroški in kakovostjo projekta, operativnih postopkov, administracije projekta in zahtev 

poro�anja o stanju na projektu (Kerzner 2009, 424).  

Poslovno-funkcijski managerji v projektu sodelujejo preko njihovih podrejenih, lahko pa tudi 

sami. Na posamezen projekt dodelijo sodelavce, ki imajo ustrezna znanja ali veš�ine in so 

strokovno usposobljeni zanj. Funkcijski manager naj bi poskrbel, da so sodelavci vsebinsko in 

�asovno ustrezno zasedeni. Usklajujejo njihove redne naloge in delo na projektu, kjer se 

prilagajajo zahtevam projekta (Rozman in Stare 2008, 152). 

Vsi posamezniki in skupine, ki v projekt prispevajo, �as, spretnosti in trud, so �lani 

projektnega tima. �lane pa ne sestavljajo le zaposleni v organizaciji dodeljeni projektu, 

ampak lahko tudi pogodbeniki, ponudniki in celo naro�niki/stranke. Pri projektih 

informacijsko-komunikacijskih sistemov je naro�nik/stranka pogosto aktivni udeleženec pri 

definiranju in v fazah na�rtovanja (Verzuh 2011, 44). Stare (2004b) navaja, da je projektni tim 

skupina ljudi, ki se poistoveti s projektom, izkoristi svoje znanje in veš�ine ter tako doseže 

zastavljene smotre in cilje. 

Vplivneži so posamezniki ali skupine, ki niso neposredno povezani s pridobivanjem ali 

uporabo izida projekta, toda glede na položaj v izvajalski organizaciji lahko pozitivno ali 

negativno vplivajo na potek projekta (�esen in Kern 2008, 26). 

Organizacijsko enoto, ki je v podporo pri izvajanju nalog managementa projekta 

posameznega projekta, imenujemo projektna pisarna (Hauc 2007, 351). V njej so zaposleni 

odgovorni npr. za pospeševanje metodologije managementa projekta znotraj organizacije, 

uporabo standardnih orodij managementa projekta, standardizacijo pri izvajanju in dostavi 

projekta, ohranjanje strokovnega znanja s podro�ja managementa projekta in za usklajevanje 

obsežnih znanj s podro�ja managementa projekta (Kerzner 2009, 959). 
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Klju�ni udeleženci projekta definirajo merila, kazalnike in standarde za uspešnost  projekta. 

�e klju�ni udeleženci projekta niso zadovoljni z izidom projekta, projekt ne moremo 

opredeliti kot uspešen. 

Ocenjujemo, da je vloga vršnega managementa, managerja projekta in projektnega tima  

klju�na za (ne)uspeh IKT-projektov, zato bomo njihovo vlogo podrobneje opisali v nadaljnjih 

podpoglavjih. 

2.4.3  Vršni management 

Vršni management je najvišja hierarhi�na raven managementa v organizaciji katerega 

predstavljajo managerji organizacij (npr. lastniki, izvršni direktor, predsednik uprave ipd.), ki 

so odgovorni za splošno usmerjanje dejavnosti v organizaciji. Opredelijo vizijo, poslanstvo, 

politiko, smotre in cilje, kulturo in strategije organizacije (Možina 1992, 19). Vršni 

management vodi organizacijo, njene posle ter ljudi k izidom. Namen vsakega vršnega 

managerja mora biti �im boljše poslovanje organizacije. Glavne naloge vršnih managerjev so 

planiranje, organiziranje, vodenje in kadrovanje zaposlenih ter kontroliranje (Kralj 2003, 93). 

Vršni managerji so tudi klju�ni udeleženci projektov. Podpora, obveznost in vklju�enost 

vršnega managementa so dejavniki, ki managerjem projektov pomagajo voditi projekt. 

Obveznost vršnega managementa do projekta je za managerje projektov klju�na (Schwalbe 

2010, 54–55): 

– Managerji projektov potrebujejo ustrezne vire, ki jih lahko priskrbi vršni management. 

– Managerji projektov pogosto zahtevajo odobritev edinstvenih potreb projekta v 

primernem �asu. V velikih IKT-projektih naj bi vršni management razumel, da 

nepri�akovani problemi izhajajo iz narave proizvoda, ki se proizvaja, ter iz specifi�nih 

znanj posameznikov vklju�enih v projekt. Projektni tim bi lahko v projektu zato 

potreboval npr. dodatno ra�unalniško in programsko opremo, s katero bi izvedel ustrezno 

testiranje. Vršni management, ki projekt podpira in ima obveznost do projekta, lahko 

takšno opremo priskrbi oz. odobri. 

– Vršni manager sodeluje z ljudmi iz razli�nih oddelkov. Ker IKT sega v vsa funkcijska 

podro�ja organizacije, naj bi vršni management managerjem projektov pomagal pri 

razreševanju konfliktov do katerih prihaja. �e npr. funkcijski manager no�e sodelovati z 

managerjem projekta, naj bi posredoval vršni management in ga spodbudil k sodelovanju. 

– Managerji projektov pogosto potrebujejo nekoga, ki jim svetuje in jih u�i vodenja. Veliko 

managerjev IKT-projektov je tehni�nih strokovnjakov, ki so neizkušeni na podro�ju 

vodenja. 

Managerji IKT-projektov najbolje delujejo v družbenem okolju, kjer vršni management ceni 

in pripisuje vrednost IKT-projektom ter v poslovnem okolju dobrega managementa projektov. 

Takšno okolje jim pomaga, da uspejo. 
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V projektnem okolju so se o vlogi vršnih managerjev razvila nova pri�akovanja. Vršni 

managerji naj bi tesno sodelovati pri planiranju in snovanju smotrov in ciljev projekta, 

razreševanju konfliktov, postavljanju prioritet, pogosto pa tudi kot sponzor projekta. �e vršni 

manager v projektu sodeluje kot sponzor, je odgovoren za u�inkovito in pravo�asno 

sprejemanje odlo�itev o projektu (Kerzner 2009, 17–18). 

V projektih vseh velikosti in prioritet je potrebna vklju�enost vršnega managementa. Njihova 

vklju�enost je izrazitejša pri ve�jih kot pri rutinskih projektih. V projektih imajo vršni 

managerji naslednje vloge (Ireland 2006 1–3):  

– Strateški smotri in cilji organizacije: vršni managerji naj bi managerjem projektov podali 

smernice, ki se dopolnjujejo s strateškimi smotri in cilji organizacije, ter jim sledili. 

– Izbira projektov: izbrali naj bi projekte, katerih izidi bodo prispevali k boljšemu 

poslovanju organizacije, ter izlo�ili vse, ki dodanih koristi ne prinašajo. 

– Strategija organiziranja projektov: vršni management postavi organiziranost za 

implementacijo managementa projektov, s katero se najbolj približa strategiji 

organizacije. Takšna organiziranost omogo�a uspeh organizacije. 

– Kontrola projektnega napredka: vršni management po obdobjih spremlja in kontrolira 

napredek projekta. Spremljanje in kontrola sta vršnemu managementu zagotovilo, da se 

projekt izvaja po planu. 

– Sprememba projektnega plana: vršni management naj bi potrdil ali zavrnil spremembo 

plana. 

– Dodelitev virov projekta: glede na prioritete organizacije in obveznosti do naro�nikov, 

vršni management dolo�i vire potrebne za projekt. 

– Vodenje projektov: vršni manager izbere in razvija managerja projekta v vodjo v 

organizaciji, od katerega pri�akuje sposobnost prevzemanja odgovornosti za uspešnost 

projekta. 

Med dejavniki, ki povzro�ajo (ne)uspeh IKT-projektov je podpora vršnega managementa na 

samem vrhu, kar potrjujejo tudi izidi številnih raziskav. 

Iz študije, opravljene v Združenih državah Amerike na podro�ju informacijsko-

komunikacijske tehnologije leta 1995, je razvidno, da med najpogostejše vzroke za neuspeh 

IKT-projektov spada tudi nezadostna vklju�enost oziroma šibka podpora v projekt vklju�enih 

vršnih managerjev (Whittaker 1999, 23–30). Do podobnih ugotovitev so med avstralskimi 

podjetji prišli tudi Standing, Guilfoyle in ostali (2006, 1153), ki so raziskovali vzroke za 

neuspeh IKT-projektov in ugotovili, da je šibka podpora in vklju�enost vršnih managerjev 

eden izmed petih najve�jih razlogov za neuspeh. Slevin in Pinto (1987, 34) sta med deset 

klju�nih dejavnikov (ne)uspeha IKT-projektov prav tako uvrstila podporo vršnega 

managementa. Njihova podpora je še posebej pomembna v za�etni fazi planiranja, v kateri naj 

bi vršni management priskrbel predvsem potrebne vire projekta, hkrati pa naj bi s svojo 

podporo poudaril pomen projekta za celotno organizacijo. 
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Ni presenetljivo, da je pomanjkanje podpore vršnega managementa projektu �isto na vrhu tudi 

med opozorilnimi znaki, ki nakazujejo neuspeh projektov. Zaposleni se obi�ajno usmerijo na 

aktivnosti, za katere vršni management meni, da so pomembne. Potencialno problemati�ni 

projekti so tisti, ki se za�nejo od »spodaj navzgor« in »oddel�ni« projekti, ki nimajo potrebne 

podpore znotraj celotne organizacije. IKT-projekti so obi�ajno vpeti v politiko organizacije, v 

kateri prihaja do nesoglasij glede na prioritete. V tem primeru prihaja do pomanjkanja virov in 

pripadnosti organizaciji. Srednjemu managementu se ti projekti ne zdijo pomembni za 

organizacijo oz. za njihovo delo, zato vire prerazporedijo k aktivnostim, ki jih vršni 

management podpira (Kappelman, McKeeman in Zhang 2006, 32). 

2.4.4 Manager projekta 

Manager projekta je klju�na oseba projekta, ki je v celoti odgovorna za izvedbo projekta v 

skladu z zastavljenimi smotri in cilji projekta. Odgovoren je za planiranje, organiziranje, 

vodenje in kontrolo projekta. Manager projekta je odgovoren organizaciji, v kateri je 

zaposlen. Projekt naj bi izvedel ob �im manjši izrabi �asa, zaposlenih in sredstev organizacije 

ter dosegel želeno kakovost projekta in ugled organizacije. Naro�niku je dolžan pravo�asno 

izvedbo projekta ob zahtevani kakovosti in ceni projekta. Prav tako naj bi manager projekta 

skrbel za ustrezno razdelitev nalog, izobraževanje, usposabljanje in motiviranje projektnega 

tima ter uredil njihov prehod na projekt in iz projekta na drugo delo (Rozman in Stare 2008, 

150–151). 

Opis nalog managerja projekta se razlikuje glede na panogo in organizacijo v kateri dela. Na 

primer manager projekta v svetovalnem podjetju, z uporabo tehni�nih, teoreti�nih in 

vodstvenih veš�in, planira in kontrolira aktivnosti za dosego smotrov in ciljev  projekta. Prav 

tako sestavi in koordinira projektni tim ter gradi na profesionalnem odnosu z naro�niki in 

partnerji, medtem ko manager IKT-projekta v ra�unovodskem podjetju vodi, postavlja 

prioritete in razvija razrešitve na podro�ju IKT, da bi zadovoljil potrebe podjetja. S pomo�jo 

standardne metodologije in programske opreme s podro�ja managementa projekta pripravi in 

izvede projektni plan. Ustanovi projektne time, ki jih sestavljajo posamezniki in uporabniki 

razli�nih delovnih podro�ij ter implementira projekt znotraj �asa in prora�una. Je vmesni �len 

med ponudnikom in kon�nim uporabnikom, ki razvije in implementira informacijsko-

komunikacijsko razrešitev in nudi pomo� tudi po implementaciji. Kljub razlikam v opisu del 

pa obstajajo podobna opravila, ki jih izvaja ve�ina managerjev projektov. Management 

projektov je veš�ina, ki je potrebna na vsakem ve�jem IKT-projektu. Veš�ine, ki jih manager 

projekta potrebuje, so odvisne od edinstvenosti projekta in vklju�enih posameznikov. Ker se 

manager projekta nahaja v razli�nih situacijah, naj bi bile njegove veš�ine raznovrstne 

(Schwalbe 2010, 22). 

Heldman, Baca in Jansen (2005, 9) managerje projektov imenujejo kar mali poslovni lastniki, 

ki naj bi imeli znanja in veš�ine z vseh bistvenih podro�ij managementa, od strateškega 



 

36 

planiranja do nadzora osebja, saj veš�ine managementa managerji uporabljajo pri vsakem 

projektu. Poleg že omenjenih znanj, pa naj bi imeli tudi strokovna znanja, ki jih zahteva 

projekt. Ta znanja so lahko od projekta do projekta razli�na, obi�ajno pa so si podobna glede 

na: dejavnost (avtomobilska, farmacevtska ipd.), oddelek (razvoj, ra�unovodski, 

informacijsko-komunikacijski, trženje, proizvajanje ipd.) in stroko (gradbeništvo, strojništvo, 

informatika, medicina ipd.), v kateri se projekt izvaja.  

Managerji projekta so u�inkovitejši, �e so seznanjeni in obvladujejo vseh devet podro�ij 

znanja ter orodja in tehnike s podro�ja managementa projekta. Ta podro�ja znanja obsegajo 

obvladovanje integracije projekta, obsega projekta, �asa projekta, stroškov in kakovosti 

projekta, �loveških virov v projektu, komuniciranja v projektu, tveganj ter oskrbovanja 

projekta (�esen in Kern 2008, 70). 

Managerji projektov imajo klju�no vlogo za uspeh projekta in organizacije. Izvajajo številne 

naloge, obvladali naj bi razli�ne veš�ine, katere nenehno nadgrajujejo, jih razvijajo ter 

vklju�ujejo v management projektov, splošni management in njuna podro�ja, kot na primer 

podro�je informacijsko-komunikacijske tehnologije (Schwalbe 2010, 35). 

Splošne veš�ine managementa so osnova za dobro vodenje projekta, zato naj bi jih  vsak 

manager projekta obvladoval. Te veš�ine so (Heldman, Baca in Jansen 2005, 9–12):  

– Vodenje: managerji projektov managerirajo zadeve, ljudi pa vodijo. Management je 

proces pri katerem ustvarjamo izide, ki jih udeleženci pri�akujejo. Vodenje pa je 

sposobnost, s katero manager projekta posameznike motivira in jih navduši za delo, 

premagovanje ovir in ustvarjanje pri�akovanih izidov projekta. Motiviranje je stalen 

proces, s katerim manager projekta �lane projektnega tima spodbuja, da delo zavzeto 

zaklju�ijo. 

– Komuniciranje: dobra pisna in ustna komunikacija je hrbtenica uspešnega projekta. Skozi 

življenjski cikel projekta se razvijajo razli�ne komunikacije (projektna dokumentacija, 

zapiski sestankov, poro�ila ipd.) katerih avtor je obi�ajno manager projekta. Poskrbel naj 

bi, da so informacije jasne, nedvoumne in celovite, da prejemniki informacij nimajo težav 

z njihovim razumevanjem. Ko informacijo preda, je odgovornost na strani prejemnika, da 

prepri�a, da jo je razumel. 

– Planiranje in organiziranje: sta veš�ini, ki sta povezani, po pomembnosti pa razvrš�eni 

takoj za komuniciranjem. Organiziranje ima ve� pojavnih oblik. Manager projekta se v 

�asu trajanja projekta sre�uje s projektno dokumentacijo, zahtevanimi informacijami, 

projektnimi in osebnimi poro�ili, pogodbami ipd., ki jih naj bi bil sposoben poiskati in 

jim slediti. Prav tako pa manager projekta sklicuje sestanke, sestavi projektni tim ipd. Z 

organiziranjem je tesno povezan tudi management �asa s katerim naj bi bila omogo�ena 

uspešna poraba �asa na projektu. Pravilno kombiniranje planiranja in organiziranja, v 

povezavi s komunikacijskimi sposobnostmi, je podlaga za uspešno izveden projekt. 
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– Obvladovanje prora�una projekta: da manager projekta ustanovi in obvladuje prora�un 

projekta, potrebuje tudi finan�na in ra�unovodska znanja. Pomembno je, da zna oceniti 

stroške projekta in oceno vklju�iti v prora�un. Za oceno stroškov ima na razpolago 

razli�ne metode. Ko je prora�un dolo�en, se lahko za�ne njegovo trošenje. Sposobnost 

obvladovanja prora�una zajema razumevanje prodajal�eve cene, nadzor naro�il in 

njihovo združljivost z ra�uni ter pla�evanje ra�unov. 

– Razreševanje problemov: je dvojni proces. Najprej je potrebno opredeli problem, kjer se 

vzroki lo�ijo od simptomov. Z opisom simptomov še ne definiramo vzrokov njegovega 

nastanka. Problem je potrebno raziskati, ga analizirati, poiskati vzroke za njegov nastanek 

ter poiskati alternativne razrešitve. Šele ko je problem opredeljen in raziskan, manager 

projekta dolo�i na�in njegovega razreševanja. 

– Pogajanje in vplivanje: u�inkovito razreševanje problemov zahteva dobre pogajalske 

sposobnosti in sposobnosti vplivanja. Pogajanja so v projektu prisotna skoraj na vseh 

podro�jih: pri pripravi prora�una, pogodb, pri pridobivanju sredstev itd. Vplivanje je 

sposobnost, da ljudi prepri�amo, da delajo in mislijo tisto, kar druga�e ne bi. 

– Sestava projektnega tima in �loveški viri: projektni tim je obi�ajno sestavljen iz 

posameznikov iz razli�nih org. enot znotraj organizacije in tudi izven nje. Manager 

projekta naj bi poskrbel, da projektni tim zaživi in dela kot celota, �lane pa popeljal skozi 

vse faze razvoja projektnega tima. 

Izbira in razvoj managerjev projekta naj bi bila sestavni del razvoja kadrov in karier vsake 

organizacije (Marki� 2008, 49).  

Managerji projektov, ki ne znajo uspešno voditi in komunicirati, predstavljajo za organizacijo 

precejšnje tveganje. Delo managerja projektov je popolnoma druga�no od npr. dela managerja 

prodaje. Manager projekta naj bi znal planirati in usklajevati uspehe projekta, ki ga zahtevajo 

klju�ni udeleženci projekta, ki ne delajo z managerjem projekta. Sposobnost vodenja in 

komunikacijske sposobnosti so klju� do uspeha managementa projekta. Od managerjev 

projektov, ki teh sposobnosti nimajo, ne moremo pri�akovati, da bodo poskrbeli za želene 

izide, zanesljivost in kakovost projekta znotraj predvidenega �asa in prora�una projekta. Izidi 

iz raziskave na podro�ju IKT-projektov, v kateri so avtorji prepoznali opozorilne znake, ki 

vodijo v neuspeh, so pokazali, da je slab manager projekta po pomembnosti na tretjem mestu 

in ima pomemben vpliv na (ne)uspeh IKT-projektov (Kappelman, McKeeman in Zhang 2006, 

31–34). 

2.4.5 Projektni tim 

Tim je delovna skupina ljudi, ki sodeluje pri odlo�anju in si medsebojno pomaga pri 

opredeljevanju in doseganju smotrov ter ciljev. Za uspešen tim je pomembna izbira tima in 

njihovo usposabljanje. Pri izbiri tima je potrebno upoštevati, kaj je naloga, katere so ovire in 

kaj je potrebno napraviti, da bi dosegli cilj (Kralj 2008, 448–452). 
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Podobno tudi Rozman in Stare (2008, 192) opredelita tim kot skupnost dveh ali ve� oseb, ki 

sodelujejo in usklajujejo svoje delo, da bi dosegli zastavljene smotre in cilje. 

Verzuh (2008, 252–253) navaja, da so lastnosti tima in projektnega tima razli�ne. Tim je 

skupina posameznikov, ki skupaj delujejo, da bi ustvarili izid, za katerega so odgovorni, 

medtem ko so projektni timi za�asni in se ustanovijo z namenom doseganja projektnih 

smotrov in ciljev. Ko so smotri in cilji projekta doseženi, se projektni tim razpusti.  

Klju�ni timi so dobro orodje za usklajevanje razli�nih vidikov v organizaciji, ki jih obi�ajno 

povzro�i �lenjenost v organizacijske enote. Klju�ni timi ostanejo skupaj do zaklju�ka 

projekta, sestavljeni pa naj bi bili iz sodelavcev posameznih organizacijskih enot (Marki� 

2008, 48). 

Po Rozmanu in Staretu (2008, 153) ima projektni tim, poleg managerja projekta, 

najpomembnejšo vlogo v projektu. So neposredni in strokovno usposobljeni izvajalci 

projektnih aktivnosti, ki so izbrani glede na aktivnost, njeno trajanje in zahtevnost. Projektni 

tim sodeluje z managerjem projekta v procesu na�rtovanja in kontroliranja aktivnosti projekta, 

lahko pa tudi že prej.  

Avtorji v strokovni literaturi navajajo številne lastnosti, ki naj bi jih imel vsak �lan 

projektnega tima. Wysocki in McGary (2003, 180) navajata naslednje pomembne lastnosti 

�lanov projektnega tima: 

– Zavzetost oz. predanost: uspešen �lan tima naj bi bil zavzet in motiviran za delo na 

projektu. 

– Delitev odgovornosti: �lani tima naj bi delovali enotno in si pri delu pomagali. �e prihaja 

do problemov, naj bi razrešitev poiskali skupaj. V �lanih naj bi obstajalo zavedanje, da je 

uspeh oz. neuspeh projekta uspeh oz. odgovornost vseh �lanov projektnega tima in ne 

njegovih posameznikov. 

– Fleksibilnost: �lani projektnega tima naj bi bili sposobni prilagajati se nepredvidljivim 

spremembam, ki lahko nastopijo v �asu trajanja projekta. 

– Usmerjenost v delo in izide projekta. 

– Zmožnost delovati v okviru �asovnih, stroškovnih in drugih omejitev. 

– Medsebojno zaupanje in podpora. 

– Usmerjenost v tim kot celoto: vsak �lan tima naj bi presegel individualno usmerjenost in 

v ospredje postavil delovanje tima kot celote. Vladala naj bi miselnost »mi«( in ne »jaz«) 

»smo naredili«. 

– Sposobnost razmišljanja na druga�en, kreativen na�in, in iz razli�nih vidikov pri 

razreševanju problemov. 

– Zmožnost delovanja v timu ne glede na razli�nosti, ki lahko sprožijo konflikte: v projektu 

sodelujejo �lani tima iz razli�nih org. enot, lahko tudi iz razli�nih podjetij, okolij ipd. Da 

bi dosegli skupne smotre in cilje projekta, naj bi �lan tima razlike presegel. 
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– Sposobnost in znanje za uporabo razli�nih sodobnih informacijsko-komunikacijskih  

orodij, ki se uporabljajo v sodobnem poslovnem okolju (�oha 2007, 11–12). 

Pred izbiro projektnega tima je potrebno preu�iti prednosti in slabosti, ki jih tim prinaša. Daft 

in Noe (2001) navajata naslednje prednosti timskega dela: 

– ve�ja angažiranost za delo saj pripadnost drugih �lanov prispeva k ve�ji motiviranosti in 

u�inkom; 

– ve�je zadovoljstvo �lanov zaradi pripadanja in druženja v timu; 

– hitrejše pridobivanje znanja in sposobnosti zaradi druženja �lanov; 

– ve�ja prožnost pri delu, saj �lani izvajajo ve� razli�nih del; 

– manjša monotonost (Rozman in Stare 2008, 193). 

Slabosti timskega dela pa so zlasti (Rozman in Stare 2008, 193): 

– izguba mo�i linijskih vodij, ki se bojijo izgube statusa ali celo zaposlitve; 

– izkoriš�anje tima: ko posamezniki dobijo mo� v ekipi, niso pa pripravljeni deliti svojih 

sposobnosti in napora; 

– višji stroški usposabljanja tima kot pri hierarhi�nem usklajevanju. 

Vsak projektni tim potrebuje dobrega vodjo, ki bo ustvaril mo�an, povezan in sposoben tim. 

Manager projekta izbere �lane projektnega tima in je odgovoren za optimizacijo njihovega 

dela (Verzuh 2008, 253). Prav tako pa manager projekta ocenjuje uspešnost dela �lanov 

projektnega tima in njihovo vlogo v timu (v smislu vplivanja na oblikovanje in ustrezno 

delovanje tima), kar predstavlja temelj za individualno nagrajevanje in napredovanje 

posameznih �lanov projektnega tima (Rozman in Stare 2008, 188–189). 

Pri vodenju projektnega tima naj bi manager projekta obvladoval predvsem veš�ine splošnega 

managementa. Ko manager projekta projektni tim izbere, ga naj bi vodil in motiviral. Da bi 

projektni tim u�inkovito dokon�al projektne naloge, manager projekta uporabi svoj vpliv, s 

timom naj bi komuniciral, se pogajal in pomagal pri soo�anju in razreševanju problemov 

(Phillips 2006, 363).  

V že omenjeni raziskavi Kappelman, McKeeman in Zhang (2006, 34) med skupino 

opozorilnih simptomov povezanih z ljudmi vklju�enih v projekt, opredelijo tudi projektni tim. 

Klju�ni opozorilni znaki, ki povzro�ajo neuspeh projektov, se nanašajo na pripadnost �lanov 

tima projektu in na pomanjkanje zahtevanih znanj in veš�in �lanov. �e �lani projektnega tima 

niso zavzeti za delo na projektu, si najdejo donosnejše aktivnosti in se tako v celoti ne 

posvetijo projektnim aktivnostim. Sponzor npr. pripravi nerealen prora�un in plan, projektni 

tim nima vseh potrebnih sposobnosti in virov za katere vedo, da jih potrebujejo, smotri in cilji 

projekta so postavljeni v skladu z osebnimi interesi �lanov projektnega tima ipd. Vse to je 

posledica šibke pripadnosti projektu, kar se pri�ne odražati na zamudi, prekora�itvi prora�una 

in kakovosti dostavljenega izida projekta. Na drugi strani pa naj bi management projekta pred 

pri�etkom projekta poskrbel, da imajo �lani projektnega tima zahtevana znanja in veš�ine. 
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Timsko delo in vzdušje med �lani tima sta dejavnika, ki sta potrebna za uspešno izvedbo 

projektov, saj omogo�ata ustvarjanje sinergijskih u�inkov. V timu naj bi obstajali dobri 

odnosi med udeleženci projekta. Manager projekta naj bi bil sposoben usmerjati ostale �lane 

tima k skupnim smotrom in ciljem projekta. Manager projekta se naj bi zavedal, da je za 

uspešno opravljanje projektnih aktivnosti pomembno uveljavljanje uspešnega projektnega 

tima in obvladovanje odnosov med njimi. Uspešen projektni tim je sposoben dose�i projektne 

smotre in cilje hitreje, bolje in ceneje (Šušterši� 2004, 270). 

2.5 Vodenje  

Da bi zaposleni, ki so vklju�eni v projekt, planirane aktivnosti izvedli v skladu z željami, je 

pomembno, da izberemo primerne ljudi, katere razvijamo, usposabljamo in motiviramo. 

Najustreznejši na�in s katerim vplivamo na delovanje zaposlenih, je vodenje. Vodenje v 

širšem pomenu pomeni vplivanje na zaposlene s komuniciranjem, motiviranjem in 

osebnostjo. Zamišljene predstave o razmerjih med sodelujo�imi v projektu pa se uveljavijo s 

kadrovanjem. Manager projekta z vodenjem projektnega tima sproži delo na projektu, zato 

vodenje opredeljujemo kot vpliv managerja projekta na projektni tim, da opravi tisto, kar si je 

manager projekta zamislil. S kadrovanjem uveljavimo organiziranost, z vodenjem pa 

sprožimo delovanje (Rozman in Stare 2008, 183–184). 

2.5.1 Kadrovanje 

Kadrovanje je postopek pridobivanja in izbire sodelavcev projekta. Rozman in Stare (2008, 

183) navajata, da si s kadrovanjem zamišljamo želene sodelavce projekta, njihove zmožnosti 

in vloge v projektu. 

Po Wysockem in McGrayu (2003, 175) kadrovanje vklju�uje izbiro managerja projekta in 

projektnega tima, pri �emer so pomembna njihova strokovna znanja in medsebojni odnosi, ki 

jih razvijejo. Za imenovanje managerja projekta je odgovoren vršni management organizacije. 

Manager projekta in projektni tim naj bi bila v procesu priprave projekta �im prej imenovana, 

saj bo tako njihova predanost k uresni�evanju smotrov in ciljev projekta ve�ja. Dober 

manager projekta naj bi imel znanja in veš�ine s podro�ja managementa projektov, vodstvene 

sposobnosti, bil naj bi tehni�ni ekspert, imel naj bi sposobnost timskega dela ter znanja s 

podro�ja ravnanja (Verzel 2010, 14). 

Kadrovanje je povezano s procesi obvladovanja �loveških virov v projektu, predvsem s 

procesom planiranja �loveških virov in s procesom pridobivanja projektnega tima. Po Kernu 

in �esnu (2008, 199) proces planiranja �loveških virov vklju�uje prepoznavanje in 

dokumentiranje projektnih vlog, odgovornosti in hierarhi�nih razmerij (za poro�anja) in 

izdelavo projektnega plana za obvladovanje kadrovanja. V projektnem planu za obvladovanje 

kadrovanja opredelimo, kako in kdaj bomo pridobili �lane projektnega tima, opredelimo 
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kriterije za odpuš�anja v projektu, prepoznamo potrebe po usposabljanju, planiramo priznanja 

in nagrade, obravnavamo skladnost z zahtevami in vplive plana za kadrovanje na 

organizacijo. Proces pridobivanje projektnega tima pa vklju�uje pridobivanje �loveških virov 

za dokon�anje projekta. Pri izbiri projektnega tima naj bi manager projekta upošteval 

razpoložljivost (kdo in kdaj je na razpolago), sposobnost (kako so ljudje usposobljeni), 

izkušnje (kakšne so izkušnje ljudi s podobnim delom) interese (ali so ljudje zainteresirani za 

delo na projektu) in stroške (kako bo vsak �lan tima pla�an). 

Kadrovanje je pomemben proces vodenja projektov, saj pridobivanje in izbira strokovno 

usposobljenih, izkušenih in motiviranih sodelavcev projekta pomembno vpliva na 

(ne)uspešnost projekta. Možina (1992, 284) omenja, da uspešnost organizacije in projektov 

zagotavljajo le ustrezno predvideni in usposobljeni vodilni in strokovni sodelavci. 

2.5.2 Vodenje ljudi 

Vodenje se nanaša na ljudi: kako jih usmerjati, motivirati in na njih vplivati, da bi dodeljene 

naloge �im bolje izvedli, kar pomeni s �im manj potrošene energije in ob �im ve�jem 

osebnem zadovoljstvu. Namen vodenja je oblikovati obnašanje posameznika in skupine pri 

doseganju smotrov in ciljev organizacije (Možina 1992, 8). 

Ena temeljnih nalog managerjev je vodenje ljudi. Ti naj bi vplivali na sodelavce, jih usmerjal 

in motiviral, da opravijo naloge, dosegajo izide in uresni�ujejo smotre in cilje organizacije. 

Skrajnosti vodenja sta avtoritativnost in participativnost (Kralj 2003, 451–452).  

Amos (1996, 14) pravi, da je pri managementu projektov pomembno delo z ljudmi, ki so 

strokovnjaki iz razli�nih podro�ij in lahko tudi zna�ajsko razli�ni, saj je vsak �lan projektnega 

tima enkratna osebnost z dolo�enimi zna�ajskimi lastnostmi, sposobnostmi in interesi. 

Manager projekta naj bi najprej spoznal �lane projektnega tima, njihove potrebe in šele nato 

opredelil in �lanom tima prilagodil na�in vodenja.  

V osnovi je stil vodenja odvisen od štirih glavnih dejavnikov: osebnosti managerja projekta, 

osebnosti �lanov projektnega tima, situacije in pritiska nadrejenih (Petri� 2005, 54). 

Glede na to, da je hierarhi�no vodenje v organizacijah starejše kot vodenje projektov so 

funkcijski managerji pogosto tudi managerji projektov, zato v vodenju pogosto prevlada 

hierarhi�en oz. avtokrati�en na�in vodenja, ki škoduje doseganju smotrov in ciljev 

organizacije.  

Argyris navaja naslednje napake avtoritativnega vodenja: 

– je preve� avtokrati�no, stil vodenja naj bi postal demokrati�en; 

– »forsiranje« razrešitev ni primerno; 

– pomembno je motivirati celo ekipo in ne posameznih �lanov; 
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– razreševati je potrebno konflikte povezane z dvojno odgovornostjo, kar postavlja �lane 

projektnega tima v težaven položaj, saj naj bi poro�ali dvema managerjema, kar pa lahko 

tudi zlorabijo; 

– managerji projektov naj bi uporabili druga�ne metode v projektu kot pa v org. enoti; 

– managerji projektov naj bi zahtevali jasno opredelitev smotra in ciljev projekta (Rozman 

in Stare 2008, 191). 

Drugo skrajnost vodenja pa predstavlja participativno vodenje za katerega je zna�ilno, da 

(Rozman in Stare 2008, 189–191): 

– manager projekta gradi vodenje na osebnostnih lastnosti in ne na hierarhi�nem položaju; 

– je pomembno skupno planiranje in kontroliranje izidov, izbira na�ina dela pa je 

prepuš�ena �lanom projektnega tima; 

– participativni vodja spodbuja razpravo, vse dokler ni doseženo soglasje; 

– manager projekta ekipi daje vse potrebne informacije o poteku projekta; 

– ekipa navzven deluje enotno, ne kot posameznik; 

– �lani tima menjujejo delo, spodbuja pa se medsebojna pomo�, npr. �lani tima, ki so 

zaklju�ili svoje delo, pomagajo drugim �lanom; 

– se razpravlja o vseh konfliktih; 

– je manager projekta na voljo �lanom; 

– se iš�ejo ideje, dejstva in se spodbuja ustvarjalno razmišljanje; 

– vodja pogosto uporablja pohvale in graje; 

– je komuniciranje pretežno ustno in da vsi komunicirajo med sabo; 

– vodja podpira �lane pri njihovih idejah in prizadevanjih; 

– je motiviranje in nagrajevanje vezano na tim in projekt kot celoto 

– itd. 

Vodenje je vplivanje na ljudi skozi komunikacijo. Usmerjeno je v ljudi in v njihovo izvajanje 

aktivnosti, da se dosežejo zastavljeni smotri in cilji projekta v okviru planiranih stroškov, �asa 

in kakovosti. Naloga vodenja je priprava smernic za produktivnejši projektni tim. Z ustreznim 

vodenjem lahko manager projekta vpliva na projektni tim. Najpomembnejši dejavniki 

takšnega vodenja so: 

– usmerjanje namesto avtoritativnega vodenja: akcije se izvajajo na podlagi dobrih 

odnosov; 

– želja pomagati drugim in s tem dose�i odli�nost pri vodenju; 

– samozavestna motivacija, ki temelji na sposobnosti prevzemanja bremena, odlo�itev in 

kazenskih akcij, �e je potrebno; 

– želja po jasni poziciji: manager projekta doseže prepoznavnost s pobudami, ki vzbudijo 

pozornost, razpravo, priljubljenost ipd.; 

– želja po uporabi mo�i: vpliv managerja projekta na projektni tim z uporabo neformalne 

avtoritete in pozitivne mo�i; 
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– ob�utek odgovornosti: manager projekta je odgovoren za izvedbo projektnih nalog in 

zahtev, kar privede do zadovoljstva z opravljenim delom (Stare 2004a, 190–191). 

Uspeh projekta je mnogokrat odvisen od motiviranosti projektnega tima, zato naj bi uspešen 

projektni manager poznal in obvladal tehnike in stile vodenja.  

2.5.3 Komuniciranje 

Komuniciranje, kot posredovanje misli, želja in �ustev, je osnova organizacij – vez med 

udeleženci in organizacijo kot skupnostjo interesov. Brez komuniciranja ni managementa, 

snovanja novosti in sodelovanja (Tav�ar 2006, 427). 

Komunikacijsko okolje je omrežje komunikacijskih poti. Ve�ina komunikacijskih poti je 

dvosmernih. Število dvosmernih komunikacijskih poti (N) se lahko izra�una po prikazani 

formuli. X predstavlja število ljudi, ki komunicirajo med sabo (Kerzner 2009, 233). 

 X (x – 1) 
N = 2 

Dobro komuniciranje omogo�a dobro vodenje ljudi. Pri komuniciranju pa ni dovolj le govoriti 

in pisati, ampak je potrebno tudi poslušati in brati. Komuniciranje pomeni oblikovanje, 

prenašanje in sprejemanje sporo�il po komunikacijski poti. Lahko je eno-, dvo- ali ve�smerno. 

V poslovnem svetu se najve� uporabljajo razgovori, v katerem je potrebno poslušati in 

sporo�ati. Razgovor je potrebno tudi skrbno pripraviti (Kralj 2003, 449–450).  

Zaposleni v organizaciji komunicirajo na sestankih, kjer prevladuje sodelovanje in 

demokrati�nost. Sestanki so pomembni, saj se na njih spoznavajo in kriti�no obravnavajo 

predložena stališ�a, hkrati pa se snujejo nova znanja (Tav�ar 2006, 427).  

Glede na to, da se v IKT-projektih pogosto zahteva veliko koordinacije, so kratki in pogosti 

sestanki zelo dobra oblika komuniciranja. Nekateri managerji IKT-projektov od udeležencev 

projektov zahtevajo, da se udeležijo »stoje�ih sestankov« na katerih ni stolov, kar pa ljudi 

prisili, da pri�nejo med sabo komunicirati. �e se ljudje ne sre�ujejo iz o�i v o�i, so pogosto v 

neprestani komunikaciji preko telefonov, elektronske pošte in ostale tehnike (Schwalbe 2010, 

391). 

Pisno komuniciranje ne sme nadomestiti osebnega stika in je primerno predvsem za 

dokumentiranje in kompleksne vsebine (Tav�ar 2006, 427).  

Važen del komuniciranja predstavljajo tudi pogajanja, ki so namenjena odpravi nesoglasij ter 

doseganju dogovora o stvareh. Sklepi pogajanj so dobri takrat, kadar jih vzameta za svoje obe 

strani (Kralj 2003, 452). 
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Kerzner (2009, 233–234) navaja, da dobra projektna komunikacija omogo�a, da prave 

informacije pravo�asno in s sprejemljivimi stroški prispejo do prave osebe. Ve�ina 

managerjev projektov komunicira z obstranskimi udeleženci projekta, medtem ko linijski 

managerji komunicirajo vertikalno navzdol s podrejenimi sodelavci. Slika 11 prikazuje tipi�ne 

komunikacijske vzorce. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Slika 11:  Komunikacijske poti 
Vir: povzeto po Kerzner 2009, 234. 

Komuniciranje lahko managerju projekta »vzame« tudi do 90 % njegovega �asa. Osnovne 

naloge, povezane s komuniciranjem, vklju�ujejo (Kerzner 2009, 237):  

– pripravo smernic in navodil projekta za notranje in zunanje stranke; 

– skrb za sklic sestankov: manager projekta jih sklicuje na dolo�eno �asovno obdobje oz. 

glede na dogodke v projektu; 

– celoten management projektov; 

– nabavo in prodajo; 

– odnose z javnostjo; 

– management dokumentiranja. 

Glede na �as, ki ga manager projekta porabi za komuniciranje, lahko re�emo, da je odgovoren 

tudi za management komunikacij. Management komunikacij je formalen in neformalen proces 

vodenja ali nadziranja izmenjave informacij navzdol, navzgor ter obstranskih in pre�nih 

informacij. Komunikacijski proces je tudi vir kontrole in ne le dostave informacij. Prava 

komunikacija, ki jo zaposleni razumejo, omogo�a njihovo delo. Komunikacija naj bi prinesla 

informacijo in motivacijo (Kerzner 2009, 238–239). 

 
KOMUNICIRANJE 

NAVZGOR Z VODSTVOM 
 

MANAGER 

PROJEKTA 

OBSTRANSKA 

KOMUNIKACIJA S 

PRIJATELJI, DRUŽBENIMI 

SKUPINAMI TER Z 

FORMALNO IN 

NEFORMALNO 

ORGANIZACIJO 

OBSTRANSKA 

KOMUNIKACIJA Z 

OSTALIMI MANAGERJI 

PROJEKTOV, OSTALIMI 

ORG. ENOTAMI IN 

STRANKO 

 
KOMUNICIRANJE 

NAVZDOL S PODREJENIMI 
IN OSEBJEM PROJEKTNE 

PISARNE 



45 

2.5.4 Motiviranje 

Motivacija je tisto, zaradi �esar zaposleni (tako strokovni sodelavci kot managerji) delajo ob 

dolo�enih sposobnosti, da bi uresni�ili svoje interese. Managerji uporabljajo motiviranje kot 

sredstvo vplivanja na zaposlene, da bi delali tako, da bi uresni�evali smotre in cilje 

organizacije. Podlago za motiviranje daje teorija potreb. Potreba je ob�utek pomanjkanja 

ne�esa in neprijeten ob�utek, ki sili posameznika, da bi zmanjšal to potrebo. Je motivator, vse 

dokler ni zadovoljena. Ena najbolj znanih teorij je Maslowova motivacijska teorija, kjer so 

�loveške potrebe usmerjene navzgor k vse bolj privla�nim smotrom in ciljem, najprej pa naj 

bi bile zadovoljene nižje ravni. Osnovne in najnižje potrebe po Maslowu so fiziološke 

potrebe, nato sledijo potrebe po varnosti, potrebe po pripadnosti in ljubezni, potrebe po 

ugledu, najvišje pa so potrebe po samopotrjevanju (Kralj 2003, 445–452). 

Druga pomembna teorija je Herzbergova motivacijska teorija, v kateri so elementi motivacije 

razdeljeni na motivatorje in higienike. Higieniki ustvarjajo temelj zadovoljstva, mednje pa v 

glavnem sodijo delovne razmere, odnosi z nadrejenimi, status, varnost zaposlitve, pla�a ipd. 

Šele ko so zadovoljeni higieniki, je smiselno višati zadovoljstvo z motivatorji (osebni razvoj, 

odgovornost, napredovanje, strokovna uveljavitev ipd.). Motivatorji neposredno vplivajo na 

produktivnost dela. Omeniti je potrebno še motivacijsko teorijo Adelferja, ki je dopolnil 

teorijo Maslowa in pravi, da je �lovek nezadovoljen, �e v doglednem �asu ne zadovolji višjih 

potreb (Stare 2011b). 

Obstajajo razli�ne motivacijske teorije, s katerimi razli�no dolo�ajo motivacijske dejavnike. 

Vsak posameznik je edinstven in ima svoj motivacijski model, na katerega vplivajo njegove 

potrebe, vrednote, interesi, želje in pri�akovanja. Ne glede na to, kaj ljudi motivira, pa ne 

obstaja delo ali �lovekova dejavnost, ki bi jo spodbujal en sam dejavnik, ampak gre za 

kombinacijo številnih zapletenih, poznanih ali nepoznanih dejavnikov (Lipi�nik 1998, 164). 

Možina (1992, 169) pravi, da so si ljudje podobni, saj je njihovo vedenje usmerjeno k 

doseganju smotrov in ciljev, hkrati pa med njimi obstajajo tudi razlike. Ljudje se razlikujejo 

po odzivnosti na posamezne vrste dražljajev, imajo razli�ne nivoje in vrste motivacije in se 

vedejo na razli�en na�in, da bi dosegli množico razli�nih smotrov in ciljev. 

Pri projektih je motiviranje naloga managementa projekta, kjer naj bi se vodstvo projekta 

zavedalo, da imajo izvajalci dolo�ene težave pri izvajanju aktivnosti, doseganju rokov, 

kakovosti izidov, obremenitvah z delom na rednem poslovanju ipd. Pri tem je potrebno dose�i 

tisto stopnjo motiviranosti izvajalcev in vodij, ki bo zagotavljala uspešno izvajanje projekta. 

Vodstvo projekta naj bi bilo zato veš�o uporabe metod in tehnik za doseganje ve�je 

motiviranosti (Hauc 2007, 292). 

V povezavi s projekti in motiviranostjo �lanov projektnega tima Stare (2011b) izpostavlja tri 

stopnje. Prva je potreba po varnosti, ki se nanaša na posameznikovo redno zaposlitev in pla�o, 
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zato ni re�eno, da mu delo na projektu predstavlja motiv, za katerega bi se bolj potrudil. 

Naloga managerja projekta je, da posameznika dodatno motivira za delo. Druga stopnja je 

potreba po pripadnosti, ki se nanaša na delo v timu. Manager projekta naj bi poskrbel, da 

projektni tim enakovredno sprejme vse �lane projektnega tima. Zelo verjetno je, da bo �lan, ki 

se ne po�uti sprejet v tim, demotiviran za delo na projektu. Izkušeni �lani tima pa imajo tudi 

potrebo po ugledu in samospoštovanju. �e posameznik mnenja izkušenega �lana ne upošteva, 

bo ta lahko užaljen. 

Lipi�nik (1998, 46) opredeljuje deset glavnih dejavnikov motiviranosti �lanov tima 

zaposlenih, ki jih je Lukin (2002, 32–33) priredil za delo na projektu, in sicer: 

– prepoznavanje in zavedanje pomembnosti in koristi dela, vloženega v projekt; 

– poznavanje smotrov in ciljev projekta; 

– poznavanje izidov posameznikovega dela; 

– dobre delovne razmere; 

– pohvala ali graja, ki sta obliki neposredne motivacije in izražata (ne)zaželenost neke 

aktivnosti; 

– okvirna navodila za delo, ki spodbujajo �lane k ustvarjalnosti in sodelovanju; 

– usmerjanje tekmovalnosti v preseganje posameznikovih mej; 

– sodelovanje v timu, ki posameznikom daje skupno vizijo ter �ustveno zavetje, hkrati pa 

priložnost za tveganja; 

– vprašanja (namesto ukaza), kako narediti, omogo�ajo �lanom tima, da situacijo doživijo 

kot problem in s tem izboljšajo zavzetost za delovanje v smeri razreševanja problema; 

– denarne nagrade so posredno sredstvo motivacije, saj posameznik z denarjem zadovolji 

svoje potrebe: manager projekta najprej nagradi tim kot celoto, v primeru skupno 

ugotovljenih dosežkov posameznikov, pa tem izpla�a dodatno nagrado. 

Stare (2011b) navaja, da je visoko motiviran tim produktivnejši, kakovost izvedbe je višja, 

stroški pa nižji. Posledice demotiviranosti so konflikti, stres, nizka morala in storilnost, kar 

lahko pripelje celo do propada projekta. Po Kova�i�u in Ilgu (2006) je prenova poslovnih 

procesov uspešna ob ustrezno usposobljenih in motiviranih kadrih ter ob uporabi sodobne 

informacijsko-komunikacijske tehnologije (Inštitut za informatiko 2011). 

2.6 Kontroliranje  

Kontroliranje je spremljanje podatkov o delovanju organizacije v skladu z na�rtovanim, 

ugotavljanje odmikov in ukrepanje, �e prihaja do teh (Pu�ko 2006, 1–4). Je proces merjenja 

napredka pri doseganju smotrov in ciljev, vrednotenja vzrokov za odmik od na�rtovanega, 

dolo�anje ukrepov pri odmikih ter proces korigiranja nenaklonjenih trendov delovanja 

(Kerzner 2009, 193). V literaturi se za izraz kontroliranje uporablja ve� izrazov s pomenskimi 

odtenki: nadzorovanje, nadzor, kontroliranje, presojanje, inšpiciranje, revidiranje ipd. 

Kontroliranje je ugotavljanje pravilnosti ne�esa v primerjavi z nekim merilom, kar omogo�a 
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ustrezno delovanje za izboljšanje (Kralj 2003, 466–467). Merjenje in presojanje je klju�no za 

obvladovanje organizacije in je ena izmed temeljnih nalog managerjev (Tav�ar 2006, 498).  

Z merjenjem se npr. na podro�ju inoviranja osredoto�amo na stroške, ekonomiko in 

pri�akovane donose, na podro�ju proizvajanja na produktivnost in ekonomi�nost, na podro�ju 

trženja na merjenje sprotnih izidov in potroškov ipd. S presojanjem na podro�ju inoviranja se 

osredoto�amo na primerjavo s konkurenti, na podro�ju proizvajanja na kakovost in 

prilagajanje interesom klju�nih udeležencev, na podro�ju trženja pa na zadovoljstvo 

partnerjev in zagotavljanju dolgoro�nega sodelovanja (Tav�ar 2006, 524–525). 

Hauc (2007, 292) proces kontrole izvajanja projektov povezuje s pridobivanjem kontrolnih 

informacij, njihovo analizo ter replaniranjem in revidiranjem zagonskih elaboratov.  

S procesom kontroliranja ocenjujemo, ali razvoj projekta poteka v skladu z zastavljenimi 

smotri in cilji, kontroliramo odstopanja od plana in sprejemamo ukrepe, s katerimi napredek 

projekta uskladimo s planom. Manager projekta naj bi tesno sodeloval v procesu kontroliranja 

ter poskrbel za uspešno zaklju�en projekt, dostavo pri�akovanih izidov projekta in uresni�itev 

smotrov in ciljev. Da bi projekt potekal brez zapletov, naj bi manager tesno sodeloval s 

projektnim timom in klju�nimi udeleženci ter sprejel potrebne ukrepe. Idealni izid procesa 

kontroliranja je, da je projekt zaklju�en v planiranem obsegu, �asu, stroških in kakovosti. 

Proces kontroliranja poskrbi za uspešne spremembe plana, smotrov in ciljev projekta, ki 

zadovoljijo potrebe in pri�akovanja udeležencev projekta (Schwalbe 2010, 82). 

Proces kontrole je širok pojem, kjer ne gre le za kontrolo izvajanja po planu projekta, temve� 

je potrebno upoštevati tudi elemente kot npr. spremembe vhodne strategije, spremembe 

smotrov in ciljev, vplivov iz družbenega in naravnega okolja, kon�anje projekta ipd. Kontrolo 

izvajanja po planu projekta razdelimo na ( Hauc 2007, 313–314): 

– kontrolo po planu projekta, pri kateri se preverjajo roki izvajanja, nastali stroški in 

obremenitve virov (kar je potrebno za planiranje nadaljevanja izvajanja aktivnosti); 

– kontrolo v okolju projekta, kjer gre za razumevanje zunanjih motenj, sprememb, ki so 

nastale v okolju projekta in lahko vplivajo in ogrozijo planirano izvajanje projekta; 

– sprotne kontrole izvajanja projektnih del, ki se povezujejo z evidentiranjem opravljenega 

dela v dolo�enem �asovnem obdobju, npr. dnevno, tedensko, mese�no, kar nato služi tudi 

za obra�un, izpla�ilo ipd. 

Po zagonu projekta izvajalci za�nejo izvajati aktivnosti in do roka kontrole (npr. dva dneva 

pred rokom kontrole) naj bi oddali kontrolna poro�ila. Pri kontroli izvajanja posameznega 

projekta je klju�no, da vodstvo naredi analizo o izvajanju aktivnosti v planiranih rokih, 

stroških, v okviru planiranih virov ter ali je dosežena predvidena kakovost izida. Ko prihaja 

do odmikov, naj bi vodstvo izvedlo analizo, popravek plana, se dogovorilo z izvajalci za 

ukrepe, novo trajanje aktivnosti, nove roke, ukrepe za zmanjševanje stroškov ipd. (Hauc 2007, 

314–316). 
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Kontrola izvajanja aktivnosti, ki je lahko sprotna ali periodi�na, je pomemben del kontrole. 

Pri sprotni kontroli stalno spremljamo izvajanje in ko pride do odstopanj, analiziramo vzroke 

in pripravimo ukrepe. Pri periodi�ni kontroli pa ugotovimo stanje in nato reagiramo. �e so 

odstopanja manjša, posebni ukrepi niso potrebni, v primeru ve�jih odstopanj pa je potrebna 

sprememba plana (Petri� 2005, 66). 

Kontroliranje stroškov ni le spremljanje stroškov in pregledovanje podatkov, ampak tudi 

njihova analiza na podlagi katere lahko izvedemo korektivne ukrepe, preden je prepozno. S 

kontrolo stroškov naj bi pridobili naslednje informacije: 

– realno sliko o napredku aktivnosti projekta; 

– primerjavo med planiranimi in dejanskimi stroški; 

– opredelitev možnih problemov glede na njene vire; 

– uporabne kon�ne informacije za managerje projektov; 

– obrazložitev, da so mejniki veljavni, pravo�asni in pregledani (Kerzner 2009, 630). 

Pri kontroliranju kakovosti izida projekta gre za preverjanje izida projekta s planom in 

pri�akovanjem strank. Petri� (2005, 66–67) omenja, da namen kontroliranja kakovosti ne sme 

biti samo odkrivanje napak, ampak predvsem iskanje vzrokov, ki so privedli do napak, in 

njihova odprava, da do teh napak ne bi ve� prihajalo. 

Proces kontrole se izvaja skozi celoten življenjski cikel projekta in je vklju�en v vseh devet 

podro�ij znanja managementa projekta (Tabela 2) (�esen in Kern 2008, 78–269): 

– Pri obvladanju integracije projekta je potrebno spremljati in kontrolirati projektno delo 

(spremljanje in kontroliranje procesov za zagon, plana, izvedbe in dokon�anja projekta), 

da dosežemo cilje definirane v planu za obvladovanje projekta. Potreben pa je tudi proces 

celotnega kontroliranja sprememb, v katerem se pregledujejo zahteve za spremembe, 

odobrijo in kontrolirajo spremembe, ki se nanašajo na izdelke, storitve ali  procese. 

– Pri obvladanju obsega projekta je proces kontroliranja prisoten pri overjanju obsega ter 

pri kontroliranju sprememb v obsegu projekta. Pri overjanju obsega je potrebno 

formalizirati sprejemljivost dokon�nih izidov projekta. 

– Pri obvladanju �asa projekta je potrebno kontroliranje sprememb v terminskem planu 

projekta.  

– Pri obvladanju stroškov projekta je potrebno kontrolirati vpliv dejavnikov, ki povzro�ajo 

odmike od prora�una projekta in spremembe v odobrenih stroških projekta. 

– Pri obvladanju �loveških virov je prisotno obvladovanje projektnega tima, kjer je 

potrebno slediti njihove dosežke, zagotoviti povratne zveze, razreševati probleme in 

koordinirati spremembe, da izboljšamo izvajanje projekta. 

– Pri obvladanju komuniciranja v projektu je prisotno kontroliranje kot proces poro�anja o 

opravljenem ter obvladovanja udeležencev projekta. Prvi proces vklju�uje zbiranje in 

razpošiljanje informacij, ki naj bi bile na voljo pravo�asno. Drugi proces zahteva 
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obvladovanje komuniciranja, da zadovoljimo zahteve udeležencev projekta, ter 

razreševanje problemov, ki jih udeleženci povzro�ijo.  

– Obvladanje tveganj projekta zahteva spremljanje in kontroliranje tveganj. Slediti je 

potrebno prepoznanim tveganjem, spremljati preostala tveganja, prepoznavati nova, 

izvajati je potrebno plane odzivov na tveganja in ovrednotiti u�inkovitost planov v 

celotnem življenjskem ciklu projekta. 

– Obvladanje oskrbovanja projekta zajema obvladovanje pogodbe in razmerij med kupcem 

in prodajalcem, pregledovanje in dokumentiranje opravljenega dela prodajalca, uvajanje 

morebitnih zahtevnih korektivnih ukrepov, zagotavljanje temeljev za prihodnja razmerja 

s prodajalcem ipd.  

Tabela 2:    Proces spremljanja in kontroliranja glede na podro�ja znanja 
PODRO�JA ZNANJA PROCES SPREMLJANJA IN KONTROLIRANJA 

Obvladovanje integracije projekta Spremljanje in kontroliranje projektnega dela 
Celovito kontroliranje sprememb 

Obvladovanje obsega projekta Overjanje (preverjanje) obsega 
Kontroliranje obsega 

Obvladovanje �asa projekta Kontroliranje terminskega plana 
Obvladovanje stroškov projekta Kontroliranje stroškov 
Obvladovanje kakovosti projekta Izvajanje kontroliranja kakovosti 
Obvladovanje �loveških virov projekta Obvladovanje projektnega tima 
Obvladovanje komuniciranja v 
projektu 

Poro�anje o opravljenem 
Obvladovanje udeležencev projekta 

Obvladovanje tveganj projekta Spremljanje in kontroliranje tveganj 
Obvladovanje oskrbovanja projekta Spremljanje pogodbe 

Vir: �esen in Kern 2008, 70. 

Temeljni pogoj za uspešno odlo�anje vodij, so pravo�asne in verodostojne informacije, s 

katerimi lahko sistemati�no in sproti spremljajo doseganje zastavljenih smotrov in ciljev ter 

ugotavljajo odmike in njihove vzroke. Nadzor in poro�anje bistveno pripomoreta k 

izboljšanju izidov projekta. 

2.7 Povzetek dosedanjih raziskav s podro�ja managementa projektov v Republiki 

Sloveniji 

Teoreti�no poglavje magistrske naloge zaklju�ujemo s povzetkom do sedaj opravljenih 

raziskav s podro�ja managementa projektov v Republiki Sloveniji. 

Veliki razširjenosti projektnega na�ina dela sledi tudi razvoj teorije managementa projektov. 

V Republiki Sloveniji sega za�etek posplošenega in sodobnega razumevanja teorije in prakse 

managementa projektov v leto 1970. V za�etku 70. let prejšnjega stoletja so bili prvi avtorji 

del s podro�ja managementa projekta: Anton Hauc, Franjo Peri�, Andrej Škarabot, Rudi 

Rozman, Štefan Ivanko, Štefan Kajzer, Ferdinand Marn idr. (Kova� 2007, 12–13).  
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V Republiki Sloveniji je mogo�e zaslediti zgolj nekaj raziskav, v kateri so se raziskovalci 

osredoto�ali na management projektov in njihovo uspešnost. V tem podpoglavju bomo 

povzeli klju�ne ugotovitve iz osmih raziskav, ki so bile ugotovljene pri našem preu�evanju 

literature in se nanašajo na management projektov. 

Lukin (2002) je leta 2000 izvedel raziskavo o stanju managementa projektov v 148 podjetjih 

in drugih organizacijah. Ugotovil je, da se projekti vsaj ob�asno pojavljajo v skoraj celotni 

populaciji podjetij in organizacij (99 % vzorca). Pri ve�ini se pojavljajo isto�asno na ve� 

podro�jih, najpogosteje na podro�ju investicij, nekoliko manj na podro�ju informatizacije, 

raziskav in razvoja, novih izdelkov, kakovosti in novih storitev, še manj pa na podro�ju 

osvajanja novih tržiš�, vzdrževanja, usposabljanja, novih tehnologij, najmanj pa na podro�ju 

uvajanja inovacij, kadrovanja in ukinjanja proizvajanja. Projekti ve�inoma vsebujejo vse faze. 

Ve� kot 80 % projektov ima cilj, ki je konkretno planiran izid, le polovico teh ciljev pa lahko 

ob koncu projekta ovrednotijo. Polovica vseh projektov ima cilje, ki so zastavljeni na osnovi 

strategije podjetja. Približno polovica podjetij ima delovno mesto managerja oz. vodje 

projekta, status katerega je, v ve� kot polovici podjetij, vsaj izena�en s statusom poslovno-

funkcijskega managerja. Skoraj tri �etrtine respondentov ocenjuje, da vršni management 

dejansko podpira management projektov, pri �emer je dejanska podpora ocenjena kot redna 

ali pogosta v skoraj 90 % odgovorov. V ve� kot 80 % podjetij sta se uporaba in kakovost 

managementa projektov v zadnjih (najve� petih) letih pove�ali vsaj v manjši meri. Kot 

vzroka, da uporaba in kakovost nista še ve�ji, sta najpogosteje navedena neizobraženost 

zaposlenih s podro�ja managementa projektov in nizka podpora vodstva. Ocene izidov 

uvajanja managementa projektov v podjetja kažejo, da izredno ugodno vpliva na poslovanje 

podjetij, saj so skrajšanje �asa izvedbe, zmanjšanje stroškov, ve�anje kakovosti, optimalno 

razporejanje zaposlenih, pove�anje obsega poslovanja, pridobivanje znanj in veš�in ter boljše 

izvajanje strategij podjetja, anketiranci v ve�ini podjetij v visokem odstotku prepoznali kot 

poslovno ugodne in vplivne u�inke. 

Štivan (2004) je v letu 2003 izpeljal raziskavo o dejanskem stanju in uporabi managementa 

projektov v 72 slovenskih podjetjih in organizacijah, ki se ukvarjajo z razvojem 

informacijskih sistemov. Dejavniki, ki po mnenju anketirancev najbolj vplivajo na uspešno 

izvedbo projekta razvoja informacijskega sistema, so: komunikacija s stranko, komunikacija 

znotraj podjetja, sposobni in izkušeni managerji projektov, sposobno in izkušeno tehni�no 

osebje in obvladovanje naraš�ajo�ih potreb uporabnikov. Klju�ne dejavnike za neuspešne 

informacijske projekte pa so razvrstili v slede�em vrstnem redu: slabo �asovno planiranje, 

neustrezno sodelovanje z uporabniki, pomanjkanje ustreznih �loveških virov, nejasna 

odgovornost za izvedbo aktivnosti in pomanjkanje podpore vodstva. 

Petri� (2005) je leta 2005 v svoji raziskavi med 79 gradbenimi podjetji med drugim raziskoval 

tudi vpliv notranjega podjetništva in managementa projektov v smislu planiranja, 

organiziranja, vodenja in kontrole na uspešnost gradbenih projektov. Ugotavlja, da v ve�ini 
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podjetij ni dokumentiranega postopka (navodila, organizacijski predpisi itd.), po katerem naj 

bi delali managerji projektov, kar pomeni, da ti delajo po intuiciji in izkušnjah. Vsa podjetja 

postavljajo cilje, vendar ne dovolj natan�no, saj ti niso dovolj merljivi. V ve�ini podjetij cilje 

postavlja vršni management. Ugotavljal je tudi vrste in tehnike planiranja. Najve�ji delež 

anketiranih podjetij izvaja planiranje �asa, sledi planiranje stroškov, planiranje oskrbe in 

planiranje zmogljivosti, najmanj pa podjetja izvajajo analizo tveganj. Pri organiziranju 

projektov je ugotovil, da se skoraj dvema tretjinama podjetij, pri vklju�evanju v projekt, 

struktura organiziranosti ne spremeni, sledijo podjetja, ki se organizirajo projektno-matri�no 

in projektno-funkcijsko, ter najmanj podjetij, ki se organizira �isto projektno. Pri vodenju je 

ugotovil, da se to najbolj izvaja, sledi komuniciranje, nekoliko slabše pa motiviranje in 

kadrovanje. Med anketiranimi podjetji se pri kontroli projekta najbolj izvaja kontrola 

aktivnosti in rokov, nekoliko slabše kontrola kakovosti in stroškov, najslabše pa kontrola 

odzivov na tveganje. Ugotovil je, da management projektov pozitivno vpliva na uspeh 

gradbenih projektov, saj podjetja, ki ve� in bolj kakovostno uporabljajo tehniko in orodja 

managementa projektov, beležijo višjo rast prihodkov in višjo donosnost kapitala. 

Škufca Zaveršek (2005) je raziskal organiziranost in pomen managementa projektov pri 30 

sodelavcih podjetja Simobil, ki so sodelovali na izobraževanju iz managementa projektov. 

Ugotavlja, da je zasnova nove projektne organiziranosti ob za�etku projekta klju�na, saj je v 

multiprojektnih okoljih organizacija posameznega projekta edinstvena, hkrati pa podobna 

organizaciji ostalih obstoje�ih projektov. Tako je mogo�e urediti nekatere povezave in 

prispevati k ve�ji u�inkovitosti in vzpostavitvi ustrezne projektne kulture. Za opisan na�in 

ravnanja s projekti znotraj organizacije je potreben organiziran pristop k managementu 

projektov. Eno izmed možnosti predstavlja projektni kontroling, ki zagotavlja obstoj 

definiranih procesov, kontrolerji pa se pojavljajo kot skrbniki teh procesov. Naslednja 

možnost je projektna pisarna, ki zagotavlja organizacijsko in tehni�no podporo pri izvajanju 

projektov in združuje dejavnike managementa projektov. Razširjena projektna pisarna ima 

odgovornost za strategijo podjetja, zato jo je, v pogojih multiprojektnega poslovanja, potrebno 

vzpostaviti. Management projektov v podjetju z multiprojektnim poslovanjem zagotavlja 

usklajevanje aktivnosti in virov ter okolje za u�inkovito izvedbo projektov. 

Marki� Hrast (2008) je v raziskavi leta 2007 na vzorcu 84 sodelavcev, ki so bili udeleženi pri 

planiranju, izvedbi in kontroliranju projektov, ugotavljala podporno organizacijsko okolje 

managementa projektov v zavodih za zdravstveno varstvo z vidika usposabljanja, struktur 

organiziranosti ter motiviranja. Navaja, da na uspešnost projektov pozitivno vpliva 

izobraževanje, usposabljanje ter materialno in nematerialno motiviranje izvajalcev projektov. 

Zavod spodbuja sodelovanje zaposlenih z zunanjimi inštitucijami in se vedno prijavlja na 

razli�ne razpise za pridobivanje projektov. Zavod tudi spodbuja svoje zaposlene, da 

pridobivajo projekte na razpisih, prav tako pa jih spodbuja in jim pomaga pri javnih 

predstavitvah njihovih dosežkov. Na drugi strani pa projektna organizacijska organiziranost in 

primerna organizacijska klima ne vplivata na uspešnost izvedbe projekta. Pri tem ugotavlja, 
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da naj bi ve�ino odlo�itev na nižjih ravneh organiziranosti potrdil vršni management in da je 

strukturna organiziranost na zavodu izrazito hierarhi�na. 

Krajnik (2008) je na podlagi izidov analize anket 51-ih podjetij, ki so oddala predlog 

evropskega projekta v sklopu javnega razpisa za pove�evanje konkuren�nosti malih, srednjih 

in velikih podjetij do 700 zaposlenih v letu 2005, raziskal zrelost managementa projektov v 

organizacijah in u�inkovitost prijav na evropske razpise za evropske projekte. Na podlagi 

izidov raziskave ugotavlja, da organizacije z višjo stopnjo zrelosti managementa projektov 

niso bistveno u�inkovitejše pri pripravi in prijavi evropskih projektov kot organizacije z 

nižjimi stopnjami. V organizacijah z razvitejšimi metodami in tehnikami managementa 

projektov, z višjimi stopnjami zrelosti managementa projektov ter s podporo vršnega 

managementa managementu projektov, ve� �asa namenijo pripravi in prijavi predlogov 

evropskih projektov, kljub temu pa v povpre�ju nimajo višjega deleža pozitivno ocenjenih 

predlogov evropskih projektov. V organizacijah, kjer je interes in vklju�enost vršnega 

managementa v proces prijave evropskih projektov, je mo� zaslediti ve�je število prijavljenih 

evropskih projektov. V organizacijah, ki so imele bolje razvito enotno metodologijo 

managementa projektov, so prejeli ve�ji delež pozitivnih sklepov na prijavljene evropske 

projekte.  

Žohar (2010) je v svoji raziskavi na 76 sodelavcih v slovenskih bolnišnicah preu�eval in 

analiziral vpliv dejavnikov razvoja osebja v investicijskih projektih na �as njihove izvedbe. 

Življenjski cikel investicijskih projektov je razdelil na devet tipi�nih zaporednih faz. 

Ugotavlja, da se �as izvedbe faz v dolo�enih primerih v povpre�ju pomembno skrajša, �e se 

pove�ajo znanja in spretnosti v medsebojnih odnosih osebja projekta. Znanje osebja vpliva na 

�as izvedbe projekta v fazi postopka javnega naro�anja ali nate�aja za pridobitev 

projektantske organizacije, ter v fazi priprave projektne dokumentacije. V ostalih fazah 

življenjskega cikla investicijskih projektov znanje osebja projekta ne vpliva na �as izvedbe 

projekta. Spretnosti v medsebojnih odnosih vplivajo na �as izvedbe projekta v fazi priprave 

projektne naloge, programske naloge ali tehni�nih specifikacij, v fazi dobave in montaže 

opreme ter v fazi postopka javnega naro�anja za pridobitev svetovalnega (nadzornega) 

inženiringa. 

Pal�i�, Madžarec in Stare (2011, 45–55) so v letu 2010 izvedli raziskavo na vzorcu 212 

posameznikov o uspešnosti izvedbe projektov v slovenskih podjetjih. V anketi jih je zanimalo 

predvsem, kako je bil projekt uspešen z vidika šestih postavk: zadovoljstvo naro�nika (projekt 

je bil uspešen v smislu kakovosti izidov, naro�nik je bil zadovoljen), prora�un (prora�un ni bil 

prekora�en), terminski plan (projekt je bil zaklju�en v predvidenem �asu), zadovoljstvo 

uporabnikov (uporabniki so zadovoljni z izidi projekta), poslovni vidik (s projektom so se 

pove�ali prihodki oz. se je ustvaril dobi�ek oz. so se znižali stroški) in dolgoro�ni vpliv 

projekta. Na podlagi kriterijev uspešnosti projekta (�as, stroški, kakovost projekta) 

ugotavljajo, da je bilo 36 % projektov, v podjetjih vklju�enih v raziskavo, uspešno 
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zaklju�enih. Najbolj kriti�na sestavina uspešnosti je doseganje terminskega plana, saj je ve� 

kot polovica projektov odstopala od planiranega terminskega plana. Prav tako ugotavljajo, da 

je uspešnost projektov povezana z velikostjo podjetja. Najbolj uspešna pri izvajanju projektov 

so mala podjetja, najmanj pa velika podjetja. Ne glede na velikost podjetja imajo projektno 

usmerjena podjetja ve�jo uspešnost izvedbe projektov. Na uspeh projekta vpliva še 

organizacijska in projektna zrelost.  

2.8 Povzetek teoreti�nih ugotovitev 

V teoreti�nem delu magistrske naloge smo najprej obravnavali definicijo in pomen projektov, 

IKT-projektov in njihov življenjski cikel ter opredelili uspešnost in u�inkovitost IKT-

projektov. Ugotovili smo, da v teoriji obstajajo razli�ne vrste in definicije projektov. Glede na 

to lahko prepoznamo glavne zna�ilnosti projekta. Te so: 

– projekt je enkraten proces s katerimi se uresni�ujejo edinstveni izdelki, storitve ali 

procesi; 

– vsak projekt ima postavljene smotre in/ali cilje, h katerim so usmerjene vse aktivnosti 

projekta; 

– projekte sestavljajo enkratne, zahtevne in kompleksne skupine aktivnosti, ki so med seboj 

logi�no povezane, da bi dosegle zastavljene smotre in cilje projekta; 

– projekt je �asovno omejen, zato naj bi ga izvedli v dolo�enem �asovnem obdobju, ima 

svoj za�etek in konec; 

– projekt je stroškovno omejen v okviru prora�una; 

– izid projekta naj bi prinesel pri�akovano kakovost. 

IKT-projekti so, tako kot vsi ostali projekti, poslovni, le da vklju�ujejo podro�je 

informacijsko-komunikacijske tehnologije. IKT-projekti so eni zahtevnejših in 

kompleksnejših projektov, ki se jih v organizacijah lotevajo npr. zaradi zastarele tehnologije, 

prenove poslovnih procesov ali ker jih k temu sili konkurenca. 

Vsak projekt ima svoj življenjski cikel, ki je sestavljen iz razli�nih faz, ki se med seboj 

prekrivajo. Število in nazivi faz se razlikujejo glede na velikost, kompleksnost, obseg tveganj 

projektov ipd. IKT-projekte sestavlja pet zna�ilnih faz, in sicer: zasnova, planiranje, 

opredelitev in oblikovanje/na�rtovanje, implementacija ter usvojitev. Ne glede na razli�ne 

faze, njihove opise in število je vsem, skozi posamezne faze življenjskega cikla projekta, 

skupno gibanje obsega stroškov in kadrovanja, višina tveganja za nedoseganje smotrov in 

ciljev ter vplivanje udeležencev na kon�ne zna�ilnosti izida projekta. Poznavanje posameznih 

faz življenjskega cikla projekta je pomembno, saj se po njegovih fazah razlikujejo procesi in 

dejavnosti managementa projektov, vloge, odgovornosti, udeleženci, znanja ipd. 

Uspeh projekta opredeljuje železni trikotnik, ki vsebuje element �asa, stroškov in kakovosti. 

Vendar pa se železni trikotnik po�asi umika, saj je takšno definiranje uspeha IKT-projektov 
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nezadostno (Attkinson 1999, 337–342; Kerzner 2009, 7–8; Pal�i�, Madžarec in Stare 2011, 

46). V ospredje vedno bolj prihajajo želje, zahteve in zadovoljstvo naro�nika, interne koristi 

za organizacijo, podporno okolje projekta ipd. Kljub številni literaturi in raziskavam o 

projektih, managementu projektov in njihovi uspešnosti, je stopnja neuspeha IKT-projektov 

še vedno visoka. Najpogostejši vzroki za neuspeh IKT-projektov so: slabo na�rtovanje 

projekta, slabo na�rtovanje financ, slabo obvladovanje projekta ter nezadostna vklju�enost 

oziroma šibka podpora v projekt vklju�enih vršnih managerjev (Whittaker 1999, 23–30; 

Standing in ostali 2006, 1148-1155; The Standish Group International 2009; Vre�ko 2009 

idr.). Raziskovalci in organizacije iš�ejo dejavnike, s katerimi bi pove�ali stopnjo uspeha 

IKT-projektov. Med pomembnejše dejavnike, ki pove�ujejo stopnjo uspešnosti projekta, 

razli�ni avtorji (Attkinson 1999, 337–342; Slavin in Pinto 1987, 34; Munns and Bjeirmi 1996, 

81–86; Standing in ostali 2006, 1148–1155; Marki� 2008, 248; Whittaker 1999, 24–26; 

Kappelman, McKeeman in Zhang 2006, 32; Stare 2004b, 189; Globerson in Zwikael 2002, 

58–63) uvrš�ajo: u�inkovit management projekta, projektni plan, podporo vršnega 

managementa, klju�en projektni tim, managerja projekta, komunikacijo, sprejemljivost 

projekta za stranko, podporno okolje ipd. Ti dejavniki so povezani z managementom projekta, 

zato smo v magistrski nalogi raziskovali kako management IKT-projektov vpliva na stroške 

projekta, ki so eden glavnih vzrokov za neuspeh IKT-projektov. 

Združitev predstavljenih pojmov o IKT-projektih, njihovem življenjskem ciklu, opredelitvi 

uspešnosti projektov ter splošnem managementu, nam je pomagalo do spoznanj o splošnih 

definicijah o managementu projektov. Definicija managementa projekta je vezana na 

medsebojno vlogo in povezanost managementa in projekta. Splošni management opredelimo 

kot proces vodenja organizacije k izidom ali pa oznako za managerja, ki planira, organizira, 

vodi in kontrolira poslovanje organizacije, da bi uspešno dosegel zastavljene smotre in cilje. 

Management projekta opišemo kot usklajevanje projektnih aktivnosti z namenom 

obvladovanja projekta v skladu z  razvojnimi strategijami organizacije. Obsega planiranje, 

organiziranje, vodenje in kontroliranje virov projekta za doseganje projektnih smotrov in 

ciljev.  

S procesom planiranja obvladujemo organizacijo in je osnova za odlo�anje o strategijah 

organizacije. Izid vsakega planiranja naj bi bil  plan. Planiranje v povezavi s projekti je proces 

dolo�anja projekta in projektnega plana s katerim dolo�amo do kdaj naj bi bilo kaj narejeno, 

kdo bo to naredil, prora�un, potrebne vire, opis postopkov in navodil za izvajanje procesov, 

spisek standardov, metod in orodij uporabljenih v projektih, odgovornost, organiziranost, 

namen, cilje itd. V fazi planiranja ima klju�no vlogo vršni management, ki projekt izbere in 

zasnuje smotre in cilje, imenuje managerja projekta ter dolo�i dejavnike kot so �as, prora�un 

in kakovost projekta. Glavno odgovornost za planiranje ima manager projekta, ki naj bi 

planiral sistemati�no in prilagodljivo ter spremljal in nadzoroval izvajanje plana skozi celoten 

življenjski cikel projekta. Pomembno je, da v organizacijah  fazi planiranja namenijo dovolj 
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�asa, saj z dobrim planom omogo�ajo ve�ji prihranek �asa in sredstev ter hitrejšo realizacijo 

projekta.  

Management projekta je lahko uspešen ob dobro strukturirani in organizirani projektni 

organiziranosti, s katero je omogo�eno izvajanje projekta v okviru obstoje�e organiziranosti. 

Organiziranje projekta pomeni stalno in sistemati�no preu�evanje poteka dela, nalog, 

problemov in odnosov ter iskanje ustreznih poti, na�inov in metod dela v projektu za 

doseganje zastavljenih smotrov in ciljev. Urediti je potrebno strukture in procese ter ustvariti 

medsebojne odnose za �im boljše delovanje organizacije. Strukture organiziranosti so klju�na 

podro�ja, pri katerih so spremembe nujno potrebne za uvajanje managementa projekta. 

Managerji projektov premalo �asa namenjajo ugotavljanju in razumevanju klju�nih 

udeležencev projekta ter pomenu organizacijske strukture organizacije v okviru katere 

delujejo. Vsako uvajanje projektne organiziranosti v obstoje�o organizacijsko strukturo naj bi 

bilo prilagojeno zmožnostim obstoje�e organizacijske strukture, hkrati pa naj bi bilo njeno 

uvajanje v skladu s smotri, cilji in strategijami organizacije. Pri projektni organiziranosti se 

sre�ujemo s timskim delom, ki s pomo�jo ustrezno strokovno usposobljenih, zavzetih in 

motiviranih za delo na projektu, fleksibilnih, kreativnih, usmerjenih v izide projekta ipd., 

�lanov projektnega tima, omogo�a uspešno izvedbo projektov in ustvarjanje sinergijskih 

u�inkov. Uspešen projektni tim je sposoben dose�i projektne smotre in cilje hitreje, bolje in 

ceneje, zato je eden klju�nih udeležencev projektov. Med klju�ne udeležence projekta spadajo 

tudi vršni managerji, ki predstavljajo najvišjo hierarhi�no raven managementa v organizaciji. 

Njihova vklju�enost in podpora je klju�nega pomena za (ne)uspeh IKT-projekta. Med vplivne 

udeležence projekta štejemo še managerje projektov, �igar naloge so enake nalogam 

funkcijskih managerjev organizacije in obsegajo planiranje, organiziranje, vodenje in 

kontroliranje. Vsak dober manager projektov naj bi obvladoval veš�ine splošnega 

managementa, ki so osnova za dobro vodenje projekta. 

Vodenje je naloga managerjev projektov, ki naj bi znali vplivati na zaposlene v timu ter jih 

usmerjati in motivirati, da opravijo naloge, dosegajo izide in uresni�ujejo cilje organizacije. 

Še prej pa je potrebno pridobiti in izbrati ustrezne sodelavce projekta, za kar poskrbimo s 

procesom kadrovanja. Pomemben del vodenja predstavlja komuniciranje v projektu, saj dobro 

komuniciranje omogo�a, da prave informacije pravo�asno in s sprejemljivimi stroški prispejo 

do prave osebe ter dobro vodenje ljudi. 

Kontroliranje projekta pomeni spremljanje podatkov o delovanju projekta v skladu z 

na�rtovanim, ugotavljanje odmikov in ukrepanje, �e prihaja do odmikov. Temeljni pogoj za 

uspešno odlo�anje managerja projekta so pravo�asne in verodostojne informacije, s katerimi 

lahko sistemati�no in sproti spremlja doseganje zastavljenih smotrov in ciljev ter ugotavlja 

odmike in vzroke, ki so do odmikov pripeljali. Nadzor in poro�anje bistveno pripomoreta k 

izboljšanju izidov projekta. 
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Teoreti�ni del magistrske naloge smo zaklju�ili s povzetki dosedanjih raziskav v Republiki 

Sloveniji na podro�ju managementa projektov. Ugotavljamo, da je podro�je managementa 

IKT-projektov še vedno dokaj neraziskano. V RS je mo� zaslediti le nekaj raziskav v katerih  

so se raziskovalci osredoto�ali na management projektov. Do leta 2000 projektni pristop in 

management projektov ni bil predmet empiri�nega zbiranja podatkov in njihove analize. 

Ugotovili smo, da je bila do sedaj v podjetjih opravljena raziskava Štivana (2004) na podro�ju 

managementa informacijskih sistemov, kjer je avtor spoznaval dejavnike, ki vplivajo na 

uspešno izvedbo razvoja informacijskega-komunikacijskega sistema. Do sedaj pa ni 

opravljene nobene raziskave, ki bi preu�evala vliv dejavnikov managementa IKT-projektov 

na uspešnost njihove realizacije z vidika stroškov. Raziskovalci so odkrili, da najpogostejši 

vzroki za neuspeh projektov ti�ijo v slabem planiranju, komunikaciji, pomanjkanju 

motiviranosti, slabi strokovni usposobljenosti izvajalcev projektov ter pomanjkanju podpore 

vršnega managementa. Vsi raziskovalci se strinjajo, da management projektov vpliva na 

uspešno izvedbo projektov. V naslednjem poglavju bomo predstavili empiri�no raziskavo o 

managementu IKT-projektov in njihovi uspešnosti z vidika stroškov. 
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3 RAZISKAVA O VPLIVU DELAVNIKOV MANAGEMENTA NA STROŠKE 

IKT-PROJEKTOV 

V prejšnjem poglavju smo na podlagi sekundarne literature obravnavali problematiko in 

teoreti�na izhodiš�a, ki so izhodiš�e za empiri�ni del oz. raziskavo. Z raziskavo smo 

preverjali vpliv posameznih dejavnikov managementa projektov na njihovo uspešnost iz 

vidika stroškov. 

Namen poglavja je predstaviti na�in zbiranja podatkov, vzorec, statisti�ne metode za obdelavo 

podatkov ter spremenljivke, ki so nastopale v raziskavi. 

3.1 Zbiranje podatkov  

Raziskava je bila v osnovi kvantitativna. Za zbiranje podatkov in informacij smo oblikovali 

anonimni spletni vprašalnik. Vprašalnik smo oblikovali na podlagi znanstvene in strokovne 

literature ter na podlagi vprašalnikov že izvedenih sorodnih raziskav. Vprašanja so bila 

ve�inoma zaprtega tipa z vnaprej pripravljenimi odgovori. Možnost izbire nekaterih 

odgovorov je temeljila na petstopenjski Likertovi ocenjevalni lestvici z odgovori od 1 (sploh 

ne drži ) do 5 (popolnoma drži), h kateri smo dodali še možnost 9 (ne vem, ne morem oceniti) 

iz Marki� Hrast 2008, v kolikor anketiranec odgovora na vprašanje ne more oceniti. 

Vprašanja so bila zaradi lažje obdelave razdeljena v smiselne vsebinske sklope. Prvi sklop je 

bil namenjen splošnim vprašanjem o velikosti podjetja in pripadnosti posameznim statisti�nim 

regijam. Sledili so vsebinski sklopi vprašanj, ki se nanašajo na dejavnosti managementa 

projektov, in sicer: planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje IKT-projektov. 

Vprašanj, ki se nanašajo na planiranje IKT-projektov, je bilo štirinajst in so povzeta oziroma 

prilagojena po Luin 2010; Rozman Dacar 2008 in Petri� 2005. Organiziranje IKT-projektov je 

merjeno z enajstimi vprašanji po Luin 2010; Marki� Hrast 2008 in Rozman Dacar 2008. 

Vodenje IKT-projektov je merjeno s šestnajstimi vprašanji po Lorber 2010; Luin 2010; 

Marki� Hrast 2008 in Rozman Dacar 2008. Kontroliranje IKT-projektov je merjeno s 

štirinajstimi vprašanji po Jagodnik 2010; Luin 2010 in Petri� 2005. Anketni vprašalnik je 

vseboval tudi sklop vprašanj, ki se nanašajo na realizacijo IKT-projektov z vidika stroškov in 

so delno povzeta po Marki� Hrast 2008 in Petri� 2005. Vprašanja smo dopolnili še z 

osnovnimi sociodemografskimi podatki o anketiranih.  

3.2 Populacija  

V Sloveniji se podjetja, v skladu s 55. �lenom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 3 

�lenom spremenjenega in dopolnjenega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD- 1B) (Uradni 

list RS št.42/2006, 60/2006, 26/2007, 33/2007, 67/2007, 100/2007, 10/2008, 33/2008, 

68/2008, 23/2009, 42/2009, 65/2009, 83/2009 in 33/2011), razvrš�ajo na mikro, majhna, 

srednja in velika podjetja po naslednjih treh merilih: 
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– povpre�no število delavcev, 

– �isti prihodki od prodaje, 

– vrednost aktive (sredstev). 

Mikro podjetja so podjetja, ki izpolnjujejo dva od treh slede�ih meril (ZGD-1, 55. �len in 

ZGD- 1B, 3. �len): 

– povpre�no število delavcev ne presega 10,  

– �isti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 EUR, 

– vrednost aktive (sredstev) ne presega 2.000.000 EUR.  

Majhna podjetja so podjetja, ki izpolnjujejo dva od treh slede�ih meril (ZGD-1, 55. �len in 

ZGD- 1B, 3. �len): 

– povpre�no število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,  

– �isti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 EUR in  

– vrednost aktive (sredstev) ne presega 4.400.000 EUR.  

Srednja podjetja so podjetja, ki izpolnjujejo dva od treh slede�ih meril (ZGD-1, 55. �len in 

ZGD- 1B, 3. �len): 

– povpre�no število delavcev v poslovnem letu ne presega 250,  

– �isti prihodki od prodaje ne presegajo 35.000.000 EUR in  

– vrednost aktive ne presega 17.500.000 EUR.  

Veliko podjetje je podjetje, ki ni niti mikro niti malo niti srednje veliko podjetje (ZGD-1, 55. 

�len): 

Podjetja se v skladu z že omenjenimi merili razvrš�ajo ali prerazvrš�ajo na mikro, majhna, 

srednja in velika podjetja na podlagi podatkov dveh zaporednih poslovnih let na bilan�ni 

prese�ni dan bilance stanja (ZGD-1, 55. �len).  

Pomen mikro, majhnih, srednjih in velikih podjetij za gospodarstvo v Sloveniji opisuje 

raziskava Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki je na podlagi podatkov iz 

izkaza poslovnega izida in bilance stanja gospodarskih družb za leti 2008 in 2009 oddanih na 

AJPES pripravil dokument, ki vsebuje tudi podatke o velikostni strukturi gospodarskih družb 

po podro�jih dejavnosti v letih 2008 in 2009. Iz dokumenta je razvidno, da je bilo v Sloveniji 

letu 2009 od 53.897 podjetij 49.875 (92,5 %) mikro, 2.475 (4,6 %) majhnih, 790 (1,5 %) 

srednjih in 757 (1,4 %) velikih podjetij. Velika podjetja so zaposlovala najve� delavcev (41,2 

%), sledijo jim mikro podjetja, pri katerih je bilo zaposlenih 27,1 % delavcev (Slika 12). 

Srednja podjetja so imela 16,0 % zaposlenih, najmanj zaposlenih (15,7 %) pa so imela majhna 

podjetja (Novak 2011, 33).  
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Slika 12:  Podjetija glede na velikost in število zaposlenih v letu 2009  

Vir: Novak 2011, 33. 

Na skupno poslovanje podjetij so najbolj vplivala velika podjetja, ki so ustvarila dobro 

polovico vseh prihodkov (54,0 %), skoraj polovico celotne dodane vrednosti (49,5 %) ter ob 

koncu leta razpolagala s 57,2 % celotne vrednosti sredstev podjetij. Sledili so prispevki mikro 

podjetij, ki so ustvarila 17,7 % skupnih prihodkov, 19,9 % celotne dodane vrednosti in ob 

koncu leta razpolagala z 19,5 % celotne vrednosti sredstev podjetij. V srednje velikih 

podjetjih so ustvarili 14,8 % vseh prihodkov in 15,9 % celotne dodane vrednosti ter ob koncu 

leta razpolagala z 11,1 % celotne vrednosti sredstev družb. Najmanjši so bili prispevki v 

majhnih podjetjih, v katerih so ustvarili 13,5 % vseh prihodkov, 14,7 % celotne dodane 

vrednosti in so ob koncu leta razpolagala z 12,2 % celotne vrednosti sredstev družb. Vpliv 

podjetij na skupno poslovanje prikazuje Slika 13 (Novak 2011, 33).  

 
Slika 13:  Prispevki podjetij glede na velikost skupnemu poslovanju v letu 2009  

Vir: Novak 2011, 34. 

Primerljive podatke o velikostni strukturi gospodarskih družb za leto 2011 daje tudi Statisti�ni 

urad Republike Slovenije. V Sloveniji je bilo v letu 2011 evidentiranih 169.360 podjetij med 

katerimi so prevladovala mikro podjetja (94,5 %), sledijo majhna podjetja (4,1 %), srednje 

velika podjetja (1,2 %) ter velika podjetja (0,2 %). Kljub temu so najve� prihodka ustvarila 

srednje velika podjetja (26,4 %) in velika podjetja (33,5 %). Velika podjetja so zaposlovala 
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najve� delavcev (30,6 %), sledijo jim mikro podjetja, pri katerih je bilo zaposlenih 27,7 % 

delavcev. Srednja podjetja so imela 24,8 % zaposlenih, najmanj zaposlenih (16,9 %) pa so 

imela majhna podjetja (Kuhelj 2012). 
 

V 60. in 70. letih so v svetovnem gospodarstvu prevladovala velika podjetja. Zaradi postopne 

liberalizacije, vse ve�je konkuren�nosti in uvajanja novih tehnologij, se je v velikih podjetjih 

za�elo racionaliziranje in prestrukturiranje. V današnjem globalnem poslovnem okolju sta 

hiter odziv na poslovne priložnosti in pravo�asno preoblikovanje idej ter izidov razvojne 

dejavnosti v nove proizvode in procese klju�na elementa uspešnega gospodarstva. Mikro, 

majhna in srednja podjetja (MSP) so v delovanju bolj prilagodljiva od velikih podjetij, zato 

postopoma prevzemajo glavno vlogo v uspešnih gospodarstvih. S prenašanjem funkcij na 

zunanje izvajanje dejavnosti (outsourcing) in zmanjševanje števila zaposlenih ter velikosti se 

pomen MSP pove�uje. MSP so prisotna prakti�no v vseh gospodarskih dejavnostih: najve� jih 

je v storitvenih, relativno velik delež MSP je tudi v predelovalnih dejavnostih, njihova 

prisotnost pa hitro naraš�a tudi v tehnološko intenzivnih dejavnostih, kot sta npr. IKT in 

biotehnologija (Žakelj 2004, 13–14). 

3.3 Vzorec 

Podatke in informacije smo zbrali z vprašalnikom na vzorcu 2.400 podjetij s kadrovskim 

potencialom med 10 in 250 zaposlenimi, ki so se lotili prenove informacijsko-

komunikacijskih sistemov na projekten na�in. Imenik podjetij in elektronskih naslovov smo 

dobili preko spletne podatkovne baze PIRS (Poslovnega informatorja Slovenije), registra 

podjetij Gospodarske zbornice Slovenije, Poslovnega registra Slovenije, dostopnega preko 

spletnega portala ePRS na Ajpesu ter s pomo�jo podatkov, ki smo jih dobili na spletnih 

straneh posameznega podjetja.  

Predhodno smo preverili vsebinsko uporabnost vprašalnika na treh podjetjih, ki kasneje niso 

bila vklju�ena v raziskavo. Presojevalci so ocenili anketni vprašalnik kot ustrezen, na vsebino 

in obliko niso imeli pripomb. Ker na vprašalnik ni bilo pripomb, smo ga za 30-dnevno 

obdobje od 5. 10. 2011 do 3. 11. 2011 elektronsko posredovali zaposlenim v izbranih 

podjetjih, ki so bili udeleženci IKT-projektov. Elektronski pošti je bilo priloženo spremno 

pismo o namenu raziskave ter povezava do spletnega anketnega vprašalnika. Ker je bil odziv 

na sodelovanje v raziskavi po štirinajstdnevnem obdobju po prvem pošiljanju relativno nizek, 

smo ponovno elektronsko kontaktirali anketirance. Izražena je bila zahvala vsem, ki so 

vprašalnik že izpolnili, in ponovno povabilo k sodelovanju tistih, ki ankete še niso izpolnili. 

Anketirance smo še prosili, �e na IKT-projektih še niso sodelovali, naj povezavo do ankete 

posredujejo sodelavcu, ki je z IKT-projekti seznanjen. Po pošiljanju vprašalnika po 

elektronski pošti je bilo ugotovljeno, da je bilo 394 naslovov napa�nih bodisi po obliki 

elektronskega naslova (npr. šumniki, drugi znaki, ki se v elektronski pošti ne uporabljajo), 

bodisi vsebinsko napa�nih (elektronski naslov ne obstaja ve�) ali pa so bili elektronski naslovi 



61 

nedosegljivi (varnostni pravilnik ipd.). Ankete so bile poslane na 2.006 elektronskih naslovov. 

Od osmih podjetij smo prejeli odgovor, da na našo anketo ne bodo odgovarjali iz slede�ih 

razlogov: 

– zaradi interne politike podjetja; 

– nimajo zaposlenega, ki bi sodeloval na IKT-projektu; 

– IKT-projektov v podjetju še niso izvajali; 

– pomanjkanje �asa in izostanek s teko�im delom. 

Na anketo je odgovorilo 329 anketirancev oz. 16,4 %, vendar jo je pravilno in v celoti 

izpolnilo le 79 anketirancev. Sklepamo, da preostali anketiranci niso odgovorili na vprašalnik 

iz podobnih razlogov, kot smo jih prejeli s strani osmih podjetij. Glede na to, da je bila anketa 

posredovana tudi mikro in majhnim podjetjem, kjer so zaposleni bolj obremenjeni s svojimi 

nalogami, in da Gomezelj Omerzelova (2009, 60) opozarja na problem manjšega števila 

odgovorov s strani majhnih podjetij, je lahko razlog za tako nizek odstotek odgovorov tudi v 

številu mikro in majhnih podjetij, ki so prejela vprašalnik. Razlog za nizek odziv na anketo po 

elektronski pošti je, da se preko nje pošilja tudi ogromno nezaželene pošte. �e posamezniki 

elektronskega naslova, iz katerega je bila posredovana elektronska pošta, ne poznajo, na njo 

ne odgovarjajo, je niti ne pregledajo in jo izbrišejo. Kar 16,4 % anketirancev pa je pri�elo z 

izpolnjevanjem spletnega vprašalnika, vendar ga niso izpolnili pravilno in v celoti. Razlog je 

morda v obsežnem vprašalniku s 74. vprašanji in specifi�nem podro�ju obravnave problema –

managementu IKT-projektov. Osnovne podatke o podjetju je izpolnilo kar 212 anketirancev, 

na vprašanja o planiranju IKT-projektov pa niso ve� odgovarjali. Sklepamo, da ti anketiranci 

niso seznanjeni z IKT-projekti oz. na teh projektih še niso sodelovali. Menimo, da je za ostale 

anketirance bil vprašalnik preobsežen, kar kaže tudi analiza podatkov, saj se je število 

anketirancev, ki so odgovarjali na vprašanja o dejavnikih managementa vseskozi 

zmanjševalo. Vprašanja o: 

– planiranju je izpolnilo 130 anketirancev, 

– organiziranju je izpolnilo 103 anketirancev, 

– vodenju je izpolnilo 86 anketirancev, 

– kontroli je izpolnilo 85 anketirancev. 

Dva anketiranca sta izpolnila celo podatke o realizaciji, ne pa tudi podatkov, ki se nanašajo na 

anketiranca. 

Iz vzorca anketirancev smo nato izlo�ili še odgovore štirih anketirancev, ki so organizacijo v 

kateri so zaposleni, uvrstili med velika podjetja s kadrovskim potencialom nad 250 

zaposlenih. Vzorec za nadaljnjo obdelavo podatkov je tako zajemal 79 vzor�nih enot.  

Reprezentativnost vzorca lahko potrjujemo po velikosti podjetja. Po podatkih Statisti�nega 

urada Republike Slovenije, je bilo v letu 2011 169.360 podjetij. Prevladovala so mikro 

podjetja (94,5 %), sledila so majhna podjetja (4,1 %), srednje velika podjetja (1,2 %) ter 

velika podjetja (0,2 %).V kolikor iz populacije vzamemo le število majhnih in srednje velikih 
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podjetij, ugotovimo, da majhna podjetja predstavljajo ve�ji delež (77,36 %) kot srednje velika 

podjetja (22, 63 %). �e podatke primerjamo z vzorcem ugotavljamo, da tudi v vzorcu majhna 

podjetja predstavljajo nekoliko ve�ji delež (51,9 %) kot srednja velika podjetja (48,1 %), 

vendar pa razlika ni tako velika kot pri statisti�ni populaciji. Ne glede na procentualna 

odstopanja vzorca od statisti�ne populacije, pa razlike niso tako velike, da bi bistveno vplivale 

na rezultate in njihovo interpretacije. Glede na navedbe ocenjujemo, da raziskava predstavlja 

dobro izhodiš�e za podobne raziskave v prihodnosti. 

3.4 Obdelava podatkov  

Podatke smo statisti�no obdelali s pomo�jo aplikacije SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Raziskave smo se lotili s pomo�jo opisne statistike, komponentne analize in 

regresijske analize. Prvi korak pri analizi podatkov je obsegal opisno statistiko, s katero smo 

prikazali osnovne zna�ilnosti vzorca, npr. aritmeti�no sredino, deleže vzorca, frekvenco, 

standardni odklon ipd. 

V naslednjem koraku smo opravili komponentno analizo, ki je ena izmed metod za redukcijo 

podatkov, s pomo�jo katere skušamo pojasniti povezave med ve�jim številom spremenljivk z 

manjšim številom faktorjev, ki predstavljajo skupne razsežnosti. Metoda je uporabna v vseh 

tistih primerih, ko zaradi razli�nih vzrokov neposredno merjenje spremenljivk ni mogo�e. 

Uporabili smo metodo glavnih komponent 1. S pomo�jo metode glavnih komponent smo 

poiskali skupne komponente (dejavnike), ki pojasnjujejo korelacijo med posameznimi 

indikatorji. V prilogah smo pri izra�unu celotne pojasnjene variance posameznega dejavnika 

managementa predstavili izide treh metod, kjer je razvidno, da je izbrana metoda 

najustreznejša. Za vsak dejavnik managementa (planiranje, organiziranje, vodenje in 

kontrolo) in z njim povezane trditve (indikatorje), smo opravili analizo metode glavnih 

komponent oz. komponentno analizo. Izra�unali smo korelacije med opazovanimi indikatorji 

(trditvami iz anketnega vprašalnika), Cronbachov �-test zanesljivosti, KMO-statistiko, 

Bartlettov test, komunalitete, celotno pojasnjeno varianco, scree diagram ter komponentne 

uteži (pred in po rotaciji). Vsako komponento smo v obliki nove spremenljivke nadalje 

uporabili v regresijski analizi. 

S pomo�jo regresijske analize preu�ujemo medsebojno odvisnost med odvisno in eno (ali ve�) 

neodvisnimi spremenljivkami. V raziskavi smo uporabili multivariatno linearno regresijsko 

analizo, v katero smo vklju�ili komponente pridobljene s pomo�jo metode glavnih 

komponent. Ker smo na podlagi teoreti�nih izhodiš� anketni vprašalnik razdelili v sklope po 

dejavnikih managementa (planiranje, organiziranje, vodenje in kontrola), smo z regresijsko 

                                                 
1 Metoda glavnih komponent se uporablja, kadar je cilj analize vklju�iti �im ve� originalnih informacij 
(variance) v �im manjše število faktorjev za namen potrjevanja domnev. V nasprotju s tem so navadne faktorske 
analize uporabljene primarno za identificiranje prednostnih faktorjev, ki odražajo skupne odnose med indikatorji 
(Hair 2006, 117). 
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analizo oblikovali štiri regresijske modele. V vsakem modelu smo izra�unali vrednosti 

parametrov regresijskega modela (korelacijski, determinacijski in popravljen determinacijski 

koeficient), tabelo analize variance ter oceno parametrov regresijske funkcije (regresijska 

konstanta, parcialni regresijski koeficienti). Znotraj posamezne multiple regresije je bila 

uporabljena metoda Enter, ki analizira hkraten vpliv vseh neodvisnih spremenljivk na odvisno 

spremenljivko. To pomeni, da v posameznem regresijskem modelu analiziramo vpliv vseh 

vklju�enih neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko, ne glede na to, ali je vpliv 

posamezne neodvisne spremenljivke zna�ilen ali ni. Za vsak dejavnik posebej smo analizirali 

vpliv neodvisnih spremenljivk na stroške IKT-projekta. S pomo�jo posameznega 

regresijskega modela smo, na podlagi vrednosti neodvisnih spremenljivk, napovedali vrednost 

odvisne spremenljivke. Oblikovali smo še regresijske modele posebej za majhna in srednje 

velika podjetja ter skupno regresijsko analizo z vklju�eno kontrolno spremenljivko – velikost 

podjetja. 

3.5 Opis spremenljivk 

V raziskavi nastopajo neodvisne in odvisna spremenljivka, ki jih v naslednjih podpoglavjih 

podrobneje opredeljujemo. Poleg že omenjenih spremenljivk v raziskavi nastopajo še 

spremenljivke, ki nam služijo za podrobnejšo opredelitev, v vzorec vklju�enih organizacij in 

njihovih zaposlenih. To so spremenljivke: 

– statisti�na regija organizacije, 

– velikost organizacije, 

– sodelovanje na projektih v zadnjih desetih letih, 

– vodenje projektov v zadnjih 10 letih, 

– delovno mesto, 

– delovna doba na delovnem mestu, 

– dosežena izobrazba, 

– starost, 

– spol. 

3.5.1 Neodvisne spremenljivke 

V nadaljevanju opredeljujemo neodvisne spremenljivke, ki nastopajo v raziskavi.  

Spremenljivke, ki smo jih merili s posameznimi indikatorji povezanimi s planiranjem, so 

naslednje: 

– Vloga vršnega managementa v procesu planiranja IKT-projektov: 

− aktivno sodeluje pri postavljanju planov za doseganje ciljev na podro�ju IKT-

projektov; 

− pripravlja predloge, strategije za doseganje ciljev IKT-projektov; 
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− pri na�rtovanju se zaveda priložnosti in nevarnosti IKT-projekta za podjetje; 

− prepoznava in usklajuje znanja in sposobnosti zaposlenih s cilji IKT-projektov; 

− pri planiranju upošteva tudi finan�no stanje podjetja. 

– Postavljanje ciljev in vpliv vodje projekta na uspeh projektov: 

− cilji, ki jih moramo dose�i so realno postavljeni; 

− uspeh IKT-projekta je odvisen od projektnega vodje. 

– Sodelovanje zaposlenih pri postavljanju ciljev IKT-projektov: 

− cilji so jasni vsem zaposlenim; 

− pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo tudi ostali zaposleni; 

− podjetje ima še neizkoriš�ene vire in sposobnosti in bi lahko doseglo še ve�. 

– Dokumentiranost postopka dela in merljivost postavljenih ciljev: 

–  v podjetju imamo dokumentiran postopek (v obliki navodil, organizacijskih predpisov 
ipd.) po katerem delajo vodje projektov; 

– postavljeni cilji IKT-projekta so merljivi. 

 

Spremenljivke, ki smo jih merili s posameznimi indikatorji povezanimi z organiziranjem, so 

naslednje: 

– Delovanje v IKT-projektih: 

– v naši organizaciji so zadolžitve pri IKT-projektih jasno opredeljene; 

– zaposleni imamo jasno predstavo o tem, kaj se od nas pri�akuje na IKT-projektu; 

– odlo�itve projektnih vodij povezane z IKT-projekti se sprejemajo pravo�asno; 

– komunikacija med udeleženci IKT-projekta in vršnim managementom je klju�nega 

pomena za zagotavljanje dobrih medsebojnih odnosov. 

− Vloga vršnega managementa v IKT-projektu: 

– odlo�itve pri posameznem IKT-projektu vplivajo na delovanje drugih organizacijskih 

enot ; 

– ve�ino odlo�itev na nižjih nivojih organiziranosti pri posameznem IKT-projektu mora 

potrditi vršni management; 

– mo�, ukazovanje, informacije ter finan�na sredstva pri projektu izhajajo iz vršnega 

managementa. 

− Organizacijska struktura projekta: 

– ve�ina odlo�itev pri IKT-projektih se opravi na nižjih nivojih organiziranosti (npr. 

oddelkih ali službah); 

– status vodje projekta je v primerjavi s statusom vodje organizacijskih enot (npr. 

oddelka ali službe) enak; 

– vodja projekta ima popolno avtonomijo pri razpolaganju s financami, kadri in pri 

izvedbi projekta; 

– sodelavci na projektu so funkcijsko in programsko lo�eni od ostalih sodelavcev. 
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Spremenljivke, ki smo jih merili s posameznimi indikatorji, povezanimi z vodenjem, so 

naslednje: 

– Stil vodenja: 

– projektni vodje nas spodbujajo k sprejemanju ve�je odgovornosti za svoje delo na 

IKT-projektih; 

– projektni vodja delovne aktivnosti skrbno organizira; 

– projektni vodja ima dovolj izkušenj s  podro�ja vodenja; 

– projektni vodja uvede kontrolo, kadar gre kaj narobe; 

– projektni vodja skrbi, da komunikacija poteka v obe smeri; 

– sporo�ila projektnega vodje projektnemu timu so razumljiva. 

− Komunikacija in medsebojni odnosi: 

– zaposleni na projektu smo pri opravljanju svojega dela samostojni; 

– podjetje tiste, ki so se s svojim delom posebno izkazali pri implementaciji IKT, javno 

pohvali; 

– spodbujanje udeležencev IKT-projektov k samostojnemu in samoiniciativnemu delu je 

pomembno; 

– pri pogovoru daje projektni vodja ob�utek enakopravnosti; 

– projektni vodja prispeva k prijetnemu delovnemu vzdušju; 

– projektni vodja nas spodbuja, da predlagamo možne razrešitve problema. 

− Motiviranje projektnega tima: 

– podjetje primerno nagrajuje zaposlene, ki sodelujejo v IKT-projektih; 

– delo na IKT-projektih se obravnava kot dodatno delo, ki se posebej ovrednoti; 

– sodelavci na IKT-projektu lahko samoiniciativno odlo�ajo o razporedu delovnega �asa 

oz. prihodu in odhodu v službo; 

– podjetje ima na voljo prostore, kjer se lahko �lani projektnega tima neformalno 

družijo. 

 

Spremenljivke, ki smo jih merili s posameznimi indikatorji povezanimi s kontroliranjem, so 

naslednje: 

− Proces nadzora in poro�anja: 

– o svojem delu na IKT-projektu vedno poro�am projektnemu vodji ali nadrejenemu; 

– menim, da nadzor in poro�anje bistveno pripomoreta k izboljšanju izidov projekta; 

– menim, da sem seznanjen z vsemi informacijami, ki so potrebne za sprejemanje 

odlo�itev. 

– imam vpogled v ra�unovodske izkaze poslovanja IKT-projektov (bilanca stanja, izkaz 

uspeha); 

– podjetje posluje na podlagi sprejetih letnih planov, strategij in ciljev; 

– podjetje sistemati�no spremlja doseganje zastavljenih ciljev pri IKT-projektih in 

ugotavlja odmike; 

– podjetje sproti ugotavlja vzroke za dobro ali slabo delovanje na IKT-projektih; 
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– temeljni pogoj za u�inkovito in uspešno odlo�anje pri projektih so pravo�asne in 

verodostojne ra�unovodske informacije; 

– pri IKT-projektih se izvaja kontrola stroškov. 

− Obvladovanje tveganj ter kontrola aktivnosti, rokov in kakovosti IKT-projektov: 

– pri IKT-projektih se izvaja odkrivanje tveganj, ki bi lahko nastopila pri izvedbi IKT-

projekta; 

– pri IKT-projektih se izvaja ovrednotenje tveganj, ki bi lahko nastopila pri izvedbi IKT-

projekta; 

– pri IKT-projektih se vnaprej pripravijo ukrepi ob morebitnem nastopu tveganj; 

– pri IKT-projektih se izvaja kontrola aktivnosti in rokov; 

– pri IKT-projektih se izvaja kontrola kakovosti. 

3.5.2 Odvisna spremenljivka 

V raziskavi nastopa ena odvisna spremenljivka, ki smo jo merili z indikatorjem, in sicer 

stroški IKT-projekta. Ti so se na posameznem IKT-projektu ujemali s predvidenimi sredstvi 

za ta projekt. 

3.6 Izidi raziskave 

V tem poglavju magistrske naloge bomo predstavili izide raziskave o vplivu dejavnikov 

managementa IKT-projektov na stroške projektov. Za vsak dejavnik managementa IKT-

projektov bomo opravili komponentno analizo, preverili regresijski model in potrdili oz. 

zavrnili hipoteze. Poglavje zaklju�ujemo s povzetkom empiri�nih ugotovitev. 

3.6.1 Struktura vzorca 

Med anketiranimi organizacijami vklju�enimi v vzorec, so na anketni vprašalnik v celoti 

odgovorili v 79 organizacijah. Najve� organizacij ima sedež v osrednjeslovenski in pomurski 

regiji (17,7 %), tej sledijo organizacije s sedežem v savinjski (16,9 %), spodnjeposavski (13,3 

%), gorenjski (10,1 %), podravski (8,9 %), obalno-kraški (7,6 %), jugovzhodni in koroški (5,1 

%), zasavski regiji (2,5 %). Najmanj organizacij s sedežem je v notranjsko-kraški regiji (1,2 

%). 
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Tabela 3:    Regija sedeža podjetja 
Regija sedeža podjetja N Delež (%) 
Gorenjska regija 8 10,1 
Jugovzhodna Slovenija 4 5,1 
Koroška regija 4 5,1 
Notranjsko-kraška regija 1 1,2 
Obalno-kraška regija 6 7,6 
Osrednjeslovenska regija 14 17,7 
Podravska regija 7 8,9 
Pomurska regija 14 17,7 
Savinjska regija 10 12,7 
Spodnjeposavska regija 9 11,4 
Zasavska regija 2 2,5 
Skupaj 79  100,0 

Struktura organizacij, glede na število zaposlenih, je slede�a: dobra polovica organizacij (51,9 

%) vklju�enih v vzorec ima do 50 zaposlenih, preostale organizacije (48,1 %) imajo nad 50 do 

250 zaposlenih.  

Tabela 4:    Velikost podjetja 
Velikost podjetja N Delež (%) 
Majhno podjetje (do 50 zaposlenih) 41 51,9 
Srednje veliko podjetje (nad 50 do 250 
zaposlenih) 

38 48,1 

Skupaj 79 100,0 

V vzorec je bilo vklju�enih 43 žensk (54,4 % celotnega vzorca) in 36 moških (45,6 % 

celotnega vzorca), kar prikazujemo v Tabela 5. 

Tabela 5:    Spol 

Spol N Delež (%) 
Ženski 43 54,4 
Moški 36 45,6 
Skupaj 79 100,0 

Anketiranci v vzorcu so bili v povpre�ju stari skoraj 40 let.  

Tabela 6:    Starost 
Starost N Povpre�je St. odklon 
Starost                                              79                          39,95                             10,366 

Ve� kot polovica (62 %) v vzorec vklju�enih anketirancev je imela visoko strokovno ali 

univerzitetno izobrazbo, sledijo anketiranci s srednjo (15,2 %), višjo izobrazbo (11,4%), 

magisterijem (8,9 %) ter specialisti�no visokošolsko izobrazbo (2,5 %). 
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Tabela 7:    Stopnja izobrazbe 
Izobrazba N Delež (%) 
Srednja izobrazba 12 15,2 
Višja izobrazba 9 11,4 
Visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba 49 62,0 
Specialisti�na povisokošolska izobrazba 2 2,5 
Magisterij 7 8,9 
Doktorat 0 0 
Skupaj 79 100,0 

Glede na delovno mesto v organizaciji so med anketiranci poslovno-funkcijski managerji 

(25,3 %), vršni managerji (15,2 %), informatiki/ra�unalnikarji (13,9 %), managerji projektov 

(2,5 %), 43,1 % anketirancev je bila zaposlenih na drugih delovnih mestih.  

Tabela 8:    Delovno mesto 
Delovno mesto N Delež (%) 
Vršni manager 12 15,2 
Poslovno-funkcijski manager 20 25,3 
Manager projektov 2 2,5 
Ra�unalnikar/informatik 11 13,9 
Drugo 34 43,1 
Skupaj 79 100,0 

Anketiranci so bili na trenutnih delovnih mestih v povpre�ju zaposleni nekoliko nad devet let.  

Tabela 9:    Delovna doba 
Delovna doba  N Povpre�je St. odklon 
Delovna doba 79 9,13 7,253 

V zadnjih desetih letih so anketiranci, ki so sodelovali v raziskavi, v povpre�ju sodelovali pri 

6,36 IKT-projektih in vodili projekt v povpre�ju pri 3,77 IKT-projektov. 

Tabela 10:  Sodelovanje in vodenje IKT-projektov 
Sodelovanje in  vodenje  N Povpre�je St. odklon 
Sodelovanje 73* 6,36 13,275 
Vodenje   78** 3,77 11,529 
* Od skupno 79 statisti�nih enot je manjkajo�ih 6 podatkov. 

** Od skupno 79 statisti�nih enot je manjkajo� 1 podatek. 

3.6.2 Planiranje IKT-projektov 

Pri planiranju IKT-projektov nas je zanimalo, katere vrste planiranj uporabljajo v 

organizacijah ter kdo v organizaciji dolo�a cilje IKT-projektov. 

Najve�ji delež anketiranih organizacij izvaja planiranje stroškov (91,1 %), sledi planiranje 

�asa (72,2 %), planiranje poslovnega izida (65,8 %), planiranje kapacitet (62 %) ter planiranje 

tveganj (43 %) – tabela 11. 
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Tabela 11:  Vrste planiranj 
Vrste planiranj N Delež (%) 
Planiranje �asa 79 72,2 
Planiranje stroškov 79 91,1 
Planiranje kapacitet 79 62 
Planiranje tveganja 79 43 
Planiranje poslovnega izida 79 65,8 

V ve�ini organizacij cilje IKT-projektov postavlja vršni management v sodelovanju z vodjem 

projekta (59,9 %), sledijo organizacije, kjer cilje IKT-projektov postavlja vršni management 

(22,8 %) ter organizacije, kjer cilje IKT-projektov postavlja vodja projekta (13,9 %) – Tabela 

12. 

Tabela 12:  Kdo dolo�a cilje IKT-projektov 
Kdo dolo�a cilje IKT-projektov N Delež (%) 
Vršni management 18 22,8 
Vršni management v sodelovanju z vodjem projekta 47 59,9 
Vodja projekta 11 13,9 
Drugo 3 3 
Skupaj 79 100,0 

Oceno stanja o planiranju IKT-projektov smo ugotavljali s pomo�jo komponentne analize. V 

za�etku smo s pomo�jo korelacijske matrike za indikatorje oz. trditve, povezane s 

planiranjem, postavili okvir za komponentno analizo. Preu�evali smo pomen planiranja IKT-

projektov s pomo�jo dvanajstih trditev. Anketiranci so na podlagi petstopenjske lestvice, 

kateri smo dodali možnost »ne vem, ne morem oceniti«, izražali oceno o planiranju IKT-

projektov v njihovi organizaciji. 

V nadaljevanju poglavja so prikazane in opisane opisne statistike indikatorjev planiranja IKT-

projektov, korelacije, lastne vrednosti in delež pojasnjene variance ter ocene komponentnih 

uteži. 

Pripravili smo osnovno opisno statistiko planiranja IKT-projektov, iz katere lahko ugotovimo, 

da aritmeti�na sredina znaša od 3,45 do 4,26 – tabela 13. V povpre�ju so anketiranci menili, 

da trditve povezane s planiranjem v njihovi organizaciji držijo. Najbolj drži trditev, da vršni 

management pri planiranju upošteva tudi finan�no stanje podjetja. Najmanj so se anketiranci 

strinjali  s trditvijo, da so cilji IKT-projektov jasni vsem zaposlenim. 
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Tabela 13:  Opisne statistike indikatorjev planiranja IKT-projektov 
Trditev 

N* 
Standardni 

odklon 
Aritmeti�na 

sredina 
V5_a) V podjetju imamo dokumentiran postopek ( v obliki 
navodil, organizacijskih predpisov ipd.) po katerem delajo 
vodje projektov. 

69 1,208 3,49 

V5_b) Postavljeni cilji IKT-projekta so merljivi. 69 ,941 3,62 
V5_c) Cilji IKT-projektov so jasni vsem zaposlenim. 69 ,948 3,45 
V5_d) Pri postavljanju ciljev IKT-projektov, poleg vodij 
sodelujemo tudi ostali zaposleni. 

69 ,873 3,87 

V5_e) Cilji, ki jih moramo dose�i so realno postavljeni. 69 ,762 3,91 
V5_f) Vršni management aktivno sodeluje pri postavljanju 
planov za doseganje ciljev na podro�ju IKT-projektov. 

69 ,944 3,86 

V5_g) Vršni management pripravlja predloge, strategije za 
doseganje ciljev IKT-projektov. 

69 ,965 3,74 

V5_h) Pri na�rtovanju se vršni management zaveda 
priložnosti in nevarnosti IKT-projekta za podjetje. 

69 ,816 3,84 

V5_i) Vršni management prepoznava in usklajuje znanja in 
sposobnosti zaposlenih s cilji IKT-projektov. 

69 ,859 3,71 

V5_j) Pri planiranju vršni management upošteva tudi 
finan�no stanje podjetja. 

69 ,834 4,26 

V5_k) Podjetje ima še neizkoriš�ene vire in sposobnosti in 
bi lahko doseglo še ve�. 

69 ,981 3,91 

V5_l) Uspeh IKT-projekta je odvisen od projektnega vodje. 69 ,912 3,81 
    
*N pomeni število veljavnih podatkov od skupno 79 statisti�nih enot. 

V nadaljevanju pojasnjujemo povezanost med posameznimi indikatorji planiranja v 

organizaciji. Pri tem smo uporabili Pearsonov korelacijski koeficient – priloga 2. Vsi 

Pearsonovi korelacijski koeficienti so pozitivni in nakazujejo na pozitivno linearno 

povezanost. Ugotovimo lahko, da je povezanost med posameznimi indikatorji planiranja 

relativno visoka. Najve�ja povezanost se je izkazala med strinjanjem s trditvama, da vršni 

management aktivno sodeluje pri postavljanju planov za doseganje ciljev IKT-projektov in 

trditvijo, da vršni management pripravlja predloge, strategije za doseganje ciljev IKT-

projektov. V tem primeru Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,798. Vršni management, 

ki sodeluje pri postavljanju planov za doseganje ciljev IKT-projektov, v veliki ve�ini 

pripravlja tudi predloge, strategije za dosego ciljev IKT-projektov. Najnižja pa je povezanost 

med trditvama, da imajo anketiranci v podjetju dokumentiran postopek (v obliki navodil, 

organizacijskih predpisov ipd.), po katerem delajo vodje projektov, in trditvijo, da se pri 

na�rtovanju vršni management zaveda priložnosti in nevarnosti IKT-projekta za podjetje. V 

tem primeru Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,051. Sklepamo, da �etudi se pri 

na�rtovanju vršni management zaveda priložnosti in nevarnosti IKT-projekta, to nima vpliva 

na dokumentiranje postopkov podjetja (v obliki navodil, organizacijskih predpisov ipd.), po 

katerem delajo vodje projektov. O�itno je, da imajo na slednjo trditev v veliki meri vpliv 

specifi�ni dejavniki oz. lahko pri�akujemo relativno nizek vpliv skupnih dejavnikov. 
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V nadaljevanju smo želeli pripraviti linearno redukcijo števila indikatorjev planiranja v 

podjetju. Poslužili smo se komponentne analize. Uporabili smo metodo glavnih komponent. 

Zanesljivost in primernost uporabe komponentne analize smo preverili s pomo�jo KMO 

statistike, Bartlettovega testa in Cronbach alfa testa in nato skušali definirati dejavnike 

planiranja. V model glavnih komponent smo vklju�ili vseh dvanajst indikatorjev planiranja 

IKT-projektov. Zaradi ustrezno visokih vrednosti komunalitet, KMO statistike (vrednost 

0,790) in Bartlettovega testa, smo vse indikatorje vklju�ene v analizo obdržali – priloga 2. Na 

visoko notranjo konsistentnost in zanesljivost uporabljenega instrumenta pa nakazuje tudi 

Cronbachov koeficient � (Tabela 14), ki je pri dvanajstih indikatorjih in 69 vklju�enih 

statisti�nih enotah dosegel vrednost 0,840. 

Tabela 14:  Cronbachov alfa test 
N Število indikatorjev Cronbachov alfa 
69 12 0,840 

V prilogi 2 smo pri izra�unu celotne pojasnjene variance predstavili izide treh metod.  

Tabela 15 prikazuje lastne vrednosti in stopnjo pojasnjene variance pri posamezni komponenti 

izbrane metode, pred ekstrakcijo in po rotaciji. Komponentna analiza je pokazala, da obstajajo 

štiri komponente, ki imajo lastno vrednost ve�jo od 1. Prva komponenta ima lastno vrednost 

4,748, druga komponenta 1,543, tretja komponenta 1,146, lastna vrednost �etrte komponente 

pa je 1,104. Z metodo glavnih komponent smo dobili štiri komponente, s katerimi skupno 

pojasnjujemo 71,175 % celotne variabilnosti v vzorcu. Z rotacijo smo dobili štiri komponente. 

Tabela 15:  Lastne vrednosti in deleži pojasnjene variance planiranja IKT-projektov 

Za�etne lastne vrednosti Delež pojasnjene variance po 
ekstrakciji 

Rotacija  

Komponenta Skupaj 
% 

pojasnjene 
variance 

Kumulativa 
(%) Skupaj Pojasnjena 

varianca 
Kumulativa 

(%) Skupaj 

1 4,748 39,570 39,570 4,748 39,570 39,570 3,481 
2 1,543 12,859 52,429 1,543 12,859 52,429 1,802 
3 1,146 9,547 61,976 1,146 9,547 61,976 1,676 
4 1,104 9,199 71,175 1,104 9,199 71,175 1,582 

Pri interpretaciji oz. dolo�anju indikatorjev, ki se najbolje povezujejo z dobljenimi 

komponentami, si pomagamo z matriko komponentnih uteži (priloga 2), ki predstavljajo 

korelacijske koeficiente med komponento in spremenljivko. Glede na visoke in pozitivne 

komponentne uteži (nad 0.5) se je v prvo komponento uvrstilo pet indikatorjev in smo jo, 

glede na skupni imenovalec, poimenovali vloga vršnega managementa v procesu planiranja 

IKT-projektov. Opredeljujejo jo naslednji indikatorji: vršni management aktivno sodeluje pri 

postavljanju planov za doseganje ciljev na podro�ju IKT-projektov (V5_f); vršni management 

pripravlja predloge, strategije za doseganje ciljev IKT-projektov(V5_g); pri na�rtovanju se 

vršni management zaveda priložnosti in nevarnosti IKT-projekta za podjetje (V5_h); vršni 

management prepoznava in usklajuje znanja in sposobnosti zaposlenih s cilji IKT-projektov 
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(V5_i) ter pri planiranju vršni management upošteva tudi finan�no stanje podjetja (V5_j).V 

drugo komponento sta se uvrstila dva indikatorja (komponentne uteži nad 0,7) in smo ju, 

glede na skupni imenovalec, poimenovali postavljanje ciljev projekta in vpliv vodje projekta 

na uspeh projekta. Opredeljujeta ju indikatorja: cilji, ki jih moramo dose�i so realno 

postavljeni (V5_e) ter uspeh IKT-projekta je odvisen od projektnega vodje (V5_l). V tretjo 

komponento so se uvrstili trije indikatorji (komponentne uteži nad 0,4) in smo jih, glede na 

skupni imenovalec, poimenovali sodelovanje zaposlenih pri postavljanju ciljev IKT-projektov. 

Opredeljujejo jo indikatorji: cilji IKT-projektov so jasni vsem zaposlenim (V5_c); pri 

postavljanju ciljev IKT-projektov, poleg vodij sodelujemo tudi ostali zaposleni (V5_d); 

podjetje ima še neizkoriš�ene vire in sposobnosti in bi lahko doseglo še ve� (V5_k). V �etrto 

komponento sta se uvrstila dva indikatorja (faktorske uteži nad 0,7) in smo ju, glede na skupni 

imenovalec, poimenovali dokumentiranost postopka dela in merljivost postavljenih ciljev. 

Opredeljujeta jo indikatorja: v podjetju imamo dokumentiran postopek (v obliki navodil, 

organizacijskih predpisov ipd.) po katerem delajo vodje projektov (V5_a) ter postavljeni cilji 

IKT-projekta so merljivi (V5_b). 

3.6.3 Organiziranje IKT-projektov 

Oceno stanja o organiziranju IKT-projektov smo ugotavljali s pomo�jo komponentne analize. 

V za�etku smo s pomo�jo korelacijske matrike za indikatorje oz. trditve povezane s 

organiziranjem postavili okvir za komponentno analizo. V magistrski nalogi smo preu�evali 

pomen organiziranja IKT-projektov s pomo�jo enajstih trditev. Anketiranci so na podlagi 

petstopenjske lestvice, ki smo ji dodali še možnost »ne vem, ne morem oceniti«, izražali 

oceno o organiziranju IKT-projektov v njihovi organizaciji. 

V nadaljevanju poglavja so prikazane in opisane opisne statistike indikatorjev organiziranja 

IKT-projektov, korelacije, lastne vrednosti, delež pojasnjene variance ter ocene komponentnih 

uteži. 

Pripravili smo osnovno opisno statistiko organiziranja IKT-projektov, iz katere lahko 

ugotovimo, da aritmeti�na sredina znaša od 2,76 do 4,15 – tabela 16. V povpre�ju anketiranci 

menijo, da trditve, povezane z organiziranjem IKT-projektov, držijo. Najbolj se strinjajo s 

trditvijo, da je komunikacija med vršnim managementom in udeleženci IKT-projekta 

klju�nega pomena za zagotavljanje dobrih medsebojnih odnosov. Najmanj pa se strinjajo s 

trditvijo, da so sodelavci na projektu funkcijsko in programsko lo�eni od ostalih sodelavcev. 
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Tabela 16:  Opisne statistike indikatorjev organiziranja 
Trditev 

N* 
Standardni 

odklon 
Aritmeti�na 

sredina 
V6_a) V naši organizaciji so zadolžitve pri IKT-projektih 
jasno opredeljene. 

71 ,756 3,83 

V6_b) Zaposleni imamo jasno predstavo o tem, kaj se od 
nas pri�akuje na IKT-projektu. 

71 ,852 3,70 

V6_c) Odlo�itve projektnih vodij povezane z IKT-projekti 
se sprejemajo pravo�asno. 

71 ,815 3,63 

V6_d) Komunikacija med udeleženci IKT-projekta in 
vršnim managementom je klju�nega pomena za 
zagotavljanje dobrih medsebojnih odnosov. 

71 ,768 4,15 

V6_e) Ve�ina odlo�itev pri IKT-projektih se opravi na 
nižjih nivojih organiziranosti (npr. oddelkih ali službah). 

71 ,991 3,30 

V6_f) Odlo�itve pri posameznem IKT-projektu vplivajo na 
delovanje drugih organizacijskih enot (npr. oddelkov ali 
služb). 

71 ,785 3,89 

V6_g) Ve�ino odlo�itev na nižjih nivojih organiziranosti 
pri posameznem IKT-projektu mora potrditi vršni 
management. 

71 ,874 4,08 

V6_h) Status vodje projekta je v primerjavi s statusom 
vodje organizacijskih enot (npr. oddelka ali službe) enak. 

71 1,005 3,38 

V6_i) Mo�, ukazovanje, informacije ter finan�na sredstva 
pri projektu izhajajo iz vršnega managementa. 

71 ,819 4,01 

V6_j) Vodja projekta ima popolno avtonomijo pri 
razpolaganju s financami, kadri in pri izvedbi projekta. 

71 1,054 2,94 

V6_k) Sodelavci na projektu so funkcijsko in programsko 
lo�eni od ostalih sodelavcev. 

71 1,127 2,76 

*N pomeni število veljavnih podatkov od skupno 79 statisti�nih enot. 

V nadaljevanju pojasnjujemo povezanost med posameznimi indikatorji povezanimi z 

organiziranjem v organizaciji. Pri tem smo uporabili Pearsonov korelacijski koeficient 

(Priloga 3). Vsi Pearsonovi korelacijski koeficienti so pozitivni in nakazujejo na pozitivno 

linearno povezanost. Najve�ja povezanost se je izkazala med strinjanjem s trditvijo, da so v 

organizaciji zadolžitve pri IKT-projektih jasno opredeljene, in trditvijo, da se odlo�itve 

projektnih vodij povezane z IKT-projekti sprejemajo pravo�asno. V tem primeru Pearsonov 

korelacijski koeficient znaša 0,617. V organizacijah, v katerih so zadolžitve pri IKT-projektih 

jasno opredeljene, projektni vodje odlo�itve povezane z IKT-projekti sprejemajo pravo�asno. 

Najnižja pa je povezanost med trditvijo, da je komunikacija med udeleženci IKT-projekta in 

vršnim managementom klju�nega pomena za zagotavljanje dobrih medsebojnih odnosov, in 

trditvijo, da so sodelavci na projektu funkcijsko in programsko lo�eni od ostalih sodelavcev. 

V tem primeru Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,109. Iz tega lahko sklepamo, da je v 

organizacijah komunikacija med udeleženci IKT-projekta in vršnim managementom 

klju�nega pomena za zagotavljanje dobrih medsebojnih odnosov zaradi specifi�nih 

dejavnikov, kjer so sodelavci na projektu funkcijsko in programsko lo�eni od ostalih 

sodelavcev pa ne. Pri�akujemo lahko relativno nizek vpliv skupnih dejavnikov. 
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V nadaljevanju smo želeli pripraviti linearno redukcijo števila indikatorjev spremenljivke 

organiziranja v podjetju. Poslužili smo se komponentne analize. Uporabili smo metodo 

glavnih komponent. Zanesljivost in primernost uporabe komponentne analize smo preverili s 

pomo�jo KMO statistike, Bartlettovega testa in Cronbachovega alfa testa in nato skušali 

definirati dejavnike organiziranja. V komponentni model smo vklju�ili vseh enajst 

indikatorjev organiziranja IKT-projektov. Zaradi ustrezno visokih vrednosti komunalitet, 

KMO statistike (vrednost znaša 0,778) in Bartlettovega testa, smo vse indikatorje vklju�ene v 

analizo obdržali – priloga 3. Na visoko notranjo konsistentnost in zanesljivost uporabljenega 

instrumenta nakazuje tudi Cronbachov koeficient � (Tabela 17), ki je pri enajstih indikatorjih 

in 71 vklju�enih statisti�nih enotah dosegel vrednost 0,837. 

Tabela 17:  Cronbachov alfa test 
N Število indikatorjev Cronbachov alfa 
71 11 0,837 

Pri izra�unu celotne pojasnjene variance, smo predstavili izide treh metod – priloga 3. Tabela 

18 prikazuje lastne vrednosti in stopnjo pojasnjene variance pri posamezni komponenti 

izbrane metode, pred ekstrakcijo in po rotaciji. Komponentna analiza je pokazala, da obstajajo 

tri komponente, ki imajo lastno vrednost ve�jo od ena. Prva komponenta ima lastno vrednost 

4,351, druga komponenta 1,499, lastna vrednost tretje komponente znaša 1,087. Z metodo 

glavnih komponent smo dobili tri komponente s katerimi skupno pojasnjujemo 63,07 % 

celotne variabilnosti v vzorcu. Z rotacijo smo dobili tri komponente. 

Tabela 18:  Lastne vrednosti in deleži pojasnjene variance organiziranja IKT-projektov 

Za�etne lastne vrednosti Delež pojasnjene variance po 
ekstrakciji Rotacija 

Komponenta Skupaj 
% 

pojasnjene 
variance 

Kumulativa 
(%) Skupaj Pojasnjena 

varianca 
Kumulativa 

(%) Skupaj 

1 4,351 39,555 39,555 4,351 39,555 39,555 2,723 
2 1,499 13,631 53,186 1,499 13,631 53,186 2,223 
3 1,087 9,885 63,072 1,087 9,885 63,072 1,992 

Pri interpretaciji oz. dolo�anju indikatorjev, ki se najbolje povezujejo z dobljenimi 

komponentami, si pomagamo z matriko komponentnih uteži (priloga 3), ki predstavljajo 

korelacijske koeficiente med komponento in spremenljivko. Glede na visoke in pozitivne 

komponentne uteži (nad 0.6) so se v prvo komponento uvrstili štirje indikatorji in smo jo, 

glede na skupni imenovalec, poimenovali delovanje v IKT-projektih. Opredeljujejo jo 

naslednji indikatorji: jasno opredeljene zadolžitve na IKT-projektih (V6_a); jasna predstava 

zaposlenih o tem, kaj se od njih pri�akuje na IKT-projektih (V6_b); odlo�itve projektnih 

vodij, povezanih z IKT-projekti se pravo�asno sprejemajo (V6_c) ter pomen komunikacije 

med udeleženci IKT-projektov in vršnim managementom za zagotavljanje medsebojnih 

odnosov (V6_d). V drugo komponento so se uvrstili trije indikatorji (komponentne uteži nad 

0,5) in smo jo, glede na skupni imenovalec, poimenovali vloga vršnega managementa v IKT-
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projektu. Opredeljujejo jo naslednje spremenljivke: ve�ino odlo�itev na nižjih nivojih 

organiziranosti pri posameznem IKT-projektu mora potrditi vršni management (V6_g); 

odlo�itve pri posameznem IKT-projektu vplivajo na delovanje drugih enot (V6_f) ter mo�, 

ukazovanje, informacije ter finan�na sredstva pri projektu izhajajo iz vršnega managementa 

(V6_i). V tretjo komponento so se uvrstili trije indikatorji (komponentne uteži nad 0,5) in smo 

jo, glede na skupni imenovalec, poimenovali organizacijska struktura projekta. Opredeljujejo 

jo naslednji indikatorji: ve�ina odlo�itev pri IKT-projektih se opravi na nižjih nivojih 

organiziranosti (V6_e); status vodje projekta je v primerjavi s statusom vodje organizacijskih 

enot enak (V6_h); vodja projekta ima popolno avtonomijo pri razpolaganju s financami, kadri 

in pri izvedbi projekta (V6_j) ter sodelavci na projektu so funkcijsko in programsko lo�eni od 

ostalih sodelavcev (V6_k). 

3.6.4 Vodenje IKT-projektov 

Oceno stanja o vodenju IKT-projektov smo ugotavljali s pomo�jo komponentne analize. V 

za�etku smo s pomo�jo korelacijske matrike za indikatorje oz. trditve povezane z vodenjem 

postavili okvir za komponentno analizo. V magistrski nalogi smo preu�evali pomen vodenja 

IKT-projektov s pomo�jo 16 trditev. Anketiranci so na podlagi petstopenjske lestvice, ki smo 

ji dodali še možnost »Ne vem, ne morem oceniti«, izražali oceno o organiziranju IKT-

projektov v njihovi organizaciji. 

V nadaljevanju poglavja so prikazane in opisane opisne statistike indikatorjev vodenja IKT-

projektov, korelacije, lastne vrednosti in delež pojasnjene variance ter ocene komponentnih 

uteži. 

Pripravili osnovno opisno statistiko vodenja IKT-projektov, iz katere lahko ugotovimo, da 

aritmeti�na sredina znaša od 2,63 do 4,10 – tabela 19. V povpre�ju anketiranci menijo, da 

trditve povezane z vodenjem IKT-projektov držijo. Najbolj se strinjajo s trditvijo, da je 

spodbujanje udeležencev IKT-projektov k samostojnemu in samoiniciativnemu delu 

pomembno. Najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da se delo na IKT-projektih obravnava kot 

dodatno delo, ki se posebej ovrednoti. 
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Tabela 19:  Opisne statistike indikatorjev vodenja IKT-projektov 
Trditev 

N* 
Standardni 

odklon 
Aritmeti�na 

sredina 
V7_a) Zaposleni na projektu smo samostojni pri 
opravljanju svojega dela. 

73 ,876 3,62 

V7_b) Projektni vodje nas spodbujajo k sprejemanju ve�je 
odgovornosti za svoje delo na IKT-projektih. 

73 ,713 3,86 

V7_c) Projektni vodja delovne aktivnosti skrbno 
organizira. 

73 ,713 3,86 

V7_d) Projektni vodja ima dovolj izkušenj s  podro�ja 
vodenja. 

73 ,773 3,77 

V7_e) Projektni vodja uvede kontrolo, kadar gre kaj 
narobe. 

73 ,764 3,74 

V7_f) Projektni vodja skrbi, da komunikacija poteka v obe 
smeri. 

73 ,746 3,84 

V7_g) Sporo�ila projektnega vodje projektnemu timu so 
razumljiva. 

73 ,700 3,81 

V7_h) Podjetje primerno nagrajuje zaposlene, ki sodelujejo 
v IKT-projektih. 

73 1,074 2,77 

V7_i) Delo na IKT-projektih se obravnava kot dodatno 
delo, ki se posebej ovrednoti. 

73 1,061 2,63 

V7_j) Sodelavci na IKT-projektu lahko samoiniciativno 
odlo�ajo o razporedu delovnega �asa oz. prihodu in odhodu 
v službo. 

73 1,155 2,67 

V7_k) Podjetje ima na voljo prostore, kjer se lahko �lani 
projektnega tima neformalno družijo. 

73 1,208 2,89 

V7_l) Podjetje tiste, ki so se s svojim delom posebno 
izkazali pri implementaciji IKT, javno pohvali. 

73 1,174 3,19 

V7_m) Spodbujanje udeležencev IKT-projektov k 
samostojnemu in samoiniciativnemu delu je pomembno. 

73 ,767 4,10 

V7_n) Pri pogovoru daje projektni vodja ob�utek 
enakopravnosti. 

73 ,803 3,66 

V7_o) Projektni vodja prispeva k prijetnemu delovnemu 
vzdušju. 

73 ,821 3,73 

V7_p) Projektni vodja nas spodbuja, da predlagamo možne 
rešitve problema. 

73 ,776 3,85 

*N pomeni število veljavnih podatkov od skupno 79 statisti�nih enot. 

V nadaljevanju pojasnjujemo povezanost med posameznimi indikatorji povezanimi z 

vodenjem v organizaciji. Pri tem smo uporabili Pearsonov korelacijski koeficient (priloga 4). 

Vsi Pearsonovi korelacijski koeficienti (izjema sta le koeficienta med indikatorjema m in h, ki 

znaša –0,040 ter m in i, ki znaša –0,041) so pozitivni in nakazujejo na pozitivno linearno 

povezanost. Povezanost med posameznimi indikatorji vodenja je relativno visoka. Najve�ja 

povezanost se je izkazala med strinjanjem s trditvijo, da projektni vodja prispeva k prijetnemu 

delovnemu vzdušju in trditvijo, da projektni vodja anketirance spodbuja, da predlagajo možne 

razrešitve problema. V tem primeru Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,894. Sklepamo, 

da projektni vodja, ki prispeva, k prijetnemu delovnemu vzdušju, spodbuja tudi anketirance, 

da predlagajo možne razrešitve. Najnižja (oz. je sploh ni) pa je povezanost med trditvijo, da se 

delo na IKT-projektih se obravnava kot dodatno delo, ki se posebej ovrednoti in trditvijo, da 

je spodbujanje udeležencev IKT-projektov k samostojnemu in samoiniciativnemu delu 
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pomembno. V tem primeru Pearsonov korelacijski koeficient znaša –0,041. Sklepamo, da v 

organizacijah na obravnavanje dela na IKT-projektih kot dodatnega dela, ki se posebej 

ovrednoti, ne vpliva spodbujanje udeležencev IKT-projektov k samostojnemu in 

samoiniciativnemu delu, ampak v celoti specifi�ni dejavniki. 

V nadaljevanju smo pripravili linearno redukcijo števila indikatorjev spremenljivke vodenja v 

podjetju. Poslužili smo se komponentne analize. Uporabili smo metodo glavnih komponent. 

Zanesljivost in primernost uporabljene metode smo preverili s pomo�jo KMO statistike, 

Bartlettovega testa in Cronbachovega alfa testa in nato skušali definirati dejavnike vodenja. V 

komponentni model smo vklju�ili vseh 16 indikatorjev vodenja IKT-projektov. Zaradi 

ustrezno visokih vrednosti komunalitet (izjema je le indikator V7_a, ki pa smo ga v analizi 

zaradi ustrezno visokih komponentih uteži in ostale statistike obdržali), KMO statistike 

(vrednost 0,801) in Bartlettovega testa, smo vse indikatorje vklju�ene v analizo obdržali – 

priloga 4. Na visoko notranjo konsistentnost in zanesljivost uporabljenega instrumenta pa 

kaže tudi Cronbachov koeficient � (Tabela 20), ki je pri 16 indikatorjih in 73 vklju�enih 

statisti�nih enotah dosegel vrednost 0,906. 

Tabela 20:  Cronbachov alfa test 
N Število indikatorjev Cronbachov alfa 
73 16 0,906 

V prilogi 4 smo pri izra�unu celotne pojasnjene variance predstavili izide treh metod. Tabela 

21 prikazuje lastne vrednosti in stopnjo pojasnjene variance pri posamezni komponenti 

izbrane metode pred ekstrakcijo in po rotaciji. Analiza glavnih komponent je pokazala, da 

obstajajo tri komponente, ki imajo lastno vrednost ve�jo od ena. Prva komponenta ima lastno 

vrednost 7,398, druga komponenta 2,311, lastna vrednost tretje komponente znaša 1,378. Z 

metodo glavnih komponent smo dobili tri komponente, s katerimi skupno pojasnjujemo 69,3 

% celotne variabilnosti v vzorcu. Z rotacijo komponent smo dobili tri komponente. 

Tabela 21:  Lastne vrednosti in deleži pojasnjene variance vodenja IKT-projektov 

Za�etne lastne vrednosti Delež pojasnjene variance po 
ekstrakciji 

Rotacija  

Komponenta Skupaj 
% 

pojasnjene 
variance 

Kumulativa 
(%) Skupaj Pojasnjena 

varianca 
Kumulativa 

(%) Skupaj 

1 7,398 46,240 46,240 7,398 46,240 46,240 4,114 
2 2,311 14,446 60,687 2,311 14,446 60,687 4,049 
3 1,378 8,610 69,297 1,378 8,610 69,297 2,924 

Pri interpretaciji oz. dolo�anju indikatorjev, ki se najbolje povezujejo z dobljenimi 

komponentami, si pomagamo z matriko komponentnih uteži (priloga 4), ki predstavljajo 

korelacijske koeficiente med komponento in spremenljivko. Glede na visoke in pozitivne 

komponentne uteži (nad 0.5) se je v prvo komponento uvrstilo šest indikatorjev in smo jo, 

glede na skupni imenovalec, poimenovali stil vodenja. Opredeljujejo jo naslednji indikatorji: 

projektni vodje nas spodbujajo k sprejemanju ve�je odgovornosti za svoje delo na IKT-
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projektih (V7_b); projektni vodja delovne aktivnosti skrbno organizira (V7_c); projektni 

vodja ima dovolj izkušenj s  podro�ja vodenja (V7_d); projektni vodja uvede kontrolo, kadar 

gre kaj narobe (V7_e); projektni vodja skrbi, da komunikacija poteka v obe smeri (V7_f) ter 

sporo�ila projektnega vodje projektnemu timu so razumljiva (V7_g). V drugo komponento se 

je uvrstilo šest indikatorjev (komponentne uteži nad 0,5) in smo jo, glede na skupni 

imenovalec, poimenovali komunikacija in medsebojni odnosi. Opredeljujejo jo naslednji 

indikatorji: zaposleni na projektu smo samostojni pri opravljanju svojega dela (V7_a); 

podjetje tiste, ki so se s svojim delom posebno izkazali pri implementaciji IKT, javno pohvali 

(V7_l); spodbujanje udeležencev IKT-projektov k samostojnemu in samoiniciativnemu delu 

je pomembno (V7_m); pri pogovoru daje projektni vodja ob�utek enakopravnosti (V7_n); 

projektni vodja prispeva k prijetnemu delovnemu vzdušju (V7_o) ter projektni vodja nas 

spodbuja, da predlagamo možne rešitve problema (V7_p). V tretjo komponento so se uvrstili 

štirje indikatorji (komponentne uteži nad 0,6) in smo jo, glede na skupni imenovalec, 

poimenovali motiviranje projektnega tima. Opredeljujejo jo naslednji indikatorji: podjetje 

primerno nagrajuje zaposlene, ki sodelujejo v IKT-projektih (V7_h); delo na IKT-projektih se 

obravnava kot dodatno delo, ki se posebej ovrednoti (V7_i); sodelavci na IKT-projektu lahko 

samoiniciativno odlo�ajo o razporedu delovnega �asa oz. prihodu in odhodu v službo (V7_j) 

ter podjetje ima na voljo prostore, kjer se lahko �lani projektnega tima neformalno družijo 

(V7_k). 

3.6.5 Kontroliranje IKT-projektov 

Oceno stanja o kontroliranju IKT-projektov smo ugotavljali s pomo�jo komponentne analize. 

Najprej smo s pomo�jo korelacijske matrike za indikatorje oz. trditve povezane s 

kontroliranjem postavili okvir za komponentno analizo. V nalogi smo preu�evali pomen 

kontroliranja IKT-projektov s pomo�jo 14 trditev. Anketiranci so na podlagi petstopenjske 

lestvice, ki smo ji dodali še možnost »ne vem, ne morem oceniti«, izražali oceno o 

organiziranju IKT-projektov v njihovi organizaciji. 

V nadaljevanju poglavja so prikazane in opisane opisne statistike indikatorjev kontroliranja 

IKT-projektov, korelacije, lastne vrednosti in delež pojasnjene variance ter ocene 

komponentnih uteži. 

Tabela 22 prikazuje osnovno opisno statistiko kontroliranja IKT-projektov iz katere lahko 

ugotovimo, da aritmeti�na sredina znaša od 3,21 do 4,07. V povpre�ju anketiranci menijo, da 

trditve povezane s kontroliranjem IKT-projektov držijo. Najbolj se strinjajo s trditvijo, da 

nadzor in poro�anje bistveno pripomoreta k izboljšanju rezultatov projekta. Najmanj pa se 

strinjajo s trditvijo, da se pri IKT-projektih vnaprej pripravijo ukrepi ob morebitnem nastopu 

tveganj.  
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Tabela 22:  Opisne statistike indikatorjev kontroliranja IKT-projektov 
Trditev 

N* 
Standardni 

odklon 
Aritmeti�na 

sredina 
V8_a) O svojem delu na IKT-projektu vedno poro�am 
projektnemu vodji ali nadrejenemu. 

71 ,664 3,96 

V8_b) Menim, da nadzor in poro�anje bistveno 
pripomoreta k izboljšanju rezultatov projekta. 

71 ,704 4,07 

V8_c) Menim, da sem seznanjen z vsemi informacijami, ki 
so potrebne za sprejemanje odlo�itev. 

71 ,785 3,59 

V8_d) Imam vpogled v ra�unovodske izkaze poslovanja 
IKT-projektov (bilanca stanja, izkaz uspeha). 

71 1,018 3,63 

V8_e) Podjetje posluje na podlagi sprejetih letnih planov, 
strategij in ciljev. 

71 ,826 4,06 

V8_f) Podjetje sistemati�no spremlja doseganje 
zastavljenih ciljev pri IKT-projektih in ugotavlja odmike; 

71 ,831 3,77 

V8_g) Podjetje sproti ugotavlja vzroke za dobro ali pa 
slabo delovanje na IKT-projektih. 

71 ,763 3,62 

V8_h) Temeljni pogoj za u�inkovito in uspešno odlo�anje 
pri projektih so pravo�asne in verodostojne ra�unovodske 
informacije. 

71 ,810 3,97 

V9_a) Pri IKT-projektih se izvaja odkrivanje tveganj, ki bi 
lahko nastopila pri izvedbi IKT-projekta. 

71 ,782 3,30 

V9_b) Pri IKT-projektih se izvaja ovrednotenje tveganj, ki 
bi lahko nastopila pri izvedbi IKT-projekta. 

71 ,835 3,30 

V9_c) Pri IKT-projektih se vnaprej pripravijo ukrepi ob 
morebitnem nastopu tveganj. 

71 ,909 3,21 

V9_d) Pri IKT-projektih se izvaja kontrola aktivnosti in 
rokov. 

71 ,725 3,70 

V9_e) Pri IKT-projektih se izvaja kontrola stroškov. 71 ,749 3,80 
V9_f) Pri IKT-projektih se izvaja kontrola kakovosti. 71 ,740 3,72 
    
*N pomeni število veljavnih podatkov od skupno 79 statisti�nih enot. 

V nadaljevanju pojasnjujemo povezanost posameznih indikatorjev s kontroliranjem IKT-

projektov v organizaciji z uporabo Pearsonovega korelacijskega koeficienta (Priloga 5). Vsi 

korelacijski koeficienti so pozitivni in kažejo na pozitivno linearno povezanost. Najve�ja 

povezanost se je izkazala med strinjanjem s trditvijo, da se pri IKT-projektih vnaprej 

pripravijo ukrepi ob morebitnem nastopu tveganj, in trditvijo, da se pri IKT-projektih izvaja 

ovrednotenje tveganj, ki bi lahko nastopila pri izvedbi IKT-projekta. V tem primeru 

Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,820. Iz tega lahko sklepamo, da organizacije, v 

katerih se izvaja ovrednotenje tveganj, ki bi lahko nastopile pri izvedbi IKT-projekta, hkrati 

pripravijo tudi ukrepe ob morebitnem nastopu le-teh. Najnižja je povezanost med trditvijo, da 

ima anketiranec vpogled v ra�unovodske izkaze poslovanja IKT-projektov (bilanca stanja, 

izkaz uspeha) in trditvijo, da se pri IKT-projektih izvaja ovrednotenje tveganj, ki bi lahko 

nastopila pri izvedbi IKT-projekta. V tem primeru Pearsonov korelacijski koeficient znaša 

0,213. Iz tega sklepamo, da �etudi ima anketiranec v organizaciji vpogled v ra�unovodske 

izkaze poslovanja IKT-projektov, še ne pomeni, da se v tej organizaciji izvaja ovrednotenje 

morebitnih tveganj. 
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V nadaljevanju smo želeli pripraviti linearno redukcijo števila indikatorjev kontroliranja v 

podjetju. Poslužili smo se komponentne analize in uporabili metodo glavnih komponent. 

Primernost in zanesljivost uporabe komponentne analize smo preverili s pomo�jo KMO 

statistike, Bartlettovega testa in Cronbachovega alfa testa, nato pa skušali definirati dejavnike 

kontroliranja. V komponentni model smo vklju�ili vseh 14 indikatorjev kontroliranja IKT-

projektov. Zaradi ustrezno visokih vrednosti komunalitet (izjema sta le indikatorja V8_b in 

V8_h, kjer so vrednosti blizu vrednosti 0.5), KMO statistike (vrednost 0,865) in Bartlettovega 

testa, smo vse vklju�ene indikatorje obdržali (priloga 5). Na visoko notranjo konsistentnost in 

zanesljivost uporabljenega instrumenta pa nakazuje tudi Cronbachov koeficient � (Tabela 23), 

ki je pri 14 indikatorjih in 71 vklju�enih statisti�nih enotah dosegel vrednost 0,928. 

Tabela 23:  Cronbachov alfa test indikatorjev kontroliranja 
N Število indikatorjev Cronbachov alfa  
71 14 0,928 

V prilogi 5 smo pri izra�unu celotne pojasnjene variance predstavili izide treh metod. Lastne 

vrednosti in stopnja pojasnjene variance pri posamezni komponenti izbrane metode pred 

ekstrakcijo in po rotaciji so prikazane v tabeli 24. Komponentna analiza je pokazala, da 

obstajata dve komponenti, ki imata lastno vrednost ve�jo od ena. Prva komponenta ima lastno 

vrednost 7,416, lastna vrednost druge komponente je 1,616. Z metodo glavnih komponent 

smo dobili dve komponenti, s katerima skupno pojasnjujemo 64,51 % celotne variabilnosti v 

vzorcu. Z rotacijo smo dobili 2 komponenti. 

Tabela 24:  Lastne vrednosti in deleži pojasnjene variance kontroliranja IKT-projektov 

Za�etne lastne vrednosti Delež pojasnjene variance po 
ekstrakciji 

Rotacija  

Komponenta Skupaj 
% 

pojasnjene 
variance 

Kumulativ
a (%) 

Skupaj 
Pojasnjena 
varianca 

Kumulativa 
(%) 

Skupaj 

1 7,416 52,971 52,971 7,416 52,971 52,971 5,135 
2 1,616 11,542 64,513 1,616 11,542 64,513 3,897 

 

Pri interpretaciji oz. dolo�anju indikatorjev, ki se najbolje povezujejo z dobljenimi 

komponentami, si pomagamo z matriko komponentnih uteži (priloga 5), ki predstavljajo 

korelacijske koeficiente med komponento in spremenljivko. Glede na visoke in pozitivne 

komponentne uteži (nad 0.5) se je v prvo komponento uvrstilo devet indikatorjev in smo jo, 

glede na skupni imenovalec, poimenovali proces nadzora in poro�anja. Opredeljujejo jo 

naslednji indikatorji: o svojem delu na IKT-projektu vedno poro�am projektnemu vodji ali 

nadrejenemu (V8_a); menim, da nadzor in poro�anje bistveno pripomoreta k izboljšanju 

rezultatov projekta (V8_b); menim, da sem seznanjen z vsemi informacijami, ki so potrebne 

za sprejemanje odlo�itev (V8_c); imam vpogled v ra�unovodske izkaze poslovanja IKT-

projektov (bilanca stanja, izkaz uspeha (V8_d); podjetje posluje na podlagi sprejetih letnih 

planov, strategij in ciljev (V8_e); podjetje sistemati�no spremlja doseganje zastavljenih ciljev 
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pri IKT-projektih in ugotavlja odmike (V8_f); podjetje sproti ugotavlja vzroke za dobro ali pa 

slabo delovanje na IKT-projektih (V8_g); temeljni pogoj za u�inkovito in uspešno odlo�anje 

pri projektih so pravo�asne in verodostojne ra�unovodske informacije (V8_h) ter pri IKT-

projektih se izvaja kontrola stroškov (V9_e). V drugo komponento se je uvrstilo pet 

indikatorjev (komponentne uteži nad 0,5) in smo jo, glede na skupni imenovalec, poimenovali 

obvladovanje tveganj ter kontrola aktivnosti, rokov in kakovosti IKT-projektov. Opredeljujejo 

jo naslednji indikatorji: pri IKT-projektih se izvaja odkrivanje tveganj, ki bi lahko nastopila 

pri izvedbi IKT-projekta (V9_a); pri IKT-projektih se izvaja ovrednotenje tveganj, ki bi lahko 

nastopila pri izvedbi IKT-projekta (V9_b); pri IKT-projektih se vnaprej pripravijo ukrepi ob 

morebitnem nastopu tveganj (V9_c); pri IKT-projektih se izvaja kontrola aktivnosti in rokov 

(V9_d) ter pri IKT-projektih se izvaja kontrola kakovosti (V9_f). 

3.6.6 Realizacija projektov 

Kar 70,9 %, v vzorec vklju�enih organizacij (organizacije, ki so odgovorile z drži in 

popolnoma drži) se strinja, da so bili IKT-projekti uspešno zaklju�eni. Sledijo organizacije 

(25.3 %), ki trdijo, da niti ne drži niti drži, da so bili IKT-projekti uspešno zaklju�eni. 

Sklepamo, da so bili v teh organizacijah realizirani le nekateri kriteriji uspešnosti IKT-

projektov oz. so bili nekateri IKT-projekti uspešno zaklju�eni, drugi pa ne. V 1,3 % 

organizacij se projekti niso uspešno zaklju�ili. V 2,5 % organizacij niso znali oz. morali 

oceniti, ali so bili IKT-projekti uspešno zaklju�eni, iz �esar sklepamo, da anketiranca nista 

bila seznanjena z izidi IKT-projektov v organizaciji. 

Tabela 25:  Uspešno zaklju�eni IKT-projekti 
Uspešno zaklju�eni IKT-projekti N Delež (%) 
Sploh ne drži 1 1,3 
Ne drži 0 0 
Niti ne drži niti drži 20 25,3 
Drži 47 59,5 
Popolnoma drži 9 11,4 
Ne vem, ne morem oceniti 2 2,5 
Skupaj 79 100,0 

Kar 77,2 % v vzorec vklju�enih organizacij meni, da izidi IKT-projektov organizaciji 

prinesejo dodano vrednost (organizacije, ki so odgovorile z drži in popolnoma drži). 19 % 

organizacij meni, da niti ne drži niti drži, da rezultati IKT-projektov podjetju prinesejo dodano 

vrednost, medtem ko je le 2.6 % organizacij mnenja, da izidi IKT-projektov organizaciji ne 

prinesejo dodane vrednosti (organizacije, ki so odgovorile z ne drži in sploh ne drži). V eni 

organizaciji vklju�eni v vzorec niso mogli oz. znali oceniti, ali IKT-projekti organizaciji 

prinesejo dodano vrednost, iz �esar sklepamo, da anketiranec izide IKT-projektov ne 

uporablja, niti ni seznanjen z izidi njihove uporabe.  
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Tabela 26:  Rezultati IKT-projektov podjetju prinesejo dodano vrednost 
Rezultati IKT-projektov in njihova dodana vrednost N Delež (%) 
Sploh ne drži 1 1,3 
Ne drži 1 1,3 
Niti ne drži niti drži 15 19,0 
Drži 50 63,3 
Popolnoma drži 11 13,9 
Ne vem, ne morem oceniti 1 1,3 
Skupaj 79 100,0 

Kar 83,2 %, v vzorec vklju�enih organizacij (organizacije, ki so odgovorile z drži in 

popolnoma drži), meni, da izidi IKT-projektov izboljšujejo delovanje organizacije (Tabela 

27). Sledijo organizacije (14,5 %), ki menijo, da ta trditev niti ne drži niti drži. V eni 

organizaciji (1,2 %) so mnenja, da izidi IKT-projektov sploh ne izboljšujejo delovanja 

organizacije, medtem ko v eni organizaciji (1,2 %) tega niso mogli oceniti.  

Tabela 27:  Rezultati IKT-projektov izboljšujejo delovanje podjetja 
Rezultati IKT-projektov izboljšujejo delovanje podjetja N Delež (%) 

Sploh ne drži 1 1,3 
Ne drži 0 0 
Niti ne drži niti drži 12 15,2 
Drži 50 63,3 
Popolnoma drži 15 19 
Ne vem, ne morem oceniti 1 1,3 
Skupaj 79 100,0 

Zaradi dela na IKT-projektih se 48,1 % zaposlenih v anketiranih organizacijah (organizacije, 

ki so odgovorile z drži in popolnoma drži) manj �asa namenja ostalim dolžnostim. V 34,2 % 

anketiranih organizacijah menijo, da to niti ne drži niti drži (Tabela 28). V 16,5 % 

organizacijah (organizacije, ki so odgovorile z ne drži in sploh ne drži) se zaradi dela na IKT-

projektih zaposleni ne namenjajo manj �asa ostalim dolžnostim. V 1,3 % anketiranih 

organizacijah tega niso znali oceniti, iz �esar sklepamo, da anketiranec ni bil udeleženec IKT-

projekta. 

Tabela 28:  Delo zaposlenih na IKT projektu in posve�anje ostalim dolžnostim  
Zaradi dela na IKT-projektu se zaposleni manj �asa 
posve�amo ostalim dolžnostim 

N Delež (%) 

Sploh ne drži 3 3,8 
Ne drži 10 12,7 
Niti ne drži niti drži 27 34,2 
Drži 31 39,2 
Popolnoma drži 7 8,9 
Ne vem, ne morem oceniti 1 1,3 
Skupaj 79 100,0 

Dobra polovica anketiranih organizacij (54,4 %) je mnenja, da niti ne drži niti drži, da se IKT-

projekti zaklju�ijo pred predvidenim �asom. Iz tega sklepamo, da se nekateri IKT-projekti v 

organizacijah zaklju�ijo pred predvidenim �asom oz. v skladu s terminskim planom, spet 
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drugi pa ne. 26,6 % anketiranih organizacij (organizacije, ki so odgovorile z ne drži in sploh 

ne drži) je mnenja, da ne drži, da se IKT-projekti zaklju�ijo pred predvidenim �asom. V teh 

organizacijah so se IKT-projekti zaklju�ili z zamudo. Sledi 17,8 % organizacij (organizacije, 

ki so odgovorile z drži in popolnoma drži), ki navajajo, da so se IKT-projekti zaklju�ili pred 

predvidenim �asom. 1,3 % anketiranih organizacij tega ni znalo oceniti, iz �esar sklepamo, da 

anketiranec ni bil seznanjen s terminskim planom ali pa na IKT-projektih ni sodeloval. 

Tabela 29:  IKT-projekti se zaklju�ijo pred predvidenim �asom 
IKT-projekti se zaklju�ijo pred predvidenim �asom N Delež (%) 
Sploh ne drži 6 7,6 
Ne drži 15 19,0 
Niti ne drži niti drži 43 54,4 
Drži 13 16,5 
Popolnoma drži 1 1,3 
Ne vem, ne morem oceniti 1 1,3 
Skupaj 79 100,0 

V 59,5 % anketiranih organizacijah so se stroški na posameznem IKT-projektu ujemali s 

predvidenimi sredstvi za ta projekt, v 6,3 % organizacij so se stroški celo znižali. V 19 % 

organizacij (organizacije, ki so odgovorile: stroški so se povišali in stroški so se zelo povišali) 

so se stroški povišali. Kar 15,2 % anketiranih organizacij tega ni znalo oz. ni moglo oceniti. 

Sklepamo, da ti niso bili seznanjeni s prora�unom projekta, zato ocene niso mogli podati.  

Tabela 30:  Ujemanje stroškov IKT-projekta s predvidenimi sredstvi za projekt 
Stroški na posameznem IKT-projektu so se ujemali s 
predvidenimi sredstvi za ta projekt 

N Delež (%) 

Stroški projekta so se zelo povišali. 4 5,1 
Stroški projekta so se povišali. 11 13,9 
Stroški projekta so ostali predvideni. 47 59,5 
Stroški projekta so se znižali. 5 6,3 
Stroški projekta so se zelo znižali. 0 0 
Ne vem, ne morem oceniti. 12 15,2 
Skupaj 79 100,0 

Kar 41,8 % anketiranih organizacij meni, da na�rtovanje IKT-projektov pomembno vpliva na 

stroške projekta, sledijo organizacije (24,1 %), ki so mnenja, da na�rtovanje zelo pomembno 

vpliva na stroške ter organizacije. 16,5 % jih meni, da na�rtovanje manj pomembno vpliva na 

stroške projekta. Kar 12 % anketirancev ni vedelo oz. ni moglo oceniti, ali na�rtovanje IKT-

projektov vpliva na stroške projekta. Sklepamo, da ti anketiranci niso bili seznanjeni s stroški, 

ki so na posameznih IKT-projektih nastali, zato niso mogli oceniti vpliva. Lahko pa so 

sodelovali na manjših IKT-projektih, ki so bili izvedeni v sklopu rutinskega dela, zato 

na�rtovanju projektov niso namenili posebne pozornosti. 
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Tabela 31:  Na�rtovanje IKT-projektov vpliva na stroške projekta 
Na�rtovanje IKT-projektov vpliva na stroške projekta N Delež (%) 
Nepomembno vpliva. 1 1,3 
Manj pomembno vpliva. 13 16,5 
Pomembno vpliva. 33 41,8 
Zelo pomembno vpliva. 19 24,1 
Izredno vpliva. 3 3,8 
Ne vem, ne morem oceniti. 10 12,7 
Skupaj 79 100,0 

41,8 % anketiranih organizacij je mnenja, da organiziranje IKT-projektov pomembno vpliva 

na stroške projekta, sledijo organizacije (25,3 %), ki menijo, da organiziranje zelo pomembno 

vpliva na stroške, organizacije (20,3 %), ki menijo, da organiziranje manj pomembno vpliva 

na stroške projekta ter organizacije (2,5 %), ki menijo, da organiziranje izredno vpliva na 

stroške projekta (tabela 32). 9,6 % anketirancev ni vedelo oz. ni moglo oceniti, vpliva 

organiziranja IKT-projektov na stroške projekta. Sklepamo, da ti anketiranci niso bili 

seznanjeni s stroški, ki so na posameznih IKT-projektih nastali, zato niso mogli oceniti vpliva. 

Lahko pa so sodelovali na manjših IKT-projektih, ki so bili izvedeni v sklopu rutinskega dela, 

zato organiziranju IKT-projektov niso namenili posebne pozornosti. 

Tabela 32:  Organiziranje IKT-projektov vpliva na stroške projekta 
Organiziranje IKT-projektov vpliva na stroške projekta N Delež (%) 
Nepomembno vpliva 0 0 
Manj pomembno vpliva 16 20,3 
Pomembno vpliva 33 41,8 
Zelo pomembno vpliva 20 25,3 
Izredno vpliva 2 2,5 
Ne vem, ne morem oceniti 8 10,1 
Skupaj 79 100,0 

45,6 % anketiranih organizacij meni, da vodenje IKT-projektov pomembno vpliva na stroške 

projekta, sledijo organizacije (21,5 %), ki menijo, da vodenje manj pomembno vpliva na 

stroške projekta, organizacije (20,3 %), v katerih so mnenja, da vodenje zelo pomembno 

vpliva na stroške projekta ter organizacije (2,5 %), ki menijo, da vodenje izredno vpliva na 

stroške projekta (tabela 33). Kar 10,1 % anketirancev ni vedelo oz. ni moglo oceniti vpliva 

vodenja IKT-projektov na stroške projekta. Sklepamo, da ti anketiranci niso bili seznanjeni s 

stroški, ki so na posameznih IKT-projektih nastali, zato ga niso mogli oceniti. Lahko pa so 

sodelovali na manjših IKT-projektih, ki so bili izvedeni v sklopu rutinskega dela, zato 

vodenju teh niso namenili posebne pozornosti. 
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Tabela 33:  Vodenje IKT-projektov vpliva na stroške projekta 
Vodenje IKT-projektov vpliva na stroške projekta N Delež (%) 
Nepomembno vpliva. 0 0 
Manj pomembno vpliva. 17 21,5 
Pomembno vpliva. 36 45,6 
Zelo pomembno vpliva. 16 20,3 
Izredno vpliva. 2 2,5 
Ne vem, ne morem oceniti. 8 10,1 
Skupaj 79 100,0 

38 % anketiranih organizacij meni, da nadzorovanje IKT-projektov pomembno vpliva na 

stroške projekta, sledijo organizacije (25,3 %), ki so mnenja, da nadzorovanje zelo pomembno 

vpliva na stroške, organizacije (21,5 %), ki menijo, da nadzorovanje IKT-projektov manj 

pomembno vpliva na stroške projekta ter organizacije (1,3 %), ki je menijo, da nadzorovanje 

izredno vpliva na stroške projekta (tabela 34). Kar 10,1 % anketirancev ni vedelo oz. ni moglo 

oceniti vpliva nadzorovanja IKT-projektov na stroške projekta. Sklepamo, da ti anketiranci 

niso bili seznanjeni s stroški, ki so na posameznih IKT-projektih nastali, zato niso mogli 

oceniti vpliva. Lahko pa so sodelovali na manjših IKT-projektih, ki so bili izvedeni v sklopu 

rutinskega dela, zato nadzorovanju niso namenili posebne pozornosti. 

Tabela 34:  Nadzorovanje IKT-projektov vplivala na stroške projekta 
Nadzorovanje IKT-projektov vplivala na stroške projekta N Delež (%) 
Nepomembno vpliva 3 3,8 
Manj pomembno vpliva. 17 21,5 
Pomembno vpliva. 30 38 
Zelo pomembno vpliva. 20 25,3 
Izredno vpliva. 1 1,3 
Ne vem, ne morem oceniti. 8 10,1 
Skupaj 79 100,0 

3.6.7 Regresijski model  

V tem podpoglavju testiramo hipoteze, ki smo si jih formirali na osnovi preu�evane literature 

v teoreti�nem delu magistrske naloge. Hipoteze, ki jih preverjamo v tej magistrski nalogi so: 

– H1: Stopnja planiranja IKT statisti�no zna�ilno vpliva na stroške projekta. 

– H2: Stopnja organiziranja IKT statisti�no zna�ilno vpliva na stroške projekta. 

– H3: Na�in vodenja IKT statisti�no zna�ilno vpliva na stroške projekta. 

– H4: Na�in kontroliranja IKT statisti�no zna�ilno vpliva na stroške projekta. 

Za testiranje hipotez smo uporabili metodo Enter in linearno multivariatno regresijsko 

analizo, s katero ugotavljamo medsebojno odvisnost med dvema ali ve� skupinami 

spremenljivk. V regresijskem modelu kot odvisna spremenljivka nastopa komponenta stroški 

na posameznem IKT-projektu, kot neodvisne spremenljivke pa nastopa ve� komponent. Ker 

smo na podlagi teoreti�nih izhodiš� anketni vprašalnik razdelili v sklope po dejavnikih 

managementa (planiranje, organiziranje, vodenje in kontrola), smo tudi neodvisne 
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spremenljivke razdelili v omenjene sklope. Neodvisne spremenljivke smo že opredelili v 

enem izmed predhodnih poglavij magistrske naloge.  

Ker v raziskavi nastopa ve� komponent smo zaradi ve�je preglednosti in natan�nosti 

raziskave najprej opravili regresijsko analizo za vsak posamezen delavnik managementa 

projekta (planiranje, organiziranje, vodenje, kontrola). Ker v magistrski nalogi preu�ujemo 

vpliv dejavnikov managementa na stroške projekta, smo naredili še skupno regresijsko 

analizo v katero smo vstavili vse komponente (ter kontrolno spremenljivko – velikost 

podjetja). 

Pred preverjanjem hipotez smo izvedli še osnovno preverjanje predpostavk linearne 

regresijske analize. Na podlagi razsevnega diagrama ( 

Slika 14) lahko razberemo, da imajo deviacije od navidezne regresijske �rte približno enako 

varianco (so homoskedasti�ni) in so še primerne za regresijsko analizo. Iz diagrama lahko 

razberemo, da je odvisnost stroškov od komponent posameznih dejavnikov rahlo negativna. 

Ve�ja kot je vklju�enost dejavnikov managementa in njihovi komponent v projekt, nižji so 

stroški projekta. Odvisnost stroškov od dejavnikov managementa je šibka. Iz Slika 15 je 

razvidno, da je porazdelitev ostankov vsaj približno normalna.  

 

Slika 14:  Razsevni diagram 
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Slika 15:  Histogram 

Stopnja planiranja in organiziranja IKT in stroški projekta  

Pri preverjanju prve hipoteze smo izvedli linearno multiplo regresijsko analizo z neodvisnimi 

spremenljivkami, povezanimi s planiranjem IKT. Ugotavljali smo povezanost med 

posameznimi komponentami planiranja IKT in stroški projekta. Pri preverjanju druge 

hipoteze smo izvedli linearno multiplo regresijsko analizo z neodvisnimi spremenljivkami, 

povezanimi z organiziranjem IKT, v kateri smo ugotavljali povezanost med posameznimi 

komponentami organiziranja IKT in stroški projekta (priloga 6). 

Multipla regresijska analiza povezana s planiranjem IKT 

Pri multipli regresijski analizi, povezani s planiranjem, kot odvisna spremenljivka nastopajo 

stroški IKT-projekta. Kot neodvisne spremenljivke nastopajo: vloga vršnega managementa v 

procesu planiranja IKT-projektov, postavljanje ciljev projektov in vpliv vodje projekta na 

uspeh projektov, sodelovanje zaposlenih pri postavljanju ciljev IKT-projektov, 

dokumentiranost postopka dela in merljivost postavljenih ciljev, sodelovanje zaposlenih pri 

postavljanju ciljev IKT-projektov. S takim regresijskim modelom pojasnimo 13,7 % skupne 

variance modela, 86,3 % variance modela se nahaja v drugih dejavnikih, ki jih v naš model 

nismo zajeli. Na podlagi vzor�nih podatkov ocenjujemo, da je popravljeni determinacijski 

koeficient enak 0,083, kar pomeni, da je 8,3 % variance stroškov IKT-projekta možno 

pojasniti z linearnim vplivom neodvisnih spremenljivk. 

Na podlagi vzorca organizacij pri zanemarljivi stopnji tveganja lahko sprejmemo sklep, da je 

vsaj eden izmed regresijskih koeficientov razli�en od ni� (vsaj ena izmed vklju�enih 

spremenljivk dejansko vpliva na stroške IKT-projekta ) (F = 2,544; sig = 0,048). Izkazalo se 
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je, da konstanta s stopnjo tveganja nižjo od 5 % statisti�no zna�ilno vpliva na stroške projekta 

(t=13,800; sig=0,000). Nestandardizirani regresijski koeficient za spremenljivko:  

– vloga vršnega managementa v procesu planiranja IKT-projektov znaša 0,129 in ni 

statisti�no zna�ilen (sig = 0,631); 

– postavljanje ciljev projektov in vpliv vodje projekta na uspeh projektov znaša 0,047 in ni 

statisti�no zna�ilen (sig = 0,862); 

– sodelovanje zaposlenih pri postavljanju ciljev IKT-projektov znaša –0,472 in ni 

statisti�no zna�ilen (sig = 0,083). 

– dokumentiranost postopka dela in merljivost postavljenih ciljev znaša –0,698 in je 

statisti�no zna�ilen (sig = 0,011) s stopnjo zna�ilnosti nižjo od 5 %. 

Pri pregledu vplivov spremenljivk, povezanih s planiranjem IKT, smo ugotovili, da ima le 

dokumentiranost postopka dela in merljivost postavljenih ciljev statisti�no zna�ilen vpliv na 

stroške projekta, medtem ko ostale tri spremenljivke nimajo vpliva. Za nižje stroške IKT-

projekta je po mnenju anketirancev potrebna ve�ja dokumentiranost postopkov dela in 

merljivost zastavljenih ciljev. 

V nadaljevanju smo na enak na�in izvedli še regresijsko analizo posebej za majhna in srednja 

podjetja (priloga 8). V majhnih podjetjih se je izkazalo, da sodelovanje zaposlenih pri 

postavljanju ciljev IKT-projektov vpliva na stroške projekta, statisti�no zna�ilno s stopnjo 

nižjo od 5 % (t = –2,168; sig = 0,038). Ostale spremenljivke planiranja IKT nimajo vpliva na 

stroške projekta. Po mnenju anketirancev, zaposlenih v majhnih podjetjih, je za nižje stroške 

potrebno ve�je sodelovanje zaposlenih pri postavljanju ciljev IKT-projektov. Za srednja 

podjetja se je izkazalo, da nobena spremenljivka, povezana s planiranjem IKT, ne vpliva 

statisti�no zna�ilno na stroške projekta.  

Multipla regresijska analiza povezana z organiziranjem IKT 

Pri multipli regresijski analizi, povezani z organiziranjem, kot odvisna spremenljivka 

nastopajo stroški projekta. Kot neodvisne spremenljivke nastopajo: delovanje v IKT-

projektih, vloga vršnega managementa ter organizacijska struktura projekta. S takim 

regresijskim modelom pojasnimo 5 % skupne variance modela, 95 % variance modela pa se 

nahaja v drugih dejavnikih, ki jih v naš model nismo zajeli. Na podlagi vzor�nih podatkov 

ocenjujemo, da je popravljeni determinacijski koeficient enak 0,007, kar pomeni, da je 0,7 % 

variance stroškov IKT-projekta pojasnjene z linearnim vplivom neodvisnih spremenljivk. 

Na podlagi vzorca podjetij, pri zanemarljivi stopnji tveganja, ne moremo sprejeti sklepa, da je 

vsaj eden izmed regresijskih koeficientov razli�en od ni� (nobena izmed vklju�enih 

spremenljivk ne vpliva na stroške IKT-projekta) (F=1,165; sig=0,330). Izkazalo se je, da 

konstanta vpliva statisti�no zna�ilno s stopnjo tveganja nižjo od 5 % na stroške IKT-projekta 

(t=13,905; sig=0,000). Nestandardizirani regresijski koeficient za spremenljivko: 

– delovanje v IKT-projektih znaša –0,438 in ni statisti�no zna�ilen (sig= 0,095); 
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– vloga vršnega managementa znaša 0,189 in ni statisti�no zna�ilen (sig= 0,468); 

– organizacijska struktura projekta znaša –0,082 in ni statisti�no zna�ilen (sig= 0,753). 

Nobena spremenljivka, povezana z organiziranjem IKT, ne vpliva statisti�no zna�ilno na 

stroške posameznega projekta. 

V nadaljevanju smo na isti na�in, posebej za majhna in srednje velika podjetja, izvedli še 

regresijsko analizo (priloga 8). Izkazalo se je, da v majhnih in srednjih podjetjih veljajo isti 

izidi (nobena spremenljivka povezana z organiziranjem IKT ne vpliva statisti�no zna�ilno na 

stroške projekta). 

 

Na�in vodenja in kontroliranja IKT in stroški projekta 

Pri preverjanju tretje hipoteze smo izvedli linearno multiplo regresijsko analizo z neodvisnimi 

spremenljivkami, povezanimi z vodenjem IKT, ker smo ugotavljali povezanost med 

posameznimi komponentami vodenja IKT in stroški projekta. Pri preverjanju �etrte hipoteze 

smo izvedli linearno multiplo regresijsko analizo z neodvisnimi spremenljivkami, povezanimi 

s kontroliranjem IKT, kjer smo ugotavljali povezanost med posameznimi komponentami 

kontroliranja IKT in stroški projekta (priloga 7). 

Multipla regresijska analiza povezana z vodenjem  

Pri multipli regresijski analizi, povezani z vodenjem IKT, kot odvisna spremenljivka 

nastopajo stroški projekta. Kot neodvisne spremenljivke pa: stil vodenja, komunikacija in 

medsebojni odnosi ter motiviranje projektnega tima. S takim regresijskim modelom 

pojasnimo 13,8 % skupne variance modela, 86,2 % te pa se nahaja v drugih dejavnikih, ki jih 

v naš model nismo zajeli. Na podlagi vzor�nih podatkov ocenjujemo, da je popravljeni 

determinacijski koeficient enak 0,100 kar pomeni, da lahko 10 % variance stroškov ITK 

projekta pojasnimo z linearnim vplivom neodvisnih spremenljivk.  

Na podlagi vzorca podjetij, pri zanemarljivi stopnji tveganja, lahko sprejmemo sklep, da je 

vsaj eden izmed regresijskih koeficientov razli�en od ni� (vsaj ena izmed vklju�enih 

spremenljivk dejansko vpliva na stroške IKT-projekta ) (F = 3,680; sig = 0,016). Izkazalo se 

je, da konstanta s stopnjo tveganja nižjo od 5 % statisti�no zna�ilno vpliva na stroške projekta 

(t = 14,665; sig = 0,000). Nestandardizirani regresijski koeficient za spremenljivko: 

– stil vodenja znaša –0,195 in ni statisti�no zna�ilen (sig = 0,439); 

– komunikacija in medsebojni odnosi znaša –0,127 in ni statisti�no zna�ilen (sig = 0,613); 

– motiviranje projektnega tima znaša –0,798 in je statisti�no zna�ilen (sig = 0,002) s 

stopnjo tveganja nižjo od 5 %. 

Pri pregledu vplivov spremenljivk, povezanih z vodenjem IKT, smo ugotovili, da ima le 

motiviranje projektnega tima statisti�no zna�ilen vpliv na stroške projekta, medtem ko ostali 
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dve komponenti nimata vpliva. Za nižje stroške IKT-projekta je po mnenju anketirancev 

potrebna ve�ja motiviranost projektnega tima. 

V nadaljevanju smo na isti na�in, posebej za majhna in srednje velika podjetja, izvedli še 

regresijsko analizo (priloga 9). V majhnih podjetjih se je izkazalo, da veljajo isti izidi kot za 

vsa podjetja. Statisti�no zna�ilen vpliv na stroške IKT-projekta ima le motiviranje projektnega 

tima (t = –3,259, sig = 0,003), medtem ko preostale spremenljivke vodenja IKT nimajo vpliva 

na stroške. Za srednja podjetja se je izkazalo, da nobena spremenljivka, povezana z vodenjem 

IKT, ne vpliva statisti�no zna�ilno na stroške projekta. 

Multipla regresijska analiza, povezana s kontroliranjem IKT 

Z multiplo regresijsko analizo, povezano s kontroliranjem IKT, smo ugotavljali povezanost 

med komponentama kontroliranja IKT in stroški projekta. Pri multipli regresijski analizi, 

povezani s kontroliranjem IKT, kot odvisna spremenljivka nastopajo stroški projekta. Kot 

neodvisni spremenljivki nastopata: proces nadzora in poro�anja ter obvladovanje tveganj 

IKT-projektov. S takim regresijskim modelom pojasnimo 4,5 % skupne variance modela, 

95,5 % variance pa se nahaja v drugih dejavnikih, ki jih v naš model nismo zajeli. Na podlagi 

vzor�nih podatkov ocenjujemo, da je popravljeni determinacijski koeficient enak 0,017 kar 

pomeni, da lahko 1,7 % variance stroškov ITK projekta pa pojasnimo z linearnim vplivom 

neodvisnih spremenljivk.  

Na podlagi vzorca podjetij pri zanemarljivi stopnji tveganja ne moremo sprejeti sklepa, da je 

vsaj eden izmed regresijskih koeficientov razli�en od ni� (nobena izmed vklju�enih 

spremenljivk dejansko ne vpliva na stroške IKT-projekta ) (F = 1,612; sig = 0,207). Izkazalo 

se je, da konstanta s stopnjo tveganja nižjo od 5 % statisti�no zna�ilno vpliva na stroške IKT-

projekta (t = 14,299; sig = 0,000). Nestandardizirani regresijski koeficient za spremenljivko: 

– proces nadzora in poro�anja znaša –0,217 in ni statisti�no zna�ilen (sig = 0,381), 

– obvladovanje tveganj IKT-projektov znaša –0,385 in ni statisti�no zna�ilen (sig = 0,123). 

Nobena od spremenljivk povezanih s kontroliranjem IKT ne vpliva statisti�no zna�ilno na 

stroške posameznega projekta.  

V nadaljevanju smo na isti na�in izvedli še regresijsko analizo posebej za majhna in srednje 

velika podjetja. Izidi analize se nahajajo v prilogi 9. V majhnih podjetjih se je izkazalo, da 

obvladovanje tveganj IKT-projektov vpliva, statisti�no zna�ilno s stopnjo zna�ilnosti nižjo od 

5 %, na stroške projekta (t = 2,883; sig = 0,007), medtem ko ostale spremenljivke 

kontroliranja IKT nimajo vpliva. Za nižje stroške IKT-projekta je po mnenju anketirancev 

zaposlenih v majhnih podjetjih potrebno boljše obvladovanje tveganj IKT-projektov. Za 

srednja podjetja se je izkazalo, da veljajo isti izidi kot za vsa podjetja (nobena od 

spremenljivk povezanih s kontroliranjem IKT ne vpliva statisti�no zna�ilno na stroške 

projekta).  
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Skupna multipla regresijska analiza z vklju�eno kontrolno spremenljivko – velikost podjetja 

Ker želimo preveriti kako posamezni dejavniki managementa (oz. komponente iz teh 

dejavnikov) vplivajo na stroške projekta, smo izvedli še multiplo regresijsko analizo v katero 

smo vstavili vse dejavnike oz. njihove komponente ter kontrolno spremenljivko – velikost 

podjetja (Priloga 10). 

Pri skupni multipli regresijski analizi, kot odvisna spremenljivka nastopajo stroški projekta. 

Kot neodvisne spremenljivke nastopajo: planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje. S 

takim regresijskim modelom pojasnimo 21,8 % skupne variance modela, 78,2 % te pa se 

nahaja v drugih dejavnikih, ki jih v naš model nismo zajeli. Na podlagi vzor�nih podatkov 

ocenjujemo, da je popravljeni determinacijski koeficient enak 0,164 kar pomeni, da lahko 

16,4 % variance stroškov ITK projekta pojasnimo z linearnim vplivom neodvisnih 

spremenljivk.  

Na podlagi vzorca podjetij, pri zanemarljivi stopnji tveganja, lahko sprejmemo sklep, da je 

vsaj eden izmed regresijskih koeficientov razli�en od ni� (vsaj ena izmed vklju�enih 

spremenljivk dejansko vpliva na stroške IKT-projekta ) (F = 4,049; sig = 0,006). Izkazalo se 

je, da konstanta s stopnjo tveganja nižjo od 5 % statisti�no zna�ilno ne vpliva na stroške 

projekta (t = 0,374; sig = 0,710). Nestandardizirani regresijski koeficient za spremenljivko: 

– planiranje znaša –0,005 in ni statisti�no zna�ilen (sig = 0,866); 

– organiziranje znaša –0,030 in ni statisti�no zna�ilen (sig = 0,292); 

– vodenje znaša –0,071 in je statisti�no zna�ilen (sig = 0,005) s stopnjo tveganja nižjo od 5 

%. 

– Kontroliranje znaša –0,016 in ni statisti�no zna�ilen (sig = 0,538); 

Pri pregledu vplivov neodvisnih spremenljivk smo ugotovili, da ima le vodenje statisti�no 

zna�ilen vpliv na stroške projekta, medtem ko ostali dejavniki vpliva nimajo.  

Z analizo smo želeli še preveriti ali velikost podjetja vpliva na stroške projekta. Izra�unali 

model v katerega smo vklju�ili še kontrolno spremenljivko – velikost podjetja. Ugotovili smo, 

da velikost podjetja ne vpliva statisti�no pomembno na stroške (sig = 0,078). 

3.6.8 Potrditev ali zavrnitev temeljnih hipotez 

V nalogi smo si zastavili štiri hipoteze: 

– H1: Stopnja planiranja IKT statisti�no zna�ilno vpliva na stroške projekta. 

– H2: Stopnja organiziranja IKT statisti�no zna�ilno vpliva na stroške projekta. 

– H3: Na�in vodenja IKT statisti�no zna�ilno vpliva na stroške projekta. 

– H4: Na�in kontroliranja IKT statisti�no zna�ilno vpliva na stroške projekta. 
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Hipoteze so bile oblikovane s predpostavko, da je uspešnost IKT-projektov slaba, mnoge 

raziskave pa kažejo (Slavin in Pinto 1987; Whittaker 1999; Standing in ostali 2006; 

Kappelman, McKeeman in Zhang 2006), da je vzroke za (ne)uspeh mo� iskati prav v 

dejavnikih managementa. Za preverjanje navedenih hipotez smo zasnovali in oblikovali 

raziskavo. 

Za namen potrjevanja in zavra�anja hipotez smo v nadaljevanju raziskave izvedli regresijske 

modele. Z interpretacijo podatkov (Tabela 35) podajamo slede�e zaklju�ke: 

– Pri pregledu vpliva spremenljivk, povezanih s planiranjem IKT na stroške projekta, smo 

ugotovili, da ima v anketiranih organizacijah vpliv na stroške projekta le dokumentiranost 

postopka dela in merljivost postavljenih ciljev, medtem ko vklju�evanje vršnega 

managementa v proces planiranja IKT-projektov, postavljanje ciljev projekta in vpliv 

vodje projekta na uspeh projekta ter sodelovanje zaposlenih pri postavljanju ciljev IKT-

projektov vpliva nimajo. 

– Nobena od spremenljivk, povezanih s organiziranjem IKT, ne vpliva statisti�no zna�ilno 

na stroške projekta. To pomeni, da delovanje, vloga vršnega managementa v IKT-

projektih ter organizacijska struktura projekta ne vplivajo na stroške projekta. 

– Pri pregledu vpliva spremenljivk, povezanih z vodenjem IKT na stroške projekta, smo 

ugotovili, da ima v anketiranih organizacijah le motiviranje projektnega tima statisti�no 

zna�ilen vpliv na stroške projekta, medtem ko komunikacija, medsebojni odnosi ter stil 

vodenja vpliva nimajo. Ve�ja motiviranost projektnega tima vpliva na nižje stroške 

projekta. 

– Nobena od spremenljivk, povezanih s kontroliranjem IKT, ne vpliva statisti�no zna�ilno 

na stroške projekta. To pomeni, da proces nadzora in poro�anja, obvladovanje tveganj ter 

kontrola aktivnosti, rokov in kakovosti IKT-projektov ne vplivajo na stroške projekta. 

Tabela 35:  Povzetek regresijskih modelov po komponentah 

NEODVISNE SPREMENLJIVKE B Sig. Vpliv na 
hipoteze 

Planiranje: 
Vloga vršnega managementa v procesu planiranja IKT-
projektov ,129 ,631 H1 ne potrjuje 

Postavljanje ciljev projekta ter vpliv vodje projekta ,047 ,862 H1 ne potrjuje 
Sodelovanje zaposlenih pri postavljanju ciljev IKT-projektov –,472 ,083 H1 ne potrjuje 
Dokumentiranost postopka dela in merljivost postavljenih 
ciljev –,698 ,011 H1 potrjuje  

Organiziranje 
Delovanje v IKT-projektih –,438 ,095 H2 ne potrjuje 
Vloga vršnega managementa v IKT-projektu ,189 ,468 H2 ne potrjuje 
Organizacijska struktura projekta –,082 ,753 H2 ne potrjuje 

Vodenje 
Stil vodenja –,195 ,439 H3 ne potrjuje 
Komunikacija in medsebojni odnosi –,127 ,613 H3 ne potrjuje 
Motiviranje projektnega tima –,798 ,002 H3 potrjuje 

Kontroliranje 
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Proces nadzora in poro�anja –,217 ,381 H4 ne potrjuje 
Obvladovanje tveganj ter kontrola aktivnosti, rokov in 
kakovosti IKT-projektov –,385 ,123 H4 ne potrjuje 

Da bi preverili kako posamezen dejavnik managementa oz. njihove komponente vplivajo na 

stroške projekta, smo izvedli še skupno multiplo regresijsko analizo v katero smo vstavili vse 

dejavnike oz. njihove komponente. Ker smo želeli preveriti še vpliv velikosti podjetja na 

stroške projekta, smo v model vklju�ili še kontrolno spremenljivko – velikost podjetja. Z 

interpretacijo podatkov (Tabela 36) podajamo slede�e zaklju�ke: 

– Spremenljivka planiranje ne vpliva statisti�no zna�ilno na stroške projekta. 

– Spremenljivka organiziranje ne vpliva statisti�no zna�ilno na stroške projekta. 

– Spremenljivka vodenje vpliva statisti�no zna�ilno na stroške projekta. 

– Spremenljivka kontroliranje ne vpliva statisti�no zna�ilno na stroške projekta. 

– Spremenljivka velikost podjetja ne vpliva statisti�no zna�ilno na stroške projekta. 

Tabela 36:  Povzetek regresijskega modela po dejavnikih in kontrolni spremenljivki 

 B Sig. Vpliv na hipoteze 

NEODVISNE SPREMENLJIVKE 

Planiranje: ,018 ,553 H1 ne potrjuje 
Organiziranje ,043 ,143 H2 ne potrjuje 
Vodenje –,070 ,005 H3 potrjuje 
Kontroliranje ,010 ,694 H4 ne potrjuje 
KONTROLNA SPREMENLJIVKA    
Velikost podjetja- ,463 ,078 Ne vpliva 

Na podlagi predstavljenih izidov smo sprejeli sklep, da tretjo hipotezo (H3), da na�in vodenja 

IKT statisti�no zna�ilno vpliva stroške projekta, sprejmemo. Medtem ko stopnja planiranja in 

organiziranja IKT ter na�in kontroliranja IKT nimajo vpliva na stroške projekta, zato prvo, 

drugo in �etrto hipotezo (H1, H2 in H4) zavržemo. Zaradi majhnega vzorca izidov hipotez ne 

moremo posploševati.  

Pri preverjanju regresijskega modela posebej za majhna in srednja podjetja smo prišli do 

naslednjih ugotovitev: 

– Pri pregledu spremenljivk povezanih s planiranjem IKT v majhnih podjetjih, smo 

ugotovili, da sodelovanje zaposlenih pri postavljanju ciljev IKT-projektov statisti�no 

zna�ilno vpliva na stroške projekta. To pomeni, da ve�ja vklju�enost zaposlenih v 

majhnih podjetjih, pri postavljanju ciljev IKT-projektov, vpliva na znižanje stroškov 

projekta.  

– Pri pregledu spremenljivk povezanih z vodenjem, smo ugotovili, da motiviranje 

projektnega tima v majhnih podjetjih vpliva na stroške projekta. Ve�ja motiviranost 

projektnega tima v majhnih podjetjih vpliva na nižje stroške projekta. 

– Pri pregledu spremenljivk povezanih s kontroliranjem v majhnih podjetjih smo ugotovili, 

da obvladovanje tveganj IKT-projektov vpliva statisti�no zna�ilno na stroške  projekta. 
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To pomeni, da boljše kot je obvladovanje tveganj IKT-projektov v majhnih podjetjih, 

nižji so stroški projekta. 

3.6.9 Povzetek empiri�nih ugotovitev 

S kvantitativno raziskavo smo skušali ugotoviti, ali stopnja planiranja in organiziranja ter 

na�in vodenja in kontroliranja IKT pomembno vplivajo na stroške projekta. V raziskavi o 

managementu IKT-projektov in njihovi uspešnosti je sodelovalo 79 anketirancev. Dobra 

polovica vklju�enih organizacij (51,9 %) ima do 50 zaposlenih, preostale organizacije (48,1 

%) imajo nad 50 do 250 zaposlenih. V raziskavi je sodelovalo 43 žensk in 36 moških, ki so 

bili v povpre�ju stari skoraj 40 let in so bili zaposleni na razli�nih delovnih mestih. 25,3 % 

anketirancev je bilo zaposlenih na delovnem mestu poslovno-funkcijskega managerja. Na 

trenutnih delovnih mestih so bili v povpre�ju zaposleni malo �ez devet let. Kar 62 % 

sodelujo�ih ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo. V zadnjih desetih letih so v 

povpre�ju sodelovali pri 6,36 IKT-projektih in vodili 3,77 IKT-projekte. 

V sklopu indikatorjev planiranja IKT so se anketiranci najbolj strinjali s trditvijo, da vršni 

management pri planiranju upošteva tudi finan�no stanje podjetja (aritm. sredina = 4,26). Izid 

ni presenetljiv, saj organizacije v današnjem turbulentnem in kriznem gospodarskem obdobju, 

zagotovo dobro premislijo, katera in koliko sredstev nameniti za posamezen IKT-projekt. 

Organizacije naj bi pri planiranju virov projekta (npr. ljudi, sredstva, denar ipd.) upoštevale 

razpoložljivost virov ter finan�no stanje organizacije. Anketiranci so se najmanj strinjali s 

trditvijo, da so cilji IKT-projektov jasni vsem zaposlenim (aritm. sredina = 3,45), kar je v 

skladu z že izvedenimi raziskavami (Pinto in Slevin 1987; Whittaker 1999 itd.). Izidi raziskav 

kažejo, da so jasno postavljeni in razumljivi smotri in/ali cilji eden klju�nih dejavnikov 

(ne)uspeha projektov. Pri povezanosti med posameznimi indikatorji (trditvami) planiranja 

IKT smo ugotovili, da obstaja najve�ja povezanost med trditvijo, da vršni management 

aktivno sodeluje pri postavljanju planov za doseganje ciljev in trditvijo, da vršni management 

pripravlja predloge, strategije za doseganje teh. Vršni management, ki sodeluje pri 

postavljanju planov, v veliki ve�ini pripravlja tudi predloge, strategije za dosego ciljev IKT-

projektov. Najnižja je povezanost med trditvijo, da imajo anketiranci v podjetju dokumentiran 

postopek (v obliki navodil, organizacijskih predpisov ipd.), po katerem delajo vodje 

projektov, in trditvijo, da se pri na�rtovanju vršni management zaveda priložnosti in 

nevarnosti IKT-projekta za podjetje. Sklepamo, da �etudi se pri na�rtovanju vršni 

management zaveda priložnosti in nevarnosti IKT-projekta, organizacije nimajo 

dokumentiranih postopkov (v obliki navodil, organizacijskih predpisov ipd.), po katerem 

delajo vodje projektov, kar nakazuje, da se izvaja management projekta na podlagi intuicije in 

izkušenj in ne na podlagi metodologije. 

V sklopu indikatorjev organiziranja IKT so se anketiranci najbolj strinjali s trditvijo (aritm. 

sredina = 4,15), da je komunikacija med vršnim managementom in udeleženci IKT-projekta 
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klju�nega pomena za zagotavljanje dobrih medsebojnih odnosov. Kralj (2003, 449) navaja, da 

dobro komuniciranje omogo�a dobro vodenje ljudi. Kerzner (2009, 233–237) k temu dodaja, 

da dobra komunikacija omogo�a, da prave informacije pravo�asno in s spremenljivimi stroški 

pridejo do prave osebe, tako naj bi manager projektov komunikaciji namenil tudi do 90 % 

svojega �asa. Najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da so sodelavci na projektu funkcijsko in 

programsko lo�eni od ostalih sodelavcev. Sklepamo, da je delo na projektu �lanom 

projektnega tima dodatno delo, ki ga opravljajo ob rednem delu, zato ohranjajo tudi stik s 

svojo poslovno funkcijo in sodelavci. Slednje nakazuje, da v anketiranih organizacijah 

projekte izvajajo v okviru vplivne projektne organiziranosti. Rozman in Stare (2008, 158) 

navajata, da je takšna organiziranost primerna predvsem za manjša podjetja, kjer poteka 

veliko projektov, po velikosti pa ti niso pomembni. V našem vzorcu je ve� kot polovica 

majhnih podjetij, zato izid ni presenetljiv. Pri povezanosti med posameznimi indikatorji 

(trditvami) organiziranja IKT smo ugotovili, da obstaja najve�ja povezanost med trditvijo, da 

so v organizaciji zadolžitve pri IKT-projektih jasno opredeljene, in trditvijo, da se odlo�itve 

projektnih vodij, povezane z IKT-projekti, sprejemajo pravo�asno. Povezava je razumljiva, 

saj je vodja projekta klju�ni udeleženec projekta, ki je v celoti odgovoren za projekt. Dober 

vodja projekta naj bi zadolžitve v IKT-projektu jasno opredelil, hkrati pa bi se naj zavedal, da 

je za uspešen IKT-projekt potrebno pravo�asno sprejemanje odlo�itev. Iz slednjega lahko 

sklepamo, da imajo anketirane organizacije dobre vodje projektov. Najnižja je povezanost 

med trditvijo, da je komunikacija med udeleženci IKT-projekta in vršnim managementom 

klju�nega pomena za zagotavljanje dobrih medsebojnih odnosov, in trditvijo, da so sodelavci 

na projektu funkcijsko in programsko lo�eni od ostalih sodelavcev. Sklepamo, da je v 

organizacijah komunikacija med udeleženci IKT-projekta in vršnim managementom 

klju�nega pomena za zagotavljanje dobrih medsebojnih odnosov zaradi specifi�nih 

dejavnikov in ne, kjer so sodelavci na projektu funkcijsko in programsko lo�eni od ostalih 

sodelavcev. 

V sklopu indikatorjev vodenja so se anketiranci najbolj strinjali s trditvijo (aritm. sredina = 

4,10), da je spodbujanje udeležencev IKT-projektov k samostojnemu in samoiniciativnemu 

delu pomembno, kar je razumljivo saj deluje kot motivator. Najmanj se strinjajo s trditvijo 

(2,63), da se delo na IKT-projektih obravnava kot dodatno delo, ki se posebej ovrednoti. 

Sklepamo, da v anketiranih organizacijah udeleženci projekta za projektno delo niso posebej 

nagrajeni, kar nakazujejo tudi ostale trditve povezane z motiviranjem (V7_h do V7_k). Pri 

povezanosti med posameznimi indikatorji (trditvami) vodenja IKT smo ugotovili, da obstaja 

najve�ja povezanost med trditvijo, da projektni vodja prispeva k prijetnemu delovnemu 

vzdušju, in trditvijo, da projektni vodja anketirance spodbuja, da predlagajo možne razrešitve 

problema. Sklepamo, da projektni vodja, ki prispeva k prijetnemu delovnem vzdušju, 

spodbuja tudi anketirance, da predlagajo možne razrešitve. Povezava ni presenetljiva, saj smo 

že pri eni izmed predhodnih trditev nakazali, da imajo anketirane organizacije o�itno dobre 

vodje projektov, katerih naloga je tudi motiviranje projektnega tima. Najnižja je povezanost 

oz. je sploh ni med trditvijo, da se delo na IKT-projektih obravnava kot dodatno delo, ki se 
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posebej ovrednoti, in trditvijo, da je spodbujanje udeležencev IKT-projektov k samostojnemu 

in samoiniciativnemu delu pomembno. To pomeni, da na slednjo komponento skoraj v celoti 

vplivajo specifi�ni dejavniki.  

V sklopu indikatorjev kontroliranja IKT so se anketiranci najbolj strinjali s trditvijo (4,07), da 

nadzor in poro�anje bistveno pripomoreta k izboljšanju izidov projekta. Najmanj se strinjajo s 

trditvijo (3,21), da se pri IKT-projektih vnaprej pripravijo ukrepi za morebitna tveganja. 

�etudi anketirane organizacije izvajajo odkrivanje tveganj, za odkrivanje slednjih ne 

pripravijo ukrepov vnaprej. O�itno v anketiranih organizacijah ni potrebe po vnaprej 

pripravljenih ukrepih za odkrivanje tveganj. 

Precej ve� kot polovica v vzorec vklju�enih organizacij se strinja, da so bili IKT-projekti 

uspešno zaklju�eni (70,9 %), prinašajo dodano vrednost (77,2 %) in izboljšujejo delovanje 

podjetja (83,2 %). Slaba polovica anketirancev (48,1 %) meni, da se zaradi dela na IKT-

projektih zaposleni manj �asa namenjajo ostalim dolžnostim. V dobri polovici anketiranih 

organizacij (54,4 %) so mnenja, da niti ne drži niti drži, da se IKT-projekti zaklju�ijo pred 

predvidenim �asom, iz �esar sklepamo, da se nekateri IKT-projekti v organizacijah zaklju�ijo 

pred predvidenim �asom oz. ob roku, spet drugi pa ne. Izid ni presenetljiv in le potrjuje 

številne druge raziskave kot npr. raziskavo The Standish Group International (2009) iz katere 

je razvidno, da se je kar 44 % projektov sre�evalo s prekora�itvijo terminskega plana. Kar 

59,5 % anketiranih organizacij meni, da so se stroški na posameznem IKT-projektu ujemali s 

predvidenimi sredstvi za projekt. Sklepamo, da so organizacije dobro planirale potrebna 

sredstva in stroške projekta. Pri odgovorih na vprašanja, ali dejavniki managementa IKT 

(planiranje, organiziranje, vodenje in kontrola) vplivajo na stroške projekta, se anketiranci v 

najve�jem odstotku strinjajo, da ti vplivajo na stroške projektov. Precej visok delež (od 10,1  

% do 12,7 %) anketirancev, ni moglo oceniti vpliva dejavnikov managementa IKT na stroške 

projekta. Sklepamo, da ti anketiranci niso bili seznanjeni s stroški, ki so na posameznih IKT-

projektih nastali. 

V nadaljevanju magistrske naloge smo s pomo�jo multiple linearne regresijske analize želeli 

testirati formirane hipoteze. Ker v raziskavi nastopa ve� komponent, smo zaradi ve�je 

preglednosti in natan�nosti raziskave naredili regresijsko analizo za vsak posamezen dejavnik 

managementa (planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje) in z njimi povezane 

komponente. Vsaka posamezna ocena regresijske funkcije nam je pokazala vpliv neodvisnih 

spremenljivk na odvisno spremenljivko – stroške projekta. Regresijsko analizo smo nato 

posebej ponovili še za majhna in srednje velika podjetja ter izvedli še skupno regresijsko 

analizo v katero smo vstavili vse dejavnike oz. njihove komponente. Ker smo želeli preveriti 

še vpliv velikosti podjetja na stroške projekta, smo v model vklju�ili še kontrolno 

spremenljivko – velikost podjetja. 

Prvo hipotezo (H1): stopnja planiranja IKT statisti�no zna�ilno vpliva na stroške projekta, 

smo zavrgli. Drugo hipotezo (H2): Stopnja organiziranja IKT statisti�no zna�ilno vpliva na 
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stroške projekta, smo zavrgli. Tretjo hipotezo (H3): Na�in vodenja IKT statisti�no zna�ilno 

vpliva na stroške projekta, smo sprejeli. �etrto hipotezo (H3): Na�in kontroliranja IKT 

statisti�no zna�ilno vpliva na stroške projekta, smo zavrgli. Izidov hipotez zaradi tako 

majhnega vzorca ne moremo posploševati.  

Ko smo v skupni regresijski model vklju�ili kontrolno spremenljivko – velikost podjetja, smo 

ugotovili, da velikost podjetja ne vpliva statisti�no pomembno na stroške. 

Pri preverjanju regresijskega modela posebej za majhna podjetja smo ugotovili, da 

spremenljivka, povezana s planiranjem IKT (sodelovanje zaposlenih pri postavljanju ciljev 

IKT-projektov), spremenljivka, povezana z vodenjem IKT (motiviranje projektnega tima), ter 

spremenljivka, povezana s kontroliranjem IKT, (obvladovanje tveganje IKT-projektov) 

statisti�no pomembno vplivajo na stroške projekta. 

Pri preverjanju regresijskega modela posebej za srednja podjetja smo ugotovili, da nobena 

spremenljivka, povezana z dejavniki managementa IKT-projektov, statisti�no zna�ilno ne 

vpliva na stroške projekta. 

3.7 Priporo�ila in predlogi za management IKT-projektov  

V prejšnjih poglavjih smo obravnavali raziskovalni problem ter predstavili teoreti�ni in 

empiri�ni del raziskave. Na podlagi izidov empiri�ne raziskave bomo v tem poglavju 

predstavili priporo�ila in predloge za management IKT-projektov, s pomo�jo katerih bi 

u�inkoviteje vplivali na znižanje stroškov projekta. Predlogi so namenjeni izboljšanju stanja 

vršnega managementa v vseh oblikah majhnih in srednje velikih organizacij. 

Kot navajata Munns in Bjeirmi (1996, 81–82), je management projektov v zadnjih tridesetih 

letih u�inkovito delovno orodje v aktivnostih projekta, s katerimi se kontrolira doseganje 

projektnih smotrov in ciljev. Žurga (2004, 65) dodaja, da je management projektov sredstvo 

za doseganje uspeha projekta in posledi�no tudi uspeha organizacije.  

Glede na to, da je uspeh projekta v zadnjih tridesetih letih nerazdružljivo povezan z železnim 

trikotnikom, ki vsebuje dejavnike �asa, stroškov in kakovosti, smo se v magistrski nalogi 

odlo�ili s stroškovnega vidika preveriti vpliv dejavnikov managementa IKT-projektov na 

uspešnost projekta. V kvantitativni raziskavi smo ugotovili (Tabela 30), da so stroški IKT-

projekta kar v 49,5 % organizacij ostali predvideni, v 19 % organizacij pa so se stroški 

povišali oz. zelo povišali. Kar 15,2 % anketirancev ni moglo oceniti, ali so se stroški na 

posameznem IKT-projektu ujemali s predvidenimi sredstvi, iz �esar sklepamo, da je dejanski 

procent povišanja stroškov bistveno višji oz. v povpre�ju s sorodnimi raziskavami (The 

Standish Group International 2009; Whittaker 1999; Vre�ko 2009 itd.). 
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Nadalje smo ugotovili, da v posameznih primerih dejavniki managementa IKT-projektov 

vplivajo na stroške projekta. Ker v raziskavah o managementu projektov v RS prevladujejo 

dejavniki managementa, smo se odlo�ili, da bodo pogosto uporabljeni indikatorji dejavnikov 

managementa projektov jedro naše raziskave za mikro, majhna in srednje velika podjetja s 

kadrovskim potencialom od 10 do 250 zaposlenih. Ohranjene indikatorje s povpre�no oceno 

smo na podlagi Likertove lestvice od 1 do 5, ki smo ji dodali še možnost izbire za odlo�itev 

»ne vem, ne morem oceniti«, vklju�ili v predloge za izboljšave. 

�eprav raziskava ni pokazala vpliva planiranja, organiziranja in kontroliranja IKT na stroške 

projekta, menimo, da so ti dejavniki pomemben del, še posebej pri ve�jih in kompleksnejših 

projektih. S predlogi izboljšav smo zato identificirali pomanjkljive vsebine dejavnikov 

managementa IKT-projektov na stroške projekta. Menimo, da bi se s predlaganimi 

izboljšavami, na podlagi izboljšanja managementa IKT-projektov, stroški projekta znižali, s 

tem pa bi se pove�ala uspešnost IKT-projektov v slovenskih podjetjih. 

3.7.1 Planiranje IKT-projektov 

Planiranje je proces dolo�itve projekta in priprave projektnega plana (Hauc 2007, 249).  

Namen planiranja projekta je predvsem v uskladitvi aktivnosti tako, da se izvedejo v �im 

krajšem �asu, s �im manj viri (npr. denar, ljudje, oprema ipd.) ter s �im nižjimi stroški 

(Rozman in Stare 2008, 71). Z izidi raziskave smo ugotovili, da se anketiranci v povpre�ju 

strinjajo, da je planiranje IKT-projektov v njihovih organizacijah dobro zasnovano. Povpre�je 

povpre�ij (izra�unali smo ga kot seštevek povpre�ij in izid delili s številom trditev) znaša 3,79 

in je ve�je od povpre�ne stopnje 3 na Likertovi lestvici. V predloge smo zato uvrstili vse 

indikatorje, ki so bili ocenjeni pod oceno 3,79 (Tabela 13). 

V predloge za planiranje IKT-projektov smo izbrali naslednje indikatorje: v podjetju imamo 

dokumentiran postopek (v obliki navodil, organizacijskih predpisov ipd.) po katerem delajo 

vodje projektov, postavljeni cilji IKT-projekta so merljivi, cilji IKT-projektov so jasni vsem 

zaposlenim, vršni management pripravlja predloge, strategije za doseganje ciljev IKT-

projektov ter vršni management prepoznava in usklajuje znanja in sposobnosti zaposlenih s 

cilji IKT-projektov.  

V 45,6 % anketiranih organizacij (organizacije, ki so odgovorile na trditev s sploh ne drži oz. 

ne drži ali niti ne drži niti drži) nimajo oz. imajo le delno dokumentiran postopek v obliki 

navodil in organizacijskih predpisov, po katerem naj bi delali managerji projektov. Sklepamo, 

da izvajanje managementa projektov poteka na podlagi izkušenj in intuicije in ne na podlagi 

politike managementa projektov. Izkušnje in intuicija zagotovo pripomorejo k boljšemu 

planiranju projektov, vendar pa je za uspešno izvedbo IKT-projektov pomembno tudi 

poznavanje metodologije managementa projektov. V fazi planiranja je med drugim potrebno 

poznavati in podrobno opredeliti aktivnosti projekta, izvajalce in njihove odgovornosti, 
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stroške, �as ipd. Planiranje IKT bo tako hitrejše in u�inkovitejše, kar se bo posledi�no 

odražalo tudi na nižjih stroških projekta. Marki� (2008, 67) omenja, da je planiranje kriti�na 

sestavina uspešnosti projekta, ki znižuje stroške in skupni �as ter pove�uje kakovost projekta.  

Ker v dobrih 22 % anketiranih organizacijah (Tabela 12) cilje IKT-projektov postavlja le 

vršni management, predpostavljamo, da v teh organizacijah cilji IKT-projektov niso povsem 

merljivi in dovolj natan�no postavljeni. Manager projekta je namre� tisti udeleženec projekta, 

ki najbolje pozna stanje na projektu, zato lahko cilje tudi najbolj realno in merljivo postavi. 

Slednjim organizacijam predlagamo, da cilje IKT-projektov postavijo skupaj z managerjem 

projekta in ostalimi klju�nimi udeleženci projekta. 

Kerzner (2009, 444–449) navaja, da ima vršni management pomembno vlogo v fazi 

planiranja. Izbere projekt in opredeli smotre ter cilje, ki naj bi bili usklajeni s strategijo 

organizacije. Dolo�i managerja projekta in postavi mejnike (roki, kakovost, prora�un). Naša 

raziskava je pokazala, da v povpre�ju vršni managerji pripravljajo strategije za dosego ciljev 

IKT-projektov ter prepoznavajo in usklajujejo znanja in sposobnosti zaposlenih s cilji IKT-

projektov. Glede na izide raziskave sklepamo, da ima vršni management pomembno vlogo v 

fazi planiranja. Kljub temu bi bilo potrebno v planiranje aktivneje vklju�evati managerje 

projektov, ki natan�no, vedo kakšna znanja, spretnosti in sposobnosti zaposlenih potrebujejo 

za uspešno izveden IKT-projekt.  

3.7.2 Organiziranje IKT-projektov 

Organiziranje je prizadevanje za u�inkovito rabo virov tako, da dosežemo smotre in cilje 

poslovanja (Možina idr. 2000, 69). Management projekta je lahko uspešen le ob dobro 

strukturirani in organizirani projektni organiziranosti. S projektno organizacijo razumemo 

organizacijsko strukturo za vodenje in izvajanje projekta v okviru obstoje�e organizacije. 

Njen namen je v kombiniranju zadostnih zmogljivosti (ljudje, material, oprema, prora�un) 

(Hauc 2007, 327-328). Z izidi raziskave smo ugotovili, da se anketiranci v povpre�ju strinjajo, 

da je organiziranje IKT-projektov v njihovih organizacijah dobro zasnovano. Povpre�je 

povpre�ij (izra�unali smo ga kot seštevek povpre�ij in izid delili s številom trditev) znaša 3,61 

in je ve�je od povpre�ne stopnje 3 na Likertovi lestvici. V predloge smo zato uvrstili vse 

indikatorje, ki so bili ocenjeni pod oceno 3,61 (Tabela 16). 

V predloge za organiziranje IKT-projektov smo izbrali naslednje indikatorje: ve�ina odlo�itev 

pri IKT-projektih se opravi na nižjih nivojih organiziranosti, sodelavci na projektu so 

funkcijsko in programsko lo�eni od ostalih sodelavcev, status vodje projekta je v primerjavi s 

statusom vodje organizacijskih enot enak ter vodja projekta ima popolno avtonomijo pri 

razpolaganju s financami, kadri in pri izvedbi projekta. 
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Na podlagi uvrš�enih indikatorjev sklepamo, da uporabljajo organizacije za izvajanje IKT-

projektov vplivno projektno organiziranost. Stare in Rozman (2008, 158) navajata, da je 

omenjena oblika organiziranosti primerna predvsem za manjša podjetja, kjer ne poteka veliko 

projektov, po velikosti pa ti niso pomembni. Ker majhna podjetja predstavljajo dobro 

polovico vzorca, so izidi pri�akovani. Organizacije bi se naj zavedale, da vplivna projektna 

organiziranost s sabo prinaša vrsto slabosti. Slabosti takšne organiziranosti so, da ima redno 

delo obi�ajno prednost pred projekti, nih�e ni v celoti odgovoren za projekt, �lani projekta 

niso motivirani za sodelovanje, pooblastila managerja projekta so majhna itd. �e v 

organizacijah izvajajo IKT-projekte v okviru obstoje�e strukture organiziranosti, naj bi 

management poskrbel za motiviranost projektnega tima ter za prevzemanje odgovornosti. 

Vršni management naj bi IKT-projekt nadzoroval »z vrha« in posredoval le pri razreševanju 

konfliktov. Odgovornost za projekt naj bi v celoti prepustil managerju projekta, ki bi 

odlo�itve, povezane s projektom, na podlagi strokovnega znanja ter neposrednega stika s 

projektom zagotovo lahko sprejel bolje in hitreje. �e sodelavci na projektu niso funkcijsko in 

programsko lo�eni od ostalih sodelavcev, bi se naj vršni management aktivno vklju�il v 

razreševanje sporov, do katerih pogosto prihaja med funkcijskimi managerji in managerji 

projektov. Schwalbe (2010, 55) omenja, da naj bi vršni manager posredoval in spodbudil 

funkcijskega managerja k sodelovanju, kadar ta ne želi sodelovati. Slabost takšne oblike 

organiziranosti je tudi, da status vodje projekta ni enak statusu funkcijskega managerja. �esen 

in Kern (2008, 28) navajata, da ima manager projekta v funkcijski organiziranosti zelo majhna 

pooblastila ter razpoložljivost z viri in sredstvi potrebnimi za IKT-projekt. Po mnenju 

Schwalbe (2010, 54-55) naj bi vršni management managerjem projektov priskrbel ustrezne 

vire in sredstva. 

3.7.3 Vodenje IKT-projektov 

Da bi zaposleni vklju�eni v projekt, planirane aktivnosti izvedli v skladu z zahtevami, je 

pomembno, da izberemo primerne ljudi ki jih razvijamo, izobražujemo, usposabljamo in 

motiviramo. Najbolj ustrezen na�in, s katerim vplivamo na delovanje zaposlenih, je vodenje. 

Vodenje v širšem pomenu pomeni vplivanje na zaposlene s komuniciranjem, motiviranjem in 

osebnostjo (Rozman in Stare 2008, 183). Z izidi raziskave smo ugotovili, da se anketiranci v 

povpre�ju strinjajo, da je vodenje IKT-projektov v njihovih organizacijah dobro zasnovano. 

Povpre�je povpre�ij (izra�unali smo ga kot seštevek povpre�ij in izid delili s številom trditev) 

znaša 3,5 in je ve�je od povpre�ne stopnje 3 na Likertovi lestvici. V predloge smo zato 

uvrstili vse indikatorje, ki so bili ocenjeni pod oceno 3,5 (Tabela 19). 

V predloge za organiziranje IKT-projektov smo izbrali naslednje indikatorje: podjetje 

primerno nagrajuje zaposlene, ki sodelujejo v IKT-projektih; delo na IKT-projektih se 

obravnava kot dodatno delo, ki se posebej ovrednoti; sodelavci na IKT-projektu lahko 

samoiniciativno odlo�ajo o razporedu delovnega �asa oz. prihodu in odhodu v službo; 
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podjetje ima na voljo prostore, kjer se lahko �lani projektnega tima neformalno družijo in 

podjetje tiste, ki so se s svojim delom posebno izkazali pri implementaciji IKT, javno pohvali. 

Ugotovili smo, da so indikatorji, povezani z motiviranjem projektnega tima, v anketiranih 

organizacijah v povpre�ju najslabše ocenjeni in najbolj vplivajo na uspešnost IKT-projektov z 

vidika stroškov. Raziskava je pokazala, da višja kot je motiviranost projektnega tima, nižji so 

stroški IKT-projekta. Glede na vlogo in pomen vršnega managementa v organizacijah ima ta 

klju�no vlogo pri motiviranju projektnega tima. Iz odgovorov anketiranih, ki so sodelovali v 

IKT-projektih, lahko sklepamo, da v obstoje�ih motivacijskih modelih delo na projektu ni 

zajeto in se šteje kot redno delo. Za spodbujanje projektnega na�ina dela predlagamo pregled 

in dopolnitev obstoje�ega sistema motiviranja in nagrajevanja, ki vsebuje tudi sodelovanje pri 

projektu. V obstoje�i poslovno-organizacijski sistem motiviranja in nagrajevanja bi bilo 

smiselno vklju�iti še motiviranje projektnega tima.  

3.7.4 Kontroliranje IKT-projektov 

S procesom kontroliranja ocenjujemo, ali razvoj projekta poteka v skladu z zastavljenimi 

smotri in cilji, kontroliramo odstopanja od plana in sprejemamo ukrepe, s katerimi napredek 

projekta uskladimo s planom (Schwalbe 2010, 82). Z izidi raziskave smo ugotovili, da se 

anketiranci v povpre�ju strinjajo, da je kontroliranje IKT-projektov v njihovih organizacijah 

dobro zasnovano. Povpre�je povpre�ij (izra�unali smo ga kot seštevek povpre�ij in izid delili 

s številom trditev) znaša 3,62 in je ve�je od povpre�ne stopnje 3 na Likertovi lestvici. Med 

predloge smo zato uvrstili vse indikatorje, ki so bili ocenjeni pod oceno 3,62 (Tabela 22). 

Med predloge za kontroliranje IKT-projektov smo izbrali naslednje indikatorje: menim, da 

sem seznanjen z vsemi informacijami, ki so potrebne za sprejemanje odlo�itev; pri IKT-

projektih se izvaja odkrivanje tveganj, ki bi lahko nastopila pri izvedbi IKT-projekta; pri IKT-

projektih se izvaja ovrednotenje tveganj, ki bi lahko nastopila pri izvedbi IKT-projekta ter pri 

IKT-projektih se vnaprej pripravijo ukrepi ob morebitnem nastopu tveganj. 

Temeljni pogoj za uspešno odlo�anje vodij so pravo�asne in verodostojne informacije, s 

katerimi lahko sistemati�no in sproti spremljajo doseganje zastavljenih smotrov in ciljev ter 

ugotavljajo odmike in njihove vzroke. Nadzor in poro�anje bistveno pripomoreta k 

izboljšanju izidov projekta. Ireland (2006, 3) navaja, da je vloga vršnega managementa tudi 

sprotna in sistemati�na kontrola projektnega napredka, ki je zagotovilo, da se projekt izvaja 

po planu. V vsakem projektu se sre�ujemo s tveganji, ki naj bi jih manager projekta 

pravo�asno odkril in pripravil ukrepe za njihovo odpravo. Skoraj 63,3 % v vzorec vklju�enih 

organizacij je mnenja, da je kontroliranje IKT-projektov pomembno, zelo vpliva na stroške 

projekta (Tabela 34), kljub temu pa  kar 54,4 % anketiranih organizacij (organizacije, ki so 

odgovorile na trditev s sploh ne drži oz. ne drži ali niti ne drži niti drži) odkrivanje tveganj ne 

izvajajo oz. izvajajo le delno. Organizacijam predlagamo pravo�asno in sistemati�no 



 

102 

odkrivanje tveganj, odmikov od plana, smotrov in ciljev ter odkrivanje vzrokov za odmike, 

kar je pogoj za pravo�asno pripravo ukrepov za uresni�itev projektnih smotrov, ciljev in 

plana.  
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4 SKLEP 

Namen magistrske naloge je bil ugotoviti, kateri dejavniki managementa IKT-projektov 

vplivajo na uspešnost njihove realizacije z vidika stroškov. Vpliv smo opazovali na 79 mikro, 

majhnih in srednje velikih organizacijah s kadrovskim potencialom od deset do dvesto 

petdeset zaposlenih. Magistrsko nalogo smo razdelili na teoreti�ni in empiri�ni del.  

V teoreti�nem delu naloge smo preu�ili in analizirali doma�o in tujo strokovno literaturo ter 

kriti�no obravnavali dosedanje raziskave o managementu projektov v organizacijah ter njegov 

pomen za uspešnost projektov. Teoreti�ni del naloge smo zaklju�ili s povzetkom teoreti�nih 

ugotovitev. V empiri�nem delu raziskave smo s pomo�jo vprašalnika opravili kvantitativno 

raziskavo, s katero smo ugotavljali, ali dejavniki managementa IKT-projektov statisti�no 

zna�ilno vplivajo na uspešnost projekta z vidika stroškov. Ugotovili smo, da stopnja 

planiranja in organiziranja ter na�in kontroliranja IKT-projektov nimajo statisti�no zna�ilnega 

vpliva na stroške, medtem ko ga na�in vodenja ima. Ugotovili smo, da posamezne 

komponente dejavnikov managementa (dokumentiranost postopka dela, merljivost 

postavljenih ciljev ter ve�ja motiviranost projektnega tima) vplivajo na nižje stroške projekta. 

Tudi kontrolna spremenljivka – velikost podjetja ne vpliva statisti�no pomembno na stroške.  

Izvedli smo še analizo vpliva dejavnikov managementa IKT-projektov na stroške projekta – 

posebej v majhnih in srednje velikih organizacijah. V majhnih organizacijah stopnja 

planiranja (sodelovanje zaposlenih pri postavljanju ciljev IKT-projektov), na�in vodenja 

(motiviranje projektnega tima) in kontroliranja (obvladovanje tveganj IKT-projektov) 

statisti�no zna�ilno vplivajo na stroške projekta. V srednje velikih organizacijah dejavniki 

managementa IKT-projektov nimajo statisti�no zna�ilnega vpliva na stroške projekta. 

Empiri�en del naloge smo zaklju�ili s povzetkom empiri�nih ugotovitev. Na podlagi 

ugotovitev smo pripravili še priporo�ila in predloge za management IKT-projektov.  

V sklepnih podpoglavjih navajamo še prispevek k znanosti in predloge za nadaljnje 

raziskovanje.  

4.1 Prispevek k znanosti 

V teoreti�nem delu magistrske naloge smo preu�ili in predstavili literaturo s podro�ja 

projektov in managementa IKT-projektov, ki je bila izto�nica za empiri�ni del raziskave. 

Pregledali, analizirali in kriti�no obravnavali smo dosedanje raziskave o managementu 

projektov v organizacijah in njihove izide o vplivu dejavnikov managementa projektov na 

izide projektov v Republiki Sloveniji. Teoreti�ni prispevek magistrske naloge k znanosti je v 

strnjeni in sistemati�no podani literaturi s podro�ja IKT-projektov, njihove uspešnosti ter 

managementa projektov. Teoreti�na spoznanja in analize izidov predhodnih raziskav so nam 
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služila za izvedbo empiri�nega dela naloge – izvedbo raziskave o managementu IKT-

projektov in njihovi uspešnosti z vidika stroškov izvedbe. 

Empiri�na raziskava o managementu IKT-projektov in njihovi uspešnosti z vidika stroškov, ki 

smo jo izvedli v magistrski nalogi, še ni bila izvedena, zato menimo, da izidi raziskave dajejo 

pomemben prispevek k znanosti. Raziskava je pomembna za vse organizacije v RS, ki se 

bodo sre�evale z IKT-projekti. V empiri�nem delu raziskave smo uvedli spremenljivke, 

povezane z dejavniki managementa IKT-projektov, ki skupaj z izidi, priporo�ili in predlogi 

raziskave predstavljajo nova znanja in temelj razumevanja managementa IKT-projektov. 

4.2 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Pri nadaljnjem raziskovanju managementa IKT-projektov in njihove uspešnosti z vidika 

stroškov, bi bilo smiselno izbrati ve�ji vzorec in raziskavo ponoviti. Ob števil�nejših 

odgovorih bi dobili ve� informacij, zaradi �esar bi bile statisti�ne analize zanesljivejše, med 

organizacijami pa bi lahko opravili primerjave (npr. glede na velikost, dejavnost, razvitost 

ipd.). Prav tako bi lahko v nadaljnjem raziskovanju vklju�ili še velika podjetja. Z izidi 

raziskave bi dobili celoten pregled o vplivu managementa IKT-projektov v organizacijah v 

RS. Raziskavo bi lahko razširili tudi na tujino in zbrali podatke za podro�je EU. Tako bi lahko 

naredili primerjavo o vplivu managementa IKT-projektov na njihovo uspešnost z vidika 

stroškov med slovenskimi in evropskimi organizacijami. 

Z raziskavo smo ugotovili, da motiviranje projektnega tima pomembno vpliva na uspešnost 

realizacije IKT-projektov z vidika stroškov. V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno analizo 

razširiti še na druge dejavnike vodenja IKT, kot npr. usposabljanje in razvoj klju�nega tima, 

materialno in nematerialno motiviranje projektnega tima ipd. 

V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno raziskavo o managementu IKT-projektov in njihovi 

uspešnosti z vidika stroškov razširiti še na ostala dva tradicionalna kriterija uspešnosti, in 

sicer na kakovosten izid in �as izvedbe projekta. Z izidi raziskave bi dobili celoten pregled o 

vplivu managementa IKT-projektov na tradicionalne kriterije uspešnosti v mikro, majhnih in 

srednje velikih (ter velikih) organizacijah v RS. 
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Priloga1: Anketni vprašalnik 

 
ANKETNI VPRAŠALNIK O MANAGEMENTU IKT-PROJEKTOV IN NJIHOVI 

USPEŠNOSTI 

 
Spoštovani! 

 

Pred vami je krajša anonimna anketa o managementu informacijsko komunikacijskih projektov (v 

nadaljevanju IKT) v vašem podjetju. Zbrani podatki bodo uporabljeni za izdelavo magistrske naloge 

na to temo. Zagotavljam vam anonimnost pri obdelavi podatkov, saj bodo podatki prikazani zgolj v 

sumarni obliki. Anketo izpolnjujete tako, da pri vsakem vprašanju/trditvi obkrožite en odgovor oz. 

pripadajo�o številko ali vpišete odgovor na ustrezno mesto. Anketa je namenjena tistim zaposlenim v 

organizaciji, ki so sodelovali vsaj na enem IKT-projektu v okviru organizacije. 

 

Pojasnilo: z izrazom IKT je mišljen nabor najrazli�nejših ra�unalniških, informacijskih in 

komunikacijskih naprav (strojna oprema), aplikacij (programska oprema), omrežij (Internet) in 

storitev (uvajanje in prilagajanje IKT opreme uporabnikom, storitve obdelave podatkov, vzdrževanje 

strojne opreme, omrežne storitve ipd.). 

 

Hvala za sodelovanje! 

 

A.) Vprašanja, ki se nanašajo na podjetje: 

V kateri statisti�ni regiji je sedež vašega podjetja? 

� Gorenjska regija � Notranjsko-kraška regija � Pomurska regija 
� Goriška regija � Obalno-kraška regija � Savinjska regija 
� Jugovzhodna Slovenija � Osrednjeslovenska regija � Spodnjeposavska regija 
� Koroška regija � Podravska regija � Zasavska regija 

 

Prosim opredelite velikost vašega podjetja: 

� majhno podjetje (do 50 zaposlenih) 

� srednje veliko podjetje (nad 50 do 250 zaposlenih) 

� veliko podjetje (nad 250 zaposlenih) 

 

B.) Vprašanja, ki se nanašajo na na�rtovanje IKT-projektov: 

Katere vrste planiranja izvajate v vašem podjetju pri IKT-projektih?  

Planiranje �asa:            � DA  �NE 

Planiranje stroškov :   � DA  �NE 

Planiranje kapacitet:    � DA  �NE 

Planiranje tveganja:   � DA  �NE 

Planiranje poslovnega izida:  � DA  �NE 

 

Kdo dolo�a cilje IKT-projektov v vaši organizaciji? 

� Vršni management,  

� vršni management v sodelovanju z vodjem projekta,  
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� vodja projekta,  

� drugi:________________ 

 
S pomo�jo lestvice ( 1 – sploh ne drži,…,5 – popolnoma drži ) ocenite, koliko držijo nasledne trditve, 
ki se nanašajo na na�rtovanje s podro�ja managementa IKT-projektov. 
 

  
Sploh 

ne 
drži 

Ne 
drži 

Niti ne 
drži-
niti 
drži 

Drži 
Popol- 
noma 
drži 

Ne 
vem, 

ne 
morem 
oceniti 

V podjetju imamo dokumentiran 
postopek (v obliki navodil, 
organizacijskih predpisov …) po 
katerem delajo vodje projektov.  

1 2 3 4 5 9 

Postavljeni cilji IKT-projekta so 
merljivi. 1 2 3 4 5 9 

Cilji IKT-projektov so jasni vsem 
zaposlenim. 1 2 3 4 5 9 

Pri postavljanju ciljev IKT-projektov, 
poleg vodij sodelujemo tudi ostali 
zaposleni. 

1 2 3 4 5 9 

Cilji, ki jih moramo dose�i so realno 
postavljeni.  1 2 3 4 5 9 

Vršni management aktivno sodeluje pri 
postavljanju planov za doseganje ciljev 
na podro�ju IKT-projektov. 

1 2 3 4 5 9 

Vršni management pripravlja predloge, 
strategije za doseganje ciljev IKT-
projektov. 

1 2 3 4 5 9 

Pri na�rtovanju se vršni management 
zaveda priložnosti in nevarnosti IKT-
projekta za podjetje. 

1 2 3 4 5 9 

Vršni management prepoznava in 
usklajuje znanja in sposobnosti 
zaposlenih s cilji IKT-projektov. 

1 2 3 4 5 9 

Pri planiranju vršni management 
upošteva tudi finan�no stanje podjetja. 1 2 3 4 5 9 

Podjetje ima še neizkoriš�ene vire in 
sposobnosti in bi lahko doseglo še ve�. 1 2 3 4 5 9 

Uspeh IKT-projekta je odvisen od 
projektnega vodje. 1 2 3 4 5 9 
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C.) Vprašanja, ki se nanašajo na organiziranje IKT-projektov: 
S pomo�jo lestvice ( 1 - sploh ne drži,…,5 – popolnoma drži ) ocenite, koliko držijo nasledne trditve, 
ki se nanašajo na organiziranje s podro�ja managementa IKT-projektov. 
 
 

Sploh 
ne 

drži 

Ne 
drži 

Niti ne 
drži-niti 

drži 
Drži 

Popol-
noma 
drži 

Ne 
vem, 

ne 
more

m 
oceniti 

V naši organizaciji so zadolžitve pri 
IKT-projektih jasno opredeljene. 1 2 3 4 5 9 

Zaposleni imamo jasno predstavo o tem 
kaj se od nas pri�akuje na IKT-projektu. 1 2 3 4 5 9 

Odlo�itve projektnih vodij povezane z 
IKT-projekti se sprejemajo pravo�asno. 1 2 3 4 5 9 

Komunikacija med udeleženci IKT-
projekta in vršnim managementom je 
klju�nega pomena za zagotavljanje 
dobrih medsebojnih odnosov 

1 2 3 4 5 9 

Ve�ina odlo�itev pri IKT-projektih se 
opravi na nižjih nivojih organiziranosti 
(npr. oddelkih ali službah). 

1 2 3 4 5 9 

Odlo�itve pri posameznem IKT-projektu 
vplivajo na delovanje drugih 
organizacijskih enot (npr. oddelkov ali 
služb). 

1 2 3 4 5 9 

Ve�ino odlo�itev na nižjih nivojih 
organiziranosti pri posameznem IKT-
projektu mora potrditi vršni 
management. 

1 2 3 4 5 9 

Status vodje projekta je v primerjavi s 
statusom vodje organizacijskih enot 
(npr. oddelka ali službe) enak. 

1 2 3 4 5 9 

Mo�, ukazovanje, informacije ter 
finan�na sredstva pri projektu izhajajo iz 
vršnega managementa 

1 2 3 4 5 9 

Vodja projekta ima popolno avtonomijo 
pri razpolaganju s financami, kadri in pri 
izvedbi projekta. 

1 2 3 4 5 9 

Sodelavci na projektu so funkcijsko in 
programsko lo�eni od ostalih 
sodelavcev. 

1 2 3 4 5 9 
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D.) Vprašanja, ki se nanašajo na vodenje IKT-projektov: 

S pomo�jo lestvice ( 1 – sploh ne drži,…,5 – popolnoma drži ) ocenite, koliko držijo nasledne trditve, 
ki se nanašajo na vodenje s podro�ja managementa IKT-projektov. 
 
 

Sploh 
ne 

drži 

Ne 
drži 

Niti ne 
drži-niti 

drži 
Drži 

Popol-
noma 
drži 

Ne 
vem, 

ne 
more

m 
oceniti 

Zaposleni pri projektu smo samostojni 
pri opravljanju svojega dela. 1 2 3 4 5 9 

Projektni vodje nas spodbujajo k 
sprejemanju ve�je odgovornosti za svoje 
delo na IKT-projektih. 

1 2 3 4 5 9 

Projektni vodja delovne aktivnosti 
skrbno organizira. 1 2 3 4 5 9 

Projektni vodja ima dovolj izkušenj s  
podro�ja vodenja. 

1 2 3 4 5 9 

Projektni vodja uvede kontrolo kadar gre 
kaj narobe. 

1 2 3 4 5 9 

Projektni vodja skrbi, da komunikacija 
poteka v obe smeri. 

1 2 3 4 5 9 

Sporo�ila projektnega vodje 
projektnemu timu so razumljiva. 

1 2 3 4 5 9 

Podjetje primerno nagrajuje zaposlene, 
ki sodelujejo v IKT-projektih. 

1 2 3 4 5 9 

Delo na IKT-projektih se obravnava kot 
dodatno delo, ki se posebej ovrednoti. 

1 2 3 4 5 9 

Sodelavci na IKT-projektu lahko 
samoiniciativno odlo�ajo o razporedu 
delovnega �asa oz. prihodu in odhodu v 
službo. 

1 2 3 4 5 9 

Podjetje ima na voljo prostore, kjer se 
lahko �lani projektnega tima neformalno 
družijo. 

1 2 3 4 5 9 

Podjetje tiste, ki so se s svojim delom 
posebno izkazali pri implementaciji 
IKT, javno pohvali. 

1 2 3 4 5 9 

Spodbujanje udeležencev IKT-projektov 
k samostojnemu in samoiniciativnemu 
delu je pomembno. 

1 2 3 4 5 9 

Pri pogovoru daje projektni vodja 
ob�utek enakopravnosti. 

1 2 3 4 5 9 

Projektni vodja prispeva k prijetnemu 
delovnemu vzdušju. 

1 2 3 4 5 9 

Projektni vodja nas spodbuja, da 
predlagamo možne rešitve problema. 
 

1 2 3 4 5 9 
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E.) Vprašanja, ki se nanašajo na nadzorovanje IKT-projektov:S pomo�jo lestvice ( 1 – sploh ne 
drži,…,5 – popolnoma drži ) ocenite, koliko držijo naslednje trditve, ki se nanašajo na 
nadzorovanje s podro�ja managementa IKT-projektov. 

 

Sploh 
ne 

drži 

Ne 
drži 

Niti ne 
drži-niti 

drži 
Drži 

Popol-
noma 
drži 

Ne 
vem, 

ne 
more

m 
oceniti 

O svojem delu na IKT-projektu vedno 
poro�am projektnemu vodji ali 
nadrejenemu. 

1 2 3 4 5 9 

Menim, da nadzor in poro�anje bistveno 
pripomoreta k izboljšanju rezultatov 
projekta. 

1 2 3 4 5 9 

Menim, da sem seznanjen z vsemi 
informacijami, ki so potrebne za 
sprejemanje odlo�itev. 

1 2 3 4 5 9 

Imam vpogled v ra�unovodske izkaze 
poslovanja IKT-projektov (bilanca 
stanja, izkaz uspeha). 

1 2 3 4 5 9 

Podjetje posluje na podlagi sprejetih 
letnih planov, strategij in ciljev. 

1 2 3 4 5 9 

Podjetje sistemati�no spremlja 
doseganje zastavljenih ciljev pri IKT-
projektih in ugotavlja odmike. 

1 2 3 4 5 9 

Podjetje sproti ugotavlja vzroke za 
dobro ali pa slabo delovanje na IKT-
projektih. 

1 2 3 4 5 9 

Temeljni pogoj za u�inkovito in uspešno 
odlo�anje pri projektih so pravo�asne in 
verodostojne ra�unovodske informacije. 

1 2 3 4 5 9 

 
Pri IKT-projektih se… 
 
• izvaja odkrivanje tveganj, ki bi 
lahko nastopila pri izvedbi IKT-projekta. 
 

1 2 3 4 5 9 

• izvaja ovrednotenje tveganj, ki 
bi lahko nastopila pri izvedbi IKT-
projekta. 
 

1 2 3 4 5 9 

• vnaprej pripravijo ukrepi ob 
morebitnem nastopu tveganj. 
 

1 2 3 4 5 9 

• izvaja kontrola aktivnosti in 
rokov. 

1 2 3 4 5 9 

• kontrola stroškov. 1 2 3 4 5 9 
• kontrola kakovosti. 1 2 3 4 5 9 
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F.) Vprašanja, ki se nanašajo na REALIZACIJO IKT-projektov 
 
S pomo�jo lestvice ( 1 – sploh ne drži,…,5 – popolnoma drži ) ocenite, koliko držijo nasledne trditve, 
ki se nanašajo na realizacijo IKT-projektov. 
 

Sploh 
ne 

drži 

Ne 
drži 

Niti ne 
drži-niti 

drži 
Drži 

Popol-
noma 
drži 

Ne 
vem, 

ne 
more

m 
oceniti 

IKT-projekti se v podjetju uspešno 
zaklju�ijo. 1 2 3 4 5 9 

Rezultati IKT-projektov podjetju 
prinesejo neko dodano vrednost. 1 2 3 4 5 9 

Rezultati IKT-projektov izboljšujejo 
delovanje podjetja. 

1 2 3 4 5 9 

Zaradi dela na IKT-projektu se zaposleni 
manj �asa posve�amo ostalim 
dolžnostim. 

1 2 3 4 5 9 

IKT-projekti se zaklju�ijo pred 
predvidenim �asom. 

1 2 3 4 5 9 

 

S pomo�jo lestvice ( 1 – sploh ne drži,…,5 – popolnoma drži ) ocenite, koliko drži naslednja trditev, ki 

se nanaša na realizacijo IKT-projektov z vidika stroškov: 

 
Stroški 

projekta 
so se zelo 
povišali 

Stroški 
projekta 

so se 
povišali 

Stroški 
projekta 
so ostali 

predviden
i 

Stroški 
projekta 

so se 
znižali 

Stroški 
projekta 

so se 
zelo 

znižali 

Ne vem, 
ne 

morem 
oceniti 

Stroški na posameznem 
IKT-projektu so se ujemali 
s predvidenimi sredstvi za 
ta projekt. 

1 2 3 4 5 9 

 
S pomo�jo lestvice (1 – nepomembno vpliva,…,5 – zelo pomembno vpliva) ocenite, kako držijo 
naslednje trditve, ki se nanašajo na vpliv elementov managementa projekta na stroške 
IKTprojekta: 
 Nepomemb

no vpliva 

Manj 
pomembno 

vpliva 

Pomembno 
vpliva 

Zelo 
pomembno 

vpliva 

Izredno 
vpliva 

Ne vem, ne 
morem 
oceniti 

Na�rtovanje 
IKT-projektov 
vpliva na stroške 
projekta. 

1 2 3 4 5 9 

Organiziranje 
IKT-projektov 
vpliva na stroške 
projekta. 

1 2 3 4 5 9 

Vodenje IKT-
projektov 
vplivala na 
stroške projekta. 

1 2 3 4 5 9 

Nadzorovanje 
IKT-projektov 

1 2 3 4 5 9 
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vpliva na stroške 
projekta. 

 
G.) Splošna vprašanja o anketirancu 
 
Na koliko IKT-projektih v okviru podjetja ste sodelovali v zadnjih 10 letih? ( vpišite ): ______ 

 
Pri koliko IKT-projektih v okviru podjetja ste sodelovali v zadnjih 10 letih kot vodja projekta ? 
( vpišite ): ______ 

 
Naziv vašega delovnega mesta:_______________________  

 
Koliko �asa ste zaposleni v organizaciji (na zgoraj navedenem delovnem mestu):_____let 

 
Opredelite vašo stopnjo izobrazbe: 

� srednja izobrazba 
� višja izobrazba 
� visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba 
� specialisti�na povisokošolska izobrazba 
� magisterij 
� doktorat 
 

Vaša starost v letih:_______ 
 

Vaš spol: 
� Moški   � Ženski 





Priloga 2 

 

Priloga 2: IZIDI KOMPONENTNE ANALIZE ZA PLANIRANJE IKT-PROJEKTOV 

 

Pearsonove korelacije indikatorjev planiranja 
 V5_a V5_b V5_c V5_d V5_e V5_f V5_g V5_h V5_i V5_j V5_k V5_l 

Correlatio
n 

V5_a 1,000 ,476** ,215** ,145** ,255** ,180** ,162** ,051** ,210** ,089** ,124** ,126** 
V5_b ,476** 1,000 ,407** ,208** ,405** ,385** ,263** ,323** ,390** ,221** ,267** ,345** 
V5_c ,215** ,407** 1,000 ,392** ,340** ,321** ,387** ,551** ,523** ,222** ,153** ,150** 
V5_d ,145** ,208** ,392** 1,000 ,248** ,137** ,134** ,239** ,243** ,148** ,381** ,246** 
V5_e ,255** ,405** ,340** ,248** 1,000 ,371** ,329** ,451** ,455** ,592** ,226** ,526** 
V5_f ,180** ,385** ,321** ,137** ,371** 1,000 ,798** ,543** ,600** ,441** ,193** ,156** 
V5_g ,162** ,263** ,387** ,134** ,329** ,798** 1,000 ,638** ,706** ,451** ,178** ,060** 
V5_h ,051** ,323** ,551** ,239** ,451** ,543** ,638** 1,000 ,646** ,516** ,368** ,196** 
V5_i ,210** ,390** ,523** ,243** ,455** ,600** ,706** ,646** 1,000 ,538** ,231** ,192** 
V5_j ,089** ,221** ,222** ,148** ,592** ,441** ,451** ,516** ,538** 1,000 ,172** ,259** 
V5_k ,124** ,267** ,153** ,381** ,226** ,193** ,178** ,368** ,231** ,172** 1,000 ,261** 
V5_l ,126** ,345** ,150** ,246** ,526** ,156** ,060** ,196** ,192** ,259** ,261** 1,000 

**korelacija je zna�ilna pri stopnji zna�ilnosti 0,01(dvodelna) 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,790
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 347,440

Df 66
Sig. ,000

 

Komunalitete 

 Initial Extraction 
V5_a 1,000 ,779
V5_b 1,000 ,708
V5_c 1,000 ,586
V5_d 1,000 ,700
V5_e 1,000 ,770
V5_f 1,000 ,706
V5_g 1,000 ,828
V5_h 1,000 ,745
V5_i 1,000 ,743
V5_j 1,000 ,696
V5_k 1,000 ,548
V5_l 1,000 ,733
Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 
 

Celotna pojasnjena varianca za komponente povezane s planiranjem 
Komponenta Lastna vrednost Delež variance Kumulativa 

MGK MGO MNV MGK MGO MNV MGK MGO MNV 

1 4,748 4,391 4,391 39,570 36,588 33,598 39,570 36,588 33,598 
2 1,543 1,128 1,128 12,859 9,401 12,007 52,429 45,989 45,605 
3 1,146 ,687 ,687 9,547 5,723 5,826 61,976 51,712 51,431 
4 1,104 ,575 ,575 9,199 4,794 4,771 71,175 56,506 56,202 
*  -  Metoda glavnih komponent 
**  -  Metoda glavne osi 
***  -  Metoda najve�jega verjetja 
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 »Scree« diagram  

 
 

Ocene komponentnih uteži (po rotaciji) 

 
Komponente 

1 2 3 4 
V5_a 053 ,058 ,009 ,879
V5_b ,244 ,267 ,199 ,733
V5_c ,491 -,053 ,484 ,329
V5_d ,067 ,086 ,823 ,103
V5_e ,348 ,766 ,124 ,214
V5_f ,810 ,128 -,001 ,183
V5_g ,904 ,016 ,033 ,095
V5_h ,763 ,198 ,351 -,027
V5_i ,802 ,178 ,187 ,182
V5_j ,581 ,593 -,022 -,082
V5_k ,110 ,212 ,700 ,010
V5_l -,060 ,804 ,242 ,157
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 6 iterations. 
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Priloga 3: IZIDI KOMPONENTNE ANALIZE ZA ORGANIZIRANJE IKT-

PROJEKTOV 

 

Pearsonove korelacije indikatorjev organiziranja 
 V6_a V6_b V6_c V6_d V6_e V6_f V6_g V6_h V6_i V6_j V6_k 

Correlation V6_a 1,000 ,587** ,617** ,513** ,182** ,449** ,173** ,255** ,281** ,311** ,237** 
V6_b ,587** 1,000 ,521** ,442** ,224** ,398** ,245** ,317** ,129** ,347** ,223** 
V6_c ,617** ,521** 1,000 ,434** ,207** ,404** ,225** ,347** ,200** ,325** ,168** 
V6_d ,513** ,442** ,434** 1,000 ,258** ,480** ,236** ,182** ,382** ,152** ,109** 
V6_e ,182** ,224** ,207** ,258** 1,000 ,484** ,152** ,402** ,435** ,303** ,409** 
V6_f ,449** ,398** ,404** ,480** ,484** 1,000 ,347** ,435** ,491** ,407** ,179** 
V6_g ,173** ,245** ,225** ,236** ,152** ,347** 1,000 ,321** ,577** ,362** ,195** 
V6_h ,255** ,317** ,347** ,182** ,402** ,435** ,321** 1,000 ,462** ,452** ,245** 
V6_i ,281** ,129** ,200** ,382** ,435** ,491** ,577** ,462** 1,000 ,299** ,236** 
V6_j ,311** ,347** ,325** ,152** ,303** ,407** ,362** ,452** ,299** 1,000 ,409** 
V6_k ,237** ,223** ,168** ,109** ,409** ,179** ,195** ,245** ,236** ,409** 1,000 

**korelacija je zna�ilna pri stopnji zna�ilnosti 0,01(dvodelna) 

 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,778

Bartlett's Test of 

Sphericity 
Approx. Chi-Square 272,879
Df 55
Sig. ,000

 

Komunalitete 

 Initial Extraction 
V6_a 1,000 ,738
V6_b 1,000 ,666
V6_c 1,000 ,655
V6_d 1,000 ,639
V6_e 1,000 ,504
V6_f 1,000 ,611
V6_g 1,000 ,564
V6_h 1,000 ,508
V6_i 1,000 ,807
V6_j 1,000 ,579
V6_k 1,000 ,667
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Celotna pojasnjena varianca za komponente, povezane z organiziranjem 

Komponenta Lastna vrednost Delež variance Kumulativa 
MGK MGO MNV MGK MGO MNV MGK MGO MNV 

1 4,351 / 2,412 39,555 / 21,925 39,555 / 21,925 
2 1,499 / 2,491 13,631 / 22,649 53,186 / 44,574 
3 1,087 / ,762 9,885 / 6,925 63,072 / 51,499 

*  -  Metoda glavnih komponent 
**  -  Metoda glavne osi 
***  -  Metoda najve�jega verjetja 
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 »Scree« diagram  

 

 

Ocene komponentnih uteži (po rotaciji) 

 
Component 

1 2 3 
V6_a ,838 ,103 ,156 
V6_b ,774 ,031 ,257 
V6_c ,782 ,101 ,181 
V6_d ,678 ,408 -,110 
V6_e ,099 ,382 ,591 
V6_f ,468 ,574 ,250 
V6_g ,094 ,733 ,132 
V6_h ,195 ,461 ,507 
V6_i ,089 ,873 ,193 
V6_j ,242 ,218 ,687 
V6_k ,078 -,003 ,813 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization. 
a. Rotation converged in 5 iterations. 
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Priloga 4: IZIDI KOMPONENTNE ANALIZE ZA VODENJE IKT-PROJEKTOV 

 

Pearsonove korelacije indikatorjev vodenja 

 
V7_a V7_b V7_c V7_d V7_e V7_f V7_g V7_h V7_i V7_j V7_k V7_l V7_m V7_n 

V7_
o 

V7_
p 

Correl
ation 

V7_
a 

1,000 ,537*
*

,493*
*

,358*
*

,284*
*

,285*
*

,354*
*

,243*
*

,204*
*

,272*
*

,353*
*

,369*
*

,428*
*

,423*
*

,431*
*

,404*
*

V7_
b 

,537*
*

1,000 ,727*
*

,596*
*

,494*
*

,506*
*

,586*
*

,339*
*

,318*
*

,231*
*

,321*
*

,397*
*

,558*
*

,620*
*

,599*
*

,539*
*

V7_
c 

,493*
*

,727*
*

1,000 ,747*
*

,571*
*

,741*
*

,586*
*

,339*
*

,299*
*

,063*
*

,305*
*

,280*
*

,456*
*

,644*
*

,647*
*

,640*
*

V7_
d 

,358*
*

,596*
*

,747*
*

1,000 ,601*
*

,704*
*

,583*
*

,218*
*

,215*
*

,100*
*

,270*
*

,188*
*

,272*
*

,518*
*

,598*
*

,589*
*

V7_
e 

,284*
*

,494*
*

,571*
*

,601*
*

1,000 ,679*
*

,632*
*

,247*
*

,325*
*

,311*
*

,315*
*

,227*
*

,280*
*

,396*
*

,328*
*

,308*
*

V7_
f 

,285*
*

,506*
*

,741*
*

,704*
*

,679*
*

1,000 ,710*
*

,229*
*

,098*
*

,114*
*

,273*
*

,179*
*

,441*
*

,508*
*

,606*
*

,509*
*

V7_
g 

,354*
*

,586*
*

,586*
*

,583*
*

,632*
*

,710*
*

1,000 ,254*
*

,128*
*

,196*
*

,254*
*

,299*
*

,423*
*

,548*
*

,560*
*

,560*
*

V7_
h 

,243*
*

,339*
*

,339*
*

,218*
*

,247*
*

,229*
*

,254*
*

1,000 ,704*
*

,508*
*

,451*
*

,421*
*

-,040
**

,261*
*

,320*
*

,224*
*

V7_i ,204*
*

,318*
*

,299*
*

,215*
*

,325*
*

,098*
*

,128*
*

,704*
*

1,000 ,545*
*

,488*
*

,481*
*

-,041
**

,355*
*

,329*
*

,269*
*

V7_j ,272*
*

,231*
*

,063*
*

,100*
*

,311*
*

,114*
*

,196*
*

,508*
*

,545*
*

1,000 ,461*
*

,354*
*

,052*
*

,251*
*

,211*
*

,145*
*

V7_
k 

,353*
*

,321*
*

,305*
*

,270*
*

,315*
*

,273*
*

,254*
*

,451*
*

,488*
*

,461*
*

1,000 ,661*
*

,146*
*

,490*
*

,473*
*

,501*
*

V7_l ,369*
*

,397*
*

,280*
*

,188*
*

,227*
*

,179*
*

,299*
*

,421*
*

,481*
*

,354*
*

,661*
*

1,000 ,319*
*

,586*
*

,545*
*

,535*
*

V7_
m 

,428*
*

,558*
*

,456*
*

,272*
*

,280*
*

,441*
*

,423*
*

-,040
**

-,041
**

,052*
*

,146*
*

,319*
*

1,000 ,438*
*

,417*
*

,422*
*

V7_
n 

,423*
*

,620*
*

,644*
*

,518*
*

,396*
*

,508*
*

,548*
*

,261*
*

,355*
*

,251*
*

,490*
*

,586*
*

,438*
*

1,000 ,804*
*

,808*
*

V7_
o 

,431*
*

,599*
*

,647*
*

,598*
*

,328*
*

,606*
*

,560*
*

,320*
*

,329*
*

,211*
*

,473*
*

,545*
*

,417*
*

,804*
*

1,000 ,894*
*

V7_
p 

,404*
*

,539*
*

,640*
*

,589*
*

,308*
*

,509*
*

,560*
*

,224*
*

,269*
*

,145*
*

,501*
*

,535*
*

,422*
*

,808*
*

,894*
*

1,000

korelacija je zna�ilna pri stopnji zna�ilnosti 0,01(dvodelna) 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,801
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 862,269

Df 120
Sig. ,000

 

Komunalitete  
 Initial Extraction 

V7_a 1,000 ,382
V7_b 1,000 ,647
V7_c 1,000 ,784
V7_d 1,000 ,722
V7_e 1,000 ,742
V7_f 1,000 ,799
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V7_g 1,000 ,670
V7_h 1,000 ,707
V7_i 1,000 ,760
V7_j 1,000 ,598
V7_k 1,000 ,640
V7_l 1,000 ,744
V7_m 1,000 ,515
V7_n 1,000 ,778
V7_o 1,000 ,799
V7_p 1,000 ,802
Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 

 

 

Celotna pojasnjena varianca za komponente povezane z vodenjem 

Komponenta Lastna vrednost Delež variance Kumulativa 
MGK MGO MNV MGK MGO MNV MGK MGO MNV 

1 7,398 7,067 6,824 46,240 44,171 42,649 46,240 44,171 42,649 
2 2,311 1,921 1,885 14,446 12,004 11,781 60,687 56,175 54,430 
3 1,378 1,049 1,272 8,610 6,555 7,947 69,297 62,730 62,377 
*  -  Metoda glavnih komponent 
**  -  Metoda glavne osi 
***  -  Metoda najve�jega verjetja 
 

»Scree« diagram  
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Ocene komponentnih uteži (po rotaciji) 

 
Component 

1 2 3 
V7_a ,265 ,527 ,183
V7_b ,581 ,526 ,180
V7_c ,754 ,454 ,100
V7_d ,793 ,294 ,077
V7_e ,811 ,028 ,291
V7_f ,853 ,267 ,020
V7_g ,738 ,344 ,082
V7_h ,204 ,072 ,812
V7_i ,114 ,132 ,854
V7_j ,087 ,061 ,766
V7_k ,052 ,505 ,618
V7_l -,059 ,695 ,507
V7_m ,324 ,604 -,213
V7_n ,360 ,777 ,211
V7_o ,397 ,780 ,183
V7_p ,345 ,818 ,114
Extraction Method: Principal Component 
Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization. 
a. Rotation converged in 7 iterations. 
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Priloga 5: IZIDI KOMPONENTNE ANALIZE ZA KONTROLIRANJE IKT-

PROJEKTOV 

 

Pearsonove korelacije indikatorjev kontroliranja 
 V8_a V8_b V8_c V8_d V8_e V8_f V8_g V8_h V9_a V9_b V9_c V9_d V9_e V9_f 

Correl
ation 

V8_a 1,000,557**,569**,442**,499** ,474**,560**,502**,492**,461**,417**,478**,443**,498**
V8_b ,557** 1,000,518**,416**,509** ,467**,503**,530**,403**,402**,312**,406**,461**,395**
V8_c ,569**,518** 1,000,543**,565** ,601**,739**,431**,502**,427**,443**,387**,444**,586**
V8_d ,442**,416**,543** 1,000,552** ,627**,462**,403**,354**,213**,224**,277**,410**,392**
V8_e ,499**,509**,565**,552** 1,000 ,726**,624**,429**,394**,224**,231**,434**,526**,540**
V8_f ,474**,467**,601**,627**,726** 1,000,741**,415**,478**,324**,404**,575**,570**,615**
V8_g ,560**,503**,739**,462**,624** ,741** 1,000,630**,431**,403**,488**,543**,542**,617**
V8_h ,502**,530**,431**,403**,429** ,415**,630** 1,000,397**,414**,377**,350**,485**,439**
V9_a ,492**,403**,502**,354**,394** ,478**,431**,397** 1,000,805**,715**,459**,565**,615**
V9_b ,461**,402**,427**,213**,224** ,324**,403**,414**,805** 1,000,820**,501**,415**,530**
V9_c ,417**,312**,443**,224**,231** ,404**,488**,377**,715**,820** 1,000,530**,461**,578**
V9_d ,478**,406**,387**,277**,434** ,575**,543**,350**,459**,501**,530** 1,000,523**,614**
V9_e ,443**,461**,444**,410**,526** ,570**,542**,485**,565**,415**,461**,523** 1,000,800**
V9_f ,498**,395**,586**,392**,540** ,615**,617**,439**,615**,530**,578**,614**,800** 1,000

**korelacija je zna�ilna pri stopnji zna�ilnosti 0,01(dvodelna) 

 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,865
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 692,915

df 91
Sig. ,000

 

Komunalitete 

 Initial Extraction 
V8_a 1,000 ,530
V8_b 1,000 ,481
V8_c 1,000 ,623
V8_d 1,000 ,565
V8_e 1,000 ,716
V8_f 1,000 ,730
V8_g 1,000 ,722
V8_h 1,000 ,451
V9_a 1,000 ,762
V9_b 1,000 ,863
V9_c 1,000 ,824
V9_d 1,000 ,511
V9_e 1,000 ,574
V9_f 1,000 ,681
Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 
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Celotna pojasnjena varianca za komponente, povezane s kontroliranjem 

Komponenta Lastna vrednost Delež variance Kumulativa 
MGK MGO MNV MGK MGO MNV MGK MGO MNV 

1 7,416 7,025 6,275 52,971 50,178 44,823 52,971 50,178 44,823 
2 1,616 1,340 2,078 11,542 9,572 14,840 64,513 59,750 59,663 
*  -  Metoda glavnih komponent 
**  -  Metoda glavne osi 
***  -  Metoda najve�jega verjetja 
 

»Scree« diagram  
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Ocene faktorskih uteži (po rotaciji) 

 
Component 
1 2 

V8_a ,605 ,404
V8_b ,635 ,280
V8_c ,714 ,336
V8_d ,750 ,048
V8_e ,840 ,099
V8_f ,816 ,253
V8_g ,776 ,346
V8_h ,580 ,338
V9_a ,299 ,820 
V9_b ,129 ,920 
V9_c ,163 ,893 
V9_d ,446 ,559 
V9_e ,578 ,490 
V9_f ,563 ,603 
Extraction Method: Principal 
Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with 
Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 3 
iterations. 
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Priloga 6: REGRESIJSKA ANALIZA ZA PRVO IN DRUGO HIPOTEZO (H1 IN H2)  

 

STOPNJA PLANIRANJA 

 

Pojasnjena varianca 
 

Povzetek modela 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 ,370a ,137 ,083 2,207

a. Predictors: (Constant), Dokumentiranost postopka dela in merljivost postavljenih ciljev., 
Sodelovanje zaposlenih pri postavljanju ciljev IKT-projektov., Postavljanje ciljev projekta ter 
vpliv vodje projekta., Vloga vršnega managementa v procesu planiranja IKT-projektov. 
 
F-test 
 

ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 49,574 4 12,394 2,544 ,048a

Residual 311,759 64 4,871 
Total 361,333 68  

a. Predictors: (Constant), Dokumentiranost postopka dela in merljivost postavljenih ciljev., 
Sodelovanje zaposlenih pri postavljanju ciljev IKT-projektov., Postavljanje ciljev projekta ter 
vpliv vodje projekta., Vloga vršnega managementa v procesu planiranja IKT-projektov. 
b. Dependent Variable: Stroški na posameznem IKT-projektu so se ujemali s predvidenimi 
sredstvi za ta projekt. 
 
T-test (beta koeficient) 
 

Koeficientia 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,667 ,266  13,800 ,000 

Vloga vršnega managementa v 
procesu planiranja IKT-projektov. 

,129 ,268 ,056 ,482 ,631 

Postavljanje ciljev projekta ter 
vpliv vodje projekta. 

,047 ,268 ,020 ,175 ,862 

Sodelovanje zaposlenih pri 
postavljanju ciljev IKT-projektov. 

-,472 ,268 -,205 -1,763 ,083 

Dokumentiranost postopka dela in 
merljivost postavljenih ciljev. 

-,698 ,268 -,303 -2,608 ,011 

a. Dependent Variable: Stroški na posameznem IKT-projektu so se ujemali s predvidenimi 
sredstvi za ta projekt. 
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STOPNJA ORGANIZIRANJA 
 
Pojasnjena varianca 

Povzetek modela 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,223a ,050 ,007 2,168 
a. Predictors: (Constant), Organizacijska struktura projekta, Vloga vršnega managementa v 
IKT-projektu, Delovanje v IKT-projektih. 
 
F-test 

ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16,430 3 5,477 1,165 ,330a

Residual 314,894 67 4,700 
Total 331,324 70  

a. Predictors: (Constant), Organizacijska struktura projekta, Vloga vršnega managementa v 
IKT-projektu, Delovanje v IKT-projektih. 
b. Dependent Variable: Stroški na posameznem IKT-projektu so se ujemali s predvidenimi 
sredstvi za ta projekt. 
 
T-test (beta koeficient) 
 

Koeficientia 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 3,577 ,257 13,905 ,000

Delovanje v IKT-projektih. -,438 ,259 -,202 -1,692 ,095
Vloga vršnega managemanta v IKT-
projektu.. 

,189 ,259 ,087 ,729 ,468

Organizacijska struktura projekta. -,082 ,259 -,038 -,316 ,753
a. Dependent Variable: Stroški na posameznem IKT-projektu so se ujemali s predvidenimi 
sredstvi za ta projekt. 
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Priloga 7: REGRESIJSKA ANALIZA ZA TRETJO IN �ETRTO HIPOTEZO (H3 IN 

H4 )  

 

NA�IN VODENJA  

 
Pojasnjena varianca  
 

Povzetek modela 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,371a ,138 ,100 2,123
a. Predictors: (Constant), Motiviranje projektnega tima, Komunikacija in medsebojni odnosi, 
Stil vodenja. 
 
F-test 
 

ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 49,761 3 16,587 3,680 ,016a

Residual 310,978 69 4,507 
Total 360,740 72  

a. Predictors: (Constant), Motiviranje projektnega tima, Komunikacija in medsebojni odnosi, 
Stil vodenja. 
b. Dependent Variable: Stroški na posameznem IKT-projektu so se ujemali s predvidenimi 
sredstvi za ta projekt. 
 
T-test (beta koeficient) 
 

Koeficientia 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,644 ,248 14,665 ,000

Stil vodenja. -,195 ,250 -,087 -,778 ,439
Komunikacija in medsebojni odnosi. -,127 ,250 -,057 -,509 ,613
Motiviranje projektnega tima. -,798 ,250 -,357 -3,190 ,002

a. Dependent Variable: Stroški na posameznem IKT-projektu so se ujemali s predvidenimi 
sredstvi za ta projekt. 
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NA�IN KONTROLIRANJA 

 
Pojasnjena varianca 
 

Povzetek modela 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,213a ,045 ,017 2,058
a. Predictors: (Constant), Obvladovanje tveganj, aktivnosti, rokov in stroškov IKT-projektov, 
Proces nadzora in poro�anja. 
 
 
F-test 
 

ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13,658 2 6,829 1,612 ,207a

Residual 288,089 68 4,237

Total 301,746 70
a. Predictors: (Constant), Obvladovanje tveganj, aktivnosti, rokov in stroškov IKT-projektov, 
Proces nadzora in poro�anja. 
b. Dependent Variable: Stroški na posameznem IKT-projektu so se ujemali s predvidenimi 
sredstvi za ta projekt. 
 
T-test (beta koeficient) 
 

Koeficientia 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,493 ,244 14,299 ,000

Proces nadzora in poro�anja. -,217 ,246 -,105 -,883 ,381
Obvladovanje tveganj, aktivnosti, 
rokov in stroškov IKT-projektov. 

-,385 ,246 -,185 -1,564 ,123

a. Dependent Variable: Stroški na posameznem IKT-projektu so se ujemali s predvidenimi 
sredstvi za ta projekt. 
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Priloga 8: REGRESIJSKA ANALIZA ZA PRVO IN DRUGO HIPOTEZO (H1 IN H2) 
– POSEBEJ ZA MAJHNA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA  
 

 
PLANIRANJE IKT-PROJEKTOV 

 
 

Regresijska analiza na majhna podjetja 
 
Opis regresijskega modela 

R R2 R2 
pop SE ocene F- statistika sig 

,464a ,215 ,107 2,168 1,984 ,123 
 
Regresijski model 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B Std. 

Error Beta 

Vloga vršnega managementa v 
procesu planiranja IKT-projektov ,108 ,378 ,050 ,287 ,776 

Postavljanje ciljev projekta ter vpliv 
vodje projekta -,052 ,430 -,021 -,120 ,905 

Sodelovanje zaposlenih pri 
postavljanju ciljev IKT-projektov -,835 ,385 -,358 -2,168 ,038 

Dokumentiranost postopka dela in 
merljivost postavljenih ciljev -,735 ,422 -,291 -1,740 ,092 

 
 

Regresijska analiza za srednja podjetja 
 
Opis regresijskega modela 

R R2 R2 
pop SE ocene F- statistika sig 

,342a ,117 -,001 2,344 ,991 ,428 
 
Regresijski model 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B Std. 

Error Beta 

Vloga vršnega managementa v 
procesu planiranja IKT-projektov ,309 ,445 ,129 ,694 ,493 

Postavljanje ciljev projekta ter vpliv 
vodje projekta ,220 ,404 ,099 ,545 ,590 

Sodelovanje zaposlenih pri 
postavljanju ciljev IKT-projektov -,096 ,399 -,042 -,240 ,812 

Dokumentiranost postopka dela in 
merljivost postavljenih ciljev -,592 ,393 -,269 -1,507 ,142 
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ORGANIZIRANJE IKT-PROJEKTOV 
 
 

Regresijska analiza na majhna podjetja 
 
Opis regresijskega modela 

R R2 R2 
pop SE ocene F- statistika sig 

,413 ,171 ,098 2,221 2,336 ,091 
 
Regresijski model 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B Std. 

Error Beta 

Delovanje v IKT-projektih. -,592 ,341 -,280 -1,737 ,092 
Vloga vršnega managementa v IKT-
projektu. ,543 ,363 ,245 1,493 ,145 

Organizacijska struktura projekta. -,794 ,441 -,287 -1,801 ,081 
 
 

Regresijska analiza za srednja podjetja 
 

Opis regresijskega modela 
R R2 R2 

pop SE ocene F- statistika sig 
,132a ,017 -,084 2,034 ,171 ,915 

 
 
Regresijski model 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B Std. 

Error Beta 

Delovanje v IKT-projektih -,191 ,448 -,087 -,426 ,673 
Vloga vršnega managementa v IKT-
projektu ,017 ,416 ,008 ,041 ,968 

Organizacijska struktura projekta ,193 ,341 ,105 ,564 ,577 
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Priloga 9: REGRESIJSKA ANALIZA ZA TRETJO IN �ETRTO HIPOTEZO (H3 IN 
H4) – POSEBEJ ZA MAJHNA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA  
 
 

VODENJE IKT-PROJEKTOV 
 
 

Regresijska analiza za majhna podjetja 
 
Opis regresijskega modela 

R R2 R2 
pop SE ocene F- statistika sig 

,535 ,286 ,223 1,921 4,547 ,009 
 
Regresijski model 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B Std. 

Error Beta 

Stil vodenja -,364 ,268 -,197 -1,355 ,184 
Komunikacija in medsebojni odnosi -,074 ,331 -,033 -,223 ,825 
Motiviranje projektnega tima -,998 ,306 -,482 -3,259 ,003 

 
 

Regresijska analiza za srednja podjetja 
 
Opis regresijskega modela 

R R2 R2 
pop SE ocene F- statistika sig 

,258a ,067 -,021 2,322 ,763 ,523a 
 
Regresijski model 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B Std. 

Error Beta 

Stil vodenja ,195 ,520 ,065 ,375 ,710 
Komunikacija in medsebojni odnosi ,179 ,388 ,080 ,463 ,647 
Motiviranje projektnega tima -,559 ,432 -,224 -1,294 ,205 

 
 

KONTROLIRANJE IKT-PROJEKTOV 
 
 

Regresijska analiza za majhna podjetja 
 
Opis regresijskega modela 

R R2 R2 
pop SE ocene F- statistika sig 

,446 ,199 ,151 2,033 4,213 ,023 
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Regresijski model 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
Proces nadzora in poro�anja. ,129 ,333 ,062 ,389 ,700 
Obvladovanje tveganj, 
aktivnosti, rokov in stroškov 
IKT-projektov. 

-,996 ,345 -,457 -2,883 ,007 

 
 

Regresijska analiza za srednja podjetja 
 
Opis regresijskega modela 

R R2 R2 
pop SE ocene F- statistika sig 

,168a ,028 -,034 1,956 ,453 ,640a 
 
Regresijski model 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B Std. 

Error Beta 

Proces nadzora in poro�anja -,154 ,380 -,075 -,405 ,688 
Obvladovanje tveganj, aktivnosti, 
rokov in stroškov IKT-projektov ,261 ,376 ,129 ,695 ,492 
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Priloga 10: SKUPNA REGRESIJSKA ANALIZA Z VKLJU�ENO KONTROLNO 
SPREMENLJIVKO – VELIKOST PODJETJA 
 
Pojasnjena varianca 
 

Povzetek modela 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,467a ,218 ,164 ,970
2 ,510b ,260 ,195 ,951
a. Predictors: (Constant), Nadzorovanje_SKUPAJ, Organiziranje_SKUPAJ, 
Na�rtovanje_SKUPAJ, Vodenje_SKUPAJ 
b. Predictors: (Constant), Nadzorovanje_SKUPAJ, Organiziranje_SKUPAJ, 
Na�rtovanje_SKUPAJ, Vodenje_SKUPAJ, Velikost podjeta 
c. Dependent Variable: Stroški na posameznem IKT projektu so se ujemali s predvidenimi 
sredstvi za ta projekt. 
 
F-test 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 15,225 4 3,806 4,049 ,006b 

Residual 54,521 58 ,940     
Total 69,746 62       

2 Regression 18,142 5 3,628 4,008 ,003c 

Residual 51,604 57 ,905     

Total 69,746 62       

a. Dependent Variable: Stroški na posameznem IKT projektu so se ujemali s predvidenimi 
sredstvi za ta projekt. 
b. Predictors: (Constant), Nadzorovanje_SKUPAJ, Organiziranje_SKUPAJ, 
Na�rtovanje_SKUPAJ, Vodenje_SKUPAJ 
c. Predictors: (Constant), Nadzorovanje_SKUPAJ, Organiziranje_SKUPAJ, 
Na�rtovanje_SKUPAJ, Vodenje_SKUPAJ, Velikost podjeta 
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T-test (beta koeficient) 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95,0% 
Confidence 
Interval for B 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Tolera
nce VIF 

1 (Constant) ,341 ,911   ,374 ,710 -1,482 2,164     

Na�rtovanje_SKUPAJ ,005 ,030 ,033 ,169 ,866 -,055 ,065 ,352 2,841 

Organiziranje_SKUPAJ -,030 ,029 -,176 -1,063 ,292 -,088 ,027 ,490 2,041 

Vodenje_SKUPAJ ,071 ,024 ,620 2,937 ,005 ,023 ,119 ,302 3,310 

Nadzorovanje_SKUPAJ -,016 ,026 -,119 -,619 ,538 -,067 ,035 ,362 2,766 

2 (Constant) ,706 ,917   ,771 ,444 -1,129 2,542     

Na�rtovanje_SKUPAJ ,018 ,030 ,118 ,596 ,553 -,043 ,079 ,332 3,013 

Organiziranje_SKUPAJ -,043 ,029 -,250 -1,487 ,143 -,101 ,015 ,461 2,169 

Vodenje_SKUPAJ -,070 ,024 -,610 -2,943 ,005 ,022 ,117 ,302 3,313 

Nadzorovanje_SKUPAJ -,010 ,025 -,075 -,395 ,694 -,061 ,041 ,356 2,812 

Velikost podjeta -,463 ,258 -,220 -1,795 ,078 -,980 ,054 ,864 1,158 

a. Dependent Variable: Stroški na posameznem IKT projektu so se ujemali s predvidenimi sredstvi 
za ta projekt. 
 


