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POVZETEK 

Zbrani podatki o vodenju postopkov javnih naročil v obdobju 2008−2011 prikazujejo število 

javnih naročil, ki jih posamezna občina, vključena v Skupno občinsko upravo občin v 

Spodnjem Podravju, letno vodi, ter višino rasti oziroma upadanja postopkov javnega 

naročanja. Finančni indikatorji prikazujejo višino zneska na letni in mesečni ravni za 

delovanje projektne pisarne Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. Opravljena 

raziskava med župani občin, direktorji občinskih uprav in strokovnimi delavci v zvezi z 

ustanovitvijo in delovanjem projektne pisarne je pokazala zainteresiranost za ustanovitev le-

te. Prav tako pa je pokazala zainteresiranost občin k priključitvi v projektno pisarno Skupne 

občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. 

Ključne besede: Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, projekt, projektna 

pisarna, splošni management, projektni management 

SUMMARY 

The data collected on the conduct of public procurement in the period 2008–2011 show the 

number of public contracts which each municipality included in the Common municipal 

administration of municipalities in Spodnje Podravje runs annually, and the amount of growth 

or decline of public procurement procedures. Financial indicators show the amount on an 

annual and monthly basis for the functioning of the project office of the Common municipal 

administration of municipalities in Spodnje Podravje. The research among mayors and 

managers of municipal administration and practitioners in relation to the establishment and 

operation of the project office has shown interest in the establishment of the project office. It 

also showed interest in connecting communities to the project office of the Common 

municipal administration of municipalities in Podravje. 

Keywords: Common municipal administration of municipalities in Spodnje Podravje, project, 

project office, general management, project management 

UDK: 005.912:35(043.2)
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1 UVOD 

Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju si prizadeva že dalj časa ustanoviti 

projektno pisarno, kjer bi se izvajale naloge s področja vodenja postopkov javnega naročanja, 

pripravljala nezahtevna projektna dokumentacija, in sicer predinvesticijska zasnova (PIZ), 

dokument identifikacije investicijskih projektov (DIIP) in investicijski programi (IP), ter 

izvajale naloge s področja priprave razpisne dokumentacije in prijav na javne razpise za 

pridobivanje finančnih sredstev, ki jih razpisujejo ministrstva, agencije in druge institucije 

državne uprave. Projektna pisarna bi predvidene naloge izvajala za 21 občin, vključenih v 

Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju. 

Organizacijska praksa je namreč pokazala, da je s projekti in managementom projektov 

mogoče najučinkoviteje obvladati posodabljanje temeljnega, managerskega in 

informacijskega procesa v organizacijah (Kajzer 1998, 49).  

Management projektov je namreč poleg tega, da pozitivno vpliva na poslovanje, uporaben 

tudi za izboljšanje organiziranja in delovanja vseh organizacij na vseh področjih. V 

managersko prakso je vstopil kot sestavni del načrtovanja, izvajanja in nadzorovanja ter se 

postopno razvil v celovito in vsestransko uporabljeno managersko orodje za obvladovanje 

zapletenih zadev (Kovač 2007, 15).  

1.1 Teoretična izhodišča 

Management projektov obsega načrtovanje, vodenje in nadzorovanje nalog za doseganje 

zastavljenih ciljev projekta, s katerimi zadovoljujemo interese naročnika projekta. Učinkovit 

management projektov zahteva obširno načrtovanje in usklajevanje (koordinacijo). 

Usklajevanje projekta mora biti vodeno horizontalno in ne vertikalno, kot je značilno za 

tradicionalni management. V horizontalno vodeni organizaciji sodelujejo sodelavci iz 

različnih organizacijskih enot. Iz tega sledi napredek v koordinaciji in komunikaciji med 

zaposlenimi in managerji. V organizacijah, v katerih prevladuje horizontalno vodenje, se 

poveča njena produktivnost, učinkovitost in na koncu tudi uspešnost. Večinoma so v takšnih 

organizacijah uspešnejši od organizacij, ki jih obvladujejo vertikalno (Kerzner 2004, 1–2).  

Projekt je začasnega značaja, kar ga loči od ostalih nalog in aktivnosti, ki so trajnega značaja 

in se v procesu večkrat ponovijo. Projekt ima določen začetek in konec. Zaključen je takrat, 

ko so doseženi cilji projekta. Izidi projekta so popolnoma novi izdelki ali storitve, ki do tedaj 

niso obstajali. Če opredeljenih ciljev ne morejo doseči, se projekt prekine (Heldman 2002, 3).   

Projekt je skupek nalog s točno opredeljenimi cilji, ki morajo biti doseženi v okviru 

opredeljenega časa, rokov in kakovosti. Na splošno je projekt skupek aktivnosti, ki so za 

organizacijo enkratnega in pogosto strateškega pomena. Vodenje aktivnosti, ki se niso 
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pojavile nikoli v preteklosti in ki se ne bodo niti v prihodnosti, je za managerja projekta izziv. 

Projekti postajajo vedno večji in kompleksnejši (Kerzner 2004, 2). 

Management projektov je management, ki se ukvarja z opravljanjem določenih nalog v 

določenem času, z določenimi stroški in z določeno kakovostjo. Najpomembnejši so doseženi 

izidi. Za izpeljavo projekta sodelujoči v njem usmerjajo vse svoje vrednote, znanja in veščine, 

da dosežejo želene izide (Block in Frame 1998, 2). 

V sodobnem svetu je projekt ključni dejavnik za preživetje organizacij oziroma za ustvarjanje 

in zadržanje konkurenčne prednosti na trgu. Z izidi projekta v organizacijah razvijajo npr. 

nove izdelke in storitve bolje, ceneje in hitreje (v krajšem času). Z njimi zadovoljujejo 

povpraševanje kupcev, izboljšujejo produktivnost in učinkovitost ter povečujejo konkurenčno 

prednost na lokalnih, regionalnih in globalnih trgih (Forsberg, Mooz in Cotterman 2000, 3). 

Ravnanje projektov lahko opredelimo kot usklajevanje aktivnosti, ljudi, sredstev, rokov, 

hkrati pa je odločanje o aktivnostih in rokih. V okvir ravnanja spadajo trije glavni procesi: 

načrtovanje, uveljavljanje in kontroliranje. Z ravnanjem dosežemo, da izvajalci smotrno 

izvedejo predvidene aktivnosti, v projektnem ravnanju pa skušamo doseči ustrezno 

organiziranost in sistemizacijo postopkov v projektu ter zmanjšati nepredvidljiva dogajanja 

(Rozman 2004, 1–20). 

Razumevanje projektnega ravnanja se začne z razumevanjem okolja projektov. To se 

razlikuje od klasičnega organizacijskega okolja, ki je naklonjeno nenehno izvajajočim se 

nalogam v organizaciji (Šajtegel 2003, 20). Prepoznavanje lastnosti projektov je oteženo 

zaradi nekaterih skupnih lastnosti kontinuiranih procesov in projektov (PMBOK 2004, 6): v 

obeh primerih jih izvajajo ljudje, obstajajo omejitve zaradi omejenih virov, aktivnosti so 

načrtovane, izvajane in kontrolirane. 

Uvajanje projektnega načina dela je ne glede na to, ali se izvaja v gospodarski ali 

negospodarski organizaciji, zahteven in dolgotrajen proces. Za uspešno uvedbo niso dovolj le 

izkušnje zunanjih strokovnjakov, ampak predvsem zavezanost vodstva in vodje projekta 

organizaciji, ki se je zaradi želje po uspešnosti izvajanja projektov odločila za formalizacijo 

projektnega načina dela. Pri uvajanju projektnega načina dela je treba upoštevati posebnosti in 

problematiko v vsaki organizaciji. Ravnanje projektov postaja vse pomembnejše tudi v javnih 

zavodih, ki se srečujejo z vse večjim številom projektov in zato tudi s problematiko, ki 

spremlja takšne projekte (Križnič 2002, 4). 

1.2 Opredelitev obravnavanega problema 

Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju si prizadeva že dalj časa ustanoviti 

projektno pisarno, kjer bi se izvajale naloge s področja vodenja postopkov javnega naročanja, 

pripravljala nezahtevna projektna dokumentacija, in sicer predinvesticijska zasnova, 
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dokument identifikacije investicijskih projektov in investicijski programi ter izvajale naloge s 

področja priprave razpisne dokumentacije in prijav na javne razpise za pridobivanje finančnih 

sredstev, ki jih razpisujejo ministrstva, agencije in druge institucije državne uprave. Projektna 

pisarna bi predvidene naloge izvajala za 21 občin (Mestno občino Ptuj, Občino Cirkulane, 

Občino Destrnik, Občino Dornava, Občino Duplek, Občino Gorišnica, Občino Hajdina, 

Občino Juršinci, Občino Kidričevo, Občino Majšperk, Občino Markovci, Občino Ormož, 

Občino Podlehnik, Občino Središče ob Dravi, Občino Starše, Občino Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah, Občino Sveti Tomaž, Občino Trnovska vas, Občino Videm, Občino 

Zavrč in Občino Žetale), vključenih v Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju. 

Za vzpostavitev uspešne projektne pisarne smo pripravili strokovne podlage, ki temeljijo na 

spoznanjih iz teorije in prakse. V ta namen smo predstavili teoretična izhodišča splošnega in 

projektnega managementa s področja umestitve in dela projektne pisarne, zlasti njeno 

opredelitev, smotrnost in pomen, funkcije, razloge za nastanek, kadrovsko sestavo in 

vzpostavitev projektne pisarne. 

1.3 Namen in cilji raziskave ter temelja teza 

Namen 

Čeprav je vodenje projektov in uvajanje projektnega načina dela teoretično zelo dobro 

pokrito, pa specifična organizacijska okolja kljub temu zahtevajo ustrezno prilagoditev 

splošnih pristopov. Osnovni namen magistrske naloge je na osnovi uradnih podatkov za 

obdobje 2008–2011 prikazati število objavljenih javnih naročil na letni ravni v posamezni 

občini s finančnimi indikatorji in izvesti empirično raziskavo v zvezi z ustanovitvijo projektne 

pisarne v Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju.  

Cilji 

V nalogi smo si zastavil naslednje cilje: 

- Pregledati ustrezno strokovno in znanstveno literaturo s področja splošnega in strateškega 

managementa ter managementa sprememb in managementa projektov. 

- Proučiti postopke javnega naročanja v občinah. 

- Na osnovi uradnih podatkov za obdobje 2008−2011 prikazati število objavljenih javnih 

naročil na letni ravni za vsako posamezno občino, vključeno v Skupno občinsko upravo 

občin v Spodnjem Podravju. 

- Izvedba empirične raziskave med župani, direktorji in strokovnimi delavci v zvezi z 

ustanovitvijo projektne pisarne v Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju. Z 

anketiranjem smo ugotovili, ali so se občine pripravljene priključiti skupni projektni 
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pisarni Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, s kakšnimi problemi se 

trenutno srečujejo in kako bi jih želeli rešiti v okviru skupne pisarne. 

- S statističnimi metodami ovrednotiti raziskovalne hipoteze. 

- Opredeliti prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti skupne projektne pisarne (SWOT 

analiza). 

Temeljna teza 

Temeljna teza raziskave je, da vključenost občin v skupno projektno pisarno Skupne občinske 

uprave občin v Spodnjem Podravju vpliva na inovativno, kakovostno, učinkovito, gospodarno 

in transparentno opravljanje navedenih nalog za občine, ki so vključene v Skupno občinsko 

upravo občin v Spodnjem Podravju. 

1.4 Raziskovalne hipoteze 

- Hipoteza 1: Večina strokovnih delavcev se je že srečala s projektnim izvajanjem nalog. 

- Hipoteza 2: Zaposleni poznajo osnovna načela projektnega izvajanja nalog.  

- Hipoteza 3: Motiviranje in usposabljanje izvajalcev projektov je pogoj za uspešno 

realizacijo projektov v občinah ustanoviteljicah Skupne občinske uprave občin v 

Spodnjem Podravju. 

- Hipoteza 4: Skupno izvajanje nalog za več občin pozitivno vpliva na kakovostno izvedbo 

nalog ter na racionalizacijo dela.  

- Hipoteza 5: Skupno izvajanje nalog ne vpliva na avtonomijo odločanja v posamezni 

občini. 

- Hipoteza 6: Večina anketiranih občin se bo v naslednjih treh letih odločila pristopiti k 

projektni pisarni Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. 

1.5 Predvidene metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo proučili relevantno strokovno literaturo o 

splošnem in strateškem managementu ter managementu projektov. Posebno pozornost smo 

namenili teoretičnim in praktičnim izkušnjam na področju uvajanja projektnega dela v javno 

in lokalno upravo. 

V empiričnem delu raziskave smo najprej zbrali in analizirali podatke o vodenju postopkov 

javnega naročanja za obdobje 2008−2011 za vsako posamezno občino, vključeno v Skupno 

občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju. Analiza je vključevala tudi finančne 

indikatorje. Podatke smo zbrali za 21 občin. Z raziskavo smo pridobili podrobnejši prikaz 

rasti oz. upadanja vodenja postopkov javnega naročanja na letni ravni. 
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Na osnovi teoretičnih izsledkov in omenjene predhodne analize smo pripravili anketni 

vprašalnik, ki so ga izpolnili župani, direktorji in strokovni delavci, v zvezi z ustanovitvijo in 

delovanjem projektne pisane. Na podlagi rezultatov smo ovrednotili in hkrati potrdili oziroma 

ovrgli zastavljene hipoteze. V raziskavi je sodelovalo 130 anketirancev. 

Raziskovalne hipoteze so zastavljene tako, da odražajo mnenje anketirancev. Sprejemali ali 

zavračali smo jih na osnovi statističnih ocen njihovih odgovorov. Pri tem smo s pomočjo 

statističnega paketa SPSS uporabljali predvsem teste na osnovi statističnih korelacij, analize 

variance, faktorske analize in drugih metod, ki se bodo pokazale za primerne. 

1.6 Predvidene omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Pridobljeni rezultati bodo veljavni samo za štajersko regijo (Spodnjepodravsko), čeprav je 

zelo verjetno, da bi v ostalih regijah dobili podobne rezultate. 
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2 DEFINICIJA PROJEKTA IN PROJEKTENGA MANAGEMENTA 

Namen poglavja je opredeliti in analizirati pomen splošnega managementa, ki bo v 

nadaljevanju predstavljalo izhodišče za poglobljeno teoretično razpravo o projektnem 

managementu in managementu projektov. Cilj teoretičnega dela magistrske naloge bo proučiti 

relevantno strokovno literaturo o splošnem in strokovnem managementu ter managementu 

sprememb in managementu projektov. 

2.1 Definicije projekta 

Kot prve oz. najstarejše primere uporabe pojma management in manager se navajajo npr. 

projekt graditve egiptovskih piramid okrog 2.500 let p.n.š. Nekoliko mlajši je primer 

pojavljanja managementa in managerjev pri projektu izgradnje kitajskega zidu v tretjem 

stoletju p.n.š. Podobno bi lahko pojav managementa in managerjev navajali še npr. pri 

načrtovanju in izgradnji objekta grškega Pantheona ali projekta vodnega in cestnega omrežja 

rimskega imperija. Med avtorji, ki so prvi začeli pisati o vsebini managementa in managerjih, 

vendar ne na znanstveni način, so najpogosteje omenjeni:  

- San Tzu, ki je živel približno 500 let p.n.š.; napisal je delo z naslovom Umetnost 

vojskovanja (The Art of War), ki je eno najbolj znanih in interpretiranih del s področja 

strategij;  

- Nicolo Machiavelli; leta 1513 je napisal delo z naslovom Vladar (Il principe), s katerim 

je pravzaprav postavil temelje vodenja ljudi (voditeljstvo, leadership);  

- Adam Smith z delom Bogastvo narodov (The Wealth of Nations), poznan kot 

raziskovalec delitve dela in njenih učinkov na produktivnosti;  

- Karl von Clausewitz z delom O vojni (von Kriege 1831) kot predhodnik teorije o 

managementu s cilji (Management by Objectives) (Markič 2004, 31).  

Iz nekoliko bližjega obdobja proučevanja managementa in managerjev je čas po iznajdbi 

parnega stroja (James Watt 1764), poimenovan industrijska revolucija. Novi načini 

proizvajanja in njihova množičnost so povzročili tudi potrebo po posebni vedi, s katero naj bi 

proučevali management in managerje. Pojavil se je tako imenovani znanstveni management, 

taylorizem, ki ga je zasnoval Američan Friderick W. Taylor (1856−1915). V svojem poročilu 

iz leta 1912, ki ga je predložil ameriškemu kongresu, je v ZDA spodbudil prvo resno 

razmišljanje o managementu. Zavedal se je, da produktivnosti ni mogoče povečati s 

prisiljevanjem. Lotil se je proučevanja časa, potrebnega za izdelavo (time study) delovnih 

operacij itd., kasneje pa tudi dejavnosti izbire zaposlenih, njihovo urjenje, snovanje delovnih 

mest, nadziranje zalog, plačilnih sistemov (mezde, plače,nagrade). Z vidika managementa je 

dana prednost proučevanju dejstev (analiziranje) in točni vrednosti o problemih kot podlagi za 

ukrepanje, namesto nekdanjega pravila palca (the rule-of-thumb) (Kralj 2005, 37). 
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Beseda management je po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1993, 683) vodenje 

podjetja, tudi vodilni uslužbenci, vrhovni management, manager pa je voditelj, organizator, 

zlasti v gospodarstvu. Lahko je direktor, ravnatelj, poslovni vodja moštva ipd. (družbo 

upravljajo managerji) in ima odločilno vlogo pri uspešnem poslovanju organizacije. Po Kosu 

(1996, 242) se je beseda management uveljavila šele v najnovejšem času, ko je prevladala 

zavest, da je vodenje organizacije velika odgovornost in zahteva visoko mero znanja, veščin 

in vrednot. Po Možini (1994, 15–16) je management načrtovanje, organiziranje, vodenje in 

nadzorovanje dela v organizaciji in s tem v zvezi vseh nalog in aktivnosti, ki jih zaposleni 

opravljajo. Management je v bistvu usklajevanje nalog in dejavnosti za doseganje 

postavljenih ciljev. Management bi lahko opredelili tudi kot ustvarjalno razreševanje 

problemov, ki se pojavljajo na področju obvladovanja razpoložljivih virov (resursov) pri 

doseganju ciljev poslanstva in razvoja organizacije. Managerji predstavljajo le del zaposlenih 

v organizaciji ter usmerjajo človeške in materialne vire ter vodijo delo organizacijske enote ali 

organizacije. Managerji so ocenjevani z vidika uspešnosti opravljenega dela drugih. 

Management in še drugi podobni pojmi (vodenje, poslovodenje, upravljanje, ravnanje ipd.) 

nimajo povsem jasne razlikovalne definicije. Biloslavo (2006, 20) pravi, da je beseda 

management skupno ime za strokovnjake, ki jim ustanovitelji zaupajo obvladovanje 

organizacije. Temeljni nalogi managerjev sta obvladovanje organizacije ali dela organizacije  

(poslovodenje), v kateri delujejo, in vodenje ljudi. Obvladovanje organizacije pomeni 

učinkovito in uspešno doseganje smotrov organizacije, ki so v skladu s smotri ustanoviteljev. 

Da bi organizacija tako delovala, ji postavijo na čelo človeka, ki naj načrtuje, organizira, 

usmerja in nadzira delo drugih sodelavcev. 

Po definiciji Inštituta za management projektov (Project Management Institut) je projekt 

ciljno usmerjena, enkratna in iz množice soodvisnih aktivnosti sestavljena dejavnost, ki ima 

določen začetek in zaključek, omejena pa je s časom, poslovnimi prvinami in stroški 

(PMBOK 2004, 4). 

Po Haucu (2002, 43) je projekt zaključen proces izvajanja določenih del, aktivnosti, ki so med 

seboj logično povezane za doseganje ciljev projekta; z nadaljnjo povezavo aktivnosti prek teh 

ciljev se postopoma doseže končni cilj. Hauc (2002, 43) v svojem delu zelo poudarja 

ustreznost tako imenovane definicije projekta, ki projekt opredeljuje kot: 

- ciljno usmerjen proces, ki naj pripelje do želenih končnih učinkov: neposrednih 

ekonomskih (npr. razvoj novega izdelka ali storitve), posrednih ekonomskih (npr. 

sprememba strukture organiziranosti podjetja) in drugih, 

- proces doseganja ciljev (končnih in vmesnih), 

- proces izvajanja aktivnosti po tehnologiji projekta – projekt je sestavljen iz aktivnosti, ki 

si sledijo v logičnem in tehnološko pogojenem zaporedju, 

- proces, ki je časovno omejen, 

- proces ustvarjanja – s projektom praviloma nastane nekaj novega, kar prej ni obstajalo, 
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- proces integracije in pridobivanja znanj in izkušenj – za ustvarjanje novega je treba 

združevati različna znanja in izkušnje, kar predvsem velja za raziskovalno-razvojne 

projekte (projekt je torej tudi multidisciplinaren proces), 

- proces izvajanja strategij – izvajanje strategij dosežemo s ciljno usmerjenimi in časovno 

omejenimi procesi, kar projekti so (npr. proces izdelave letnega poslovnega načrta, 

proces časovno omejenega finančnega vlaganja), 

- vmesni proces med tistimi, kar želimo in hočemo ustvariti, in tistimi, kar bo ustvarjeno. 

Kerzner (1992, 4) pravi, da je projekt skupina medsebojno povezanih aktivnosti, ki ima svoj 

cilj. Ta mora biti dosežen v okviru določenih omejitev. Projekt ima svoj začetek in konec ter 

troši vire (denar, ljudi in opremo). Po Rozmanu (1994, 1) je projekt zaključena celota med 

seboj povezanih aktivnosti. Praviloma gre za enkratno dejavnost, saj se običajno projekt v 

povsem enaki obliki ali zaporedju aktivnosti ne ponavlja. Značilna je velika kompleksnost 

projekta: povezanost aktivnosti, virov in sodelujočih ljudi. Burke (1993, 9) pravi, da je projekt 

celota aktivnosti, ki potekajo v logičnem zaporedju, skladno s ciljem, ki ga določi naročnik. 

Projekti omogočajo hiter odziv na spremembe, reinženiring (prestrukturiranje) organizacije, 

izboljšanje položaja na trgu ter razvoj novih izdelkov in storitev (Semolič 2000, 19–25). Vsak 

načrtovani učinek dela, več ljudi, ki ima točno določen začetek in konce ter ustvari določen 

izdelek ali storitev v okviru nekega časa in finančnih sredstev, je projekt (Knutson in Glauber 

1987, 3). Vila (1994, 189) pravi, da je projekt enkratna celovitost v logično zaporedje 

povezanih aktivnosti, katerih namen je skupen, trajanje pa omejeno. 

Baker in Baker (2000, 4) navajata, da je projekt zaporedje nalog, ima svoj začetek in konec, je 

omejen s časom, viri in želenimi izidi. To pomeni, da ima projekt specifičen in zaželen izid, 

določen skrajni rok za končanje projekta in omejen proračun, ki določa število ljudi, obseg 

sredstev in količino denarja na projektu. Po Pučku (2002, 326) je projekt zahtevnejša enkratna 

naloga, ki ima dobro opredeljen splet zaželenih izidov. Chase in Aquilano (1992, 542) menita, 

da je projekt serija medsebojno povezanih aktivnosti, ki za svojo izvedbo zahtevajo določen 

čas in so usmerjeni k nekemu cilju.  

Markič (2004, 7) opredeljuje projekt kot enkraten proces, ki ima določen začetek in konec, 

natančno določene cilje, smoter ter (običajno) proračun. Markič (2004, 7) ugotavlja tudi 

naslednje druge značilnosti projekta, kot so: prinašanje tveganja in negotovosti, vnaprejšnja 

določenost kakovosti, začasnost strukture in timov organiziranosti , velik vpliv okolja na 

izide, inovacijskost procesa in  doseganje ciljev uspešnosti, stroškov in časa. 

Weiss in Wysocki (1992, 3) menita, da je za projekt značilno, da ima številne zaporedne ali 

vzporedne aktivnosti, svoj začetek in konec, omejena sredstva in proračun. Vanj je vključeno 

večje število ljudi, ki sodelujejo v njegovih različnih delih. Vsak projekt ima določen cilj, izid 

pa je končni izdelek ali storitev. Projekt je več časovno in strukturno povezanih opravil, 

dejavnosti. Je tudi način izvajanja enkratnih procesov (Rant, Jeraj in Ljubič 1995, 8). 
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Po Schmennerju (1993, 4) je projekt enkraten izdelek ali storitev, ki vsebuje določene 

izkušnje in zmožnosti ter je časovno omejen. Vključuje usklajevanje ljudi, opreme in 

sredstev. Kakovost izvedbe je odvisna od sposobnosti, znanja in izkušenj članov projektnega 

tima. Projekt je neskončna svoboda kreativnosti v fazi priprave in dosledno upoštevanje 

dogovorjenega v fazi izvedbe (Golob, Kovač in Hauc 2002, 21). 

2.2 Značilnosti projekta 

Po Haucu (2007, 29) ima projekt naslednje značilnosti: 

- ciljna usmerjenost: razlika med projektnimi cilji in cilji organizacije je časovna omejitev. 

Z dokončanjem projekta, s čimer so doseženi cilji projekta, se proces konča; 

- časovna determiniranost: to značilnost lahko zasledimo v vseh definicijah projekta in je 

nedvomno eden od osnovnih elementov za opredelitev projekta; 

- enkratnost: te značilnosti ne smemo povezati s posameznimi projektnimi aktivnostmi, 

temveč s celotnim projektom in z njegovim izvajanjem, ki vedno poteka pod vplivom 

različnih dejavnikov; 

- novost: tovrstna značilnost je povezana z določenimi projekti; 

- kompleksnost: gre za značilnost, ki jo zelo težko natančno opredelimo. Kompleksnost je 

subjektivna zaznava in manj objektivno merilo; 

- projektni finančni proračun: vsak projekt velikokrat nima neposredno določenega 

proračuna. Organizacijski projekti so primer, ko sredstva niso eksplicitno navedena. 

Vendar lahko za vsak projekt ugotovimo njegove stroške in proračun, vključno z 

organizacijskimi projekti; 

- pravna in organizacijska pripadnost: to je značilnost, ki vključuje osnovne elemente 

projektnega načina dela. 

Iz vsega zgoraj navedenega lahko povzamemo, da je projekt enkraten dogodek. S projekti 

ustvarjamo nekaj novega, kar še ne obstaja. Projekt ni povezan s samo proizvodnjo in 

poslovanjem organizacije, vsekakor pa ti dve dejavnosti prav tako dopolnjuje. Vsak projekt 

ima svoj začetek in konec. Prav tako je ciljno usmerjen, se pravi da je usmerjen h končnemu 

produktu ali storitvi. Lahko bi ga opredelili tudi kot proces za doseganje ciljev organizacije. 

2.3 Vrste projektov 

Ker je uporaba projektov v praksi zelo razširjena, razlikujemo več vrst projektov, ki imajo 

določene specifične lastnosti. Delimo jih po namenu, obsegu, težavnosti, načinu izvedbe, 

glede na učinek projekta (proizvod ali storitev) in glede na naročnika projekta (povzeto po 

Madžarac in Vrečko 2007, 79–86).  
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Glede na način načrtovanja ciljev in izvedbe, stopnje vpliva na druge projekte v podjetju ter 

glede na število ponovitev delimo projekte na (povzeto po Madžarac in Vrečko 2007, 79–86):  

- determinirane: za katere je značilno, da se lahko cilji določijo ob pripravi zagona 

projekta, plan projekta se korigira do konca projekta, vodenje projektov pa je pretežno 

usmerjeno v doseganje ciljev projekta v planiranem trajanju, v okviru planiranih stroškov 

in kakovosti, npr. projekt tehnološke posodobitve proizvodnje, projekt informatizacije 

poslovanja;  

- stohastične: projekti, katerih cilji se prilagajajo oziroma spreminjajo med projektom, 

njihova realizacija pa je manjša, končni rezultati se lahko precej razlikujejo od 

zastavljenih, npr. razvojno-raziskovalni projekti;  

- interno primarne: projekti, ki s svojim parcialnim ali končnim rezultatom pogojujejo 

začetek, nadaljnje izvajanje ali zaključek drugih projektov v okviru nekega strateškega ali 

drugega programa projektov v podjetju, npr. kadrovski projekt, ki se mora izvesti za 

potrebe projektov razvijanja novih izdelkov, ker obstoječi kader ne obvlada vseh 

potrebnih znanj;  

- eksterno primarne: velja enako kot za interno primarne, leda gre tu za projekte, ki se ne 

izvajajo v podjetju, čeprav le-ta lahko v njih sodeluje, npr. projekt skupne čistilne 

naprave, v katerem sodeluje več podjetij;  

- enkratni projekti: čeprav so za podjetja veliki projekti zelo pomembni, saj z njimi 

dosegajo pomemben strateški in poslovni učinek in so povezani z velikimi vlaganji, se za 

njih redkeje odločijo, npr. projekt uvajanja novega proizvodnega programa, ki bo 

zagotovil občutnejše povečanje tržnega deleža;  

- multiprojektne procese: za katere je značilno, da se pojavljajo večkrat in stalno, so si po 

načinu izvedbe podobni ter se izvajajo na skupnih strateških ali projektnih področjih, v 

podjetju pa tvorijo multiprojektno okolje, npr. projekti razvoja in projekti osvajanja 

tržišč;  

- programe projektov: ki sestavljajo ciljno usmerjen kompleksen proces izvajanja 

posameznih logično, med seboj povezanih projektov, ki imajo skupnega naročnika, 

praviloma enotno organiziran način financiranja, več investitorjev in tudi izvajalcev.  

Wheelwright in Clark predlagata proizvodnim podjetjem razvrstitev projektov v štiri skupine, 

ki se med seboj razlikujejo po stopnji inovativnosti izdelka in procesa, s katerim ga 

pridobivamo (Bastič 1996, 27). Te skupine so:  

- projekti, usmerjeni v izboljšanje izdelkov; to so kratkoročni projekti, ki ne zahtevajo 

skoraj nobene spremembe v procesih, v katerih se ti izdelki izdelujejo,  

- projekti, usmerjeni v invencije, ustvarjajo popolnoma nove izdelke,  

- projekti, usmerjeni v razvoj in proizvodnjo novih izdelkov in  

- raziskovalno-razvojni projekti.  
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2.4 Življenjski cikel projekta 

Projektni managerji ali organizacije lahko razdelijo projekte na faze, s čimer zagotovijo boljšo 

kontrolo vodstva in ustrezne povezave s tekočim poslovanjem izvajalske organizacije. 

Življenjski cikel projekta definira faze, ki povezujejo začetek projekta z njegovim koncem 

(PMBOK 2008, 19). 

Življenjski cikli projekta običajno določijo (PMBOK 2008, 20):  

- kakšno delo naj se opravi v posamezni fazi,  

- kdaj naj v vsaki fazi ustvarimo izdelke in kako naj se vsak izdelek pregleda, overi in 

validira,  

- kdo naj bo vključen v posamezno fazo ter  

- kako kontrolirati in odobravati posamezno fazo.  

 

 

Slika 1: Življenjski cikel projekta 

Vir: MPMM 2012. 

Kot je razvidno iz zgornje slike, skrbi projektni manager v začetni fazi življenjskega cikla za 

izpolnitev zahtev in želja naročnika ter za ustreznost dodeljenih virov. V vmesni fazi oziroma 

fazi izvajanja projekta spremlja in nadzira njegovo trajanje in stroške. V zaključni fazi pa 

pregleda, ali so izpolnjene vse zahteve naročnika, ter sodeluje pri predaji izdelka ali storitve 

naročniku in izdelavi analiz in končnega poročila (Bastič 1996, 29). 
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Po pregledani literaturi lahko sklepamo, da obstaja še mnogo definicij projekta, ki pa se 

vsebinsko ne razlikujejo od tukaj navedenih. Iz prej navedenih definicij lahko izluščimo 

bistvene značilnosti projekta: 

- Projekt je enkraten proces, ki ima svoj začetek in konec ter prinaša veliko tveganj in 

negotovosti. 

- Projekt je sestavljen iz niza medsebojno povezanih aktivnosti z definiranim končnim 

ciljem. S tega stališča lahko rečemo, da je opredeljen s končnim proizvodom (izdelkom 

ali storitvijo), rokom izdelave in višino stroškov. Pot za dosego cilja je zapletena in 

zahteva veliko truda članov. 

2.5 Načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje projekta 

V literaturi so naloge in vloge managerjev in managementa različno opredeljene. Naloge in 

vloge so sicer samo en vidik managerjevega dela, med seboj so povezane in se včasih 

prekrivajo (Možina 1994, 19–22). 

Običajno govorimo o štirih temeljnih nalogah managerjev: načrtovanju, organiziranju, 

vodenju in nadziranju. Management je torej na splošno rečeno načrtovanje, organiziranje, 

vodenje in nadzorovanje dela v organizaciji oziroma v vseh nalogah in aktivnostih, ki jih 

zaposleni opravljajo. Cilji organizacije predstavljajo pobude in vodila za te naloge in 

aktivnosti (Možina 2002a, 15). 

Temeljna naloga managerjev je obvladovanje organizacije, to je urejanje zadev v delovanju. 

Urejanje zadev praviloma obsega načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadziranje 

(merjenje) dejavnosti sodelavcev (Biloslavo 2006, 27). 

2.5.1 Načrtovanje  

Načrtovanje (tudi planiranje) je orodje obvladovanja organizacije in je osnova za strateško 

odločanje v organizacijah. Poteka hierarhično na ravneh politike podjetja, strateškega 

managementa in izvedbenega managementa. Časovne razsežnosti so dolgoročno, 

srednjeročno in kratkoročno načrtovane. Strateško načrtovanje je izvršilno načrtovanje na 

ravni politike organizacije in strateškega managementa, medtem ko izvajalno (izvedbeno) 

načrtovanje poteka na ravni izvedbenega managementa (Kralj 2005, 415–416).  

Čeprav je organiziranje, vodenje in nadzorovanje v organizaciji brez dvoma pomembno in 

prispeva k doseganju ciljev organizacije, je načrtovanje tista organizacijska funkcija, ki ima 

določeno prvenstvo. Težko je organizirati, voditi in nadzorovati brez načrtovanja. Načrtovanje 

določa cilje, potrebne kakršnim koli skupnim prizadevanjem. Planski cilji so osnova, na kateri 

je mogoče sprožiti dejavnost v okviru drugih organizacijskih funkcij. Te funkcije je treba tako 

ali drugače načrtovati. Načrtovanje je postavljanje planskih ciljev in nalog za plansko obdobje 
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na podlagi predvidevanja ter opredeljevanja potrebnih poslovnih prvin za njihovo uresničitev. 

Načrtovanje pa je v metodološkem pomenu proces določanja ciljev, razvijanja alternativnih 

poti za njihovo doseganje, ocenjevanje in izbiranje med njimi ter oblikovanje izbrane 

alternative v plane, politike, programe in predračune (Kralj 2005, 415–416). 

Plan je rezultat načrtovanja (planiranja), ki ima največkrat obliko napisanega dokumenta. 

Vršni management je odgovoren za snovanje ciljev in pogojev, znotraj katerega naj bi bil 

projekt izveden. Določili naj bi sprejemljiva sodila in kazalnike ter zagotovili ustrezno 

načrtovanje. Vršni management naj predlaga stroške projekta in s študijo izvedljivosti 

(feasability študijo) preveri realnost izvedljivosti in sprejemljivost pričakovanih koristi za 

udeležence v projektu. Ena izmed bistvenih posledic prezrtja osnovnih pravil managementa 

projektov tako izhaja iz napak v fazi načrtovanja projekta in povzroča številne kasnejše 

spremembe, ki dvigujejo stroške in povzročajo zastoje (Pučko 2002, 235). 

Vodstveni tim projekta potrebuje skupino procesov načrtovanja in pripadajoče procese ter 

vzajemne učinke za načrtovanje in obvladovanje, da bo projekt uspešen za organizacijo. 

Skupina procesov načrtovanja pomaga pri zbiranju informacij iz različnih virov, ki se 

razlikujejo glede na popolnost in zanesljivost podatkov. V procesih načrtovanja izdelamo plan 

za obvladovanje projekta. S temi procesi tudi prepoznavamo, opredelimo in izpopolnimo 

obseg projekta, stroške projekta in roke projektnih aktivnosti. Ko odkrivamo nove informacije 

o projektu, bomo prepoznavali in razreševali dodatne odvisnosti, tveganja, priložnosti, 

domneve in omejitve. Večdimenzijska naravnanost managementa projekta zahteva ponovljene 

povratne zanke zaradi dodatne analize. Z zbiranjem in razumevanjem vedno večjega števila 

projektnih informacij in značilnosti se lahko pojavi potreba po nadaljnjih ukrepih. Znatne 

spremembe ves čas trajanja življenjskega cikla projekta vodijo k ponovni uporabi enega ali 

več procesov načrtovanja in morebiti tudi zagonskih procesov. Upoštevati je treba tudi 

pogostost ponovitev procesov načrtovanja. Med načrtovanjem projekta bi projektni tim moral 

vključiti vse ustrezne udeležence, odvisno od njihovega vpliva na projekt in od izidov tega 

vpliva (PMBOK 2008, 46). 

V mnogih organizacijah je na splošno zaradi pomanjkanja časa načrtovanju namenjenega 

premalo časa. Vršni managerji se ne zavedajo nujnosti načrtovanja in mu običajno ne 

namenjajo dovolj časa. Vršni managerji vidijo načrtovanje kot nekaj, kar naj bi opravili v 

organizacijskem oddelku načrtovanja ali na enodnevnem srečanju z drugimi managerji, in ne 

kot nekaj, kar vpliva na njihovo vsakodnevno delovanje. Načrtovanje projekta prinaša 

številne koristi, ključno pa je, da zmanjšuje stroške, čas in izboljšuje kakovost (Graham in 

Englund 2004, 83). 

Pri uvajanju projektnega dela nasplošno največjo težavo predstavlja slaba predpriprava na 

projektno delo. Ponavadi se projekt začne, preden si postavijo vsa pomembna vprašanja in 

preden pritegnejo vse ljudi, ki bodo projektno delali. Imamo lahko še tako obsežen in 

natančen projektni načrt, pa še vedno nimamo celote. To pripelje do zamude pri uvajanju 
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projektnega vodenja, do zvišanja stroškov in nenazadnje tudi do upada kakovosti (Lawler 

1994, 292). 

Najpomembnejše odgovornosti managerja projekta so načrtovanje, integracija (združevanje) 

in izvršilni plani. Načrtovanje projekta mora biti sistematično, dovolj prilagodljivo, 

preverjeno skozi pregled in nadzorovanje ter multifunkcijsko sprejemljivo. Uspešni managerji 

projekta naj bi spoznali, da je načrtovanje projekta iterativen proces in mora biti uspešno 

izveden v vseh življenjskih fazah projekta. Namen načrtovanja projekta je celovito definiranje 

vseh zahtevanih del, ki bodo prepoznavne za vsakega udeleženca v projektu. Načrtovanje je 

določanje, kaj mora biti narejeno, s čim in kdaj, z namenom enovite odgovornosti. Faza 

načrtovanja obsega naslednje sestavine (Kerzner 2003, 377–380): 

- namen (smoter, cilj ali vrednost, ki mora biti dosežena v določenem času), 

- program (strategija za izvedbo in ključne aktivnosti za doseganje ali preseganje ciljev), 

- urejenost (prikaz posameznih ali skupinskih aktivnosti, ki naj bi bile začete in/ali 

končane), 

- proračun (zahtevani načrtovani stroški za doseganje oziroma preseganje ciljev), 

- prognoza (projekcija, kaj se bo zgodilo v določenem času), 

- organiziranost (načrtovanje števila in vrste položajev za doseganje ali preseganje ciljev), 

- politika (splošno vodilo za odločanje in aktivnosti posameznikov),  

- procesi (podrobnejša metoda za udejanjanje politike) in 

- standard (vrednost za posameznika ali skupino, s katero je definirana uspešnost kot 

primerna ali sprejemljiva). 

2.5.2 Organiziranje  

Chandler (1962, 13) je strukturo opredelil kot zasnovo organiziranosti, s pomočjo katere 

vodimo organizacije. Ta zasnova, opredeljena formalno in neformalno, ima dva vidika. 

Vključuje, prvič, linije avtoritete in komunikacij med različnimi upravnimi uradi in uradniki, 

ter drugič, informacije in podatke, ki tečejo po teh linijah komunikacij in avtoritete. Te linije 

in taki podatki so nujni za zagotovitev učinkovitega usklajevanja, ocenitve in načrtovanja, 

nujnega za uresničitev temeljnih ciljev in vodil ter za spletanje vseh sredstev in virov 

organizacije. Ta sredstva obsegajo finančni kapital, fizično opremo, kot so obrati, stroji, uradi 

in skladišča, ter druge tržne in nabavne pripomočke, vire surovin, raziskovalne in tehnične 

laboratorije in najpomembnejše od vsega – tržne, tehnične in managerske sposobnosti osebja. 

V ospredju je struktura organiziranosti za uresničevanje ciljev, z njo pa so upoštevane tudi 

strukture sredstev. 

Organiziranje pomeni ustvarjanje ustreznih medsebojnih odnosov (razmerij) z urejanjem 

struktur in procesov za čim boljše delovanje organizacije ter za doseganje izidov (ciljev). Pri 

tem je organiziranje proces urejanja organizacije, njegovega delovanja in razmerij med ljudmi 
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v organizaciji. Organiziranost se nanaša na stanje urejenosti, dejanske ali želene. 

Organiziranost mora biti usklajena z drugimi sestavinami politike organizacije, predvsem s 

cilji in načini za doseganje ciljev, bodisi z vodili in pravili ciljnega obnašanja bodisi s 

strategijami v razmerah večjih sprememb. Tedaj se tudi strukture organiziranosti bolj 

spreminjajo. Še bolj pa se morajo spreminjati ostale strukture, npr. struktura sredstev, 

struktura kadrov in znanja, struktura storitev itd. Strukturo organiziranosti zasnuje 

management za učinkovito in uspešno delovanje organizacije ter je formalizirana. Poleg 

formalne obstaja tudi večinoma še neformalna struktura, ki jo pogojujejo interesna razmerja 

sodelavcev (Kralj 2005, 423). 

Strukture organizacije so raznovrstne kombinacije sestavin v organizaciji, ki povezane tvorijo 

organsko celoto (sistem) in so medsebojno odvisne. Vedeti moramo, da je v organizaciji cela 

vrsta struktur in da je pravilneje govoriti o organizacijskih strukturah (strukturah organizacije) 

za razliko od strukture organiziranosti, ki je ena od teh struktur. Tako npr. obstajajo strukture 

organiziranosti, strukture sredstev, strukture virov, strukture obveznosti do virov (v financah), 

strukture kadrov, strukture postopkov (procesov), strukture učinkov (proizvodov), strukture 

tržišč, strukture informacij ipd. (Kralj 2005, 419). 

Strokovna terminologija je dokaj neenotna; za organizacije se na primer uporabljajo tudi drugi 

pojmi, kot je organizacija ali urejenost, pa tudi členjenost. Tavčar (2002, 166) navaja, da 

urejenost organizacije v tradicionalnem pomenu obsega členjenost (strukturo) organizacije, to 

je razporeditev pristojnosti in odgovornosti ter delitev dela v organizaciji. Širše pojmovanje 

urejenosti po njegovem obsega še obvladovanje procesov, to je poteka osnovnih dejavnosti 

organizacije, in sisteme, vsebinska pravila obnašanja, ki prežemajo organizacijo. Najširše 

pojmovanje urejenosti obsega povezovanje posameznikov, skupin in organizacij. Urejenost 

naj bo skladna in sinergična sestavina strategije za doseganje ciljev v okviru temeljne, 

razvojne in tekoče politike organizacije. 

Biloslavo (2006, 27) navaja, da urejenost zadev obsega tudi organiziranje urejenosti 

organizacije (pristojnosti in odgovornosti, delitev dela), učinkovitega izvajanja osnovnih 

dejavnosti organizacije (procesov), določanje obveznih pravil delovanja za vse v organizaciji 

(sistemi) ter oskrbovanja organizacije s sredstvi (materialnimi, nematerialnimi) za delovanje. 

Skratka oblika urejenosti je procesna urejenost, ki praviloma deluje na projektni osnovi. 

Obnese se zlasti v organizacijah, ki opravljajo svojo dejavnost v obliki projektov (velikih 

naročil, notranjih projektov za ustvarjanje novih temeljnih zmožnosti ipd.). Za to obliko je 

potrebno zahtevno razporejanje strokovnjakov po procesih oziroma projektih ter spodbuden in 

učinkovit sistem obračunavanja in nagrajevanja. 

Struktura organiziranosti je izid organiziranja in odseva statistični vidik organiziranosti 

odnosov med nosilci organizacijskih nalog. Cilji organizacije naj bi oblikovali njeno 

strukturo. Struktura organiziranosti je sredstvo za uresničevanje ciljev. Ker se ti cilji s časom 

spreminjajo, naj bi strukture organiziranosti prilagajali spremenjenim ciljem. Strukturo 
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organiziranosti oblikujejo naloge, nosilci nalog in njihova medsebojna razmerja. Struktura 

organiziranosti je formalen sistem razčlenitve in razporeditve delnih nalog po izvajalcih in 

organizacijska ureditev njihovih medsebojnih odnosov v celotni organizaciji. Prikažemo jo z 

organizacijsko shemo. Na organiziranje struktur vplivajo notranji in zunanji dejavniki (npr. 

vrednote, tržišče, tradicija, velikost, lokacija, uporabljena tehnologija, kadrovska struktura, 

program izdelkov ipd.). Temeljna cilja pri strukturiranju organizacijske zgradbe sodobnih 

organizacij sta stabilnost in fleksibilnost (Ivanko 2002, 411–413). 

Z vidikom centralizacije oziroma decentralizacije nalog v organizaciji oziroma odnosom med 

delom in celoto je Ivanko (2002, 418) prikazal naslednje temeljne tipe struktur 

organiziranosti: funkcijsko, produktno (divizijsko, panožno), matrično, trapezoidno, mrežno 

in virtualno ter procesno. 

- Funkcijska struktura organiziranosti je centralizirana in oblikovana na zahtevi, da se dela 

in naloge ene poslovne funkcije organizirajo na enem mestu oziroma pod pristojnostjo 

enega vodje. V tej vrsti organiziranosti, ki je tradicionalna oblika za večino izdelanih in 

procesnih gospodarskih družb, običajno ni posebej ločenih funkcij projektov ali njihove 

organiziranosti. 

- Produktna struktura organiziranosti je decentralizirana in temelji na zahtevi, da morajo 

biti posamezne funkcije organizirane decentralizirano na ravni proizvodnega programa ali 

panoge znotraj proizvodne organiziranosti. 

- Matrična struktura organiziranosti je svojska kombinacija funkcijske in produktne 

organiziranosti, ki temelji na večkratni pomoči in pristojnosti v organizaciji. Ta struktura 

je v stalnem porajanju projektov bistvena; medtem ko z njo razrešujemo probleme, se 

porajajo novi. To se kaže predvsem kot dvojnost poročanja in odgovornosti. 

- Trapezoidna struktura organiziranosti je sestavljena iz dveh ravni, to je strateške in 

operativne, ki ju sestavljajo strateški in operativni delovni timi. Trapezoidna struktura 

organiziranosti je nastajala v več razvojnih stopnjah in oblikah organiziranosti. Prva 

razvojna stopnja zajema tako imenovano deteljičasto obliko, druga predstavlja 

organiziranost v obliki satovja, v naslednji razvojni stopnji pa je prešla v obliko 

trapezoidne organiziranosti. 

- Mrežno strukturo organiziranosti oblikujejo samostojne organizacije, ki sodelujejo pri 

proizvodnji kompleksnega izdelka ali storitve. Dinamična mreža je razmeroma nova 

oblika strukture organiziranosti. Značilnost te strukture je, da je v resnici nevidna. Bistvo 

te strukture so povezave organizacij, ki sodelujejo pri proizvodnji kompleksnega izdelka, 

storitve ali projekta preko računalnikov. V dinamično strukturo so povezani vsi v 

uresničevanje zahtevanega projekta vključeni udeleženci. 

- Virtualna struktura organiziranosti je svojska oblika mrežne organiziranosti, ki povezuje 

večje število samostojnih organizacij pri proizvajanju virtualnih izdelkov ali storitev. 

Virtualno organiziranost omogoča sodobna informatika.  
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- Procesno strukturo organiziranosti oblikujejo procesi kot procesni timi in tudi drugi 

udeleženci organizacije. V procesih tako delujejo multidisciplinarni timi, ki so naravnani 

na naročnika  (odjemalca) in niso podrejeni funkcijam. Za posamezni proces v celoti 

skrbi t. i. skrbnik, ki je bodisi posameznik bodisi skupina. 

2.5.3 Projekta struktura organiziranosti 

Projektna struktura organiziranosti se je pojavila kot oblika organizacijske strukture v ZDA 

konec šestdesetih let prejšnjega stoletja. V organizacijski literaturi je običajno opredeljena kot 

začasna organizacijska oblika in se kot takšna uporablja za izvedbo posamezne naloge ali 

projekta. Ideja projektne organiziranosti je zbrati najboljše strokovnjake v organizaciji za 

razrešitev določene kompleksne naloge v okviru določenih stroškov, v določenem času in ob 

določeni kakovosti. Ko je projekt končan, je projektni tim praviloma razpuščen. Zaradi tega 

projektno organiziranost označijo kot fleksibilno obliko organiziranja, s katero se v 

organizacijah lahko hitro prilagajajo spremembam v njihovem okolju. Najvišje razvita 

projektna struktura organiziranosti je čista projektna organiziranost, ki jo v organizacijah 

uporabljajo predvsem za izvedbo velikih in zapletenih projektov. V poslovnem ravnanju je 

zelo malo organizacij, v katerih bi za svoje delovanje uporabljali projektno strukturo 

organiziranosti kot primarno obliko organiziranosti (Potočnik 2007, 18). 

V večini organizacij imajo namreč stalno organizacijsko strukturo. Vsako uvajanje projektne 

organiziranosti pomeni za obstoječo organizacijsko strukturo novo razsežnost. Projektna 

organiziranost pomeni samostojno organizacijsko strukturo z različnimi pojavnimi oblikami. 

Organiziranje projektov predstavlja zavestno dejavnost oblikovanja organizacijske strukture z 

namenom doseganja projektnih ciljev in obsega, poleg oblikovanja projektne organizacijske 

strukture, tudi oblikovanje organiziranosti projekta. Organiziranje projektov lahko opazujemo 

z dveh vidikov. Prvi vidik predstavlja oblikovanje projektne organizacijske strukture, ki 

ustreza na eni strani strategiji in ciljem organizacije, na drugi strani pa obstoječim danostim 

organizacijske strukture v organizaciji. Drugi vidik organiziranosti projekta predstavlja 

oblikovanje poslovno-organizacijskega sistema medsebojne povezanosti in integriranosti v 

celoten managerski sistem organizacije (Kovač 2003, 26). 

Poznamo več pojavnih oblik projektne organizacijske strukture. V osnovi različne oblike 

projektnih struktur organiziranosti predstavljajo posamezne prilagoditve in izpeljanke med 

(Kovač 2003, 27): 

- izvajanjem projekta s pomočjo obstoječe strukture organiziranosti organizacije – to 

pomeni, da zaupamo izvajanje projektnih nalog sodelavcem brez posebnega oblikovanja 

projektne skupine in 

- oblikovanjem samostojne projektne strukture organiziranosti, ki predstavlja avtonomno 

strukturo v obstoječi strukturi organiziranosti. 
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Uvajanje čiste projektne organiziranosti v obliki časovno omejenih timov predstavlja bodočo 

smer nadaljnjega razvoja v strukturi organiziranosti organizacij. Zniževanje hierarhičnih ravni 

v organizaciji (ploska organiziranost – lean organisation) povzroči horizontalno porazdelitev 

odgovornosti na večje število sodelavcev. To izvedemo tako, da zadolžimo posameznega 

sodelavca za določeno nalogo – projekt (Kajzer 1998, 46–49). 

Za uvajanje tako imenovane projektne mreže potrebujemo določene predpogoje 

organiziranosti. Osnovni predpogoj je nedvomno organizacijsko okolje v organizaciji. Po 

mnenju Kajzerja (1998, 46–49) je uvajanje projektnega načina dela v birokratski organizaciji 

vselej tujek in bo to ostal tudi v prihodnje. Vse matrične, tenzorske in druge strukture 

organiziranosti, ki poskušajo razrešiti problem sožitja dveh (ali več) protislovnih pristopov, so 

se izjalovile, saj gradijo na protislovju »teoriji«. Posledice so očitne: projekt se zaduši v 

birokratski organiziranosti ali pa projektna organiziranost razruši birokratsko. Vendar pa 

doslej niti v organizacijski praksi niti v teoriji organizacije ni bil razvit model, po katerem bi 

se lahko kakršen koli projekt uspešno »vrasel« v birokratsko organiziranost. Birokratski 

organizacijski model je po svoji naravi alopoietski, fleksibilni organizacijski model pa je 

avtopoietski. Birokratski model je usmerjen v učinkovitost, temelji na nezaupanju ljudi in zato 

na predpisovanju, poslušnosti in profesionalni rutini. V nasprotju s tem je fleksibilni 

organizacijski model usmerjen v uspešnost, temelji na zaupanju ljudi in zato na emancipaciji, 

avtonomiji, na etiki in kulturi organizacije. Projekti so tako postali temeljno sredstvo 

organizacije, predstavljajo izjemno pomemben način ravnanja v organizaciji. 

Iz medsebojne primerjave med prednostmi in slabostmi matrične in čiste projektne 

organiziranosti ne moremo oblikovati končnega stališča o primernosti posamezne oblike 

organiziranosti. Kovač (2003, 27) na podlagi izkušenj povzema, da je čista projektna 

organiziranost z vidika učinkovitosti veliko primernejša od matrične. Novejše smernice 

poudarjajo oblikovanje strukture organiziranosti na podlagi projektnih timov, torej uvajanje 

čiste projektne organiziranosti z omejenim rokom trajanja. 

Struktura organiziranosti v organizaciji je pogosto omejena z razpoložljivostjo virov v spektru 

od čiste funkcionalne do čiste projektne organiziranosti in z množico matričnih struktur med 

obema skrajnostma. Na sliki (2) prikazujemo ključne, s projekti povezane značilnosti glavnih 

vrst organizacijskih struktur (PMBOK 2008, 28). 

Čista projektna organiziranost ni enostavno dosegljiva, vendar je lahko zelo koristno 

uporabljena v organizaciji, v kateri so projekti ustaljen način poslovanja. V tej vrsti 

organiziranosti je projektni tim običajno, stalno in multidisciplinarno jedro, ki se premika od 

enega do drugega projekta. Pomanjkljivost projektne organiziranosti se lahko odraža v tem, 

da razvijemo specialiste iz funkcij, ki postanejo managerji projekta, primanjkuje pa primernih 

specialistov. Ta oblika organiziranosti ima izrazite prednosti, da z njo natančno določimo in 

obvladujemo proračun projekta. Razviden je tudi strošek managerjev, ki je običajno v drugih 
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strukturah organiziranosti zaobjet znotraj skupnih organizacijskih stroškov (PMBOK 2008, 

28). 
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Slika 2: Organizacijska zgradba vpliva na projekt 

Vir: PMBOK 2008, 28. 

 

 

Slika 3: Čista projektna organiziranost 

Vir: PMBOK 2008, 28 
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Po pregledu spletne strani Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju 

(http://www.sou-info.si) se skladno s prikazanimi teorijami o strukturah organiziranosti 

nakazuje prevladujoča tipična funkcijska struktura organiziranosti, ki je prikazana na sliki (4) 

v nadaljevanju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Slika 4: Organizacijska shema Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju 

Vir: Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju 2010, 8. 
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poteku časa. Voditi pomeni tudi delati, da kdo ravna v skladu z določenim ciljem. Vodja je 

tisti, kdor kaj vodi (z zgledom ali nasveti). Vodja skrbi, da zadeva poteka po določenem 

načrtu. 

Kralj (2005, 443) navaja, da je vodenje ljudi ena od temeljnih nalog managerjev, ki morajo 

vplivati na zaposlene, jih usmerjati in motivirati, da ustrezno opravljajo svoje naloge ter z 

delom in poslovanjem dosegajo izide ter uresničijo cilje organizacije. V literaturi se včasih 

oporeka tej trditvi, češ da je vodenje pravzaprav voditeljstvo (leadership) in ločeno od 

managementa, da pa ga lahko podpira. Za uspešno vodenje poslov (npr. projektov) je treba 

znati voditi ljudi. Za uspešno vodenje ljudi pa je potrebno tudi voditeljstvo kot posebna 

sposobnost tistih, ki vodijo ljudi, da znajo pridobiti sodelavce in da so jim ti voljni slediti in 

delati z njimi in zanje. 

Možina (2002b, 499) navaja, da se vodenje razlikuje od managementa. Vodenje je sposobnost 

vplivati, spodbujati in usmerjati sodelavce k želenim ciljem. Vodenje ni enkratno dejanje, 

ampak je niz večjega števila dogodkov, ki se nanašajo na usmerjanje in spremljanje. Uspešen 

vodja sodeluje s člani skupine v ustvarjanju ugodnega ozračja za doseganje ciljev 

organizacije. Biti dober vodja ne pomeni vedno biti dober manager. Zaželeno je, da bi bilo 

oboje združeno v eni osebi, tj. v managerju. 

Robbins (2001, 320) pa ugotavlja, da to ni enakomerno porazdeljeno, saj pri ljudeh prevladuje 

ena ali druga značilnost, nikakor pa nista obe enakovredni. Značilnosti voditeljev naj bi bile 

npr. vizionarstvo, ustvarjalnost, prilagodljivost, inovativnost, pogumnost, praktičnost; voditelj 

je pobudnik sprememb in osebnostno močan. Managerje pa naj bi zaznamovale naslednje 

značilnosti: racionalnost, vztrajnost, realizem, analitičnost, strukturiranost, premišljenost, 

ugled in moč položaja. 

Možina (2002b, 500) opredeli tri oziroma štiri sestavine vodenja, ki so: vodja, skupina, 

posameznik in okolje v organizaciji. O vodenju lahko govorimo le, če kdo vpliva na druge 

tako, da delujejo. Sporazumevanje med vodjo in timom mora zadovoljiti obe strani. Vodenje 

opredeli tudi kot možnost spodbujanja in pripravljanja ljudi, da bi si želeli bojevati se za 

skupne cilje. Gre za to, da ljudi pripravimo, da hočejo delati tako, da bodo skupni cilji 

doseženi. 

Graham in Englund (2004, 187) pravita, da je najboljši vodja tisti, ki ima dovolj sposobnosti, 

da izzove ljudi, da delajo to, kar on želi, in dovolj samoomejevanja, da se ne vmešava 

medtem, ko to počnejo. 

S svojim obnašanjem in vedenjem mora vodja projekta vplivati na zagotavljanje in 

vzdrževanje visoko motiviranih članov projektnih skupin in s tem prispevati k uspešnemu 

izvajanju projekta. Njegov vpliv na motivacijski proces mora biti prisoten v vseh fazah 

projekta. Za pravilno izbiro in informiranost projektnih skupin skrbi v začetni fazi, v procesu 
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izvajanja mora spremljati delo in povratno informirati člane projektnih skupin o uspešnosti 

njihovega dela, ob zaključku projekta pa poskrbeti za priznanje učinkovitosti in dobro 

opravljenega dela na projektu (Likar et al. 2002, 10 in 16). 

Zelo razširjen je koncept situacijskega vodenja (Hershey in Blanchard 1988), ki izhaja iz dveh 

značilnosti ljudi. Prva je zmožnost – posameznik ima več ali manj znanja in sposobnosti ter 

bolj ali manj obvlada posamezne veščine. Druga je voljnost, zavzetost – posameznik je bolj 

ali manj voljan poprijeti za delo, uvesti spremembo, opraviti vse potrebno. Iz tega sledijo 

štirje tipi vedenja ljudi, ki jim kaže prilagoditi slog vodenja: najboljši so zmožni in voljni 

sodelavci; najmanj koristni za organizacijo so malo zmožni in malo voljni sodelavci; zmožne, 

vendar malo voljne sodelavce uspe sposoben vodja pridobiti in spodbuditi, da koristno 

delujejo za organizacijo; voljne, vendar še malo zmožne sodelavce dober vodja nenehno 

proučuje in usmerja, da bi postali bolj koristi za organizacijo (Tavčar 2002, 218). 

Projektno vodenje je uporaba znanja, veščin, tehnik in orodij v aktivnostih projekta za 

izpolnitev njegovih (projektnih) zahtev. Projektno vodenje realiziramo z uporabo in 

integracijo procesov projektnega vodenja; ti so: zagon, načrtovanje, izvajanje, spremljanje in 

nadzorovanje ter končanje. Projektni vodja je oseba, odgovorna za realiziranje ciljev projekta 

(PMBOK 2008, 8). 

Po PMCD (2002) metodologiji so potrebna znanja, ki jih mora imeti manager projekta za 

uspešno vodenje projektov, združena v devet področij. Če želimo uspešno izvajati vodenje 

projektov, moramo pri definiciji procesov projektnega vodenja uporabiti znanja z naslednjih 

področij: management celovitosti projekta, management obsega projekta, management časa v 

projektu, management stroškov projekta, management kakovosti projekta, management ljudi 

v projektu, management tveganj projekta, management oskrbe v projektu. Ta področja 

povezujejo procese s skupnimi lastnostmi. Ti procesi pripadajo različnim procesom 

managementa projekta (Heldman 2002, 43). 

Obstajajo tudi druge študije in raziskave, v katerih raziskovalci poskušajo identificirati 

kompetence, potrebne za managerje projekta. Učinkovit manager projekta je več, kakor na 

primer odličen inženir. Iz raziskav je razvidno, da tehnična znanja ne pomenijo tudi nujno 

uspešnega managerja projekta, čeprav gre za tehnični izdelek. Iz raziskav je poudarjeno, da je 

ključni dejavnik uspešnosti projekta entuzijazem managerja projekta. Gadeken (1997, 22–26) 

je prepoznal šest kompetenc, ki izstopajo pri managerju projekta: 

- prepoznavanje skrbništva in poslanstva – prepoznavanje samega sebe kot odgovornega 

za projekt; zaznavanje problemov ali drugih zadev z vidika poslanstva organizacije, 

- politični vidik – znanja o tem, kdo so najbolj vplivni udeleženci, kaj pričakujejo od 

projekta in kako z njimi ravnati, 

- razvoj odnosov – pomeni podrobnejše spoznavanje investitorja projekta, uporabnikov 

projekta, pogodbenikov in podpogodbenikov, 



 

23 
 

- strateški vpliv – zasnova koalicij in scenarijev za pomoč pri odpravljanju ovir in podporo 

vršnih managerjev, 

- ocenjevanje osebnosti – identifikacija posebnih interesov, motivov, prednosti in slabosti 

udeležencev, 

- usmerjenost k delovanju (akciji) – sprotna odzivnost na probleme in z občutkom na 

prioritetah. 

Te ključne kompetence, ki jih je raziskoval Gadeken (1997, 22–26), potrjujejo osnovno 

trditev, da tehnično znanje ni najpomembnejše za uspešen management projekta. Ugotovil je, 

da so tehnično znanje in izkušnje potrebne v ključnem (core) timu, vendar ne pri managerju 

projekta. Prednostna značilnost pri izbiri managerja projekta naj bo usmerjena k temu, kateri 

kandidati imajo ali lahko razvijejo kritične, voditeljske in managerske kompetence. 

2.5.5 Nadzorovanje 

Kralj (2001, 14; 2005, 466) navaja, da je nadzorovanje proces, v katerem ena ali več oseb 

pregleduje dosežek in ustrezno ukrepa. Nanaša se na presojanje pravilnosti poslovanja glede 

na zastavljene cilje in odpravljanje nepravilnosti. Temelji na nadzornih povratnih 

informacijah, delovnih navodilih in se uresničuje z izvedbo. V literaturi je za ta proces 

uporabljenih več izrazov s pomenskimi odtenki: nadzorovanje, nadzor, kontroliranje, 

presojanje, inšpiciranje ipd. 

Merjenje in presojanje sta predpogoja za obvladovanje organizacije kot temeljne naloge 

managerjev, vendar pa nobenega dogajanja v organizaciji ne moremo obvladovati, če ne 

vemo, kakšno  in kolikšno je. Merjenje oziroma presojanje in popravno ukrepanje sta torej 

nujni vsebini obvladovanja organizacije (Tavčar 2006, 471). 

Tekavčič (2002, 665–692) meni, da se merjenje in nadzorovanje nanašata na pridobivanje 

podatkov in informacij o uspešnosti poslovanja, ki so osnova za spremljanje strateških 

poslovnih odločitev. V organizacijah potrebujejo te podatke in informacije pri iskanju 

odgovorov na strateška vprašanja, kot tudi za spremljanje sprotnih, taktičnih in vnaprejšnjih 

odločitev. Informacije, s katerimi bi zagotavljali zanesljivo presojo uspešnosti poslovanja, naj 

bi bile kakovostne. Nove okoliščine poslovanja terjajo nove modele nadzorovanja uspešnosti 

poslovanja. Manj pomembni postajajo doslej uveljavljeni kazalniki poslovanja (predvsem 

finančni), narašča pa pomen nefinančnih kazalnikov. 

Trendi sodobnega razvoja nadzorovanja organizacije kot celote so lahko npr. tehnike TQM 

(Total Quality Management – management popolne kakovosti), management z »odprto 

knjigo«, analiza ekonomske dodane vrednosti (EVA – Economic Value-Added Analysis), 

kontrolni sistemi, s katerimi evidentiramo različne aktivnosti, potrebne za pripravo 

proizvodnih procesov in določitev stroškov za te aktivnosti (ABC – activity based costing), 
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Controling, Benchmarking (primerjalna/medorganizacijska ali medoddelčna presoja), Best 

Practices (metoda najboljših možnih ustaljenih načinov ravnanja) in BSC (The Balanced 

Scorecard – uravnoteženi sistem kazalnikov) (Bukovec 2004, 423–430). 

Tavčar (1997, 173–189) navaja, da je nadziranje izrazito pozitiven proces, s katerim merimo 

doseganje smotrov in ciljev v interesu vseh udeležencev organizacije. Zagotovo je slaba tista 

organizacija, v kateri je nadzorovanje sestavina prisile, manipuliranja, vohljaštva in tako 

naprej. Nadziranje je zbiranje in sporočanje informacij o uspešnosti in učinkovitosti delovanja 

organizacije odločevalcem, da ti primerjajo dosežene izide z načrtovanimi ter odločajo o 

morebitnih ukrepih. 

Nadzorovanje je izredno pomemben del vsakega projekta, saj v največji možni meri vpliva na 

porabljeni čas, stroške in kakovost. Vključuje zbiranje, registriranje in sporočanje informacij 

v zvezi z izvajanjem projekta, ki managerju projekta omogočajo, da na osnovi dobljenih 

informacij primerja dejansko stanje z načrtovanimi ter v primerih, ko pride do odstopanj od 

plana, z ustreznimi ukrepi popravijo odstopanje. Končni rezultat nadzorovanja so ukrepi, ki 

zagotavljajo načrtovano izvedbo. Ukrepi so odvisni od tega, kako velike so potrebe po 

ukrepih, in od zmožnosti za njihovo izvajanje (Donnelly, Gibson in Ivancevich 1998, 241). 

Nadzorovanje je tristopenjski proces usmerjanja napredka k ciljem, merjenje, kaj ni bilo 

narejeno, in uveljavljanje popravnih ukrepov za doseganje ali preseganje ciljev. Te tri stopnje 

– merjenje, vrednotenje (evalvacija) in popravki so opredeljeni kot (Kerzner 2003, 193): 

- Merjenje je določanje stopnje napredovanja k ciljem s pomočjo formalnih in neformalnih 

sporočil. 

- Vrednotenje (evalvacija) je določanje posledice in možnih načinov ravnanja ob 

zaznavnem odstopanju od načrtovane uspešnosti. 

- Popravki so izvajanje kontrolnih aktivnosti za popravljanje neželenih trendov ali dajanje 

prednosti zaželenim trendom. 

Manager projekta je odgovoren za snovanje in doseganje ciljev projektnega tima in ciljev ter 

smotrov organizacije (Kerzner 2003, 193). 

Nadzorovanje projekta pomeni vplivanje na dejavnike, ki povzročajo spremembe v projektu, 

in na obvladovanje vpliva zaradi teh sprememb. Z nadzorovanjem projekta zagotavljamo, da 

so vse zahtevane spremembe in priporočeni korektivni ukrepi obravnavani po predpisanem 

postopku v procesu celovitega nadzorovanja sprememb. Z nadzorovanjem projekta 

obvladujemo tudi dejanske spremembe, ko se pojavijo. Nadzorovanje projekta je integrirano z 

drugimi kontrolnimi procesi (npr. na področjih znanja, procesov, trženja ipd.). Ker se 

spremembam ne moremo izogniti (so neizogibne), je vedno nujna (obvezna) takšna ali 

drugačna vrsta procesa za njihovo nadzorovanje (PMBOK 2008, 119). 
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Najpogostejši tehniki za načrtovanje in nadzorovanje projekta sta PERT (Program Evaluation 

and Review Technique) in CPM (Critical Path Method) (Tavčar 2002, 410). 

PERT (Program Evaluation and Review Technique) je metoda za načrtovanje in 

nadzorovanje projektov. Razvili so jo leta 1958 v Združenih državah Amerike pri razvoju 

projekta rakete Polaris. Special project Office ameriške mornarice, svetovalno podjetje Booz 

Allen & co. Hamilton in Lockheed Missile Systems Division so s skupnim delom razvili to 

metodo. Hiter in zelo uspešen razvoj tega razsežnega in zapletenega projekta je povzročil, da 

so začeli to metodo uporabljati tudi na drugih področjih. V gospodarstvu in tudi v 

negospodarstvu so začeli z uporabo te metode kasneje. 

 

 

 

Slika 5: Mrežno planiranje (metoda PERT) 

Vir: Jovanović 2007/2008. 

Metoda je razmeroma preprosta v primerjavi z drugimi modeli operacijskih raziskav. Prav 

tako daje metodi PERT v praksi posebne prednosti. Možnosti njene uporabe so izredno 

široke, od raziskovalnega in razvojnega področja preko gradbenih in investicijskih projektov 

do načrtovanja gledaliških predstav in študijskih programov (Meredith in Mantel 2000, 307–

308). 

CPM (Critical Path Method), metoda kritične poti, izhaja, podobno kot metoda PERT, iz 

obvladovanja projektov. Projekt se pojavlja kot mreža podpornih aktivnosti z urejanjem in 

izvedbo. Urejanje se v tem primeru nanaša na seznam, popis, razpored, vozni red, plan, 

seznam ipd. Neizogibna je urejenost posameznih aktivnosti; medtem ko na primer ena 

aktivnost poteka, se naslednja ne more začeti, dokler prva ni dokončana. Načrt projekta je 

predstavljen kot mreža z naslednjim dogovorom: (1) vozlišče ali krog (activity-on-node AON, 

circle), ki predstavlja aktivnost, in (2) puščica (arrow, activity-on arrow AOA), ki povezuje 
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vozlišča oziroma sosednje aktivnosti. Aktivnosti vsebujejo potreben čas, sredstva in delovno 

silo. 

 

Slika 6: Metoda CPM (Critical Path Method) 

Vir: Baker 2004. 

Bistvena razlika med metodama je v tem, da pri metodi PERT uporabljamo verjetnosti 

izračun (Dilworth 2000, 521). 

2.6 Udeleženci projekta 

2.6.1 Opredelitev udeležencev v projektu 

Project Management Institute (PMBOK 2004, 24) opredeli udeležence (stakeholder) v 

projektu kot posameznike in skupine, ki so dejavno udeleženi v projektu in katerih interes bo 

prizadet z izvajanjem ali izvedbo projekta. Udeleženci lahko tudi vplivajo na cilje in rezultate 

projekta. PMBOK navaja naslednje vloge, ki se pojavijo pri vsakem projektu, ne glede na 

njegovo velikost in kompleksnost (PMBOK 2004, 24): ravnatelj projekta (project manager), 

naročnik (customer), organizacija, v kateri se izvaja projekt (performing organization), člani 

projektnega tima, pokrovitelj projekta, vplivne skupine ali posamezniki (influencers) in 

projektna pisarna (project office). Poleg ključnih vlog so navedeni tudi drugi različni 

udeleženci in njihove kategorije, notranjih in zunanjih, lastnikov ali vlagateljev, prodajalcev 

in pogodbenikov, članov projekta in družinskih članov, vladnih organizacij, medijev, 

navadnih državljanov in družbe na splošno. 

Verzuh (2005, 36) opredeli udeležence v projektu kot osebe ali skupine, ki pod vodstvom 

ravnatelja projekta dosežejo sporazum pri ciljih in omejitvah projekta, izdelajo strategije in 

načrte ter odobrijo predračun projekta. Udeležence razdeli na primarne in sekundarne 
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udeležence. Kot najpomembnejše primarne udeležence v projektu navaja: ravnatelja projekta, 

projektni tim, funkcijske ravnatelje, pokrovitelja in naročnika projekta. 

Verzuh (2003, 144–145) opredeli sekundarne udeležence kot udeležence, ki imajo lahko velik 

vpliv na končni rezultat projekta, vendar ne izvajajo nobenih neposrednih transakcij s 

projektom. 

Po Rozmanu (2004, 65) imamo pri projektu naslednje udeležence: naročnika projekta, ki je v 

podjetju ponavadi ravnatelj, pokrovitelja (botra) projekta, ravnatelja podjetja, usmerjevalno 

skupino, poslovno-funkcijskega ravnatelja, strokovne skupine, informacijsko-računalniško 

skupino, ravnalce skupine aktivnosti, ravnalce aktivnosti, izkazalce aktivnosti in pomožno 

osebje. 

2.6.2 Posamezni udeleženci 

Ravnatelj projekta 

Project Management Institute (PMBOK 2004, 26) opredeli ravnatelja projekta kot osebo, 

odgovorno za ravnanje projekta. 

Rozman (2004, 67) opredeli ravnatelja projekta kot osebo, zadolženo za ravnanje projekta, in 

v nadaljevanju še podrobneje opredeli njegovo vlogo v projektu. Ravnatelj projekta je ključna 

oseba v projektu in bistveno vpliva na učinkovitost projekta. Ravnatelj projekta je odgovoren 

za učinkovito ravnanje projekta ob čim boljši izrabi časa, zaposlenih in virov podjetja ter 

informiranje ravnatelja podjetja o stanju na projektu. Z ustrezno razdelitvijo nalog, 

usposabljanjem in motiviranjem članov tima ob zahtevani kakovosti in ceni projekta, ravnatelj 

projekta zagotavlja pravočasno izvedbo projekta. Z namenom večanja zadovoljstva naročnika 

projekta je odgovoren za svetovanje in sodelovanje z naročnikom projekta. Iz opisanega 

izhaja, da je ravnatelj projekta odgovoren podjetju, v katerem je zaposlen, naročniku projekta 

in projektnemu timu. 

Projektni tim 

Običajno si pod izrazom »tim« predstavljamo skupino ljudi, ki opravlja skupno delo. Tako je 

mogoče projektni tim opredeliti kot skupino, ki opravlja delo projekta (PMBOK 2004, 26). 

Verzuh (2005, 50) opredeli člane projektnega tima kot posameznike ali skupine, ki v projektu 

prispevajo svoj čas, spretnosti in napor. Poleg notranjih skupin, ki so na projekt razporejeni s 

strani podjetja, so to lahko tudi pogodbeniki, dobavitelji in celo stranke, ki imajo lahko 

znotraj projekta zadolžitve za izvedbo posameznih aktivnosti. 
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Projektni tim ali ekipa so neposredni izvajalci aktivnosti, ki lahko praviloma z ravnateljem 

projekta sodelujejo tudi v načrtovanju in kontroliranju projekta; vsekakor pa sodelujejo pri 

načrtovanju in kontroliranju aktivnosti, ki jih potem izvajajo (Rozman 2004, 69). 

Ravnanje projekta je uspešno le, če vsi člani projektnega tima dobro poznajo osnovne zahteve 

projekta, ki vključujejo (Kerzner 2001, 163): sodelovanje s stranko, usmeritve projekta, 

načrtovanje, kontrole in ocenjevanje projekta ter poročanje v projektu. Ker v splošnem 

posamezniki v timu ne posedujejo vseh teh lastnosti, morajo vsi člani skupaj delovati kot tim. 

Tak koncept timskega dela je vitalnega pomena za uspeh projekta. 

Poslovno-funkcijski ravnatelji 

Funkcijski ravnatelji so osebe, odgovorne za delovanje vzvodov oz. posameznih 

organizacijskih enot, zaradi česar imajo dolgoročno kontrolo nad zaposlenimi in drugimi viri 

v organizaciji. Funkcijski ravnatelji so prav tako vključeni v snovanje tistih politik v podjetju, 

ki imajo lahko vpliv na projekt. Zaradi navedenega je produktivno sodelovanje ravnatelja 

projekta s funkcijskimi ravnatelji pomembno za uspeh projekta. Zagotavljanje pravih ljudi v 

pravem času za izvajanje aktivnosti v projektu, pravočasno odločanje na podlagi informacij 

projektnega tima in vodenje ravnatelja projekta pri identifikaciji funkcijskih ravnateljev, ki so 

lahko udeleženci v projektu, so oblike pomoči, ki jo lahko funkcijski ravnatelji nudijo 

ravnatelju projekta (Verzuh 2005, 39). 

Pokrovitelj projekta 

Različni avtorji vlogo pokrovitelja projekta opredeljujejo podobno. Pokrovitelj projekta je 

posameznik ali skupina znotraj ali zunaj organizacije, v kateri se projekt izvaja in ki projektu 

zagotavlja finančne vire za projekt, v denarju ali stvareh (PMBOK 2004, 26). 

Rozman (2004, 66) opredeli pokrovitelje projekta kot osebe, skupine ali združbe, ki so 

zainteresirane za izvedbo projekta, čeprav v njem ne sodelujejo. Neposredno niso naročniki 

projekta, a so vključeni v financiranje projekta, pogosto tudi v usmerjanje projekta, saj od 

njega pričakujejo koristi. 

Pokrovitelj projekta je oseba s formalnimi pooblastili, ki je odgovorna za projekt. Položaj in 

odgovornost pokrovitelja v organizaciji je neodvisen od projekta. Pokrovitelj predstavlja 

povezavo med projektom in procesom odločanja v organizaciji, zaradi česar lahko uveljavlja 

svojo moč, ki jo ravnatelj projekta pogostokrat nima. Glavna prispevka pokrovitelja v 

projektu sta vpliv in moč, ki izhajata iz položaja v organizaciji. Zagotavljanje vidne podpore 

projektu, pomoč pri izdelavi matrike odgovornosti, pregled in odobritev naročila in načrta 

projekta, svetovanje ravnatelju projekta, nadzor in vzdrževanje prednosti projekta relativno na 
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druge projekte v organizaciji in pomoč ravnatelju projekta pri premagovanju organizacijskih 

ovir so najpogostejše naloge, ki jih opravlja pokrovitelj projekta (Verzuh 2005, 41). 

Naročnik projekta 

Naročnika projekta lahko opredelimo kot osebo ali organizacijo, ki bo uporabila izložke 

projekta. Nanj je treba gledati širše, saj je lahko naročnik tudi kupec končnega izdelka, ki se v 

okviru projekta razvije in pozneje proizvaja ter prodaja na trgu (PMBOK 2004, 24). 

Naročniki so lahko notranji in zunanji. V primeru zunanjih naročnikov je v okviru podjetja 

naročnik glavni ravnatelj projekta. Naročnik zlasti opredeli namen projekta in okvirno določi 

cilje in druge zanj pomembne zadeve (Rozman 2004, 66). 

Lock (2003, 15) opredeli naročnika kot osebo ali organizacijo, za katero se izvaja projekt. 

Čeprav se po navadi kot naročnik obravnava osebo ali organizacijo, ki plača za izvedbo 

projekta, je naročnik mnogokrat zastopan s strani uprave organizacije, ki sama izvaja projekt. 

Verzuh (2005, 42) označi naročnika projekta kot osebo, ki bo plačala projekt. Naročnik 

projekta ima glavno besedo pri opisu izdelka, proračunu projekta in določitvi kriterijev, ki 

opredeljujejo uspešnost projekta. 

2.7 Management projekta 

Management projekta vključuje identifikacijo zahtev, določitev jasnih in dosegljivih ciljev ter 

uravnoteženost kakovosti, namena, časa in stroškov. Vključuje tudi prilagajanje podrobnejših 

zahtev, planov in pristope za različne okoliščine in pričakovanja različnih udeležencev. Izraz 

management projekta je včasih uporabljen za opisovanje organizacijskega ali managerskega 

pristopa za management projektov (PMBOK 2004, 8). 

Management projektov je dinamičen proces nadzorovane in strukturirane uporabe ustreznih 

virov organizacije za doseganje sprememb. Sprememba je definirana z jasnimi cilji, ki 

predstavljajo strateške potrebe (Young 2001, 224). 

Management projektov je veda, ki združuje sisteme, tehnike in ljudi za končanje projekta 

znotraj zasnovanih ciljev (čas, denar in kakovost) (Baker in Baker 2000, 14). 

Projektni management pokriva cel nabor dejavnosti, od opredeljevanja do izvajanja projektov 

in njihove evalvacije, zato je ključen za doseganje poslovnih rezultatov. Povezanost s 

poslovnimi rezultati organizacije se izkazuje in udejanja preko managementa portfelja 

projektov in programa projektov ter managementa vrednosti. Projektni management se torej 

nanaša na doseganje poslovnih dosežkov s projekti, projekti pa so sredstvo, s katerim 

realiziramo strategije in razvojne cilje organizacije. Projekti so torej sredstvo, s katerim 
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realiziramo spremembe, projektni management pa je v svojem bistvu management sprememb 

(Žurga 2004, 49). 

V praksi se mnogokrat dogaja, da management projektov povezujejo le z izvajanjem 

projektov ali pa še z njihovim načrtovanjem. Vendar, če se pri managementu projektov 

osredotočimo zgolj na njegov izvajalski del, potem nas zanima le, da je projekt izveden 

pravočasno, v okviru odobrenih sredstev in da je realiziran njegov namen. Povezanost z 

dosežki in razvojem organizacije v tem primeru ni pomembna, s čimer pa management 

projektov izgubi svoj pomen. Na projekte v organizaciji je nujno treba gledati širše: o 

managementu projektov govorimo kot o managementu projektov organizacije. Koristi (in 

zahteve) projektov izhajajo iz strategije organizacije; povezava med strategijo projekta in 

poslovno strategijo je zatorej ključnega pomena (Morris 2003, 81–87). 

Management projektov lahko opredelimo kot povezanost načrtovanja, organiziranja, vodenja 

in nadziranja virov organizacije znotraj časovno omejenega obdobja za doseganje 

specifičnega namena oziroma cilja. Pri managementu projekta se uporablja sistemski pristop s 

tem, ko je osebje iz funkcij »vertikalna hierarhija« začasno dodeljeno specifičnemu projektu 

»horizontalna hierarhija«. Namen managementa projektov je nadzor nad viri organizacije pri 

izvajanju aktivnosti znotraj danih omejitev, kot so čas, stroški, učinki, in ob upoštevanju 

potrebe po ohranitvi dobrih odnosov s koristnikom učinka projekta (Kerzner 2003, 5). 

 
 

Slika 7: Grafična ponazoritev managementa projektov 

Vir: Kerzner 2003, 5. 

Dobri odnosi s koristnikom (kupec/odjemalec/investitor) so ena izmed najvažnejših sodil 

uspešnosti projekta. Stroški ohranitve obstoječega kupca/odjemalca so praviloma kar 

nekajkrat nižji od tistih, ki nastanejo pri iskanju in pridobivanju novega (Kotler 1996, 47). 
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2.8 Povzetki raziskav s področja managementa projektov v Republiki Sloveniji 

Začetek pospešenega, in lahko trdimo tudi sodobnega, razumevanja teorije in prakse 

managementa projektov v Republiki Sloveniji pomeni leto 1970. Pred letom 1970 v 

vzajemnem katalogu (COBISS) lahko sicer zasledimo več kot 300 zadetkov s ključno besedo 

projekt, vendar zgolj desetino del, ki so s področja uvajanja metod in tehnik managementa 

projekta. Prvi avtorji del s področja managementa projektov pri nas v začetku 70. let 

prejšnjega stoletja so bili: Anton Hauc, Franjo Perič, Andrej Škarabot, Rudi Rozman, Štefan 

Ivanko, Štefan Kajzer, Ferdinand Marn idr. (Kovač 2007, 12–13). 

Poslovno in družbeno okolje, v katerem danes delujejo organizacije, sta se v zadnjih 

desetletjih močno spremenila. Novo stanje, izoblikovano kot odgovor na tranzicije sprememb 

in prilagajanje hitro spremenljivim tržnim razmeram po vključitvi Slovenije v EU, pa tudi 

prej, od organizacij terja posebno, spremenjeno razmišljanje o njihovem razvoju in obstoju. 

Zaradi omenjenega postaja njihovo ravnanje v močno spremenjenih razmerah vse težje in 

zanimanje za spremenjene načine razvoja vse večje. V državah, regionalnih, občinskih in 

podjetniških razvojnih programih, zasnovanih na podlagi strateških namer, pa je predvideno 

njihovo izvajanje prav s projekti (Kuhl 2005, 5). 

Lukin (2002, 87–89) je leta 2000 izvedel raziskavo o stanju managementa projektov v 148 

slovenskih podjetjih in drugih organizacijah. V njej je ugotovil, da se projekti vsaj občasno 

pojavljajo v skoraj celotni anketirani populaciji podjetja in organizacij (okoli 99 % vzorca). 

Pri večini se pojavljajo istočasno na več področjih; najpogosteje na področju investicij, 

nekoliko manj na področju informatizacije, raziskav in razvoja, novih izdelkov in storitev, 

kakovosti, še nekoliko manj na področju osvajanja tržišč, vzdrževanja, usposabljanja, novih 

tehnologij, najmanj pa na področju uvajanja inovacij, kadrovanja in ukinjanja proizvajanja. 

Večina (več kot 80 %) projektov ima identificiran cilj, ki je konkretno načrtovan izid, le 

polovico teh ciljev pa lahko ob koncu projekta ovrednotijo. Polovica vseh projektov ima cilje, 

ki so zasnovani na osnovi strategije organizacije. V približno polovici organizacij imajo 

delovno mesto manager projekta/vodja projekta, status katerega je v več kot polovici podjetij 

vsaj izenačen s statusom poslovno-funkcijskega vodje. Raven formalne izobrazbe managerja 

projektov je izredno visoka, saj jih ima skoraj 85 % vsaj visoko strokovno izobrazbo. Večina 

od njih pridobiva dodatna znanja s področja managementa projektov tako, da se 

samoizobražujejo in se udeležijo seminarjev. Skoraj tri četrtine respondentov ocenjuje, da 

vršni management dejansko podpira management projektov, pri čemer je dejanska podpora 

ocenjena kot redna ali pogosta v skoraj 90 % odgovorov. Računalniške programe za 

management projektov uporablja približno 15 % organizacij (večinoma MS Project), v 

nadaljnjih 15 % organizacij pa uporabljajo druge računalniške programe (Microsoft Word, 

Excel ipd.) kot orodje pri izvajanju projektov. Skupna ocena iz raziskave o uvajanju 

managementa projektov v slovenske organizacije kaže, da to izredno ugodno vpliva na 

poslovanje organizacij, saj so skrajšanje časa izvedbe, zmanjšanja stroškov, večjo kakovost, 
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optimalno razporejanje zaposlenih, povečanje obsega poslovanja, pridobivanje znanj in 

izkušenj ter boljše izvajanje strategij organizacij anketiranci prepoznali kot poslovno ugodne 

in vplivne učinke v večini organizacij v zelo visokem deležu (odstotku). 

Naslednja raziskava je bila opravljena leta 2001 v 109 največjih podjetjih v Sloveniji (Hauc, 

Kovač in Vrečko 2002, 10–18). Iz navedene raziskave lahko ugotovimo zelo visoko stopnjo 

prisotnosti projektnega načina dela v slovenskih organizacijah. Ugotovili so relativno visoko 

stopnjo vključenosti vršnega managementa v proces odločanja o izvajanju projektov. Iz izidov 

lahko razberemo zelo nizko stopnjo formalizacije projektnega načina dela v slovenskih 

organizacijah. To pomeni, da se uporablja management projektov za izvajanje posameznih 

projektov. Torej je management projektov zelo slabo integriran v obstoječo organiziranost 

organizacij z vsemi elementi formalizacije. Ugotavljajo, da je najpomembnejša oblika 

organiziranosti projekta v organizaciji projektni tim (76 %). V večini vprašanih organizacijah 

ne uporabljajo štabne oblike projektne organiziranosti. Ugotavljamo, da avtorji v tej raziskavi 

niso spraševali po obsegu usposabljanja in izobraževanja ter o materialnem in nematerialnem 

motiviranju izvajalcev projektov ter o njihovem morebitnem pozitivnem vplivu na uspešnost 

realizacije projektov. 

Na področju projektnega managementa v slovenski javni upravi je v začetku leta 1999 

Ministrstvo za notranje zadeve (Urad za organizacijo in razvoj uprave) vsem ministrstvom, 

njihovim organom v sestavi, vladnim službam in upravnim enotam posredovalo vprašalnik, 

katerega namen je bil pridobiti generalno sliko o obsegu projektnega dela v državni upravi ter 

o potrebah in interesu državnih organov na tem področju. Iz prejetih odgovorjenih 

vprašalnikov iz okoli 46 % državnih organov ni bilo mogoče sklepati na celovito stanje na 

področju projektnega dela v slovenski državni upravi. Pri nekaterih državnih organih je bil 

izkazan precejšen obseg projektnega dela, pri nekaterih pa projektnega dela skorajda ni bilo 

oziroma je obstajalo sorazmerno majhno število nalog, ki so jih izvajali na projekten način. V 

veliki večini primerov je bil močno izražen interes po usposabljanju in izpopolnjevanju za 

področje projektnega dela. Iz posredovanih mnenj in predlogov pa je bila razvidna močna 

potreba po organiziranem vodenju skrbništva metodologije vodenja projektov v državni 

upravi, njenem uvajanju ter skrbi za njen nadaljnji razvoj in operacionalizacijo (Žurga 2003, 

42). 

Naslednjo raziskavo o managementu projektov v slovenski javni upravi je opravil Logar 

(2001) v drugi polovici leta 2000. Anketni vprašalnik je bil posredovan vsem ministrstvom, 

organom v sestavi, vladnim službam in upravnim enotam in so bili usmerjeni na višje upravne 

delavce na najbolj odgovornih mestih. Izpolnjene vprašalnike je posredovalo 336 višjih 

upravnih delavcev iz skoraj vseh ministrstev, vladnih služb in upravnih enot. Glavne 

ugotovitve iz raziskave so:  

- naloge vodenja in sodelovanja v projektnih skupinah predstavljajo okoli 19 % vseh nalog, 

kar kaže na to, da se večina nalog izvaja na neprojekten način;  
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- management projektov se v državni upravi že uporablja kot tehnika dela parcialnih 

enkratnih nalog, predvsem s področja razvoja informacijske tehnologije; 

- vršni management ne podpira dovolj uporabe managementa projektov in ga tudi premalo 

načrtno in aktivno uvaja v procese dela;  

- ključni problem pri uvajanju managementa projekta je organiziranost državne uprave in 

ustrezna umestitev projektne organiziranosti v obstoječo strukturo organiziranosti  

- vodje projektov nimajo vseh potrebnih pristojnosti za učinkovito vodenje projektov, kar 

izhaja iz neustrezne strukture organiziranosti, s katero ni ustrezno razrešeno medsebojno 

prepletanje funkcionalnega in projektnega načina obvladovanja organizacije.  

Raziskava je pokazala, da se management projektov uporablja predvsem kot metoda in 

tehnika, ki zagotavlja izvajalsko učinkovitost. Kot sredstvo za doseganje strateških in 

razvojnih ciljev pa v državni upravi še ni našlo ustrezne aplikacije. 
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3 OPREDELITEV PROJEKTNE PISARNE  

Kako lahko sploh definiramo projektno pisarno? To je organizacijska enota, ki ponuja 

administrativno, informacijsko, svetovalno, metodološko, izobraževalno, tehnično in 

operativno podporo projektnemu managementu. Izvaja tudi neodvisne analize projekta, ki so 

lahko podrobne ali pa na ravni celotnega portfelja projektov. Gre za center, kamor se stekajo 

vsi podatki in so v njem arhivirani. To so na primer informacije o pomembnosti in trajanju 

projekta, stroških in sodelujočih na projektu (Premec 2002, 14). 

Crawford (2002, 2–3) pravi, da je projektna pisarna strokovni servis in pomoč ravnatelju 

projekta, lahko pa tudi nadzoruje in usmerja skupine pri poslovnem in izvedbenem 

koordiniranju ter deluje kot podpora uporabniku projekta. Med njene zadolžitve lahko 

prištejemo: 

- ugotavljanje, evidentiranje in nadzorovanje sprememb, 

- spremljanje in evidentiranje časa ter obremenjenosti virov, 

- spremljanje in evidentiranje dejanskih časov ter stroškov, 

- analiziranje stanja oz. odmikov ter pripravljanje poročil, 

- oblikovanje in zbiranje predlogov za obvladovanje tveganj, 

- strokovna pomoč ravnatelju projekta, vodjem faz in projektnim timom, 

- arhiviranje vseh podatkov o projektnem delu (projektna dokumentacija, projektne mape, 

načrti, pogodbe, ponudbe, zapisniki sestankov, opisi, zahteve, računi itd.), 

- oblikovanje in ažuriranje baze podatkov o razpoložljivih kadrih, 

- posredovanje informacij (znanja) o procesih, standardih in metodologijah (v bistvu gre za 

oblikovanje in razvoj standardnih postopkov), 

- nadzor nad kakovostjo projekta in postavljanjem časovnih tokov, 

- usposabljanje in svetovanje izvajalcem posameznih aktivnosti projektov, 

- pomoč ostalim uporabnikom pri uporabi programskih orodij za obvladovanje projektov 

(npr. MS Project). 

Uporabniki storitev projektne pisarne v organizacijskem sistemu so predvsem uprava, 

ravnatelji poslovnih funkcij (direktorji sektorjev in vodje oddelkov), projektni ravnatelji, v 

nekoliko manjšem obsegu pa tudi drugi udeleženci v projektih. Kolikšen je njen pomen, je 

seveda odvisno od več dejavnikov. To so: velikost in dejavnost organizacije, organizacijska 

struktura, razvitost projekta ravnanja, obseg, zahtevnost in število projektov, razpoložljivost 

kadrov itd. (Block in Frame 1998, 75). 

Projektna pisarna predstavlja formalno in centralizirano kontrolo med managementom 

organizacije in projektnim managementom. Pogosto sodeluje pri projektih, ki imajo 

pomemben vpliv na poslovanje organizacije, saj olajša spremljanje vseh tekočih aktivnosti. 

Organizira se lahko za pomoč posameznim projektom  ali pa skupini projektov. Omogoča 

prenos znanja znotraj projektnega tima in med posameznimi projektnimi skupinami, saj ima 
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pregled nad vsemi projekti, ki se izvajajo v organizaciji. Na ta način odkriva probleme, ki so 

že nastali ali pa se obetajo, in nanje pravočasno ukrepa z iskanjem rešitev. Dejstvo je, da 

projektna pisarna prinaša koristi celotni organizaciji, še posebej ravnateljem projektov in 

članom projektnega tima, ter seveda naročnikom oz. uporabnikom, ki jim je projekt namenjen 

(Block in Frame 1998, 75). 

Projektna pisarna naj bi poenotila pristope načrtovanja in vodenja projektov, kar pomeni 

večjo uspešnost za organizacijo. Ravnateljem in članom projektne skupine nudi mentorstvo, 

svetovanje, usposabljanje, izobraževanje ter tako skuša postaviti standarde projektnega 

ravnanja. Pomembno je, da dobro pozna in razvija centralni informacijski sistem za projektno 

vodenje, saj je to podlaga za izgradnjo baze znanja o dobrih praksah na projektih. Ti podatki 

so v veliko pomoč ostalim udeležencem v projektnih timih (pri izvajanju, kontroliranju, 

zaključevanju in analiziranju projekta) (Block in Frame 1998, 75). 

Pristojnosti in odgovornosti projektne pisarne morajo biti opredeljene v poslovniku, ker ne 

gre zgolj za pisarniško podporo in nadzorni organ. V večini primerov sama ne vodi projektov, 

temveč samo svetuje pri ravnanju in opravlja informacijsko delo. Pomembno je torej, da 

projektne skupine ne enačimo s projektnim ravnanjem, saj običajno zgolj olajšuje in omogoča 

izboljšano delovanje projektov, ravnatelj projekta pa nosi obveznost do naročnika glede 

funkcionalnosti in ciljev projekta. Lahko bi rekli, da projektna pisarna s pomočjo koordinacije 

in kontrole aktivnosti predstavlja oporo projektu, na katero se lahko projektni ravnatelj zanaša 

(Melymuka 1999, 44). 

Teoretično je projektna pisarna tisto središče v organizaciji, ki razpolaga z vsemi podatki 

glede omejitve s časom, proračunom in člani projektnega tima. Na ta način pristojne prisili k 

odločitvi o prioritetah izvedbe projektov. Vodilni določijo, kateri projekti so strateško 

pomembni, kateri dobijo več virov, natančneje planiranje, koordiniranje in izpeljavo. 

Posledica je, da se več projektov konča pravočasno in v okviru proračuna (Melymuka 1999, 

44). 

3.1 Zaposleni v projektni pisarni 

Glede na to, da sta pomen in vloga projektne pisarne v podjetjih različna, se razlikujejo tudi 

njene funkcije, posledično pa seveda še kadrovska zasedba članov. Slednja lahko vključuje 

strokovnjake različnih strok in profilov. Najpogostejša dela članov projektne pisarne glede na 

njihovo vlogo so (Burger 2005, 40): 

- vodja projektne pisarne: komuniciranje z vodstvom organizacije ali projekta, delegiranje, 

koordiniranje dela in odločanje o izvajanju nalog v projektni pisarni, svetovanje vodstvu;  

- organizator oz. koordinator projekta: planiranje projekta in svetovanje pri planiranju, 

spremljanje izvajanja aktivnosti na projektu, analiziranje in pripravljanje poročil o 

izvedbi projekta, skrb za sistem kakovosti; 
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- administrativni strokovnjak: vzdrževanje projektne dokumentacije in arhiva projektov 

(npr. varnost in zaščita projektne dokumentacije, klasificiranje), komuniciranje; 

- pravni strokovnjak: proučevanje in spremljanje zakonskih predpisov in podzakonskih 

aktov na področju dejavnosti organizacije, pripravljanje pogodb za projekt in izvedba 

posameznih nalog projekta, skrb za legalnost izvajanja posameznih procesov projekta, v 

multinacionalnih organizacijah pa tudi skrb za spoštovanje različnih pravnih redov; 

- operativni finančni strokovnjak: skrb nad finančnim delom projektnega sistema, 

analiziranje in poročanje o planiranih in porabljenih finančnih sredstvih (proračun) ter 

prihodkih projekta, posledično tudi o uspešnosti projekta (dobiček ali izguba); 

- strokovnjak za naročila in nabavo oziroma za razpisne postopke: pripravljanje razpisne 

dokumentacije, iskanje dobaviteljev in kooperantov, izvajanje naročil v skladu z 

nacionalnimi zakoni in pravili mednarodnih finančnih institucij; 

- strokovnjak za ravnanje s tveganji: obvladovanje tveganj projektov ter skrb za sistem 

upravljanja tveganj, svetovanje vodstvu glede upravičenosti investicije; 

- strokovnjak za informacijsko podporo: svetovanje in sodelovanje pri implementaciji 

informacijske tehnologije, svetovanje pri upravljanju in posredovanju informacij; 

- programsko-projektni presojevalec: analiza ustreznosti dokumentiranja projektnega 

vodenja in svetovanja o korekturnih ukrepih, vzdrževanje standardov projektnega 

ravnanja v celotni organizaciji (to je pomembno pri velikih multinacionalnih okoljih ali 

korporacijah); 

- strokovnjak za različna tehnična področja projekta: svetovanje vodstvu podjetja in vodji 

projektne pisarne na specialističnih tehničnih področjih projekta. 

Tako obsežna sestava projektne pisarne je značilna predvsem za velike organizacije z velikim 

številom projektov, ki so tudi bolj kompleksni. Običajno zaposluje projektna pisarna samo 

vodjo, ki v celoti organizira delo na projektih, poleg tega pa še kakšnega administrativnega 

sodelavca. Manj kot je zaposlenih, več operativnih zadolžitev mora opraviti vodja. Zaposlitev 

vseh navedenih kadrov bi povzročila precej visoke stroške, zato se navedene zadolžitve 

razporedijo med obstoječe sodelavce projektne pisarne ali pa jih  izvajajo zaposleni v ostalih 

oddelkih (Burger 2005, 41). 

Med vsemi navedenimi člani projektne pisarne ima najpomembnejšo vlogo vodja projektne 

pisarne, ki je hkrati koordinator dela v njej in posledično tudi nosilec odgovornosti za njeno 

delo. Običajno postane vodja projektne pisarne kar pomočnik direktorja ravnanja projektov, 

saj mora imeti dovolj vpliven položaj in moč v organizaciji. Njegova glavna zadolžitev je, da 

organizira in vodi delo projektne pisarne, razporeja delavce na projekte, nadzoruje njihovo 

delo in usklajuje načrtovani obseg zadolžitev. Pomembno je, da svetuje pri pripravljanju 

poročil o napredku projekta in oblikuje predloge za odpravo ali vsaj zmanjšanje zamud pri 

izvedbi projekta. Obveščati mora ravnatelje o zamudah pri uresničevanju planov, analizirati 

tveganja in podati predloge za korekturne aktivnosti. Nujno je, da pridobi informacije o 
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projektih iz drugih oddelkov organizacije, saj mora v plane vnašati podatke o dejanskem 

napredovanju podprojektov ter pripraviti kontrolna poročila za projektne ravnatelje. Pri 

integriranih poročilih, ki so podlaga za najem posojil za izvedbo projekta, mora sodelovati 

tudi s finančnimi strokovnjaki. Naloga vodje projektne pisarne je tudi, da analizira projektni 

način dela v organizaciji ter predlaga korekcije in dopolnitve, kar pripomore k oblikovanju 

enotne metodologije in modelov za ravnanje projektov. To posledično pomeni, da skrbi za 

stalno izobraževanje sistema spremljanja in poročanja o projektih ter sistema zagotavljanja 

kakovosti (Burger 2005, 41). 

3.2 Vzpostavitev  projektne pisarne  

Vodstvo podjetja je tisto, ki sprejme sklep o ustanovitvi projektne pisarne, ki ji je treba 

zagotoviti ustrezen položaj v organizacijski strukturi organizacije. Če ni popolne podpore pri 

najvišjem vodstvu, tako pri sami vzpostavitvi projektne pisarne in tudi njenemu nadaljnjemu 

razvoju, ta še zdaleč ne bo zaživela v polni meri. Celovita strategija vzpostavitve projektne 

pisarne naj bi temeljila na kratkoročnih in dolgoročnih ciljih. Kratkoročno mora projektna 

pisarna poiskati rešitve za trenutne probleme ravnanja projektov, pomagati vsem projektom v 

zagonski fazi in pomagati projektnim ravnateljem, ko jo potrebujejo. Dolgoročno pa mora 

projektna pisarna slediti postavljeni viziji razvoja, oblikovati primerno organizacijo za 

projektni način dela in pomagati pri oblikovanju projektnemu delu naklonjene kulture 

organizacije (Korber 2005, 24). 

3.2.1 Postopek in faze vzpostavljanja projektne pisarne 

Scotto (2000, 94–95) ugotavlja, da obstajata dve možnosti vzpostavitve projektne pisarne, in 

sicer na nevsiljiv in vsiljiv način. Nevsiljiv način temelji na prikazu delovanja projektne 

pisarne, ki jo vsi zaposleni uvidijo kot prednost in jo zato tudi brez upiranja sprejmejo. Na tak 

način so vzpostavljene projektne pisarne raziskovalno-razvojnih organizacij. Nasprotno pa 

vsiljiv način temelji na ukazovalnem pristopu vodstva. Če se vodstvo odloči za vzpostavitev 

projektne pisarne, se pričakuje, da se tej odločitvi ne nasprotuje. Uspešnejša možnost je 

kombinacija obeh načinov, ki predvsem poskrbi, da se za uvedbo na nevsiljiv način navduši 

tiste zaposlene, ki so vedno odprti za spremembe. Tem se kmalu pridruži skupina zaposlenih, 

ki vedno najprej želijo videti, ali se zadeva obnese. Kljub vsemu pa na koncu vedno ostane 

nekaj takih zaposlenih, ki se upirajo vsaki spremembi. Za te je treba uporabiti prisiljen način 

sprejemanja novosti s strani vodstva. 

Scotto (2000, 94–95) predstavlja vzpostavitev projektne pisarne v treh fazah: 

1. faza: osredotočanje na projekte 
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Ta faza obsega razvoj in objavo standardnih razvojnih metodologij, razvoj in objavo smernic 

ravnanja projektov, implementacijo programske opreme, izdelavo in distribucijo poročil o 

napredku projektov. 

2. faza: osredotočanje na izboljšanje učinkovitosti 

Ta faza vključuje razvijanje sistemov, ki bodo povečali učinkovitost projektov. To so lahko 

sistemi za spremljanje stroškov, sistem za zbiranje podatkov o projektih, sistem za 

vzpostavitev mentorstva in usposabljanja projektnih ravnateljev, sistem za izboljšanje dela na 

projektih. 

3. faza: osredotočanje na vodstveno raven 

Ta faza vključuje vzpostavitev sistema prioritizacije projektov, vzpostavitev sistema podpore 

vodstva in porabe virov, vzpostavitev sistema za medprojektne povezave, zagotovitev 

poravnave vseh projektov s poslovnimi cilji. 

Premec (2002, 14–19) prav tako ugotavlja, da je načrt uvedbe delovanja projektne pisarne v 

organizaciji največkrat v grobem razdeljen na različne faze: 

1. faza: spoznavanje projektnega okolja, v katerem bo projektna pisarna delovala. 

2. faza: zbiranje informacij o projektih, kar zajema preučevanje ozadja projektov, 

obstoječe projektne dokumentacije in izvajanje več krogov intervjujev z glavnimi udeleženci 

v projektu. Zbiranje informacij opravlja vodja projektne pisarne, ki jih nato prečisti, opravi 

analizo in izpelje ugotovitve ter pripravi načrt načina ravnanja in spremljanja projektov. 

3. faza: kadrovsko oblikovanje projektne pisarne na podlagi zahtevane značilnosti, znanja in 

izkušenj strokovnjakov za različna področja dela v projektni pisarni. V nadaljevanju vodja 

projektne pisarne seznani udeležence na projektih s pridobljenimi informacijami o projektih 

in z načinom ravnanja projektov. 

4. faza: zagotavljanje tehnične in informacijske podpore za delo projektne pisarne, saj je 

treba glede na finančne možnosti organizacije zagotoviti najboljšo in najbolj zanesljivo 

informacijsko podporo. Ta korak je pomemben zato, ker bo projektna pisarna informacijsko 

središče projektov ter se bo prav od nje zahtevala visoka stopnja odzivnosti in storilnosti. 

5. faza: izdelava poslovnika projektov, ki ga vodja projektne pisarne v sodelovanju z vsemi 

udeleženci na projektih izdela in bo v nadaljevanju predstavljal krovni dokument za ravnanje 

projektov v praksi. 

Pri vzpostavitvi projektne pisarne je pomembno, da se najprej oceni stanje ravnanja projektov 

v podjetju in opredeli, kaj želi podjetje s projektno pisarno sploh doseči, oziroma ugotoviti 

kratkoročne in dolgoročne cilje. Eden izmed možnih načinov uvedbe je tudi štirifazni 

postopek (Kušar et al. 2004, 43–44): 

1. faza: ustanovitev projektne pisarne, 

2. faza: postavitev kratkoročnih ciljev (podpora projektnemu managementu), 

3. faza: postavitev dolgoročnih ciljev (podpora strateškemu managementu), 

4. faza: vzdrževanje stanja in stalne izboljšave. 
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V prvih dveh fazah so poleg umestitve projektne pisarne v obstoječo organizacijo pomembni 

zagon, določitev in izvajanje kratkoročnih aktivnosti oziroma ciljev. Zagon projektne pisarne 

se začne s kadrovanjem ljudi na funkcije v projektni pisarni, ki na začetku zaposluje omejeno 

število delovnih mest, njihov profil pa je ob zagonu prilagojen kratkoročnim ciljem projektne 

pisarne (Kušar et al. 2004, 43–44). 

Kratkoročni cilji so namenjeni reševanju kratkoročnih težav na področju projektov. Mednje 

spadajo: pregled tipov projektov, vpeljava metodologije ravnanja projektov, izdelava zbranih 

poročil o projektih in merilih za njihovo uspešnost, pomoč pri kritičnih projektih, 

zagotavljanje podpore projektom, usposabljanje in pomoč pri planiranju in spremljanju 

projektov, oblikovanje predlog, izbira ustrezne informacijske podpore in izdelava poslovnika 

za ravnanje projektov (Kušar et al. 2004, 43–44). 

V tretji fazi uvajanja projektne pisarne je poudarek na optimizaciji procesov in standardov, 

razvoju kadrov ter še izdatnejši in celovitejši podpori projektnemu managementu. Poleg 

izvajanja vsakodnevnih aktivnosti je veliko pozornosti namenjene dolgoročnim nalogam. 

Projektna pisarna postopoma začne z vse večjim številom nalog. Med značilno dolgoročno 

usmerjene cilje štejemo optimiziranje in prilagajanje procesov ravnanja projektov, razvoj in 

vpeljavo izobraževalnih programov, razvoj kariernega sistema projektnih ravnateljev, 

spodbujanje projektom naklonjene kulture, planiranje organizacijskih sprememb in 

zagotavljanje podpore odločanja na ravni vodstva z oblikovanjem skupnih pregledov stanja na 

vseh projektih, s poudarkom na kritičnih procesih in stroških (Kušar et al. 2004, 43–44). 

V četrti fazi je naloga projektne pisarne poskrbeti za vpeljavo ravnanja projektov v celotno 

organizacijo, procese projektne pisarne pa je treba neposredno izboljševati in dopolnjevati 

(Kušar et al. 2004, 43–44). 

Vsi avtorji s področja splošnega managemetna, projektnega managementa in managementa 

projektov trdijo, da je ključnega pomena, da se projektna pisarna v organizacijo vpeljuje 

postopoma, in sicer od same ustanovitve projektne pisarne do konca, kjer se predvideva 

vzdrževanje in nenehno izboljševanje procesov delovanja v projektni pisarni. Po uspešno 

zaključenem postopku vzpostavljanja projektne pisarne je potrebno določiti tako na eni strani 

kratkoročne cilje, ki so namenjeni reševanju kratkoročnih težav, in na drugi strani dolgoročne 

cilje, ki jih lahko opredelimo na daljši rok in so usmerjeni predvsem v izobraževanje kadrov, 

optimizacijo procesov, vpeljevanje izboljšav itd. Pomembno je tudi poudariti, da je pred samo 

vzpostavitvijo projektne pisarne pomembna še faza pred vzpostavitvijo projektne pisarne. Ta 

mora podati odgovor na sledeče vprašanje, in sicer kako bo projektna pisarna organizirana: ali 

kot samostojna enota v organizaciji ali v okviru že obstoječega oddelka, ter kakšno vlogo bo 

imela v organizaciji na kratki in na dolgi rok. Pri vseh teh opredelitvah, ki so jih podali 

avtorji, pa obstaja velika neznanka, kaj storiti v primeru sprejetja sprememb v organizaciji. 

Kako v projektni pisarni opredeliti te spremembe, ali oblikovati posebno fazo (imenovano 

fazo sprejetja sprememb) ali to fazo priključiti končni fazi (vzdrževanja stanja in stalne 
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izboljšave). Faza sprejetja sprememb naj bi obsegala predvsem ustrezno komuniciranje z 

vodstvom organizacije, projektnimi ravnatelji, člani projektnih skupin oziroma timov, zakaj je 

projektna pisarna potrebna, kaj se bo delalo v projektni pisarni in zakaj se bo tako delalo itd. 

3.2.2 Stroški vzpostavljanja projektne pisarne 

Projektna pisarna predstavlja hrbtenico projektnega dela ter zagotavlja razvoj projektnega 

managementa v organizaciji. Učinkovito delo projektne pisarne je za organizacijo vsekakor 

prednost, na dolgi rok pa lahko pomeni razliko med preživetjem in smrtjo organizacije. Zato 

pri vpeljavi projektne pisarne na stroške ne smemo gledati kot na absolutno kategorijo, ampak 

jih moramo primerjati s prednostmi in z vlogo projektne pisarne v organizaciji ter s 

priložnostmi, ki jih njeno delovanje prinaša na dolgi rok. Ni nujno, da stroški z vpeljavo 

pisarne dramatično porastejo. Velikokrat se stroški projektnega dela pripisujejo različnim 

oddelkom znotraj podjetja, z vpeljavo projektne pisarne pa le zamenjajo naslov stroškovnega 

mesta. Tako so bolj vidni, s čimer se olajša njihova kontrola, lahko pa predstavljajo tudi 

povod za kritike projektne pisarne. Značilni stroški, povezani s projektno pisarno, so (Levine 

in Rad 2005, 162): 

- administrativni stroški, 

- stroški stalno zaposlenih, 

- stroški začasno in pogodbeno zaposlenih, 

- stroški vzpostavitve in vzdrževanja informacijskega sistema, 

- stroški svetovanja in mentorstva, 

- stroški izobraževanja in usposabljanja projektnega managementa. 

3.2.3 Uspešna vzpostavitev projektne pisarne  

Projektna pisarna naj bi predstavljala srce projektne organizacije, zato mora biti njena uvedba 

uspešna. V praksi velikokrat slišimo, da je projektna pisarna uspešna, če je nihče ne kritizira. 

To pomeni, da deluje v skladu s pričakovanji. Kmalu po vzpostavitvi se morajo pokazati prvi 

rezultati, če želi zadovoljiti vodstvo organizacije, hkrati pa mora imeti tudi dolgoročno vizijo 

razvoja projektnega ravnanja (Crawford 2002, 2–3). 

Crawford (2002, 2–3) je opredelil več dejavnikov uspešne vzpostavitve projektne pisarne: 

- enostavnost: pomembno je, da uvajanje poteka postopoma, saj je tako delovanje 

projektne pisarne bolj razumljivo. Ni smiselno že na začetku optimizirati vsak vidik 

projektne pisarne in projektnega ravnanja. 

- postopnost: dobrodošlo je uvajanje projektne pisarne v več stopnjah, saj se zaposleni in 

ostale poslovne funkcije lažje prilagodijo na spremembe (med temi so tudi zmanjšanje 

avtoritete in pristojnosti na račun projektne pisarne). Hitre in obsežne spremembe lahko 
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povzročijo slabše rezultate, kot smo načrtovali, posledično pa upade podpora vodilnega 

managementa projektnemu ravnanju. 

- planiranje: nujno je, da planiramo tako pozitivne kot negativne učinke vzpostavitve 

projektne pisarne, saj se lahko tako izognemo številnim težavam, skrajšamo čas uvajanja 

in zmanjšamo stroške. 

- osredotočenost: vzpostavljanje projektne pisarne mora biti postopno in načrtovano, 

vendar ne sme trajati predolgo. Če se strategija vzpostavitve večkrat spremeni, to meče 

slabo luč na projektno ravnanje in sposobnost zaposlenih v projektni pisarni. 

- komuniciranje: pri vzpostavljanju projektne pisarne je pomembno, da se z zaposlenimi 

odprto in sproti komunicira o njenih nalogah, namenu, pristojnostih in prednostih, saj se 

tako zmanjša strah in odpor pred prevelikimi organizacijskimi spremembami. Poleg 

notranje pa je potrebna tudi komunikacija z zunanjimi partnerji organizacije, ki jih 

moramo obveščati o vseh novostih pri delu in napredku. 

- vrednost za uporabnike: potrebno je paziti na to, da so cilji projektne pisarne usklajeni s 

cilji organizacije, hkrati pa mora projektna pisarna pripomoči k lažjemu doseganju ciljev 

organizacije. Projektnim timom in ravnateljem mora nuditi takojšnjo pomoč, saj mora že 

na začetku zadostiti potrebam vodstva in tudi vseh ostalih v fazah izvajanja projekta. 

3.3 Razlogi za nastanek projektne pisarne 

Začetke projektne pisarne najdemo v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja. Postavljati se je 

začela v vesoljski in obrambni industriji ter gradbeništvu. Ko se je v 70. letih razvil 

uporabnikom prijaznejši računalniški sistem, se je projektna pisarna preoblikovala iz 

uporabniško usmerjene v center za informiranje o projektih. Takrat je bila ta enota v 

organizaciji zadolžena za standardiziranje faz in določanje vlog v ravnanju projektov, pa tudi 

oblikovanje baze znanja na podlagi izvedenih projektov. V nadaljnjih dveh desetletjih so 

projektne pisarne začele dobivati nove zadolžitve, kot na primer odkrivanje dobrih praks, 

razvijanje metodologije projektnega ravnanja, pregled nad zaposlenimi na projektih, 

ocenjevanje tveganj projektov itd. (Rozman 2006, 21–22). 

Tudi v Sloveniji se je od 80. in 90. let dalje povečalo število projektnih pisarn, saj je postalo 

ravnanje projektov vedno bolj kompleksen proces. Organizacije z razvitim projektnim 

managementom so za podporo začela vzpostavljati stalne projektne pisarne, ki so zaposlovale 

lastne in/ali najete kadre. Seveda so se razlikovale od organizacije do organizacije, saj so bile 

prilagojene strukturi in specifični naravi dela organizacije. Postopoma so se začele uveljavljati 

tudi v državnih ustanovah, ki izvajajo veliko javnih projektov (najpogosteje na področju 

informatike), financirajo pa se iz več virov (Rozman 2006, 21–22). 

Umestitev projektne pisarne v organizacijo ni enostaven in kratkotrajen proces, saj mora 

obstajati dober razlog za vzpostavitev, torej razširjen projektni management, ustrezna 

organizacijska struktura ter projektnemu načinu dela naklonjena kultura v organizaciji. Na 
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Univerzi za management in tehnologijo v Arlingtonu (ZDA) so izvedli raziskavo, kako so 

projektne pisarne razvite v praksi. Vsi sodelujoči v anketi so bili zaposleni v tej delovni enoti. 

Kar 40 % jih je delalo v organizacijah za informacijsko tehnologijo ali bančno-finančnih 

organizacijah, preostalih 60 % pa v vseh ostalih panogah. Gradbenih organizacij, ki so uvedla 

projektno pisarno, je bilo malo (Block 2001, 50–53). 

Pomembno vprašanje raziskave so bili tudi razlogi za ustanovitev projektne pisarne. Ugotovili 

so, da je kar okoli 80 % vpeljanih zato, ker primanjkuje standardov in ponovljivih metod. Na 

drugem mestu je bilo svetovanje (63,5 %), sledijo pa še mentorstvo (58,1 %), izobraževanje in 

usposabljanje (58,1 %) ter spremljanje projektov (56 %). S takšnim delovanjem pisarne se 

zmanjšujejo zamude na projektih, odpravi se slabo planiranje in izvajanje projektov, 

standardizirajo se postopki in metode, nadzor nad stroški projekta pa je večji (Block 2001, 

50–53). 

Raziskava iz leta 2000, v katero so bili vključeni člani Project Management Institute, pa je 

podala naslednje glavne razloge za vzpostavitev projektne pisarne (Korber 2005, 22): 

- zmanjšanje problematičnih projektov in izboljšanje projektnega managementa, 

- učinkovitejša zaposlitev članov projektnih skupin in drugih virov, 

- usposabljanje in izobraževanje projektnih ravnateljev za učinkovitejše obvladovanje 

projektov, 

- izboljšanje kakovosti izvedenih projektov in večje zadovoljstvo naročnikov, 

- vzpostavitev enotne metodologije in standardov ravnanja projektov, 

- delovanje ravnateljev skladno s strateškimi cilji ter 

- razvoj konkurenčnih prednosti. 

Projektna pisarna se torej vzpostavi kot organizacijska enota znotraj organizacije. Skrbi za 

podporo in razvoj projektnega managementa in upravlja s celotnim portfeljem projektov. 

Dejstvo je namreč, da bo brez odgovornega za dobre prakse projektnega ravnanja celotna 

ideja o takšnem načinu dela propadla. Če torej želi organizacija dobro razviti projektno 

vodenje, je zadnji korak vzpostavitev projektne pisarne, ki ima v svoji pristojnosti in 

odgovornosti razvoj in podporo standardov, praks in informacijskega sistema (Verzuh 2003, 

258). 

3.4 Teoretična izhodišča za projektni management v državni upravi 

Tradicionalni model javne uprave, za katerega je značilno, da je uprava pod formalnim 

nadzorom političnega vodstva in da temelji na striktno hierarhičnem modelu birokracije, v 

njej pa so stalno zaposleni nevtralni in neznani uradniki, ki jih motivira javni interes in ki 

služijo vsakokratni vladajoči strani, predstavlja najdlje trajajočo politiko managementa 

javnega sektorja (Hughes 2003, 17). Javna uprava se je kot teorija in praksa namreč 

formalizirala v času od 1900 do 1920 ter ostala v glavnem nespremenjena do zadnjega 
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četrtletja 20. stoletja. V osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja je prišlo do uveljavljanja 

novega managerskega pristopa v javnem sektorju kot odgovora na neustreznost in 

nezadostnost tradicionalnega modela. Spremenjen model moderne javne uprave, ki še ni v 

celoti uveljavljen, daje večji poudarek rezultatom kot procesu in večji poudarek odgovornosti 

kot pa izogibanju le-tej. Večji je tudi poudarek na managementu in ne samo izvajanju in 

administriranju. Pri tem management pomeni doseganje rezultatov in prevzemanje osebnih 

odgovornosti za to, medtem ko administracija pomeni sledenje navodilom (Hughes 2003, 43). 

Ferfila in Kovač (2000, 146) pravita, da enote uprave še vedno večinoma gojijo osnove 

birokratske in hierarhične kulture, ki ne omogoča polne izkoriščenosti potencialov zaposlenih 

in v okviru katere se izdelava programa dela omejuje na izvajanje navodil in na plan izrabe 

dodeljenih proračunskih sredstev. Vrednote dela zajemajo predvsem strukturalne in 

regulativne dejavnike, kot so moč, spoštovanje zakona, avtoritarnost in hierarhija, medtem ko 

se dejavniki človeškega izvora, kot so moč informacij in odprtih komunikacijskih poti, 

motivacijski dejavniki, nagrajevanje glede na opravljeno delo, prednosti skupinskega dela, 

sodelovanje in notranja konkurenca, upoštevajo le delno. Poleg tega se pojem decentralizacije 

dela in delegiranja nanaša le na prenos odgovornosti za izvrševanje, in ne tudi pooblastil za 

odločanje. Kot značilnosti birokratske organizacije navajata tudi hierarhično piramido kot 

posledico analitičnega mišljenja v organizaciji, utrjeno rutinsko delitev dela, abstraktna 

pravila o strukturi in dejavnosti organizacije, depersonalizacijo odnosov z ljudmi kot nosilci 

vlog in izvrševalci upravnih nalog ter odsotnost skrbi o bankrotu in konkurenci. 

Pomanjkljivosti organizacije državne uprave, ki se pogosto pojavljajo v praksi, so tudi 

odsotnost jasnih ciljev izvajanja, opravljanje preveč zadev hkrati in naenkrat, nalaganja 

reševanja problemov posameznikom, odsotnost pripravljenosti na poskuse, odsotnost 

vrednotenja (evalvacije) doseženega in onemogočanje učenja na osnovi izkušenj ter 

nepripravljenosti za opustitev programov. 

Javna uprava se srečuje z novo paradigmo managementa javnega sektorja, imenovano novi 

javni management (New Public Management), katere zagovorniki za večjo učinkovitost 

predlagajo uvajanje podjetniških načel v javni sektor. Na ta način naj bi spremenili delovanje 

javne uprave iz reaktivne, neažurne, neprilagodljive in samozadostne uprave v upravo, ki 

deluje po načelu uspešnosti in učinkovitosti in je v službi državljanov. Gre za težnje uvajanja 

podjetniške miselnosti v javno upravo, kar pomeni, da je treba v delovanje zaposlenih uvesti 

načela merljivosti, prilagodljivosti, učinkovitosti in uspešnosti njihovega dela. Birokratske 

pristope v managementu bi morali zamenjati podjetniški pristopi, kot so ločitev funkcij, 

opredelitev vizije in poslanstva, usmerjenost k uporabnikom javnih storitev, konkurenčnost, 

vzpostavljanje odgovornosti in avtonomije itd., ki temeljijo na samoorganiziranosti 

zaposlenih in na stalnem učenju – učeči se družbi (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2004, 9). 

Sodobna načela managementa, ki naj bi jih upošteval tudi javni sektor, so predvsem ta, da je 

organizacija odprt in kompleksen sistem s tehničnimi in socialnimi podsistemi; da je ključno 
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bogastvo vsake sodobne poslovne organizacije znanje; da je ključna naloga managementa 

zagotovitev obstoja organizacije na podlagi ustreznih in stalnih izboljšav ter da za 

organizacijo ne obstaja le en najboljši način poslovanja, temveč mora vsaka dejavnost stalno 

prilagajati svojo organiziranost in se odzivati na zahteve spremenjenih pogojev (Pečar 2003, 

6). 

Reforma javne uprave je usmerjena v prevladujočo organizacijsko kulturo, v temeljne 

spremembe načinov vedenja organizacijskih enot uprave, ukvarja se z njihovo vlogo v družbi 

in se nanaša tako na državljane kot na gospodarske subjekte. Projekte je treba realizirati v 

državni upravi z viri, ki so na vsakem ministrstvu omejeni, in seveda poleg opravljanja svoje 

temeljne dejavnosti, zato mora postavljanje prioritet, razporejanje virov ter spremljanje 

napredka potekati na najvišji vodstveni ravni vsakega ministrstva (Žurga 2004, 83). 

Za organizacije državne uprave kot dela javnega sektorja je značilno, da se odzivajo na 

strategije in politike, ki so zunaj njihovega neposrednega nadzora, da so omejene pri izbiri 

svojega trga in uporabnikov, da se dotikajo potreb posameznikov in jih uravnavajo s 

potrebami skupnosti ter da jih nadzorujejo po eni strani državljani in po drugi strani vlada 

(Žurga 2001, 11). 

Za projekte uprave je značilno, da delujejo v okviru določenih predpisanih pravil, da obstaja 

širok krog deležnikov in odgovornost družbi za izvajanje teh projektov, saj se financirajo iz 

javnih virov financiranja, poleg tega pa je težko postaviti prioritete med javnimi politikami in 

s tem razlikovati med posameznimi, za družbo pomembnimi projekti. Za institucije uprave je 

tudi značilno, da si bolj prizadevajo za ohranitev obstoječega stanja in standarda kot pa za 

napredek. Uprava je namreč usmerjena bolj v procese, medtem ko je zasebni sektor bolj 

fleksibilen in naklonjen inovacijam (Žurga 2001, 11). 

Eden temeljnih ciljev reforme javne uprave je povečanje učinkovitosti upravnih sistemov, ki 

se želi doseči v vseh treh njenih temeljnih delih, to je v normativnem, institucionalno-

organizacijskem in informacijskem delu, ki so medsebojno povezani in odvisni (Trpin 2003, 

1). Normativni del reforme slovenske javne uprave predstavljajo predvsem Zakon o državni 

upravi (Uradni list RS, št. 52/2002, 56/2003, 83/2003-UPB1, 61/2004, 97/2004-UPB2, 

123/2004, 24/2005-UPB3, 93/2005, 113/2005-UPB4, 48/2009, 21/2012), Zakon o javnih 

uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 23/2005, 35/2005-UPB1, 62/2005 Odl.US: U-I-

294/04-15, 75/2005 Odl.US: U-I-90/05-13, 113/2005, 21/2006 Odl.US: U-I-343/04-11, 

23/2006 Skl.US: U-I-341/05-10, 32/2006-UPB2, 62/2006 Skl.US: U-I-227/06-17, 131/2006 

Odl.US: U-I-227/06-27, 11/2007 Skl.US: U-I-214/05-14, 33/2007, 63/2007-UPB3, 65/2008, 

74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13) in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 

št. 56/2002, 72/2003, 115/2003-UPB1, 126/2003, 20/2004-UPB2, 70/2004, 24/2005-UPB3, 

53/2005, 70/2005-UPB4, 14/2006, 27/2006 Skl.US: U-I-60/06-12, 32/2006-UPB5, 68/2006, 

110/2006-UPB6, 1/2007 Odl.US: U-I-60/06-200, U-I-214/06-22, U-I-228/06-16, 57/2007, 

95/2007-UPB7, 110/2007 Skl.US: U-I-275/07-5, 17/2008, 58/2008, 80/2008, 120/2008 
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Odl.US: U-I-159/08-18, 48/2009, 91/2009, 107/2009 Odl.US: U-I-10/08-19, 108/2009-

UPB13, 8/2010 Odl.US: U-I-244/08-14, 13/2010, 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 50/2010 

Odl.US: U-I-266/08-12, 59/2010, 85/2010, 107/2010, 35/2011, 27/2012 Odl.US: U-I-249/10-

27), katerih novosti imajo za cilj razvoj stabilne in profesionalne uprave. Gre za novosti v 

slovenskem pravnem redu, ki naj bi prinesel med drugim optimalno izrabo kadrovskih virov, 

ločitev političnih in uradniških položajev, objektivnejši sistem izbire in nagrajevanja ter 

mehanizme za dosego večje fleksibilnosti in za racionalizacijo poslovanja, kot so projektno 

delo, reorganizacija ter začasna in trajna premestitev. 

Reforma državne uprave zajema tudi vedno večjo informatizacijo državne uprave, gre za t. i. 

uvajanje elektronskega poslovanja, ki ga ureja Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 

52/2002, 56/2003, 83/2003-UPB1, 61/2004, 97/2004-UPB2, 123/2004, 24/2005-UPB3, 

93/2005, 113/2005-UPB4, 48/2009, 21/2012).  

3.5 Orodja programsko-projektne pisarne v javni in lokalni upravi   

3.5.1 Aplikacije Projektne pisarne v javni in lokalni upravi  

Aplikacija »Projektna pisarna« je sestavljena iz večih modulov, od katerih vsak pokriva 

določeno področje. Čeprav se moduli med seboj vsebinsko dopolnjujejo, njihova tehnična 

zasnova omogoča samostojno uporabo, kar dovoljuje, da se v nekem okolju vključijo samo 

moduli, ki so zanj uporabni (Wohinz in Medvešček 2001, 7). 

Aplikacija Projektna pisarna je sestavljena iz naslednjih modulov (Wohinz in Medvešček 

2001, 7): 

- priprava projektov, 

- vodenje projektov, 

- pregled projektov, 

- delovne mape projektov, 

- upravljanje z viri in 

- zagotavljanje kakovosti. 

Vsi zgoraj omenjeni moduli skupaj zagotavljajo potrebno informacijsko podporo skozi cel 

življenjski cikel projekta in tako tudi zagotavljajo pomoč pri izvajanju nalog programsko-

projektne pisarne (Wohinz in Medvešček 2001, 8). 

3.5.2 Uporaba MS Projecta 

MS Project je v našem prostoru najbolj razširjeno orodje za planiranje projektov. 

Uporabnikom omogoča enostaven način vnosa podatkov o projektu (npr. podatkov o trajanju 
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aktivnosti, stroških, splošnih podatkov o virih projekta ter njihovi zasedenosti v okviru 

projekta) in grafične prikaze vseh pomembnih podatkov, kar olajša njegovo planiranje. Zaradi 

naštetih lastnosti programa MS Project se le-ta zelo pogosto uporablja pri planiranju projektov 

oziroma programov, ki se vzpostavljajo v državni upravi. Po vzpostavitvi projekta se MS 

Project uporablja za spremljanje izvajanja projekta, saj z vnosom dejanskih podatkov o 

projektu dobimo sliko o uspešnosti in učinkovitosti projekta glede na plan, ki smo si ga 

zastavili pri vzpostavitvi projekta. Tako nam MS Project omogoča razne grafične prikaze 

usklajenosti oziroma odstopanj za porabo časa, finančnih sredstev, človeških virov itd. Zaradi 

vseh naštetih lastnosti MS Projecta je plan projekta, narejen s tem orodjem, bistveni sestavni 

del vzpostavitvenega dokumenta vsakega projekta, ki se izvaja v državni upravi in je podprt s 

storitvami Programsko-projektne pisarne Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko 

(Wohinz in Medvešček 2001, 8). 

3.5.3 Uporaba MS Office-a (Word, Excel) 

MS Office je standard pri uporabi računalnikov pri pisarniškem delu v državni upravi. Zaradi 

tega je razumljivo, da si je delo v pisarni brez Word-a in Excel-a danes zelo težko 

predstavljati. V programsko-projektni pisarni prav tako uporabljamo Word urejevalnik besedil 

za izdelavo raznih dokumentov, ki jih izdelujemo pri svojem delu. Excel pa uporabljamo 

predvsem pri izdelavi raznih preglednic, npr. preglednice za prikaz porabe finančnih sredstev 

na projektih, preglednice za analizo (ne)izvršenosti sklepov na projektih itd. (Wohinz in 

Medvešček 2001, 8). 
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4 SKUPNE OBČINSKE UPRAVE V REPUBLIKI SLOVENIJI  

Skupna občinska uprava je ena izmed oblik medobčinskega sodelovanja. Ne gre za 

oblikovanje skupnega organa, ki bi sprejemal politične odločitve ali zagotavljal njihovo 

usklajevanje, temveč za oblikovanje skupnega upravnega aparata, ki »servisira« župane in 

občinske svete večih občin z vsemi ali nekaterimi upravnimi nalogami. Skupna uprava ni 

edinstvena iznajdba naše lokalne samouprave, temveč jo poznajo v številnih tujih ureditvah. 

Gre za racionalizacijo organiziranja uprave, ki je v korist vseh občin, ki sodelujejo v tej obliki 

povezovanja. Skupno občinsko upravo ustanovita najmanj dve občini, navzgor pa število ni 

omejeno (Vlaj 2006, 196). 

V Sloveniji se je ustanavljanje skupnih občinskih uprav v zadnjih nekaj letih izredno razširilo. 

Zakonske možnosti in podlage za ustanovitev so sicer bile vse od leta 1993 naprej, pa bi v tem 

obdobju lahko skupne občinske uprave prešteli na prste ene roke. Do leta 2004 je bilo 

ustanovljenih samo nekaj skupnih občinskih uprav, skupaj do leta 2006 manj kot 15. Vse 

kaže, da je bil ključni trenutek sprejem Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 

123/06, 57/08 in 36/11) iz leta 2006, kateri je omogočil sofinanciranje delovanja skupnih 

občinskih uprav, saj je od takrat naprej strmo raslo število novoustanovljenih skupnih 

občinskih uprav. Iz tega bi lahko na prvi pogled sklepali, da je bil in je ključni dejavnik in 

motivator finančni vidik (Švajger 2011, 87–93). 

Med drugim je v Zakonu o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11) tudi 

določeno, da se občinam zagotavljajo dodatna državna sredstva za sofinanciranje opravljanja 

nalog skupne občinske uprave. Država občini sicer zagotavlja sredstva v višini 50 % v 

preteklem letu  realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje. Cilj ustanavljanja 

skupnih občinskih uprav je predvsem v racionalizaciji, tako finančni kot organizacijski. S 

finančnega vidika je povezovanje in medobčinsko sodelovanje smiselno zaradi dejstva, da 

država zagotovi občinam dodatna finančna sredstva za financiranje skupnih posamičnih nalog 

občinske uprave (Vlaj 2006, 196). 

V preglednici (1) je prikazano število skupnih občinskih uprav, ustanovljenih med leti 2005 in 

2011. Iz preglednice je razvidno, da se je na eni strani število skupnih občinskih uprav iz leta 

v leto povečevalo, na drugi strani pa prav tako vključenost občin. Če pogledamo podatke, 

lahko vidimo, da je bilo v Sloveniji leta 2005 ustanovljenih 12 skupnih občinskih uprav, v 

katere je bilo vključenih 60 posameznih občin (31,09 %) od 193 občin. Leta 2006 se je število 

skupnih občinskih uprav povečalo na 15, v katere je bilo vključenih 76 posameznih občin 

(36,19 %) od 210 občin. Prav tako se je tudi med leti 2007 in 2010 povečevalo število 

skupnih občinskih uprav, s tem pa tudi število vključenosti občin. V Sloveniji je do konca leta 

2011 bilo ustanovljenih 48 skupnih občinskih uprav, v katere je bilo vključenih 186 

posameznih občin (87,74 %) od 212 občin. 
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Preglednica 1: Prikaz števila skupnih občinskih uprav v Republiki Sloveniji 

Leto Število skupnih 

občinskih uprav 

Število vseh občin 

v RS 

Število 

vključenih občin 

Delež v 

% 

2005 12 193 60       31,09    

2006 15 210 76       36,19    

2007 24 210 133       63,33    

2008 29 210 158       75,24    

2009 40 210 176       83,81    

2010 46 210 186       88,57    

2011 48 212 186       87,74    

 

Vir: Žohar 2012, 131. 

 

 

Slika 8: Prikaz števila skupnih občinskih uprav v Republiki Sloveniji 

Vir: Žohar 2012, 131. 

4.1 Predstavitev Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju  

Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju je bila ustanovljena z Odlokom o 

ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni list RS, št. 57/99, 

22/2010 in 58/2011). Z delovanjem je pričela 1. 7. 1999. Ustanovile so jo občine 

ustanoviteljice, in sicer (Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju 2012a): 
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Slika 9: Zemljevid občin ustanoviteljic skupne občinske uprave 

Vir: Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju 2012b. 
 

Mestna občina Ptuj, Občina Cirkulane, Občina Destrnik, Občina Dornava, Občina Duplek, 

Občina Gorišnica, Občina Hajdina, Občina Juršinci, Občina Kidričevo, Občina Majšperk, 

Občina Markovci, Občina Ormož, Občina Podlehnik, Občina Središče ob Dravi, Občina 

Starše, Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Občina Sveti Tomaž, Občina Trnovska 

vas, Občina Videm, Občina Zavrč in Občina Žetale.  

Po letu 2004 in po uvedbi delnega sofinanciranja stroškov delovanja s strani države so tudi 

ostale slovenske občine pričele ustanavljati podobne skupne organe občinske uprave, vendar 

je Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju z 21 občinami soustanoviteljicami in 

petimi delovnimi področji še vedno največja in najkompleksnejša med njimi, trenutno pa 

izvaja dogovorjene naloge za območje, na katerem biva preko 97.000 prebivalcev (Skupna 

občinska uprava občin v Spodnjem Podravju 2012a). 

Prvotni ustanovitveni akt iz leta 1999 je bil do sedaj že trikrat spremenjen. Pomembnejša 

sprememba se je zgodila leta 2010 na pobudo Službe vlade Republike Slovenije za lokalno 

samoupravo in regionalno politiko, ko je bil odlok usklajen z enotnim vzorcem, po katerem bi 

naj vse skupne občinske uprave pripravljale svoje ustanovitvene akte (Skupna občinska 

uprava občin v Spodnjem Podravju 2012a). 

Sedež Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju je na Mestni občini Ptuj. Vodi jo 

direktor, ki za izvrševanje dogovorjenih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne 

občine ustanoviteljice, odgovarja županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo 

skupne uprave kot celote pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic. Direktor Skupne 

občinske uprave občin v Spodnjem Podravju predstavlja skupno upravo, organizira 

opravljanje nalog skupne uprave, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti skupne uprave ter 
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izvaja vse naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega, strokovnega in učinkovitega 

dela skupne uprave (Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju 2012a). 

Občine ustanoviteljice in zaposleni v Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju so v 

letu 2005 prejeli tudi mednarodno potrditev za svoje delo. V okviru projekta Najboljše prakse, 

ki ga je Svet Evrope kot primer dobre prakse na lokalni ravni razširil na srednjo in vzhodno 

Evropo, je bila Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju podeljena prva nagrada za 

ustanovitev in delovanje (Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju 2012a). 

Dobre izkušnje in sofinanciranje stroškov delovanja skupnih organov občin s strani države so 

spodbudile občine po vsej Sloveniji k ustanavljanju skupnih organov občin oziroma občinskih 

uprav, postopoma pa je tudi zakonodaja pričela vedno bolj upoštevati to obliko povezave 

občinskih uprav. Tesno sodelovanje se je vzpostavilo tudi z državnimi službami, ki skrbijo za 

lokalno samoupravo in regionalno povezovanje in so med drugim pristojne za področje 

skupnih občinskih uprav. Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju svoje izkušnje 

vedno deli z občinami in drugimi skupnimi občinskimi upravami (Skupna občinska uprava 

občin v Spodnjem Podravju 2012a). 

Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju je bila ustanovljena za skupno 

opravljanje nalog občinske uprave na naslednjih delovnih področjih (Skupna občinska uprava 

občin v Spodnjem Podravju 2012a): 

- prostorsko načrtovanje, 

- zagotavljanje in izvajanje javnih služb, 

- medobčinska inšpekcija, 

- medobčinsko redarstvo in 

- notranje revidiranje. 

Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju opravlja naloge za vsako posamezno 

občino na tistih delovnih področjih in v obsegu, ki ga je posamezna občina ustanoviteljica 

sama določila. Natančneje se te naloge opredelijo vsako leto v letnem programu dela Skupne 

občinske uprave občin v Spodnjem Podravju s prilogami, ki vsebujejo finančni in kadrovski 

načrt skupne uprave, potrdijo pa ga vse občine ustanoviteljice. Ob polletju in konec leta 

direktor Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju pripravi poročilo o delu skupne 

uprave, v katerem prikaže rezultate dela in dosežene cilje (Skupna občinska uprava občin v 

Spodnjem Podravju 2012a). 

Sredstva za delovanje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju občine 

ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih v skladu s potrjenim finančnim načrtom za 

delovanje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. Občine ustanoviteljice 

zagotavljajo sredstva za izvajanje nalog na področjih, ki jih je posamezna občina 

ustanoviteljica prenesla v pristojnost skupne uprave. Delitev planiranih stroškov med občine 

ustanoviteljice se izvede praviloma v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do 
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števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic. Ob koncu proračunskega leta Skupna občinska 

uprava občin v Spodnjem Podravju pregleda realizacijo in izvede poračun glede na dejanske 

stroške, ki so nastali pri opravljanju posameznih nalog za vsako posamezno občino (Skupna 

občinska uprava občin v Spodnjem Podravju 2012a). 
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5 PROJEKTNA PISARNA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE  

Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju že dalj časa razmišlja v smeri 

ustanovitve projektne pisarne, kjer bi se vodili postopki javnega naročanja po Zakonu o 

javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011 in 43/2012) in 

Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 

64/2012), pripravljala projektna dokumentacija, in sicer predinvesticijska zasnova (PIZ), 

dokument identifikacije investicijskih projektov (DIIP) in investicijski programi (IP) v skladu 

z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010), ki je podlaga za vodenje 

določenih postopkov javnega naročanja in prijav na javne razpise za pridobivanje finančnih 

sredstev (Lešnik 2011, 25–31). 

Prav tako bi se v projektni pisarni vršila priprava razpisne dokumentacije in prijave na javne 

razpise za pridobivanje finančnih sredstev, ki jih razpisujejo ministrstva, agencije in druge 

institucije državne uprave. Zgoraj omenjene naloge bi se vršile za občine, ki so vključene v 

Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju, in sicer Mestno občino Ptuj, Občino 

Cirkulane, Občino Destrnik, Občino Dornava, Občino Duplek, Občino Gorišnica, Občino 

Hajdina, Občino Juršinci, Občino Kidričevo, Občino Majšperk, Občino Markovci, Občino 

Ormož, Občino Podlehnik, Občino Središče ob Dravi, Občino Starše, Občino Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah, Občino Sveti Tomaž, Občino Trnovska vas, Občino Videm, Občino 

Zavrč in Občino Žetale (Lešnik 2011, 25–31). 

Pristojnost odločanja o pristopu k projektni pisarni Skupne občinske uprave občin v 

Spodnjem Podravju še bo vedno v pristojnosti vsake posamezne občine ustanoviteljice 

Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Lešnik 2011, 25–31). 

Prednost ustanovitve projektne pisarne vidi Skupna občinska uprava občin v Spodnjem 

Podravju predvsem v centraliziranem opravljanju nalog za občine, ki so vključene v Skupno 

občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju. To seveda predstavlja občinam na eni strani 

razbremenitev opravljanja nalog s področja javnega naročanja, na drugi strani pa jim ponuja 

možnost, da lahko več časa namenijo izvajanju njihovih poglavitnih nalog (Lešnik 2011, 25–

31). 

5.1 Podrobnejši pregled izvajanja nalog projektne pisarne s shematskim prikazom 

Projektna pisarna Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju bi za občine, ki so 

vključene v Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju, izvajala naslednje naloge 

(Lešnik 2011, 25–31): 

- priprava enotnih vzorcev obrazcev za vodenje postopkov javnega naročanja, skladno s 

sistemom vodenja kakovosti, vpeljanem po ISO 9001:2008, 



 

53 
 

- vodenje postopkov javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list 

RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011 in 43/2012) in Uredbo o zelenem javnem 

naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012), 

- priprava enotnih vzorcev zahtevnih in nezahtevnih dokumentov identifikacije 

investicijskih projektov in investicijskih programov, skladno z Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) in skladno s sistemom vodenja kakovosti, 

vpeljanem po ISO 9001:2008,  

- priprava razpisne dokumentacije za javne razpise in prijava na javne razpise za 

pridobivanje finančnih sredstev. 

Aktivnosti, ki so potrebne pred samo realizacijo naloge, so najprej v pripravi standardnih 

obrazcev, s katerimi bi poenotili izvedbo javnega naročanja za občine, ki so vključene v 

Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju. Enotni obrazci bi bili pripravljeni v 

skladu s sistemom vodenja kakovosti, vpeljanem po ISO 9001:2008. Istočasno bi bilo 

potrebno pripraviti tudi enotne vzorce za pripravo zahtevnih in nezahtevnih dokumentov 

identifikacije investicijskih projektov in investicijskih programov skladno z Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo  investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) in skladno s sistemom vodenja kakovosti, vpeljanem po 

ISO 9001:2008. Poglavitna naloga projektne pisarne bi bila tudi priprava enotnega pravilnika 

o izvajanju postopkov oddaje javnih naročil za občine, vključene v Skupno občinsko upravo 

občin v Spodnjem Podravju. V pravilniku bi se tudi natančneje opredelilo, v katerih delih 

občina dovoljuje, da Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju vrši nalogo 

podpisnika v njenem imenu in v katerih delih bo še sama nastopala kot podpisnica. Občine, 

vključene v Skupno občinsko upravo, bi morale v ta namen pooblastiti s pisnim pooblastilom 

Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju za izvajanje teh nalog. Iz pisnega 

pooblastila bi moralo biti natančno razvidno, za izvajanje katerih nalog se pooblastilo 

podeljuje Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju. Natančneje opredeljeno, kdaj 

bo nastopala kot podpisnik Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju in kdaj 

občina sama (Lešnik 2011, 25–31). 

Projektna pisarna bi prav tako sprotno vodila statistične podatke v zvezi z objavami javnih 

naročil na portalu javnih naročil za vsako občino posebej. Ob zaključku vsakega leta pa bi za 

vsako občino pripravila letno statistiko objavljenih oz. oddanih javnih naročil, ki jo je 

potrebno enkrat letno poročati. Občine, vključene v Skupno občinsko upravo občin v 

Spodnjem Podravju, bi morale za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

in investicijskega programa v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) 

priskrbeti projektni pisarni Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju 

dokumentacijo, ki je osnova za pripravo le-teh dokumentov. Na osnovi prejete projektne 

dokumentacije bi projektna pisarna tako pripravila zgoraj omenjene dokumente, posledično 
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pa tudi razpisno dokumentacijo za izvedbo postopka oddaje in objave javnega naročila na 

portalu javnih naročil (Lešnik 2011, 25–31). 

Projektna pisarna bi za potrebe občin, vključenih v Skupno občinsko upravo občin v 

Spodnjem Podravju, vršila pripravo razpisne dokumentacije za javne razpise, hkrati pa tudi 

prijavo na javne razpise za pridobivanje sredstev, ki jih razpisujejo ministrstva, agencije in 

druge institucije državne uprave. Projektna pisarna bi pri izvedbi te naloge izvedla samo 

pripravo razpisne dokumentacije in prijavo na javni razpis, medtem ko bi objave javnih 

razpisov, ki jih objavljajo ministrstva, agencije in druge institucije državne uprave, občine 

spremljale same in tudi projektno pisarno pravočasno obvestile o njihovi želji po prijavi na 

javni razpis (Lešnik 2011, 25–31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Slika 10: Shematski prikaz projektne pisarne 

Vir: Lešnik 2011, 25–31. 

 

PROJEKTNA PISARNA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN V  

SPODNJEM PODRAVJU 

Izvedba postopkov 

javnega naročanja 

v skladu z 

Zakonom o 

javnem naročanju 

in  Uredbo o 

zelenem javnem 

naročanju  

Priprava 

projektne 

dokumentacije 

(Dokument 

identifikacije 

investicijskih 

projektov in 

investicijskih 

programov).  

OBČINE, VKLJUČENE V SKUPNO OBČINSKO UPRAVO OBČIN V  

SPODNJEM PODRAVJU 

Priprava 

razpisne 

dokumentacije 

za javne 

razpise in 

vodenje 

postopkov 

prijav na javne 

razpise. 

Priprava enotnih 

obrazcev za 

vodenje postopkov 

javnega naročanja; 

priprava enotnega 

vzorca DIIP-a in 

IP-a; priprava 

letnih statističnih 

podatkov 



 

55 
 

5.2 Umestitev projektne pisarne v organizacijsko strukturo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIKAZATI NOVI ORGANIGRAM Z PROJEKTNO PISARNO V   

 

 

 

Slika 11: Dopolnjena organizacijska struktura 

Na sliki (11) je prikazana dopolnjena organizacijska shema Skupne občinske uprave občin v 

Spodnjem Podravju. V obstoječo organizacijsko shemo je bila dodana dejavnost projektne 

pisarne. Struktura organiziranosti je še vedno prevladujoča tipična funkcijska struktura 

organiziranosti. 
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5.3 SWOT analiza vzpostavitve projektne pisarne 

V nadaljevanju bomo opredelili prednosti in slabosti, torej notranje dejavnike projekta, ter 

priložnosti in nevarnosti, torej zunanje dejavnike, ki lahko vplivajo na ustanovitev projektne 

pisarne v Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju. SWOT analiza je bila 

pripravljena na podlagi predpostavk, ki so bile prav tako podlaga za izvedbo empirične 

raziskave.  

5.3.1 Prednosti  

Projektna pisarna Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju bi izboljšala  delo na 

področju izvajanja nalog, navedenih v magistrski nalogi, za občine ustanoviteljice Skupne 

občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. Posledično bi zmanjšala stroške na področju 

vodenja postopkov javnega naročanja, pripravi projektne in investicijske dokumentacije in 

pripravi razpisne dokumentacije in prijav na javne razpise za pridobivanje finančnih sredstev 

za občine ustanoviteljice Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, zaradi 

zagotavljanja večje preglednosti, kakovosti in večje skrbi na področju izvajanja teh nalog. Za 

vzpostavitev projektne pisarne Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju v začetni 

fazi ne potrebuje novega dodatnega kadra. Skupna občinska uprava občin v Spodnjem 

Podravju s trenutnim številom zaposlenih lahko že sedaj zagotovi nemoteno delovanje 

projektne pisarne Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. 

Zadovoljstvo zaposlenih in visoka raven pripadnosti zaposlenih v Skupni občinski upravi 

občin v Spodnjem Podravju bo pripomogla k večji motiviranosti zaposlenih na področju 

projektnega izvajanja nalog. Pomembno je, da ima Skupna občinska uprava občin v 

Spodnjem Podravju izdelano jasno razvojno vizijo z neprecenljivim visokim deležem 

identifikacije vseh zaposlenih z njenimi ambicijami. Projektna pisarna mora zajemati le tiste 

funkcije, ki organizaciji kot sistemu resnično dodajo vrednost. 

Če bi projektna pisarna Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju začela 

prevzemati preveč funkcij oz. nalog od občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave občin v 

Spodnjem Podravju, postane projektna pisarna sama sebi namen in s tem zaposleni v projektni 

pisarni porabijo večino časa za vodenje projektne pisarne, ne pa za izvajanje samih nalog v 

projektni pisarni. Enako velja tudi za stopnjo birokracije. V kolikor je birokracije preveč, 

prične zmanjkovati časa in energije za dela, ki bi jih naj izvajala projektna pisarna Skupne 

občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. Projektna pisarna Skupne občinske uprave 

občin v Spodnjem Podravju je živ organizem znotraj Skupne občinske uprave občin v 

Spodnjem Podravju, ki se nenehno izboljšuje, dopolnjuje in prilagaja izvajanju nalog. 
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5.3.2 Slabosti  

Kljub temu, da je projektna pisarna Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju 

koristna za obvladovanje izvajanja nalog na področju vodenja postopkov javnega naročanja, 

priprave projektne in investicijske dokumentacije ter priprave razpisne dokumentacije in 

prijav na javne razpise za pridobivanje finančnih sredstev za občine ustanoviteljice Skupne 

občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, lahko v nekaterih primerih projektna pisarna 

omeji uspeh izvajanja nalog. Pojavi se lahko tudi preobremenjenost v času pred prijavo na 

razpise za več občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. 

Vzroki običajno tičijo v slabem modelu vzpostavljanja projektne pisarne. Vzpostavljanje je 

dolgoročen proces, ki zajema tudi privajanje zaposlenih na nov način dela. V kolikor se zgodi, 

da je bil kak korak izpuščen oziroma se zgodi, da zaposleni niso dovolj zainteresirani za 

predlagane spremembe, lahko dokaj hitro pride do nepravilnosti na področju izvajanja nalog 

projektne pisarne. Do nepravilnosti pri izvajanju nalog lahko pride tudi zaradi slabe 

komunikacije med zaposlenimi v projektni pisarni, na drugi strani pa prav tako zaradi slabe 

komunikacije med občinami ustanoviteljicami Skupne občinske uprave občin v Spodnjem 

Podravju in projektno pisarno. 

Do težav lahko začne prihajati tudi zaradi primanjkovanja nalog na področju izvajanja nalog 

projektne pisarne Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, zaradi nezaupanja in 

nezainteresiranosti občin ustanoviteljic v projektno pisarno in nenazadnje zaradi zvišanja 

oziroma povišanja stroškov za delovanje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem 

Podravju. 

V kolikor se projektna pisarna znajde v takšni situaciji, postane sama sebi namen in 

zaposlenim v Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju krade čas za izvajanje 

tekočih nalog. Rešitev lahko najdemo v začasni opustitvi oziroma zamrznitvi projektne 

pisarne. V primeru, da pa se situacija spremeni, pa lahko projektna pisarna  postane ponovno 

aktualna.  

5.3.3 Priložnosti  

Uvedba projektne pisarne bi Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju usmerila v 

sodobne standarde izvajanja nalog s področja projektne pisarne. Širitev dejavnosti Skupne 

občinske uprave občin v Spodnjem Podravju na nova delovna področja (kot npr. služba za 

finance in računovodstvo, kadrovska služba ipd.) bo vplivala na priključitve novih občin k 

Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju. Sodobni trendi kažejo, da se bo 

projektno izvajanje nalog povečevalo. Zaradi tega je potrebno pričeti s pravočasno uvedbo 

projektne pisarne. Vse te spremembe so nadgradnja in novi izzivi  za Skupno občinsko upravo 
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občin v Spodnjem Podravju, posledično pa tudi dvigujejo kakovost na obstoječih področjih 

delovanja Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. 

5.3.4 Nevarnosti  

Zunanji dejavniki z uvedbo projektne pisarne Skupne občinske uprave občin v Spodnjem 

Podravju lahko na eni strani negativno vplivajo na delovanje Skupne občinske uprave občin v 

Spodnjem Podravju, na drugi strani pa je zelo malo možnosti splošnega vpliva na razvoj 

gospodarstva. V kolikor je projektna pisarna v Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem 

Podravju umeščena racionalno, je skoraj nemogoče, da bi s tem ovirala delovanje projektne 

pisarne Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. Ob predpostavki, da bi se 

število nalog projektne pisarne zaradi zunanjih vplivov (npr. gospodarska kriza) zmanjšalo, se 

delovanje projektne pisarne brez dodatnih stroškov ustavi ob nespremenjenem številu 

zaposlenih. Ob morebitnem povečanju števila nalog na področju projektne pisarne pa lahko 

Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju kadarkoli ponovno prične z delovanjem 

projektne pisarne. 
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6 ANALIZA IN INTERPRETACIJA ZBRANIH PODATKOV O VODENJU 

POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA V OBDOBJU 2008–2011  

V empiričnem delu raziskave smo najprej zbrali in analizirali podatke o vodenju postopkov 

javnega naročanja v obdobju 2008−2011 na letni ravni za posamezno občino, vključeno v 

Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju. Zgoraj omenjene podatke smo zbrali v 

21-ih občinah (Mestna občina Ptuj, Občina Cirkulane, Občina Destrnik, Občina Dornava, 

Občina Duplek, Občina Gorišnica, Občina Hajdina, Občina Juršinci, Občina Kidričevo, 

Občina Majšperk, Občina Markovci, Občina Ormož, Občina Podlehnik, Občina Središče ob 

Dravi, Občina Starše, Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Občina Sveti Tomaž, 

Občina Trnovska vas, Občina Videm, Občina Zavrč in Občina Žetale). Po zaključenem 

zbiranju podatkov smo izvedli analizo zbranih podatkov za vsako od zgoraj navedenih občin. 

Grafični in tabelarični prikaz zbranih podatkov sledi v nadaljevanju. Z raziskavo smo 

pridobili podrobnejši prikaz rasti oz. upadanja vodenja postopkov javnega naročanja na letni 

ravni za vsako posamezno občino, ki je vključena v Skupno občinsko upravo občin v 

Spodnjem Podravju. 

Objava javnih naročil male vrednosti v obdobju 2008−2011 

Slika (12) prikazuje skupno število objavljenih javnih naročil male vrednosti v obdobju 

2008−2011 za vseh 21 občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave občin v Spodnjem 

Podravju. Iz slike 12
1
 lahko razberemo, da so občine ustanoviteljice Skupne občinske uprave 

občin v Spodnjem Podravju objavile: 

- v letu 2008 skupaj 55 javnih razpisov s področja javnega naročanja blaga, storitev in 

gradenj, 

- v letu 2009 skupaj 63 javnih razpisov s področja javnega naročanja blaga, storitev in 

gradenj, 

- v letu 2010 skupaj 43 javnih razpisov s področja javnega naročanja blaga, storitev in 

gradenj in 

- v letu 2011 skupaj 40 javnih razpisov s področja javnega naročanja blaga, storitev in 

gradenj. 

Se pravi, skupaj so občine ustanoviteljice Skupne občinske uprave občin v Spodnjem 

Podravju objavile v obdobju 2008−2011 natanko 201 javni razpis s področja javnega 

naročanja blaga, storitev in gradenj.  

                                                           
1
 Iz slike (12) lahko razberemo, da so se v letih 2008 in 2009 števila objavljenih javnih naročil male 

vrednosti povečevala, medtem ko so z nastopom gospodarske krize v letih 2010 in 2011 pričela 

upadati. 
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Podrobnejši prikaz števila objavljenih javnih naročil male vrednosti na portalu javnih naročil 

za vsako posamezno občino ustanoviteljico Skupne občinske uprave občin v Spodnjem 

Podravju si lahko pogledate v prilogi (1). 

 

 

Slika 12: Prikaz števila objav javnih naročil male vrednosti v obdobju 2008−2011 

Objava javnih naročil v obdobju 2008−2011 

Slika (13) prikazuje skupno število objavljenih ostalih javnih naročil, ki se vodijo v skladu s 

prvim odstavkom 24. člena Zakona o javnem naročanju
2
 (Uradni list RS, št. 128/2006, 

16/2008, 19/2010, 18/2011 in 43/2012 Odl. US:U-I-211/11-26) in so objavljeni na portalu 

javnih naročil. Podatke za javna naročila smo prav tako zbirali za obdobje 2008−2011 za vseh 

21 občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. Iz slike (13) 

lahko razberemo, da so občine ustanoviteljice Skupne občinske uprave občin v Spodnjem 

Podravju objavile: 

                                                           
2
 (1) Naročnik izvede javno naročanje po enem izmed naslednjih postopkov: 

1. odprti postopek, 

2. postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, 

3. konkurenčni dialog, 

4. postopek s pogajanji brez predhodne objave, 

5. postopek s pogajanji po predhodni objavi, 

6. postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi in 

7. postopek zbiranja ponudb. 
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- v letu 2008 skupaj 59 javnih razpisov s področja javnega naročanja blaga, storitev in 

gradenj, 

- v letu 2009 skupaj 48 javnih razpisov s področja javnega naročanja blaga, storitev in 

gradenj, 

- v letu 2010 skupaj 68 javnih razpisov s področja javnega naročanja blaga, storitev in 

gradenj in 

- v letu 2011 skupaj 59 javnih razpisov s področja javnega naročanja blaga, storitev in 

gradenj. 

Se pravi, skupaj so občine ustanoviteljice Skupne občinske uprave občin v Spodnjem 

Podravju objavile v obdobju 2008−2011 natanko 234 javnih razpisov s področja javnega 

naročanja blaga, storitev in gradenj. 

Podrobnejši prikaz števila objavljenih ostalih javnih naročil na portalu javnih naročil za vsako 

posamezno občino ustanoviteljico Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju si 

lahko pogledate v prilogi (2). 

 

 

Slika 13: Prikaz števila objav javnih naročil v obdobju 2008−2011 

Objava javnih naročil v obdobju 2008−2011 na portalu javnih naročil EU 

Slika (14) prikazuje skupno število objavljenih javnih naročil na portalu javnih naročil EU v 

obdobju 2008−2011 za vseh 21 občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave občin v 

Spodnjem Podravju. Iz slike (14) lahko razberemo, da so občine ustanoviteljice Skupne 

občinske uprave občin v Spodnjem Podravju objavile: 

- v letu 2008 skupaj 2 javna razpisa s področja javnega naročanja blaga, storitev in gradenj, 
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- v letu 2009 skupaj 2 javna razpisa s področja javnega naročanja blaga, storitev in gradenj, 

- v letu 2010 skupaj 2 javna razpisa s področja javnega naročanja blaga, storitev in gradenj 

in 

- v letu 2011 skupaj 3 javne razpise s področja javnega naročanja blaga, storitev in gradenj. 

Se pravi, skupaj so občine ustanoviteljice Skupne občinske uprave občin v Spodnjem 

Podravju objavile v obdobju 2008−2011 natanko 9 javnih razpisov s področja javnega 

naročanja blaga, storitev in gradenj. 

Podrobnejši prikaz števila objavljenih javnih naročil EU za vsako posamezno občino 

ustanoviteljico Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju si lahko pogledate v 

prilogi (3). 

 

 

Slika 14: Prikaz števila objav javnih naročil na portalu  EU v obdobju 2008−2011 
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7 ANALIZA IN INTERPRETACIJA FINAČNIH INDIKATORJEV  

Analiza vključuje prikaze finančnih indikatorjev
3
 za vsa področja delovanja Skupne občinske 

uprave občin v Spodnjem Podravju. Tako so v nadaljevanju finančni indikatorji prikazani 

tabelarično za naslednja področja delovanja: 

- prostorsko načrtovanje, 

- zagotavljanje in izvajanje javnih služb, 

- medobčinsko inšpekcijo, 

- medobčinsko redarstvo, 

- skupno notranjo revizijsko službo, 

- pravno svetovanje, 

- vodenje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, vključno s tajništvom in 

- projektno pisarno Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. 

Finančna sredstva za delovanje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju občine 

ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih v skladu s potrjenim finančnim načrtom za 

delovanje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. Občine ustanoviteljice 

zagotavljajo finančna sredstva za izvajanje nalog na področjih, ki jih je posamezna občina 

ustanoviteljica prenesla v pristojnost skupne uprave. 

Delitev planiranih stroškov za delovna področja iz prostorskega načrtovanja, zagotavljanja in 

izvajanja javnih služb, medobčinske inšpekcije, medobčinskega redarstva in projektne pisarne 

se izvede praviloma po ključu oziroma v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do 

števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave občin v Spodnjem 

Podravju. Delitev višine planiranih stroškov za delovna področja skupne notranje revizijske 

službe, pravnega svetovanja in vodenja Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju s 

tajništvom se ne izvede po ključu oz. praviloma v razmerju števila prebivalcev posamezne 

občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave občin v 

Spodnjem Podravju. 

Ob koncu proračunskega leta Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju pregleda 

realizacijo in izvede poračun glede na dejanske stroške, ki so nastali pri opravljanju 

posameznih nalog za vsako posamezno občino. 

S finančnimi indikatorji želimo prikazati, koliko bo opravljanje dejavnosti s področja 

projektne pisarne na letni in na mesečni ravni stalo posamezno občino, s predpostavko, da se 

bo k projektni pisarni Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju priključilo vseh 21 

občin. 

                                                           
3
 Za dober prikaz finančnih indikatorjev na področju projektne pisarne Skupne občinske uprave občin 

v Spodnjem Podravju smo morali prikazati tudi finančne indikatorje z drugih področij delovanja, saj 

se njihovi deleži financiranja z vzpostavitvijo projektne pisarne spreminjajo.   
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7.1 Prikaz finančnih indikatorjev na področju prostorskega načrtovanja 

Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju na področju prostorskega načrtovanja 

opravlja za vključene občine naloge s področja priprave občinskih prostorskih načrtov, 

občinskih podrobnih prostorskih načrtov, izvajanje nalog Službe mestnega arhitekta, 

pripravljanje in izdajanje potrdil o namenski rabi zemljišča, pripravljanje in izdajanje 

lokacijskih informacij ter potrdil o pogojih za parcelacijo, priprava in vodenje arhitekturnih 

delavnic, vodenje javnih natečajev, potrebnih za arhitekturne  rešitve objektov, ki se umeščajo 

v prostor. 

V preglednici (2) je prikazana skupna višina stroškov po posamezni občini za delovanje 

Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2012 na področju prostorskega 

načrtovanja. Občine, pri katerih na področju prostorskega načrtovanja ni navedenega zneska, 

niso priključene k izvajanju te dejavnosti. Višina skupnih stroškov na področju prostorskega 

načrtovanja za vključene občine v letu 2012 znaša na letni ravni 212.248,20 evrov. 

Preglednica 2: Finančni indikatorji na področju prostorskega načrtovanja 

  PROSTORSKO NAČRTOVANJE 

Občina Število 

prebivalcev 

Letno v 

EUR 

Mesečno 

v EUR 

Delež v 

% 

Mestna občina Ptuj 23.629 102.557,34   8.546,45   48,32 % 

Cirkulane 2.299 7.201,35   600,11   3,39 % 

Destrnik / /   /   / 

Dornava  2.932 9.184,15   765,35   4,33 % 

Duplek / /   / / 

Gorišnica / /   /   / 

Hajdina 3.748 11.740,18   978,35   5,53 % 

Juršinci 2.354 7.373,63   614,47   3,47 % 

Kidričevo 6.645 20.814,69   1.734,56   9,81 % 

Majšperk 4.063 874,57   72,88   0,41 % 

Markovci  3.985 12.482,55   1.040,21   5,88 % 

Ormož / /   /   / 

Podlehnik 1.897 5.942,13   495,18   2,80 % 

Središče ob Dravi / /   /   / 

Starše / /   /   / 

Sveti Andraž v Slo. goricah  1.221 3.824,64   318,72   1,80 % 

Sveti Tomaž / /   /   / 

Trnovska vas 1.347 3.420,97   285,08   1,61 % 

Videm 5.618 17.597,73   1.466,48   8,29 % 

Zavrč  1.622 5.080,73   423,39   2,39 % 

Žetale  1.326 4.153,54   346,13   1,97 % 

SKUPAJ  62.686 212.248,20   17.687,35   100,00% 
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7.2 Prikaz finančnih indikatorjev na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb  

Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju na področju zagotavljanja in izvajanja 

javnih služb opravlja za vključene občine naloge s področja  ravnanja s komunalnimi odpadki, 

cestne infrastrukture ter vodenja projektov in investicij. 

V preglednici (3) je prikazana skupna višina stroškov po posamezni občini za delovanje 

Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2012 na področju zagotavljanja 

in izvajanja javnih služb. Občine, pri katerih na področju zagotavljanja in izvajanja javnih 

služb ni navedenega zneska, niso priključene k izvajanju te dejavnosti. Višina skupnih 

stroškov na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb za vključene občine v letu 2012 

znaša na letni ravni 162.222,56 evrov. 

Preglednica 3: Finančni indikatorji na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb 

  ZAGOTAVLJANJE IN 

IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB 

Občina Število 

prebivalcev 

Letno v 

EUR 

Mesečno 

v  EUR 

Delež v % 

Mestna občina Ptuj 23.629 46.975,98   3.914,67   28,96 % 

Cirkulane 2.299 2.836,92   236,41   1,75 % 

Destrnik 2.647 3.266,34   272,20   2,01 % 

Dornava  2.932 11.470,84   955,90   7,07 % 

Duplek 6.683 8.246,68   687,22   5,08 % 

Gorišnica 4.036 14.474,25   1.206,19   8,92 % 

Hajdina 3.748 5.285,69   440,47   3,26 % 

Juršinci 2.354 9.209,54   767,46   5,68 % 

Kidričevo 6.645 9.314,07   776,17   5,74 % 

Majšperk 4.063 5.013,65   417,80   3,09 % 

Markovci  3.985 16.625,64   1.385,47   10,25 % 

Ormož / /   /   / 

Podlehnik 1.897 7.421,62   618,47   4,57 % 

Središče ob Dravi / /   /   / 

Starše 4.163 390,31   32,53   0,24 % 

Sveti Andraž v Slo. goricah  1.221 1.506,69   125,56   0,93 % 

Sveti Tomaž / /   /   / 

Trnovska vas 1.347 5.269,86   439,16   3,25 % 

Videm 5.618 6.932,49   577,71   4,27 % 

Zavrč  1.622 6.345,74   528,81   3,91 % 

Žetale  1.326 1.636,25   136,35   1,02 % 

SKUPAJ  80.215 162.222,56   13.518,55   100,00 % 
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7.3 Prikaz finančnih indikatorjev na področju medobčinske inšpekcije 

Medobčinska inšpekcija Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v skladu z 

zakonodajo in ustanovitvenim aktom Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju 

opravlja nadzorne naloge in nastopa kot prekrškovni organ. 

V preglednici (4) je prikazana skupna višina stroškov po posamezni občini za delovanje 

Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2012 na področju medobčinske 

inšpekcije. Občini, pri katerih na področju medobčinske inšpekcije ni navedenega zneska, 

nista priključeni k izvajanju te dejavnosti. Višina skupnih stroškov na področju medobčinske 

inšpekcije za vključene občine v letu 2012 znaša na letni ravni 159.165,12 evrov. 

Preglednica 4: Finančni indikatorji na področju medobčinske inšpekcije 

  MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA 

Občina Število 

prebivalcev 

Letno v 

EUR 

Mesečno 

v EUR 

Delež v % 

Mestna občina Ptuj 23.629 41.158,38   3.429,87   25,86 % 

Cirkulane 2.299 4.004,53   333,71   2,52 % 

Destrnik 2.647 4.610,70   384,23   2,90 % 

Dornava  2.932 5.107,13   425,59   3,21 % 

Duplek / /   /   / 

Gorišnica 4.036 7.030,14   585,85   4,42 % 

Hajdina 3.748 6.528,49   544,04   4,10 % 

Juršinci 2.354 4.100,34   341,70   2,58 % 

Kidričevo 6.645 11.574,65   964,55   7,27 % 

Majšperk 4.063 7.077,17   589,76   4,45 % 

Markovci  3.985 6.941,31   578,44   4,36 % 

Ormož 12.639 28.738,65   2.394,89   18,06 % 

Podlehnik 1.897 3.304,31   275,36   2,08 % 

Središče ob Dravi 2.130 4.843,21   403,60   3,04 % 

Starše / /  /   / 

Sveti Andraž v Slo. goricah  1.221 2.126,81   177,23   1,34 % 

Sveti Tomaž 2.090 4.752,26   396,02   2,99 % 

Trnovska vas 1.347 2.346,28   195,52   1,47 % 

Videm 5.618 9.785,76   815,48   6,14 % 

Zavrč 1.622 2.825,29   235,44   1,77 % 

Žetale  1.326 2.309,71   192,48   1,44 % 

SKUPAJ  86.228 159.165,12   13.263,76   100,00 % 

7.4 Prikaz finančnih indikatorjev na področju medobčinskega redarstva  

Medobčinsko redarstvo Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju izvaja naloge 

občinskega in medobčinskega redarstva kot skupni prekrškovni organ. Pooblastila in 

pristojnosti za izvajanje nalog redarstva so opredeljena v Zakonu o občinskem redarstvu 
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(Uradni list RS, št. 139/2006), v občinskih programih varnosti pa so določeni cilji, kam je v 

posamezni občini potrebno usmeriti težišče delovanja. 

V preglednici (5) je prikazana skupna višina stroškov po posamezni občini za delovanje 

Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2012 na področju medobčinskega 

redarstva. Občini, pri katerih na področju medobčinskega redarstva ni navedenega zneska, 

nista priključeni k izvajanju te dejavnosti. Višina skupnih stroškov na področju 

medobčinskega redarstva za vključene občine v letu 2012 znaša na letni ravni 290.940,33 

evrov. 

Preglednica 5: Finančni indikatorji na področju medobčinskega redarstva 

  MEDOBČINSKO REDARSTVO 

Občina Število 

prebivalcev 

Letno v 

EUR 

Mesečno 

v EUR 

Delež v % 

Mestna občina Ptuj 23.629 201.479,26   16.789,94   69,25 % 

Cirkulane 2.299 2.249,04   187,42   0,77 % 

Destrnik 2.647 4.937,97   411,50   1,70 % 

Dornava  2.932 4.191,14   349,26   1,44 % 

Duplek / /   /   / 

Gorišnica 4.036 5.512,12   459,34   1,89 % 

Hajdina 3.748 6.441,65   536,80   2,21 % 

Juršinci 2.354 3.214,95   267,91   1,11 % 

Kidričevo 6.645 10.398,20   866,52   3,57 % 

Majšperk 4.063 5.549,00   462,42   1,91 % 

Markovci  3.985 5.221,26   435,11   1,79 % 

Ormož 12.639 17.261,58   1.438,47   5,93 % 

Podlehnik 1.897 3.178,63   264,89   1,09 % 

Središče ob Dravi 2.130 2.909,03   242,42   1,00 % 

Starše / /   /    / 

Sveti Andraž v Slo. goricah  1.221 1.194,47   99,54   0,41 % 

Sveti Tomaž 2.090 2.854,40   237,87   0,98 % 

Trnovska vas 1.347 3.162,51   263,54   1,09 % 

Videm 5.618 7.672,72   639,39   2,64 % 

Zavrč  1.622 2.215,23   184,60   0,76 % 

Žetale  1.326 1.297,17   108,10   0,46 % 

SKUPAJ  86.228 290.940,33   24.245,03   100,00 % 

7.5 Prikaz finančnih indikatorjev skupne notranje revizijske službe 

V preglednici (6) je prikazana skupna višina stroškov po posamezni občini za delovanje 

Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2012 na področju skupne 

notranje revizijske službe. Občine, pri katerih na področju skupne notranje revizijske službe 

ni navedenega zneska, niso priključene k izvajanju te dejavnosti. Višina skupnih stroškov na 
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področju skupne notranje revizijske službe za vključene občine v letu 2012 znaša na letni 

ravni 118.598,86 evrov. 

Preglednica 6: Finančni indikatorji skupne notranje revizijske službe 

  SKUPNA NOTRANJA 

REVIZIJSKA SLUŽBA 

Občina Število 

prebivalcev 

Letno v 

EUR 

Mesečno 

v EUR 

Delež v % 

Mestna občina Ptuj 23.629 42.532,14   3.544,35   35,84 % 

Cirkulane 2.299 4.754,17   396,18   4,01 % 

Destrnik 2.647 4.754,17   396,18   4,01 % 

Dornava  2.932 4.754,17   396,18   4,01 % 

Duplek / /   /   / 

Gorišnica 4.036 4.754,17   396,18   4,01 % 

Hajdina 3.748 4.754,17   396,18   4,01 % 

Juršinci 2.354 4.754,17   396,18   4,01 % 

Kidričevo 6.645 4.754,17   396,18   4,01 % 

Majšperk 4.063 4.754,17   396,18   4,01 % 

Markovci  3.985 4.754,17   396,18   4,01 % 

Ormož / /   /   / 

Podlehnik 1.897 4.754,17   396,18   4,01 % 

Središče ob Dravi / /   /   / 

Starše 4.163 4.754,17   396,18   4,01 % 

Sveti Andraž v Slo. goricah  1.221 4.754,17   396,18   4,01 % 

Sveti Tomaž / /   /   / 

Trnovska vas 1.347 4.754,17   396,18   4,01 % 

Videm 5.618 4.754,17   396,18   4,01 % 

Zavrč 1.622 4.754,17   396,18   4,01 % 

Žetale  1.326 4.754,17   396,18   4,01 % 

SKUPAJ  73.532 118.598,86   9.883,24   100,00 % 

7.6 Prikaz finančnih indikatorjev na področju pravnega svetovanja  

Naloge na področju pravnega svetovanja so predvsem svetovanje pri zadevah z delovnih 

področij, ki so v pristojnosti Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, priprava 

pravilnikov, odlokov, sklepov in drugih splošnih pravnih aktov ter gradiva za seje občinskega 

sveta in odborov, sodelovanje na sejah odborov in občinskih svetov, sodelovanje pri pripravi 

različnih pogodb, upravno poslovanje, dajanje informacij javnega značaja, upravni postopki, 

sodelovanje pri pripravi javnih naročil, priprava in pregled odločb in sklepov, proučevanje 

predpisov in njihove uporabe v praksi, priprava različnih pravnih mnenj, odgovorov in stališč 

za druga področja delovanja Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. 

V preglednici (7) je prikazana skupna višina stroškov po posamezni občini za delovanje 

Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2012 na področju pravnega 
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svetovanja. Občine, pri katerih na področju pravnega svetovanja ni navedenega zneska, niso 

priključene k izvajanju te dejavnosti. Višina skupnih stroškov na področju pravnega 

svetovanja za vključene občine v letu 2012 znaša na letni ravni 101.189,30 evrov. 

Preglednica 7: Finančni indikatorji na področju pravnega svetovanja 

  PRAVNO SVETOVANJE 

Občina Število 

prebivalcev 

Letno v 

EUR 

Mesečno 

v EUR 

Delež v % 

Mestna občina Ptuj / /   /   / 

Cirkulane / /   /   / 

Destrnik / /   /   / 

Dornava  / /   /   / 

Duplek / /   /   / 

Gorišnica / /   /   / 

Hajdina 3.748 15.954,74   1.329,56   15,77 % 

Juršinci / /   /   / 

Kidričevo 6.645 24.395,00   2.032,92   24,11 % 

Majšperk / /   /   / 

Markovci  3.985 20.636,89   1.719,74   20,39 % 

Ormož / /   /   / 

Podlehnik 1.897 15.954,74   1.329,56   15,77 % 

Središče ob Dravi / /   /   / 

Starše / /   /   / 

Sveti Andraž v Slo. goricah  / /   /   / 

Sveti Tomaž / /   /   / 

Trnovska vas 1.347 11.112,17   926,01   10,98 % 

Videm / /   /   / 

Zavrč  / /   /   / 

Žetale  1.326 13.135,76   1.094,65   12,98 % 

SKUPAJ  18.948 101.189,30   8.432,44   100,00 % 

7.7 Prikaz finančnih indikatorjev na področju vodenja s tajništvom 

V preglednici (8) je prikazana skupna višina stroškov po posamezni občini za delovanje 

Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2012 na področju vodenja in 

tajništva. Višina skupnih stroškov na področju vodenja in tajništva za vključene občine v letu 

2012 znaša na letni ravni 29.162,96 evrov. 

Preglednica 8: Finančni indikatorji na področju vodenja s tajništvom 

  VODENJE IN TAJNIŠTVO 

Občina Število 

prebivalcev 

Letno v 

EUR 

Mesečno 

v EUR 

Delež v % 

Mestna občina Ptuj 23.629 12.138,71   1.011,56   41,62 % 

Cirkulane 2.299 587,69   48,97   2,02 % 
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Destrnik 2.647 490,60   40,88   1,68 % 

Dornava  2.932 969,17   80,76   3,32 % 

Duplek 6.683 230,28   19,19   0,79 % 

Gorišnica 4.036 887,17   73,93   3,04 % 

Hajdina 3.748 1.415,89   117,99   4,86 % 

Juršinci 2.354 800,10   66,68   2,74 % 

Kidričevo 6.645 2.268,86   189,07   7,78 % 

Majšperk 4.063 649,75   54,15   2,23 % 

Markovci  3.985 1.861,47   155,12   6,38 % 

Ormož 12.639 1.284,52   107,04   4,40 % 

Podlehnik 1.897 1.132,48   94,37   3,88 % 

Središče ob Dravi 2.130 216,47   18,04   0,74 % 

Starše 4.163 143,65   11,97   0,49 % 

Sveti Andraž v Slo. goricah  1.221 374,37   31,20   1,28 % 

Sveti Tomaž 2.090 212,41   17,70   0,73 % 

Trnovska vas 1.347 839,57   69,96   2,88 % 

Videm 5.618 1.305,25   108,77   4,48 % 

Zavrč 1.622 592,58   49,38   2,03 % 

Žetale  1.326 761,97   63,50   2,63 % 

SKUPAJ  97.074 29.162,96   2.430,25   100,00 % 

7.8 Analiza in interpretacija finančnih indikatorjev na področju projektne pisarne  

V preglednici (9) je prikazana skupna višina stroškov po posamezni občini za delovanje 

Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2012 na področju projektne 

pisarne Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. Višina skupnih stroškov na 

področju projektne pisarne Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za vseh 21 

vključenih občin v letu 2012 znaša na letni ravni 43.376,68 evrov. V primeru, da se pa katera 

občina ne bi odločila pristopiti k projektni pisarni Skupne občinske uprave občin v Spodnjem 

Podravju, pa se njen delež financiranja razdeli po enakih delih na ostale občine, ki bodo 

priključene k projektni pisarni Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju.  

Preglednica 9: Finančni indikatorji na področju projektne pisarne 

  PROJEKTNA PISARNA 

Občina Število 

prebivalcev 

Letno v 

EUR 

Mesečno 

v EUR 

Delež v % 

Mestna občina Ptuj 23.629 12.943,88   1.078,66   29,84 % 

Cirkulane 2.299 978,53   81,54   2,26 % 

Destrnik 2.647 1.038,60   86,55   2,39 % 

Dornava  2.932 1.351,94   112,66   3,12 % 

Duplek 6.683 2.144,90   178,74   4,94 % 

Gorišnica 4.036 1.649,44   137,45   3,80 % 

Hajdina 3.748 1.811,96   151,00   4,18 % 
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Juršinci 2.354 1.095,83   91,32   2,53 % 

Kidričevo 6.645 3.098,24   258,19   7,14 % 

Majšperk 4.063 1.545,29   128,77   3,56 % 

Markovci  3.985 2.095,07   174,59   4,83 % 

Ormož 12.639 4.458,33   371,53   10,28 % 

Podlehnik 1.897 1.113,93   92,83   2,57 % 

Središče ob Dravi 2.130 751,34   62,61   1,73 % 

Starše 4.163 1.336,21   111,35   3,08 % 

Sveti Andraž v Slo. goricah  1.221 549,16   45,76   1,27 % 

Sveti Tomaž 2.090 737,23   61,44   1,70 % 

Trnovska vas 1.347 807,74   67,31   1,86 % 

Videm 5.618 2.329,27   194,11   5,37 % 

Zavrč 1.622 774,61   64,55   1,79 % 

Žetale  1.326 764,62   63,72   1,76 % 

SKUPAJ  97.074 43.376,12   3.614,68   100,00 % 

7.9 Analiza in interpretacija seštevka finančnih indikatorjev za vsa področja 

delovanja 

V preglednici (10) je prikazana skupna višina stroškov po posamezni občini za delovanje 

Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2012. Skupni stroški delovanja 

Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za vseh 21 občin v letu 2012 znašajo 

1.116.903,45 evrov. V ta znesek so vključena sredstva za plače zaposlenih, najemnina za 

uporabo prostorov, storitve kadrovske službe, finančna služba in sprejemna pisarna, stroški 

informacijskega sistema in komunikacij, različni materialni stroški dela (elektrika, voda, 

ogrevanje, komunalne storitve, papir in drug pisarniški material, licence za programsko 

opremo, stroški za izobraževanje in usposabljanje, službena potovanja, gorivo za avte, 

zavarovanje, telefonske storitve …) in sredstva za pokrivanje drugih materialnih stroškov in 

storitev za nemoteno delovanje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. Prav 

tako je iz zgornje preglednice razvidno, da bodo občine ustanoviteljice Skupne občinske 

uprave občin v Spodnjem Podravju v  letu 2013 za leto 2012 v skladu s 26. členom Zakona o 

financiranju občin
4
 (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008 in 36/2011) in praviloma od države 

                                                           
4
 (1) Občini se v tekočem letu zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v višini 50 

odstotkov v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje v skladu z 

zakonom organiziranega skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave. 

(2) Za posamezne naloge iz prejšnjega odstavka se štejejo: naloge občinskega inšpekcijskega 

nadzorstva in občinskega redarstva; naloge notranjega finančnega nadzora in proračunskega 

računovodstva; upravne ter strokovne naloge na področju urejanja prostora ter naloge na področju 

zagotavljanja in izvajanja javnih služb. 

(3) Minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, predpiše 

vrsto odhodkov, način poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanja sredstev iz prvega odstavka 

tega člena. 
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lahko pridobile dotacijo v višini 50 % za financiranje skupnega opravljanja posameznih nalog 

v okviru Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju predvidoma v skupni višini 

549.151,72 evrov. 

Preglednica 10: Seštevek finančnih indikatorjev po posameznih področjih 

Občina Število 

prebivalcev 

Plan str. v 

letu 2012 na 

letni ravni 

Mesečna 

obveznost 

posamezne 

občine v 

letu 2012 

Predviden 

delež 

države za 

leto 2012 

Delež 

posamezne 

občine v 

skupnih 

str. za leto 

2012 v % 

Mestna občina Ptuj 23.629 459.785,69 38.315,47   226.672,52   41,62 % 

Cirkulane 2.299 22.612,23 1.884,35   11.159,33   2,02 % 

Destrnik 2.647 19.098,38 1.591,53   9.177,81   1,68 % 

Dornava  2.932 37.028,54 3.085,71   18.024,99   3,32 % 

Duplek 6.683 10.621,86 885,16   5.201,63   0,79 % 

Gorišnica 4.036 34.307,29 2.858,94   16.934,92   3,04 % 

Hajdina 3.748 53.932,77 4.494,40   26.375,79   4,86 % 

Juršinci 2.354 30.548,56 2.545,71   15.071,40   2,74 % 

Kidričevo 6.645 86.617,88 7.218,16   42.521,98   7,78 % 

Majšperk 4.063 25.463,60 2.121,97   12.557,06   2,23 % 

Markovci  3.985 70.618,36 5.884,86   34.628,38   6,38 % 

Ormož 12.639 51.743,08 4.311,92   25.468,25   4,40 % 

Podlehnik 1.897 42.802,01 3.566,83   20.883,60   3,88 % 

Središče ob Dravi 2.130 8.720,05 726,67   4.292,06   0,74 % 

Starše 4.163 6.624,34 552,03   3.244,01   0,49 % 

Sveti Andraž v Slo. 

goricah  

1.221 14.330,31 1.194,19   7.074,81   1,28 % 

Sveti Tomaž 2.090 8.556,30 713,03   4.211,46   0,73 % 

Trnovska vas 1.347 31.713,27 2.642,77   15.416,12   2,88 % 

Videm 5.618 50.377,39 4.198,12   24.852,51   4,48 % 

Zavrč  1.622 22.588,35 1.882,36   11.146,17   2,03 % 

Žetale  1.326 28.813,19 2.401,10   14.236,92   2,63 % 

SKUPAJ  97.074 1.116.903,45 93.075,29   549.151,72   100,00 % 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
(4) Občina je do sredstev iz prvega odstavka tega člena upravičena za financiranje tistih nalog iz 

drugega odstavka tega člena, ki se opravljajo za dve ali več občin in jih opravljajo zaposleni, ki 

izpolnjujejo z zakonom določene pogoje strokovne izobrazbe. 
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8 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV RAZISKAVE 

V tem poglavju bomo najprej predstavili opis vzorca (način zbiranja podatkov) in 

metodologijo obdelave zbranih podatkov, ki smo jih zbrali z anketiranjem med župani, 

direktorji občinskih uprav in ostalimi zaposlenimi v občinskih upravah. V nadaljevanju 

predstavljamo analizo zbranih podatkov s predstavitvijo rezultatov. V zaključku poglavja 

sledi preverjanje zastavljenih hipotez.  

8.1 Opis vzorca 

Na osnovi teoretičnih izsledkov in izvedene predhodne analize smo pripravili anketni 

vprašalnik, ki smo ga izvedli med župani, direktorji in ostalimi zaposlenimi v zvezi z 

ustanovitvijo in delovanjem projektne pisarne, kjer smo ovrednotili in hkrati potrdili oziroma 

ovrgli zastavljene hipoteze. K sodelovanju v raziskavi smo povabili 21 občin, vključenih v 

Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju, in sicer Mestno občino Ptuj, Občino 

Cirkulane, Občino Destrnik, Občino Dornava, Občino Duplek, Občino Gorišnica, Občino 

Hajdina, Občino Juršince, Občino Kidričevo, Občino Majšperk, Občino Markovce, Občino 

Ormož, Občino Podlehnik, Občino Središče ob Dravi, Občino Starše, Občino Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah, Občino Sveti Tomaž, Občino Trnovska vas, Občino Videm, Občino 

Zavrč in Občino Žetale. 

Za zbiranje podatkov smo uporabili inštrument strukturiranega anketnega vprašalnika, v 

katerem so bila uporabljena vprašanja zaprtega tipa. Zgradba anketnega vprašalnika je 

temeljila na principu narobe obrnjenega lijaka, kar pomeni prehajanje vprašanj od 

specifičnega k splošnim, pri čemer smo sklope vprašanj vsebinsko ločili. Testiranje anketnega 

vprašalnika se je izvedlo pred pričetkom anketiranja. Pri testiranju je sodelovalo pet naključno 

izbranih oseb, ki so podali svoje pripombe, dopolnitve in popravke na anketni vprašalnik. 

V anketnem vprašalniku smo zastavili vprašanja iz naslednjih področij: 

- o poznavanju osnovnih načel projektnega izvajanja nalog v občinah ustanoviteljicah 

Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, 

- o motiviranju in usposabljanju izvajalcev projektov za uspešno realizacijo projektov v 

občinah ustanoviteljicah Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, 

- o skupnem izvajanju nalog v projektni pisarni Skupne občinske uprave občin v Spodnjem 

Podravju in 

- o priključitvi občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju k 

projektni pisarni Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. 

V občinah ustanoviteljicah skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju je skupaj 

zaposlenih približno 200 oseb. Od tega je k raziskavi bilo povabljenih 130 oseb. Ankete 

vprašalnike sem v prilogi dopisa po pošti poslal na vse občine ustanoviteljice Skupne 
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občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. Na spremnem dopisu je bilo posebej 

poudarjeno, da po en izvod ankete izpolnita župan občine in direktor občinske uprave, ostale 

izvode pa ostali zaposleni, ki so bili naključno izbrani. Anketiranje je potekalo od 5. 11. do 4. 

12. 2012. Do 4. 12. 2012 smo prejeli izpolnjenih 112 anketnih vprašalnikov. Raziskovalne 

hipoteze smo zastavili tako, da odražajo mnenje anketirancev in smo jih sprejemali ali 

zavračali na osnovi statističnih ocen njihovih odgovorov. Pri tem smo s pomočjo statističnega 

paketa SPSS uporabljali predvsem teste na osnovi statističnih korelacij, analize variance, 

faktorske analize in drugih metod, ki sledijo v nadaljevanju. 

Pri nekaterih sklopih vprašanj zaprtega tipa smo uporabili merske lestvice, na podlagi katerih 

je bila izvedba rezultatov analize bistveno enostavnejša. Večina specifičnih vprašanj je v 

izbiro ponujalo lestvico po klasičnem Likartovem
5
 modelu s petstopenjsko lestvico, pri čemer 

je ocena 1 pomenila »se sploh ne strinjam«, ocena 5 pa »se popolnoma strinjam«. 

Vzorec so predstavljale občine ustanoviteljice Skupne občinske uprave občin v Spodnjem 

Podravju. Vzorec je bil namenski, kar pomeni, da smo točno določili, katere občine bodo 

vključene v raziskavo. Izsledki raziskave so lahko uporabni tudi za ostale skupne občinske 

uprave, ki bi želele pričeti z izvajanjem nalog s področja javnega naročanja, priprave 

projektne oziroma investicijske dokumentacije in priprave razpisne dokumentacije za prijave 

na javne razpise za pridobivanje finančnih sredstev, ki jih razpisujejo ministrstva, agencije in 

druge institucije državne uprave. 

Geografsko gledano smo se pri vzorcu omejili le na občine Spodnjega Podravja, s katerimi 

smo lahko brez težav navezali stike. Vzorec smo oblikovali tako, da je bilo od vsake občine 

mogoče dobiti več odgovorov zaposlenih na različnih delovnih položajih (npr. vodstvena 

funkcija, strokovna funkcija, druga operativna funkcij). Predvidevali smo, da se bodo njihovi 

odgovori na zastavljena vprašanja glede obravnavane tematike razlikovali, vendar je bilo le s 

pomočjo analize mogoče potrditi oziroma ovreči zastavljene hipoteze v nalogi.  

8.2 Metodologija  

Statistično analizo smo izvedli s pomočjo programske opreme za analiziranje družboslovnih 

podatkov SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Raziskave smo se lotili s pomočjo 

opisne statistike, analize variance in faktorske analize. Prvi korak analize podatkov, ko so bili 

ti zbrani in urejeni, je obsegal prikaz osnovnih značilnosti opisne statistike, kjer smo prikazali 

število anketirancev glede na spol, starost, delovno dobo, zaposlitveni status in izobrazbo. 

                                                           
5
 Likartovo lestvico konstruiramo iz večjega števila spremenljivk, ki vse merijo isti koncept. Merjeni 

koncept želimo zaobjeti v eno samo spremenljivko, ki jo konstruiramo na naslednji način: vrednosti 

vseh spremenljivk, ki jih vključimo v konstrukcijo nove spremenljivke seštejemo ter dobljeno vsoto 

delimo s številom spremenljivk. Pri tem pa je seveda potrebno paziti, da so vse spremenljivke 

“obrnjene v isto smer” oz. da vrednosti posamezne spremenljivke pri vsaki spremenljivki pomenijo oz. 

na enak način merijo isto.  
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Drugi korak analize podatkov, ko so bili ti zbrani in urejeni, je obsegal prikaz statističnih 

analiz, kot npr.: povprečje, standardni odklon, uteži, komunalitete, analiza zanesljivosti 

spremenljivk in faktorsko analizo. V tretjem koraku analize podatkov pa je sledilo potrjevanje 

oz. zavračanje postavljenih hipotez na podlagi opravljene statistične analize v drugem koraku 

in analize variance.      

8.3 Interpretacija in prikaz rezultatov anketnega vprašalnika 

8.3.1 Opisne statistike 

Slika (15) prikazuje število anketirancev glede na spol. Ugotavljamo, da je v anketi 

sodelovalo 44 moških (39,3 %) ter 68 žensk (60,7 %).  

 

Slika 15: Prikaz anketirancev glede na spol 

Iz slike (16) lahko razberemo, da je 5 žensk (7,4 %) starih od 20 do 30 let, 16 moških (36,4 

%) in 29 žensk (42,6 %)  starih od 31 do 40 let, 14 moških (31,8 %) in 27 žensk (39,7 %) 

starih od 41 do 50 let ter 14 moških (31,8 %) in 7 žensk (10,3 %) starih 51 let in več. Iz tega 

sledi, da je skupaj 5 anketirancev (4,5 %) starih od 20 do 30 let, 45 anketirancev (40,2 %) 

starih od 31 do 40 let, 41 anketirancev (36,6 %) starih od 41 do 50 let in 21 anketirancev (18,8 

%) starih 51 let in več. 
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Slika 16: Prikaz anketirancev glede na starost 

Iz slike (17) lahko razberemo, da ima delovno dobo do 10 let 18 moških (40,9 %) in 17 žensk 

(25 %), od 11 do 20 let delovne dobe ima 16 moških (36,4 %) in 33 žensk (48,5 %), od 21 do 

30 let delovne dobe ima 5 moških (11,4 %) in 14 žensk (20,6 %) ter 31 let in več delovne 

dobe ima 5 moških (11,4 %) in 4 ženske (5,9 %). Iz tega sledi, da ima skupaj 35 anketirancev 

(31,3 %) do 10 let delovne dobe, 49 anketirancev (43,8 %) od 11 do 20 let delovne dobe, 19 

anketirancev (17 %) od 21 do 30 let delovne dobe in 9 anketirancev (8 %) 31 let in več 

delovne dobe. 

 

Slika 17: Prikaz delovne dobe anketirancev 
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Iz slike (18) lahko razberemo, da je 27 moških (61,6 %) in 14 žensk (20,6 %) zaposlenih na 

vodstvenih funkcijah, 13 moških (29,5 %) in 36 žensk (52,9 %) opravlja strokovne funkcije 

ter 4 moški (9,1 %) in 18 žensk (26,5 %) opravlja druge operativne funkcije. Iz tega sledi, da 

je skupaj 41 anketirancev
6
 (36,6 %) zaposlenih na vodstveni funkciji, 49 anketirancev (43,8 

%) na strokovnih funkcijah in 22 anketirancev (19,6 %) na drugih operativnih funkcijah. 

 

 

Slika 18: Prikaz anketirancev po funkciji zaposlitve 

Iz slike (19) lahko razberemo, da ima srednješolsko izobrazbo opravljeno 9 moških (20,5 %) 

in 12 žensk (17,6 %). Višješolski program ima zaključenih 6 moških (13,6 %) in 16 žensk 

(23,5 %). 22 moških (50 %) in 34 žensk (50 %) ima zaključeno visokošolsko in univerzitetno 

izobrazbo. Specializacijo, magisterij ali doktorat ima 7 moških (15,9 %) in 6 žensk (8,8 %). Iz 

tega sledi, da ima srednješolsko izobrazbo skupaj 21 anketirancev (18,8 %), višješolsko 

izobrazbo 22 anketirancev (19,6 %), visokošolsko in univerzitetno izobrazbo 56 anketirancev 

(50 %) in specializacijo, magisterij ali doktorat 13 anketirancev (11,6 %). 

                                                           
6
 To pomeni, da je od 41 anketirancev, zaposlenih na vodstveni funkciji, izpolnilo anketo vseh 21 

županov in vseh 20 direktorjev občinskih uprav občin Spodnjega Podravja  (občina Videm v času 

anketiranja še ni imenovala direktorja občinske uprave).  
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Slika 19: Prikaz anketirancev po izobrazbi 

8.3.2 Statistične analize  

Faktorska analiza 

S faktorsko analizo smo skušali ugotoviti, ali je zvezo med opazovanimi spremenljivkami 

oziroma indikatorji moč pojasniti z manjšim številom posredno opazovanih spremenljivk ali 

faktorjev.  

Poznavanje osnovnih načel projektnega izvajanja nalog v občinah ustanoviteljicah Skupne 

občinske uprave občin v Spodnjem Podravju 

V preglednici (11) so prikazane osnovne statistike za trditve, ki se nanašajo na poznavanje 

osnovnih načel projektnega izvajanja nalog v občinah ustanoviteljicah Skupne občinske 

uprave občin v Spodnjem Podravju.  

Preglednica 11: Poznavanje osnovnih načel projektnega izvajanja nalog 

 n Povprečje St. odklon 

1.1. S projektnim izvajanem nalog se pogosto srečujem 

(NAČELA_TRDIT 1.1.). *
7
 

112 4,11           0,94    

1.2. Projektno delo zahteva prave ljudi, na pravih 

delovnih mestih (NAČELA_TRDIT 1.2.). 

112 4,56           0,53    

1.3. Morebitno sodelovanje na projektu je zaposlenim v 

večje zadovoljstvo, kot pa ostale druge zadolžitve 

(NAČELA_TRDIT 1.3.). 

112 4,13           0,73    

                                                           
7 Trditve, ki so bile uporabljene za potrjevanje hipoteze 1, hipoteze 2, hipoteze 3, hipoteze 4 in 

hipoteze 5, so v preglednici (11, 15 in 19) označene z zvezdico. 
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1.4. Menim, da zaposleni s projektnim delom pridobivajo 

nova znanja, izkušnje (NAČELA_TRDIT 1.4.). 

112 4,46           0,58    

1.5. Menim, da sem seznanjen s projektnim izvajanjem 

nalog (NAČELA_TRDIT 1.5.). * 

112 4,05           0,81    

1.6. Pri projektnem delu dajem velik poudarek na načela 

projektnega izvajanja nalog, kot so npr. dobra 

komunikacija, veščine vodenja in delegiranja, timsko 

delo (NAČELA_TRDIT 1.6.). * 

112 4,33           0,74    

1.7. Načela projektnega izvajanja nalog, kot so dobra 

komunikacija, veščine vodenja in delegiranja, timsko 

delo je management v večini primerov pripravljen 

podpreti z organizacijskimi ukrepi (NAČELA_TRDIT 

1.7.). * 

112 4,11           0,78    

1.8. Projektno delo naj bi bilo najučinkovitejše orodje za 

vodenje organizacije, preko katere se v proces vnaša red, 

jasno razumevanje odgovornosti med zaposlenimi in 

večja preglednost nad projekti (NAČELA_TRDIT 1.8.). 

112 4,30           0,63    

Zaposleni se najbolj strinjajo s trditvijo NAČELA_TRDIT 1.2. (povprečje 4,56) in trditvijo 

NAČELA_TRDIT 1.4. (povprečje 4,46). Zaposleni se najmanj strinjajo s trditvijo 

NAČELA_TRDIT 1.5. (povprečje 4,05). Podatki so najmanj razpršeni
8
 pri trditvi 

NAČELA_TRDIT 1.2. (s = 0,53) ter najbolj razpršeni pri trditvi NAČELA_TRDIT 1.1. (s = 

0,94). 

 

Slika 20: Urejen graf povprečij 

                                                           
8
 Razpršenost pomeni razlikovanje podatkov med seboj, da variirajo; da so razsuti ali razpršeni okrog 

srednjih vrednosti. Bolj ko so podatki razpršeni, manj so povezani med sabo in obratno. Mera 

razpršenosti je več, odvisno od vrste podatkov (nominalni, ordinalni, intervalni) in od tega, čemu naj 

bi izračunana mera služila. Poznamo pet mer razpršenosti, in sicer: koeficient variabilnosti, kvartilni 

razmak, razpon, povprečni absolutni odklon (deviacija), standardni odklon (deviacija). V našem  

primeru smo uporabili mere standardnega odklona (deviacije), ki so prikazane v preglednici (11, 15 in 

19). Standardni odklon ali standardna deviacija (s; pogosto pa jo označujemo tudi z malo grško črko 

sigma ) ima med merami razpršenosti podoben položaj kot aritmetična sredina med merami srednjih 

vrednosti. Izvedena je iz variance. Varianca je povprečje kvadriranih odklonov posameznih podatkov 

od aritmetične sredine. 

1.1. S projektnim izvajanjem nalog se … 

1.2. Projektno delo zahteva prave ljudi, … 

1.3. Morebitno sodelovanje na projektu je … 

1.4. Menim, da zaposleni s projektnim … 

1.5. Menim, da sem seznanjen s … 

1.6. Pri projektnem delu dajem velik … 

1.7. Načela projektnega izvajanja nalog, … 

1.8. Projektno delo naj bi bilo … 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

4,11 

4,56 

4,13 

4,46 

4,05 

4,33 

4,11 

4,30 
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Pred začetkom analize smo preverili, ali so podatki normalno razporejeni, in sicer smo 

preverili poševnost in sploščenost: vrednosti Skewness in Kurtosis
9
 (preglednica 41, priloga 

5), ki morajo biti med −3 in 3. Pri spremenljivkah, ki se nanašajo na poznavanje osnovnih 

načel projektnega izvajanja nalog, ni potrebno izločiti iz nadaljnje analize nobene 

spremenljivke, saj ustrezajo vse vrednosti −3 in 3. 

V korelacijski matriki, ki se nahaja v preglednici (38, priloga 5), so prikazani korelacijski 

koeficienti med proučevanimi spremenljivkami. Ugotovimo lahko, da je povezanost med 

trditvami relativno nizka. Največja je sicer med trditvami NAČELA_TRDIT 1.1. in 

NAČELA_TRDIT 1.5. ter NAČELA_TRDIT 1.5. in NAČELA_TRDIT 1.6.. Na podlagi 

KMO statistike (vrednost 0,633), ki je večja od 0,5, ocenjujemo, da so podatki povsem 

primerni za faktorsko analizo. Z Bartlettovim testom pa smo preverili ničelno hipotezo, da je 

originalna korelacijska matrika enotska. Ničelna hipoteza je zavrnjena, saj je sig. 0,000 in 

korelacijska matrika ni enotska. 

Komunaliteta je mera razmerja pojasnjene variance z izločenimi faktorji. Vrednost 

spremenljivk se pri štirih komunalitetah giblje med 0,153 in 0,258, ostale komunalitete pa so 

višje, kar lahko vidimo v preglednici (12). 

Preglednica 12: Uteži in komunalitete 

 n Uteži komunalitete 

1.1. S projektnim izvajanem nalog se pogosto srečujem 

(NAČELA_TRDIT 1.1.).  

112 0,854           0,999    

1.2. Projektno delo zahteva prave ljudi, na pravih 

delovnih mestih (NAČELA_TRDIT 1.2.). 

112 0,342           0,153    

1.3. Morebitno sodelovanje na projektu je zaposlenim v 

večje zadovoljstvo, kot pa ostale druge zadolžitve 

(NAČELA_TRDIT 1.3.). 

112 0,421           0,258    

1.4. Menim, da zaposleni s projektnim delom pridobivajo 

nova znanja, izkušnje (NAČELA_TRDIT 1.4.). 

112 0,374           0,248    

1.5. Menim, da sem seznanjen s projektnim izvajanjem 

nalog (NAČELA_TRDIT 1.5.).  

112 0,855           0,999    

1.6. Pri projektnem delu dajem velik poudarek na načela 

projektnega izvajanja nalog, kot so npr. dobra 

komunikacija, veščine vodenja in delegiranja, timsko 

delo (NAČELA_TRDIT 1.6.).  

112 0,449           0,422    

1.7. Načela projektnega izvajanja nalog, kot so dobra 

komunikacija, veščine vodenja in delegiranja, timsko 

delo je management v večini primerov pripravljen 

podpreti z organizacijskimi ukrepi (NAČELA_TRDIT 

1.7.).  

112 0,384           0,240    

                                                           
9 S koeficientom asimetrije (ang. Skewness)  preverjamo porazdelitev spremenljivke, ki je lahko 

asimetrična v desno oziroma pozitivna asimetrija (če je vrednost koeficienta večja od nič), simetrična 

oziroma normalna porazdelitev (če je vrednost koeficienta enaka nič) ali asimetrična v levo oziroma 

negativna asimetrija (če je vrednost koeficienta manjša od nič).  

S koeficientom sploščenosti (ang. Kurtosis) preverjamo, ali je spremenljivka koničasta, normalna ali 

sploščena. 
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1.8. Projektno delo naj bi bilo najučinkovitejše orodje za 

vodenje organizacije, preko katere se v proces vnaša red, 

jasno razumevanje odgovornosti med zaposlenimi in 

večja preglednost nad projekti (NAČELA_TRDIT 1.8.). 

112 0,660           0,508    

Iz preglednice (13) je razvidno, da so izločeni trije faktorji, saj imajo v Initial Eigenvalues ti 

začetno lastno vrednost nad 1. Osrednji del preglednice prikazuje rezultate faktorske analize. 

V stolpcu (% of Variance) vidimo, koliko skupne variance pojasni posamezni faktor. Prvi 

faktor pojasni 24,8 % skupne variance, drugi faktor pojasni 11 % skupne variance in tretji 

11,9 % skupne variance. Skupna varianca vseh treh izločenih faktorjev pa je približno 63 %. 

Torej trije faktorji pojasnijo variabilnost vseh 8 obravnavanih spremenljivk. V družboslovju 

naj bi bil delež skupne pojasnjene variance vseh izločenih faktorjev vsaj 30 %, tako da so naši 

rezultati ustrezni. 

Preglednica 13: Pojasnjena varianca 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

 Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,731 34,136 34,136 1,985 24,807 24,807 

2 1,231 15,388 49,524 ,884 11,052 35,859 

3 1,087 13,583 63,107 ,959 11,984 47,843 

4 ,924 11,544 74,651       

5 ,698 8,724 83,375       

6 ,569 7,107 90,482       

7 ,495 6,185 96,667       

8 ,267 3,333 100,000       

Za analizo zanesljivosti spremenljivk smo uporabili Cronbachov koeficient α (alfa). 

Vrednosti, ki jih Cronbach α lahko zavzame, so lahko med 0 in 1. Če je α večji od 0,8, 

pomeni, da gre za visoko zanesljivost spremenljivk, če je α med 0,5 in 0,8, gre za nižjo do 

srednjo zanesljivost, kar se je tudi izkazalo v našem primeru, kjer v preglednici (14) vidimo, 

da je α 0,709. 

Preglednica 14: Analiza zanesljivosti spremenljivk 

n N of Items Cronbach's Alpha 

112  8 0,709                                                           

Motiviranje in usposabljanje izvajalcev projektov za uspešno realizacijo projektov v občinah 

ustanoviteljicah Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju  

V preglednici (15) so prikazane osnovne statistike za trditve, ki se nanašajo na motiviranje in 

usposabljanje izvajalcev projektov za uspešno realizacijo projektov v občinah ustanoviteljicah 

Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju.  
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Preglednica 15: Motiviranje in usposabljanje izvajalcev projektov za uspešno realizacijo 

projektov 

 n Povprečje St. odklon 

2.1. Zaposleni z veseljem prihajajo na delo, če so jim 

delovna opravila ravno prav velik izziv in je delo 

zanimivo (MOTIV_TRDIT 2.1.). 

112 4,38         0,56    

2.2. Menim, da motiviranje in usposabljanje 

zaposlenih na projektih vpliva na uspešno realizacijo 

projektov (MOTIV_TRDIT 2.2.).* 

112 4,38         0,57    

2.3. Menim, da se pri projektnem izvajanju nalog 

pogosto pozablja na motiviranje in dodatno 

usposabljanje zaposlenih (MOTIV_TRDIT 2.3.).* 

112 4,11         0,83    

2.4. Zaposleni, ki se srečujejo s projektnim 

izvajanjem nalog, lahko samoiniciativno odločajo o 

razporedu delovnega časa oziroma prihodu in 

odhodu v službo (MOTIV_TRDIT 2.4.).* 

112 3,54         1,04    

2.5. Menim, da občina primerno nagrajuje zaposlene, 

ki so dobro, uspešno in kvalitetno izvedli oziroma 

izpeljali projekt (MOTIV_TRDIT 2.5.).* 

112 3,46         1,10    

2.6. Občina redno usposablja zaposlene na področju 

projektnega izvajanja nalog (MOTIV_TRDIT 2.6.).* 

112 3,80         0,72    

2.7. Pozitivni rezultati pri projektih vplivajo na 

zaposlene, hkrati pa ti pozitivni rezultati 

predstavljajo občini neko dodano vrednost 

(MOTIV_TRDIT 2.7.). 

112 4,24         0,59    

Zaposleni se najbolj strinjajo s trditvama MOTIV_TRDIT 2.1. in MOTIV_TRDIT 2.2. 

(povprečje 4,38) in s trditvijo MOTIV_TRDIT 2.7. (povprečje 4,24). Zaposleni se najmanj 

strinjajo s trditvijo MOTIV_TRDIT 2.5. (povprečje 3,46). Podatki so najmanj razpršeni pri 

trditvi MOTIV_TRDIT 2.1. (s = 0,56), ter najbolj razpršeni pri trditvi MOTIV_TRDIT 2.5. (s 

= 1,10). 

 

 

Slika 21: Urejen graf povprečij 
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Pred začetkom analize smo preverili, ali so podatki normalno razporejeni, in sicer bomo 

preverili poševnost in sploščenost: vrednosti Skewness in Kurtosis (preglednica 42, priloga 

5), ki morajo biti med −3 in 3. Pri spremenljivkah, ki se nanašajo na motiviranje in 

usposabljanje izvajalcev projektov za uspešno realizacijo projektov, ni potrebno izločiti iz 

nadaljnje analize nobene spremenljivke, saj ustrezajo vse vrednosti −3 in 3. 

V korelacijski matriki, ki se nahaja v preglednici (39, priloga 5), so prikazani korelacijski 

koeficienti med proučevanimi spremenljivkami. Ugotovimo lahko, da je povezanost med 

trditvami relativno nizka. Največja je sicer med trditvami MOTIV_TRDIT 2.1. in 

MOTIV_TRDIT 2.2., MOTIV_TRDIT 2.4. in MOTIV_TRDIT 2.5. ter MOTIV_TRDIT 2.5. 

in MOTIV_TRDIT 2.6.. Na podlagi KMO statistike (vrednost 0,555), ki je večja od 0,5, 

ocenjujemo, da so podatki povsem primerni za faktorsko analizo. Z Bartlettovim testom pa 

smo preverili ničelno hipotezo, da je originalna korelacijska matrika enotska. Ničelna 

hipoteza je zavrnjena, saj je sig. 0,000 in korelacijska matrika ni enotska. 

Komunaliteta je mera razmerja pojasnjene variance z izločenimi faktorji. Vrednost 

spremenljivk se pri dveh komunalitetah giblje med 0,138 in 0,224, ostale  komunalitete pa so 

višje, kar lahko vidimo v preglednici (16). 

Preglednica 16: Uteži in komunalitete 

 n Uteži Komunalitete 

2.1. Zaposleni z veseljem prihajajo na delo, če so 

jim delovna opravila ravno prav velik izziv in je 

delo zanimivo (MOTIV_TRDIT 2.1.). 

112 0,681         0,470    

2.2. Menim, da motiviranje in usposabljanje 

zaposlenih na projektih vpliva na uspešno 

realizacijo projektov (MOTIV_TRDIT 2.2.). 

112 0,955         0,920    

2.3. Menim, da se pri projektnem izvajanju nalog 

pogosto pozablja na motiviranje in dodatno 

usposabljanje zaposlenih (MOTIV_TRDIT 2.3.). 

112 0,341         0,224    

2.4. Zaposleni, ki se srečujejo s projektnim 

izvajanjem nalog, lahko samoiniciativno odločajo o 

razporedu delovnega časa oziroma prihodu in 

odhodu v službo (MOTIV_TRDIT 2.4.). 

112 0,999         0,999    

2.5. Menim, da občina primerno nagrajuje 

zaposlene, ki so dobro, uspešno in kvalitetno izvedli 

oziroma izpeljali projekt (MOTIV_TRDIT 2.5.). 

112 0,508         0,597    

2.6. Občina redno usposablja zaposlene na področju 

projektnega izvajanja nalog (MOTIV_TRDIT 2.6.). 

112 0,846         0,808    

2.7. Pozitivni rezultati pri projektih vplivajo na 

zaposlene, hkrati pa ti pozitivni rezultati 

predstavljajo občini neko dodano vrednost 

(MOTIV_TRDIT 2.7.). 

112 0,295         0,138    

Iz preglednice (17) je razvidno, da so izločeni trije faktorji, saj imajo v Initial Eigenvalues ti 

začetno lastno vrednost nad 1. Osrednji del preglednice prikazuje rezultate faktorske analize. 

V stolpcu % of Variance vidimo, koliko skupne variance pojasni posamezni faktor. Prvi 

faktor pojasni 21 % skupne variance, drugi faktor pojasni 22,8 % skupne variance in tretji 

15,5 % skupne variance. Skupna varianca vseh treh izločenih faktorjev pa je približno 73 %. 
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Torej trije faktorji pojasnijo variabilnost vseh 7 obravnavanih spremenljivk. V družboslovju 

naj bi bil delež skupne pojasnjene variance vseh izločenih faktorjev vsaj 30 %, tako da so naši 

rezultati ustrezni. 

Preglednica 17: Pojasnjena varianca 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

 Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,165 30,924 30,924 1,474 21,051 21,051 

2 1,843 26,325 57,249 1,596 22,793 43,844 

3 1,133 16,182 73,431 1,085 15,506 59,350 

4 ,722 10,314 83,745       

5 ,522 7,453 91,197       

6 ,354 5,054 96,251       

7 ,262 3,749 100,000       

Za analizo zanesljivosti spremenljivk smo uporabili Cronbachov koeficient α (alfa). 

Vrednosti, ki jih Cronbach α lahko zavzame, so lahko med 0 in 1. Če je α večji od 0,8, 

pomeni, da gre za visoko zanesljivost spremenljivk, če je α med 0,5 in 0,8, gre za nižjo do 

srednjo zanesljivost, kar se je tudi izkazalo v mojem primeru, kjer v preglednici (18) vidimo, 

da je α 0,547. 

Preglednica 18: Analiza zanesljivosti spremenljivk 

n N of Items Cronbach's Alpha 

112  7 0,547                                                           

Skupno izvajanje nalog v projektni pisarni Skupne občinske uprave občin v Spodnjem 

Podravju  

V preglednici (19) so prikazane osnovne statistike za trditve, ki se nanašajo na poznavanje 

osnovnih načel projektnega izvajanja nalog v občinah ustanoviteljicah Skupne občinske 

uprave občin v Spodnjem Podravju. 

Preglednica 19: Skupno izvajanje nalog 

 n Povprečje St. odklon 

3.1. V projektni pisarni Skupne občinske uprave občin v 

Spodnjem Podravju bodo zaposleni strokovnjaki s 

področja izvajanja omenjenih nalog, kar bo posledično 

vplivalo na kvalitetnejšo izvedbo projektov 

(SKUPNO_TRDIT 3.1.).* 

112 4,09              0,79    

3.2. Menim, da se bodo naloge v projektni pisarni Skupne 

občinske uprave občin v Spodnjem Podravju izvajale bolj 

kakovostno, učinkovito, gospodarno in transparentno 

(SKUPNO_TRDIT 3.2.).* 

112 4,12              0,86    

3.3. Občini bo projektna pisarna Skupne občinske uprave 

občin v Spodnjem Podravju lahko služila kot svetovalna 

služba (SKUPNO_TRDIT 3.3.).* 

112 4,17              0,80    
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3.4. Racionalizacija dela na področju projektnega 

izvajanja nalog, predstavlja občini zniževanje stroškov na 

področju izvajanja projektov (SKUPNO_TRDIT 3.4.).* 

112 4,18              0,91    

3.5. Projektna pisarna Skupne občinske uprave občin v 

Spodnjem Podravju bo osredotočena na izvajanje 

strokovnih nalog in ne bo vplivala na vsebinske odločitve 

(SKUPNO_TRDIT 3.5.).* 

112 4,19              0,84    

3.6. Strokovne odločitve v zvezi z izvajanjem nalog naj 

bodo v pristojnosti projektne pisarne Skupne občinske 

uprave občin v Spodnjem Podravju (SKUPNO_TRIDT 

3.6.).* 

112 3,96              0,93    

Zaposleni se najbolj strinjajo s trditvijo SKUPNO_TRDIT 3.5. (povprečje 4,19) in trditvijo 

SKUPNO_TRDIT 3.4. (povprečje 4,18). Zaposleni se najmanj strinjajo s trditvijo 

SKUPNO_TRDIT 3.6. (povprečje 3,96). Podatki so najmanj razpršeni pri trditvi 

SKUPNO_TRDIT 3.1. (s = 0,79) ter najbolj razpršeni pri trditvi SKUPNO_TRDIT 3.6. (s = 

0,93). 

 

 

Slika 22: Urejen graf povprečij 
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smo preverili ničelno hipotezo, da je originalna korelacijska matrika enotska. Ničelna 

hipoteza je zavrnjena, saj je sig. 0,000 in korelacijska matrika ni enotska. 

Komunaliteta je mera razmerja pojasnjene variance z izločenimi faktorji. Vrednost 

spremenljivk  je le ena nižja od 0,5, medtem ko so ostale komunalitete višje, kar lahko vidimo 

v preglednici (20). 

Preglednica 20: Uteži in komunalitete 

 n Uteži Komunalitete 

3.1. V projektni pisarni Skupne občinske uprave občin v 

Spodnjem Podravju bodo zaposleni strokovnjaki s 

področja izvajanja omenjenih nalog, kar bo posledično 

vplivalo na kvalitetnejšo izvedbo projektov 

(SKUPNO_TRDIT 3.1.). 

112 0,818              0,669    

3.2. Menim, da se bodo naloge v projektni pisarni Skupne 

občinske uprave občin v Spodnjem Podravju izvajale bolj 

kakovostno, učinkovito, gospodarno in transparentno 

(SKUPNO_TRDIT 3.2.). 

112 0,885              0,782   

3.3. Občini bo projektna pisarna Skupne občinske uprave 

občin v Spodnjem Podravju lahko služila kot svetovalna 

služba (SKUPNO_TRDIT 3.3.). 

112 0,805              0,647    

3.4. Racionalizacija dela na področju projektnega 

izvajanja nalog, predstavlja občini zniževanje stroškov na 

področju izvajanja projektov (SKUPNO_TRDIT 3.4.). 

112 0,708              0,501    

3.5. Projektna pisarna Skupne občinske uprave občin v 

Spodnjem Podravju bo osredotočena na izvajanje 

strokovnih nalog in ne bo vplivala na vsebinske odločitve 

(SKUPNO_TRDIT 3.5.). 

112 0,701              0,492    

3.6. Strokovne odločitve v zvezi z izvajanjem nalog naj 

bodo v pristojnosti projektne pisarne Skupne občinske 

uprave občin v Spodnjem Podravju (SKUPNO_TRDIT 

3.6.). 

112 0,715              0,512    

Iz preglednice (21) je razvidno, da je izločen le en faktor, saj ima v Initial Eigenvalues le-ta 

začetno lastno vrednost nad 1. Osrednji del preglednice prikazuje rezultate faktorske analize. 

V stolpcu % of Variance vidimo, koliko skupna varianca pojasni posamezni faktor. Prvi 

faktor pojasni 60 % skupne variance. Skupna varianca prvega izločenega faktorja pa je 

približno 66,7 %. Z enim faktorjem pojasnimo variabilnost vseh 6 obravnavanih 

spremenljivk. V družboslovju naj bi bil delež skupne pojasnjene variance vseh izločenih 

faktorjev vsaj 30 %, tako da so naši rezultati ustrezni. 

Preglednica 21: Pojasnjena varianca 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

 Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,004 66,740 66,740 3,604 60,063 60,063 

2 ,603 10,044 76,784       

3 ,511 8,522 85,306       

4 ,381 6,349 91,655       

5 ,326 5,435 97,089       

6 ,175 2,911 100,000       
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Za analizo zanesljivosti spremenljivk smo uporabili Cronbachov koeficient α (alfa). 

Vrednosti, ki jih Cronbach α lahko zavzame, so lahko med 0 in 1. Če je α večji od 0,8, 

pomeni, da gre za visoko zanesljivost spremenljivk, če je α med 0,5 in 0,8, gre za nižjo do 

srednjo zanesljivost, kar se je tudi izkazalo v našem primeru, kjer v preglednici (22) vidimo, 

da je α 0,898. 

Preglednica 22: Analiza zanesljivosti spremenljivk 

n N of Items Cronbach's Alpha 

112  6 0,898                                                           

Odločitev o pristopu k projektni pisarni Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju  

Na vprašanje »Ali nameravate v naslednjih treh letih pristopiti k projektni pisarni Skupne 

občinske uprave občin v Spodnjem Podravju?« smo dobili naslednje odgovore: 23 

anketirancev (20,5 %) je odgovorilo, da ne namerava pristopiti, 8 anketirancev (7,1 %) je 

odgovorilo da bodo pristopili k projektni pisarni v roku 1 leta, 22 anketirancev (19,6 %) je 

odgovorilo, da bodo k projektni pisarni pristopili v roku od 1 do 2 let, 31 anketirancev (27,7 

%) je odgovorilo, da bodo k projektni pisarni pristopili v roku od 2 do 3 let, 9 anketirancev 

(8,0 %) je odgovorilo, da bodo k projektni pisarni pristopili v roku od 3 do 4 let, 7 

anketirancev (6,3 %) je odgovorilo, da bodo k projektni pisarni pristopili v roku 4 let, 12 

anketirancev (10,7 %) pa se ni moglo opredeliti. 

Preglednica 23: Odločitev o pristopu k projektni pisarni 

  PRISTOP K PROJEKTNI PISARNI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN 

V SPODNJEM PODRAVJU 

  ne 

nameravamo 

pristopiti 

v roku 

1 leta 

v roku 

od 1 do 

2 let 

v roku 

od 2 do 

3 let 

v roku 

od 3 do 

4 let 

v roku 

4 let in 

več 

ne vem Total 

vodstvena 

funkcija 

Count 5 0 14 12 2 3 5 41 

  % 

within  

12,2 % 0,0 % 34,1 % 29,3 % 4,9 % 7,3 % 12,2 % 100% 

strokovna 

funkcija 

Count 12 7 5 11 6 2 6 49 

  % 

within  

24,5 % 14,3 % 10,2 % 22,4 % 12,2 % 4,1 % 12,2 % 100% 

druga 

operativna 

funkcija 

Count 6 1 3 8 1 2 1 22 

  % 

within  

27,3 % 4,5 % 13,6 % 36,4 % 4,5 % 9,1 % 4,5 % 100% 

 Total  Count 23 8 22 31 9 7 12 112 

  % 

within 

20,5 % 7,1 % 19,6 % 27,7 % 8,0 % 6,3 % 10,7 % 100% 
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Slika 23: Odločitev o pristopu k projektni pisarni 

8.4 Potrjevanje hipotez  

8.4.1 Potrjevanje hipoteze 1 

Hipoteza 1 se glasi »Večina strokovnih delavcev se je že srečala s projektnim izvajanjem 

nalog«. Le v tem primeru smo uporabili za potrjevanje hipoteze 1 eno trditev, in sicer trditev 

»S projektnim izvajanjem nalog se pogosto srečujem (v nadaljevanju NAČELA_TRDIT 

1.1.)«. Za potrditev hipoteze 1 smo tako pripravili analizo trditve NAČELA_TRDIT 1.1. po 

funkciji zaposlitve anketiranca (vodstvena, strokovna in druga operativna funkcija), ki so 

prikazani v preglednici 24.  

Če pogledamo podane odgovore anketirancev zaposlenih na strokovnih funkcijah, pa lahko 

vidimo, da se 2 anketiranca še sploh nista srečala s projektnim izvajanjem nalog, nadalje se 5 

anketirancev še ni srečalo s projektnim izvajanjem nalog, 3 anketiranci so se delno srečali  

oziroma so se seznanili s projektnim izvajanjem nalog, 27 anketirancev je odgovorilo, da se je 

že srečalo s projektnim izvajanjem nalog, 12 anketirancev, zaposlenih na strokovnih 

funkcijah, pa je odgovorilo, da se pogosto srečuje s projektnim izvajanjem nalog. 

Preglednica 24: Projektno izvajanje nalog 

  Funkcija zaposlenega oz. anketiranca v občini Total 

  vodstvena 

funkcija 

strokovna 

funkcija 

druga operativna 

funkcija 

 

NAČELA_TRDIT se sploh ne strinjam 0 2 1 3 
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1.1. 

    0,0 % 66,7 % 33,3 % 100,0 % 

  ne strinjam se 0 5 1 6 

    0,0 % 83,3 % 16,7 % 100,0 % 

  niti se ne strinjam 

niti se strinjam 

0 3 5 8 

    0,0 % 37,5 % 62,5 % 100,0 % 

  strinjam se 18 27 9 54 

    33,3 % 50,0 % 16,7 % 100,0 % 

  se popolnoma 

strinjam 

23 12 6 41 

    56,1 % 29,3 % 14,6 % 100,0 % 

Total   41 49 22 112 

    36,6 % 43,8 % 19,6 % 100,0 % 

Povprečje trditve NAČELA_TRDIT 1.1. na petstopenjski lestvici je 4,11, kar je zelo visoko. 

Preglednica 25: Povprečje 

 n Povprečje 

1.1. S projektnim izvajanem nalog se pogosto srečujem 

(NAČELA_TRDIT 1.1.).  

112 4,11 

S tem lahko potrdimo hipotezo 1, ki se glasi, da se je večina strokovnih delavcev že srečala s 

projektnim izvajanjem nalog. 

8.4.2 Potrjevanje hipoteze 2 

Hipoteza 2 pravi, »Zaposleni poznajo osnovna načela projektnega izvajanja nalog«. Ko 

govorimo o zaposlenih, mislimo na anketirance, ki so zaposleni na vodstveni, strokovni in 

drugi operativni funkciji.  

Za potrjevanje hipoteze 2 smo uporabili naslednji trditvi, in sicer: 

- Menim, da sem seznanjen s projektnim izvajanjem nalog (v nadaljevanju 

NAČELA_TRDIT 1.5.). 

- Pri projektnem delu dajem velik poudarek na načela projektnega izvajanja nalog, kot so 

npr. dobra komunikacija, veščine vodenja in delegiranja, timsko delo (v nadaljevanju 

NAČELA_TRDIT 1.6.). 

Če pogledamo podane odgovore anketirancev zaposlenih na vodstveni, strokovni in drugi 

operativni funkciji za trditev NAČELA_TRDIT 1.5. v preglednici (44, priloga 5) lahko 

vidimo, da se je od 41 anketirancev zaposlenih na vodstveni funkciji, 37 anketirancev že 

seznanilo s projektnim izvajanjem nalog, 4 anketiranci so se le delno seznanili s projektnim 

izvajanjem nalog. Če pogledamo podane odgovore 49 anketirancev zaposlenih na strokovni 

funkciji lahko vidimo, da se je 35 anketirancev seznanilo s projektnim izvajanjem nalog, 11 

anketirancev se je le delno seznanilo s projektnim izvajanjem nalog, 3 anketiranci pa se še 
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niso seznanili s projektnim izvajanjem nalog. Podani odgovori 22 anketirancev zaposlenih na 

drugih operativnih funkcijah kažejo, da se je 15 anketirancev seznanilo s projektnim 

izvajanjem nalog, 7 anketirancev se je le delno seznanilo s projektnim izvajanjem nalog.  

Če pogledamo podane odgovore anketirancev zaposlenih na vodstveni, strokovni in drugi 

operativni funkciji za trditev NAČELA_TRDIT 1.6. v preglednici (45, priloga 5) lahko 

vidimo, da od 41 anketirancev zaposlenih na vodstveni funkciji, 37 anketirancev pri 

projektnem delu daje velik poudarek na načela projektnega izvajanja nalog, 4 anketiranci le 

delno dajejo velik poudarek na načela projektnega izvajanja nalog. Če pogledamo podane 

odgovore 49 anketirancev zaposlenih na strokovni funkciji pa lahko vidimo, da 41 

anketirancev daje velik poudarek na načela projektnega izvajanja nalog, 7 anketirancev le 

delno daje velik poudarek na načela projektnega izvajanja nalog, 1 anketiranec pa ne daje 

poudarka na načela projektnega izvajanja nalog. Podani odgovori 22 anketirancev zaposlenih 

na drugih operativnih funkcijah kažejo, da 21 anketirancev daje velik poudarek na načela 

projektnega izvajanja nalog, 1 anketiranec pa le delno daje poudarek na načela projektnega 

izvajanja nalog.  

Za natančnejšo razlago odgovorov, pridobljenih iz raziskave, smo morali izvesti podrobnejšo 

analizo s pomočjo statističnega orodja SPSS.  

Za ugotavljanje razlik med zaposlenimi z različnimi funkcijami smo si pomagali še z analizo 

variance
10

 ( One way ANOVA testom), kjer smo primerjali posamezne trditve za potrjevanje 

hipoteze 2, s funkcijo zaposlenega oziroma anketiranca v občini.  

Na podlagi Levinovega preizkusa enakosti varianc (Test of Homogeneity of Variances, 

preglednica 57, priloga 5) je razvidno, da zaradi previsoke stopnje značilnosti pri trditvah 

NAČELA_TRDIT 1.5. znaša stopnja značilnosti 0,635; NAČELA_TRDIT 1.6. znaša stopnja 

značilnosti 0,433. Ničelne domneve ne moremo zavrniti, tako pri obeh trditvah.  

Na podlagi vzorca ni mogoče pri dovolj nizki stopnji tveganja (α=0,05) zavrniti ničelne 

domneve pri trditvi NAČELA_TRDIT 1.6., zaradi česar ne moremo trditi da zaposleni na 

različnih funkcijah, in sicer vodstveni funkciji, strokovni funkciji in drugi operativni funkciji, 

pri projektnem delu dajejo velik (različen) poudarek na načela projektnega izvajanja nalog, 

kot so npr. dobra komunikacija, veščine vodenja in delegiranja ter timsko delo. 

Na podlagi vzorca lahko pri dovolj nizki stopnji tveganja (α=0,05) zavrnemo ničelno 

domnevo pri trditvi NAČELA_TRDIT 1.5. in sprejmemo sklep, da so zaposleni na različnih 

                                                           
10 Analiza variance (ANOVA) je zbirka statističnih modelov in z njimi povezanih postopkov, s 

katerimi skupno varianco med množicami podatkov razcepimo na posamezne komponente, navadno 

zato, da preverimo, ali so razlike med vzorci razložljive kot statistična odstopanja znotraj iste 

populacije. 
 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Statisti%C4%8Dni_model&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Varianca
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funkcijah (vodstveni funkciji, strokovni funkciji in drugi operativni funkciji) različno 

seznanjeni s projektnim izvajanjem nalog.  

Preglednica 26: Analiza variance (ANOVA) 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

NAČELA_TRDIT 1.5. Between 

Groups 

4,581 2 2,290 3,613 ,030 

  Within Groups 69,098 109 ,634     

NAČELA_TRDIT 1.6. Between 

Groups 

,977 2 ,488 ,890 ,414 

  Within Groups 59,800 109 ,549     

   *Podatki statistično značilno različni pri α= 0,05 

Povprečji trditev NAČELA_TRDIT 1.5. in 1.6. na petstopenjski lestvici sta 4,05 in 4,33, kar 

je zelo visoko.  

Preglednica 27: Povprečje 

 n Povprečje 

1.5. Menim, da sem seznanjen s projektnim izvajanjem 

nalog (NAČELA_TRDIT 1.5.). * 

112 4,05 

1.6. Pri projektnem delu dajem velik poudarek na načela 

projektnega izvajanja nalog, kot so npr. dobra 

komunikacija, veščine vodenja in delegiranja, timsko 

delo (NAČELA_TRDIT 1.6.). * 

112 4,33 

S tem lahko potrdimo hipotezo 2, ki se glasi, da zaposleni poznajo osnovna načela 

projektnega izvajanja nalog in so jih pripravljeni podpreti z organizacijskimi ukrepi. 

8.4.3 Potrjevanje hipoteze 3 

Hipoteza 3 pravi: »Motiviranje in usposabljanje izvajalcev projektov je pogoj za uspešno 

realizacijo projektov v občinah ustanoviteljicah Skupne občinske uprave občin v Spodnjem 

Podravju«. Ko govorimo o motiviranih in usposobljenih izvajalcih projektov, mislimo na vse  

zaposlene, ki so zaposleni na vodstveni funkciji, strokovni funkciji in drugi operativni funkciji 

na posamezni občini ustanoviteljici Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju.  

Za potrjevanje hipoteze 3 smo uporabili naslednje trditve, in sicer: 

- Menim, da motiviranje in usposabljanje zaposlenih na projektih vpliva na uspešno 

realizacijo projektov (v nadaljevanju MOTIV_TRDIT 2.2.). 

- Menim, da se pri projektnem izvajanju nalog pogosto pozablja na motiviranje in dodatno 

usposabljanje zaposlenih (v nadaljevanju MOTIV_TRDIT 2.3.). 

- Zaposleni, ki se srečujejo s projektnim izvajanjem nalog, lahko samoiniciativno odločajo 

o razporedu delovnega časa oziroma prihodu in odhodu v službo (v nadaljevanju 

MOTIV_TRDIT 2.4.). 
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- Menim, da občina primerno nagrajuje zaposlene, ki so dobro, uspešno in kvalitetno 

izvedli oziroma izpeljali projekt (v nadaljevanju MOTIV_TRDIT 2.5.). 

- Občina redno usposablja zaposlene na področju projektnega izvajanja nalog (v 

nadaljevanju MOTIV_TRDIT 2.6.).  

Če pogledamo podane odgovore anketirancev zaposlenih na vodstveni, strokovni in drugi 

operativni funkciji za trditev MOTIV_TRDIT 2.2. v preglednici (46, priloga 5) lahko vidimo, 

da od 41 anketirancev zaposlenih na vodstveni funkciji, 39 anketirancev meni, da motiviranje 

in usposabljanje zaposlenih uspešno vpliva na realizacijo projektov, 2 anketiranca pa menita, 

da motiviranje in usposabljanje zaposlenih le delno vpliva na uspešno realizacijo projektov. 

Če pogledamo podane odgovore 49 anketirancev na strokovni funkciji lahko vidimo, da 46 

anketirancev meni, da motiviranje in usposabljanje zaposlenih uspešno vpliva na realizacijo 

projektov, 3 anketiranci pa menijo, da motiviranje in usposabljanje zaposlenih le delno vpliva 

na uspešno realizacijo projektov. Podani odgovori 22 anketirancev zaposlenih na drugih 

operativnih funkcijah kažejo, da 22 anketirancev meni, da motiviranje in usposabljanje 

zaposlenih uspešno vpliva na realizacijo projektov. 

Če pogledamo podane odgovore anketirancev zaposlenih na vodstveni, strokovni in drugi 

operativni funkciji za trditev MOTIV_TRDIT 2.3. v preglednici (47, priloga 5) lahko vidimo, 

da od 41 anketirancev zaposlenih na vodstveni funkciji, 34 anketirancev meni, da se pri 

projektnem izvajanju nalog pogosto pozablja na motiviranje in dodatno usposabljanje 

zaposlenih, 5 anketirancev se le delno strinja, da se pri projektnem izvajanju nalog pogosto 

pozablja na motiviranje in dodatno usposabljanje zaposlenih, 2 anketiranca pa menita, da se 

ne pozablja na motiviranje in dodatno usposabljanje zaposlenih. Če pogledamo podane 

odgovore 49 anketirancev na strokovni funkciji lahko vidimo, da 40 anketirancev meni, da se 

pri projektnem izvajanju nalog pogosto pozablja na motiviranje in dodatno usposabljanje 

zaposlenih, 6 anketirancev se le delno strinja, da se pri projektnem izvajanju nalog pogosto 

pozablja na motiviranje in dodatno usposabljanje zaposlenih, 3 anketiranci pa menijo, da se 

ne pozablja na motiviranje in dodatno usposabljanje zaposlenih. Podani odgovori 22 

anketirancev zaposlenih na drugih operativnih funkcijah kažejo, da 18 anketirancev meni, da 

se pri projektnem izvajanju nalog pogosto pozablja na motiviranje in dodatno usposabljanje 

zaposlenih, 4 anketiranci se le delno strinjajo s trditvijo, da se pri projektnem izvajanju nalog 

pogosto pozablja na motiviranje in dodatno usposabljanje zaposlenih.  

Če pogledamo podane odgovore anketirancev zaposlenih na vodstveni, strokovni in drugi 

operativni funkciji za trditev MOTIV_TRDIT 2.4. v preglednici (48, priloga 5) lahko vidimo, 

da od 41 anketirancev zaposlenih na vodstveni funkciji, 33 anketirancev meni, da se 

zaposleni, ki se srečujejo s projektnim izvajanjem nalog, lahko samoiniciativno odločajo o 

razporedu delovnega časa, 4 anketiranci menijo, da se zaposleni, ki se srečujejo s projektnim 

izvajanjem nalog, lahko le delno odločajo o razporedu delovnega časa, 4 anketiranci pa 

menijo, da se zaposleni, ki se srečujejo s projektnim izvajanjem nalog, ne morejo samostojno 
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odločati o razporedu delovnega časa. Če pogledamo podane odgovore 49 anketirancev na 

strokovni funkciji lahko vidimo, da 22 anketirancev meni, da se zaposleni, ki se srečujejo s 

projektnim izvajanjem nalog, lahko samoiniciativno odločajo o razporedu delovnega časa, 12 

anketirancev meni, da se zaposleni, ki se srečujejo s projektnim izvajanjem nalog, lahko le 

delno odločajo o razporedu delovnega časa, 15 anketirancev pa meni, da se zaposleni, ki se 

srečujejo s projektnim izvajanjem nalog, ne morejo samostojno odločati o razporedu 

delovnega časa. Podani odgovori 22 anketirancev zaposlenih na drugih operativnih funkcijah 

kažejo, da 12 anketirancev meni, da se zaposleni, ki se srečujejo s projektnim izvajanjem 

nalog, lahko samoiniciativno odločajo o razporedu delovnega časa, 7 anketirancev meni, da se 

zaposleni, ki se srečujejo s projektnim izvajanjem nalog, lahko le delno odločajo o razporedu 

delovnega časa, 3 anketiranci pa menijo, da se zaposleni, ki se srečujejo s projektnim 

izvajanjem nalog, ne morejo samostojno odločati o razporedu delovnega časa. 

Če pogledamo podane odgovore anketirancev zaposlenih na vodstveni, strokovni in drugi 

operativni funkciji za trditev MOTIV_TRDIT 2.5. v preglednici (49, priloga 5) lahko vidimo, 

da od 41 anketirancev zaposlenih na vodstveni funkciji, 30 anketirancev meni, da občina 

primerno nagrajuje zaposlene, ki so dobro, uspešno in kvalitetno izvedli oziroma izpeljali 

projekt, 7 anketirancev meni, da občina le delno primerno nagrajuje zaposlene, 4 anketiranci 

pa menijo, da občina ne nagrajuje sovjih zaposlenih, ki so dobro, uspešno in kvalitetno izvedli 

projekt. Če pogledamo podane odgovore 49 anketirancev na strokovni funkciji lahko vidimo, 

da 21 anketirancev meni, da občina primerno nagrajuje zaposlene, ki so dobro, uspešno in 

kvalitetno izvedli oziroma izpeljali projekt, 12 anketirancev meni, da občina le delno 

primerno nagrajuje zaposlene, 16 anketirancev pa meni, da občina ne nagrajuje sovjih 

zaposlenih, ki so dobro, uspešno in kvalitetno izvedli projekt. Podani odgovori 22 

anketirancev zaposlenih na drugih operativnih funkcijah kažejo, da 10 anketirancev meni, da 

občina primerno nagrajuje zaposlene, ki so dobro, uspešno in kvalitetno izvedli oziroma 

izpeljali projekt, 8 anketirancev meni, da občina le delno primerno nagrajuje zaposlene, 4 

anketiranci pa menijo, da občina ne nagrajuje sovjih zaposlenih, ki so dobro, uspešno in 

kvalitetno izvedli projekt.  

Če pogledamo podane odgovore anketirancev zaposlenih na vodstveni, strokovni in drugi 

operativni funkciji za trditev MOTIV_TRDIT 2.6. v preglednici (50, priloga 5) lahko vidimo, 

da od 41 anketirancev zaposlenih na vodstveni funkciji, 33 anketirancev meni, da občina 

redno usposablja zaposlene na področju projektnega izvajanja nalog, 8 anketirancev pa meni, 

da občina le delno oziroma občasno usposablja zaposlene na področju projektnega izvajanja 

nalog. Če pogledamo podane odgovore 49 anketirancev na strokovni funkciji lahko vidimo, 

da 34 anketirancev meni, da občina redno usposablja zaposlene na področju projektnega 

izvajanja nalog, 11 anketirancev meni, da občina le delno oziroma občasno usposablja 

zaposlene na področju projektnega izvajanja nalog, 4 anketiranci pa menijo, da občina ne 

usposablja zaposlenih na področju projektnega izvajanja nalog. Podani odgovori 22 

anketirancev zaposlenih na drugih operativnih funkcijah kažejo, da 13 anketirancev meni, da 
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občina redno usposablja zaposlene na področju projektnega izvajanja nalog, 8 anketirancev 

meni, da občina le delno oziroma občasno usposablja zaposlene na področju projektnega 

izvajanja nalog, 1 anketiranec pa meni, da občina ne usposablja zaposlenih na področju 

projektnega izvajanja nalog.  

Za natančnejšo razlago odgovorov, pridobljenih iz raziskave, smo morali izvesti podrobnejšo 

analizo s pomočjo statističnega orodja SPSS. 

Za ugotavljanje razlik med zaposlenimi z različnimi funkcijami smo si pomagali še z analizo 

variance ( One way ANOVA testom), kjer smo primerjali posamezne trditve za potrjevanje 

hipoteze 3, s funkcijo zaposlenega oziroma anketiranca v občini.  

Na podlagi Levinovega preizkusa o enakosti varianc (Test of Homogeneity of Variances, 

preglednica 58, priloga 5) je razvidno, da zaradi previsoke stopnje značilnosti pri trditvah 

MOTIV_TRDIT 2.2. znaša stopnja značilnosti 0,619; MOTIV_TRDIT 2.3. znaša stopnja 

značilnosti 0,853; MOTIV_TRDIT 2.4. znaša stopnja značilnosti 0,051; MOTIV_TRDIT 2.5. 

znaša stopnja značilnosti 0,101 in MOTIV_TRDIT 2.6. znaša stopnja značilnosti 0,034. 

Ničelno domnevo zavrnemo in sprejmemo sklep, da je vsaj ena varianca različna. V 

nadaljevanju uporabimo Robust  Welch Test. 

Na podlagi vzorca ni mogoče pri dovolj nizki stopnji tveganja (α=0,05) zavrniti ničelne 

domneve pri trditvah MOTIV_TRDIT 2.2., 2.3. in 2.6., zaradi česar ne moremo trditi, da so 

zaposleni na različnih funkcijah (vodstveni funkciji, strokovni funkciji in drugi operativni 

funkciji) različnega mnenja: 

- da motiviranje in usposabljanje zaposlenih na projektih vpliva na uspešno realizacijo 

projektov, 

- da se pri projektnem izvajanju nalog pogosto pozablja na motiviranje in dodatno 

usposabljanje zaposlenih in 

- da občina redno usposablja zaposlene na področju projektnega izvajanja nalog. 

Na podlagi vzorca lahko pri dovolj nizki stopnji tveganja (α=0,05) zavrnemo ničelno 

domnevo pri trditvah MOTIV_TRDIT 2.4. in 2.5. in sprejmemo sklepa: 

- da se zaposleni na različnih funkcijah (vodstveni funkciji, strokovni funkciji in drugi 

operativni funkciji) lahko različno odločajo o prihodu in odhodu v službo (višje kot si na 

lestvici, večja moč odločanja ti pripada) in 

- da so različnega mnenja glede občinskega nagrajevanja zaposlenih, ki so dobro, uspešno 

in kvalitetno izvedli oziroma izpeljali projekt. 

Preglednica 28: Robust Welch Test 

  Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

MOTIV_TRDIT 2.2. Welch ,858 2 59,147 ,429 

MOTIV_TRDIT 2.3. Welch ,192 2 59,032 ,826 
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MOTIV_TRDIT 2.4. Welch 5,780 2 54,433 ,005 

MOTIV_TRDIT 2.5. Welch 4,375 2 55,180 ,017 

MOTIV_TRDIT 2.6. Welch 2,093 2 54,392 ,133 

              *Podatki statistično značilno različni pri α= 0,05 

Povprečja trditev NAČELA_TRDIT 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. in 2.6. na petstopenjski lestvici se 

gibljejo od 3,46 do 4,38, kar je v povprečju visoko do zelo visoko. 

Preglednica 29: Povprečje 

 n Povprečje 

2.2. Menim, da motiviranje in usposabljanje 

zaposlenih na projektih vpliva na uspešno realizacijo 

projektov (MOTIV_TRDIT 2.2.).* 

112 4,38 

2.3. Menim, da se pri projektnem izvajanju nalog 

pogosto pozablja na motiviranje in dodatno 

usposabljanje zaposlenih (MOTIV_TRDIT 2.3.).* 

112 4,11 

2.4. Zaposleni, ki se srečujejo s projektnim 

izvajanjem nalog, lahko samoiniciativno odločajo o 

razporedu delovnega časa oziroma prihodu in 

odhodu v službo (MOTIV_TRDIT 2.4.).* 

112 3,54 

2.5. Menim, da občina primerno nagrajuje zaposlene, 

ki so dobro, uspešno in kvalitetno izvedli oziroma 

izpeljali projekt (MOTIV_TRDIT 2.5.).* 

112 3,46 

2.6. Občina redno usposablja zaposlene na področju 

projektnega izvajanja nalog (MOTIV_TRDIT 2.6.).* 

112 3,80 

S tem lahko potrdimo hipotezo 3 v celoti pri trditvah MOTIV_TRDIT 2.2. in 2.3., kjer lahko 

trdimo, da motiviranje in usposabljanje zaposlenih na projektih vpliva na uspešno realizacijo 

projektov ter da se pri projektnem izvajanju nalog pogosto pozablja na motiviranje in dodatno 

usposabljanje zaposlenih. Delno pa jo lahko potrdimo pri trditvah MOTIV_TRDIT 2.4., 2.5. 

in 2.6., kjer lahko trdimo, da so zaposleni na vodstveni funkciji nekoliko v prednosti pred 

zaposlenimi na strokovni in drugi operativni funkciji. S tem pa lahko sklepamo, da imajo 

zaposleni na vodstveni funkciji več bonitet oz. privilegijev kot pa ostali zaposleni na drugih 

strokovnih in operativnih funkcijah.   

8.4.4 Potrjevanje hipoteze 4 

Hipoteza 4 pravi: »Skupno izvajanje nalog za več občin pozitivno vpliva na kakovostno 

izvedbo nalog ter na racionalizacijo dela«. Prav tako smo tudi pri testiranju te hipoteze 

vključili vse anketirance, ki so zaposleni na vodstveni funkciji, strokovni funkciji in drugi 

operativni funkciji na posamezni občini ustanoviteljici Skupne občinske uprave občin v 

Spodnjem Podravju.  

Za potrjevanje hipoteze 4 smo uporabili naslednje trditve, in sicer: 

- V projektni pisarni Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju bodo zaposleni 

strokovnjaki s področja izvajanja omenjenih nalog, kar bo posledično vplivalo na 

kvalitetnejšo izvedbo projektov (v nadaljevanju SKUPNO_TRDIT 3.1.). 
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- Menim, da se bodo naloge v projektni pisarni Skupne občinske uprave občin v Spodnjem 

Podravju izvajale bolj kakovostno, učinkovito, gospodarno in transparentno (v 

nadaljevanju SKUPNO_TRDIT 3.2.). 

- Občini bo projektna pisarna Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju lahko 

služila kot svetovalna služba (v nadaljevanju SKUPNO_TRDIT 3.3.). 

- Racionalizacija dela na področju projektnega izvajanja nalog, predstavlja občini znižanje 

stroškov na področju izvajanja nalog (v nadaljevanju SKUPNO_TRDIT 3.4.). 

Če pogledamo podane odgovore anketirancev zaposlenih na vodstveni, strokovni in drugi 

operativni funkciji za trditev SKUPNO_TRDIT 3.1. v preglednici (51, priloga 5) lahko 

vidimo, da od 41 anketirancev zaposlenih na vodstveni funkciji, 35 anketirancev meni, da 

bodo v projektni pisarni Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju zaposleni 

strokovnjaki s področja izvajanja omenjenih nalog, 5 anketirancev se le delno strinja s 

trditvijo, 1 anketiranec pa meni, da v projektni pisarni Skupne občinske uprave občin v 

Spodnjem Podravju ne bodo zaposleni strokovnjaki s področja izvajanja omenjenih nalog. Če 

pogledamo podane odgovore 49 anketirancev na strokovni funkciji lahko vidimo, da 41 

anketirancev meni, da bodo v projektni pisarni Skupne občinske uprave občin v Spodnjem 

Podravju zaposleni strokovnjaki s področja izvajanja omenjenih nalog, 5 anketirancev se le 

delno strinja s trditvijo, 3 anketiranci pa menijo, da v projektni pisarni Skupne občinske 

uprave občin v Spodnjem Podravju ne bodo zaposleni strokovnjaki s področja izvajanja 

omenjenih nalog. Podani odgovori 22 anketirancev zaposlenih na drugih operativnih 

funkcijah kažejo, da 17 anketirancev meni, da bodo v projektni pisarni Skupne občinske 

uprave občin v Spodnjem Podravju zaposleni strokovnjaki s področja izvajanja omenjenih 

nalog, 5 anketirancev pa se le delno strinja s trditvijo.  

Če pogledamo podane odgovore anketirancev zaposlenih na vodstveni, strokovni in drugi 

operativni funkciji za trditev SKUPNO_TRDIT 3.2. v preglednici (52, priloga 5) lahko 

vidimo, da od 41 anketirancev zaposlenih na vodstveni funkciji, 37 anketirancev meni, da se 

bodo naloge v projektni pisarni Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju izvajale 

bolj kakovostno, učinkovito, gospodarno in transparentno, 2 anketiranca se le delno strinja s 

trditvijo, 2 anketiranca pa menita, da se naloge v projektni pisarni Skupne občinske uprave 

občin v Spodnjem Podravju ne bodo opravljale bolj kakovostno, učinkovito, gospodarno in 

transparentno. Če pogledamo podane odgovore 49 anketirancev na strokovni funkciji lahko 

vidimo, da 39 anketirancev meni, da se bodo naloge v projektni pisarni Skupne občinske 

uprave občin v Spodnjem Podravju izvajale bolj kakovostno, učinkovito, gospodarno in 

transparentno, 6 anketirancev se le delno strinja s trditvijo, 4 anketiranci pa menijo, da se 

naloge v projektni pisarni Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju ne bodo 

opravljale bolj kakovostno, učinkovito, gospodarno in transparentno. Podani odgovori 22 

anketirancev zaposlenih na drugih operativnih funkcijah kažejo, da 19 anketirancev meni, da 

se bodo naloge v projektni pisarni Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju 
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izvajale bolj kakovostno, učinkovito, gospodarno in transparentno, 3 anketiranci pa se le 

delno strinjajo s trditvijo.  

Če pogledamo podane odgovore anketirancev zaposlenih na vodstveni, strokovni in drugi 

operativni funkciji za trditev SKUPNO_TRDIT 3.3. v preglednici (53, priloga 5) lahko 

vidimo, da od 41 anketirancev zaposlenih na vodstveni funkciji, 36 anketirancev meni, da bo 

projektna pisarna Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, občini lahko služila 

kot svetovalna služba, 4 anketiranci se le delno strinjajo s trditvijo, 1 anketiranec pa se sploh 

ne strinja s trditvijo. Če pogledamo podane odgovore 49 anketirancev na strokovni funkciji 

lahko vidimo, da 40 anketirancev meni, da bo projektna pisarna Skupne občinske uprave 

občin v Spodnjem Podravju, občini lahko služila kot svetovalna služba, 6 anketirancev se le 

delno strinja s trditvijo, 3 anketiranci pa se ne strinjajo s trditvijo. Podani odgovori 22 

anketirancev zaposlenih na drugih operativnih funkcijah kažejo, da 19 anketirancev meni, da 

bo projektna pisarna Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, občini lahko 

služila kot svetovalna služba, 3 anketiranci pa se le delno strinjajo s trditvijo. 

Če pogledamo podane odgovore anketirancev zaposlenih na vodstveni, strokovni in drugi 

operativni funkciji za trditev SKUPNO_TRDIT 3.4. v preglednici (54, priloga 5) lahko 

vidimo, da od 41 anketirancev zaposlenih na vodstveni funkciji, 35 anketirancev meni, da 

racionalizacija dela na področju projektnega izvajanja nalog, prestavlja občini zniževanje 

stroškov na področju izvajanja nalog, 3 anketiranci se le delno strinjajo s trditvijo, 3 

anketiranci pa se ne strinjajo oziroma sploh ne strinjajo s trditvijo. Če pogledamo podane 

odgovore 49 anketirancev na strokovni funkciji lahko vidimo, da 42 anketirancev meni, da 

racionalizacija dela na področju projektnega izvajanja nalog, prestavlja občini zniževanje 

stroškov na področju izvajanja nalog, 3 anketiranci se le delno strinja s trditvijo, 4 anketiranci 

pa se ne strinjajo s trditvijo. Podani odgovori 22 anketirancev zaposlenih na drugih 

operativnih funkcijah kažejo, da 10 anketirancev meni, da racionalizacija dela na področju 

projektnega izvajanja nalog, prestavlja občini zniževanje stroškov na področju izvajanja 

nalog, 1 anketiranec se le delno strinja s trditvijo, 1 anketiranec pa se ne strinja s trditvijo.   

 

Za natančnejšo razlago odgovorov, pridobljenih iz raziskave, smo morali izvesti podrobnejšo 

analizo s pomočjo statističnega orodja SPSS. 

Za ugotavljanje razlik med zaposlenimi z različnimi funkcijami smo si pomagali še z analizo 

variance ( One way ANOVA testom), kjer smo primerjali posamezne trditve za potrjevanje 

hipoteze 4, s funkcijo zaposlenega oziroma anketiranca v občini. 

Na podlagi Levinovega preizkusa o enakosti varianc (Test of Homogeneity of Variances, 

preglednica 59, priloga 5)  je razvidno, da zaradi previsoke stopnje značilnosti pri trditvah 

SKUPNO_TRDIT 3.1. znaša stopnja značilnosti 0,472; SKUPNO_TRDIT 3.2. znaša stopnja 

značilnosti 0,866; SKUPNO_TRDIT 3.3. znaša stopnja značilnosti 0,165 in 

SKUPNO_TRDIT 3.4. znaša stopnja značilnosti 0,660. Ničelne domneve ne moremo zavrniti. 
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Na podlagi vzorca ni mogoče pri dovolj nizki stopnji tveganja (α=0,05) zavrniti ničelne 

domneve pri trditvah SKUPNO_TRDIT 3.1., 3.2., 3.3 in 3.4., zaradi česar lahko trdimo, da bo 

skupno izvajanje nalog za več občin pozitivno vplivalo na kakovostno izvedbo nalog ter na 

racionalizacijo dela in posledično znižanje stroškov delovanja občine. 

Preglednica 30: Analiza variance (ANOVA) 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

SKUPNO_TRDIT 3.1. Between Groups ,497 2 ,249 ,395 ,675 

  Within Groups 68,610 109 ,629     

SKUPNO_TRDIT 3.2. Between Groups ,819 2 ,409 ,553 ,577 

  Within Groups 80,672 109 ,740     

SKUPNO_TRDIT 3.3. Between Groups ,398 2 ,199 ,304 ,739 

  Within Groups 71,379 109 ,655     

SKUPNO_TRDIT 3.4. Between Groups ,066 2 ,033 ,039 ,962 

  Within Groups 92,362 109 ,847     

  *Podatki statistično značilno različni pri α= 0,05 

Povprečja trditev NAČELA_TRDIT 3.1., 3.2., 3.3. in 3.4. na petstopenjski lestvici se gibljejo 

od 4,09 do 4,18, kar je zelo visoko.  

Preglednica 31: Povprečje 

 n Povprečje 

3.1. V projektni pisarni Skupne občinske uprave občin v 

Spodnjem Podravju bodo zaposleni strokovnjaki s 

področja izvajanja omenjenih nalog, kar bo posledično 

vplivalo na kvalitetnejšo izvedbo projektov 

(SKUPNO_TRDIT 3.1.).* 

112 4,09 

3.2. Menim, da se bodo naloge v projektni pisarni Skupne 

občinske uprave občin v Spodnjem Podravju izvajale bolj 

kakovostno, učinkovito, gospodarno in transparentno 

(SKUPNO_TRDIT 3.2.).* 

112 4,12 

3.3. Občini bo projektna pisarna Skupne občinske uprave 

občin v Spodnjem Podravju lahko služila kot svetovalna 

služba (SKUPNO_TRDIT 3.3.).* 

112 4,17 

3.4. Racionalizacija dela na področju projektnega 

izvajanja nalog, predstavlja občini zniževanje stroškov na 

področju izvajanja projektov (SKUPNO_TRDIT 3.4.).* 

112 4,18 

S tem lahko potrdimo hipotezo 4, ki pravi, da skupno izvajanje nalog za več občin pozitivno 

vpliva na kakovostno izvedbo nalog ter na racionalizacijo dela in posledično na zniževanje 

stroškov delovanja občine. 

8.4.5 Potrjevanje hipoteze 5 

Hipoteza 5 pravi: »Skupno izvajanje nalog ne vpliva na avtonomijo odločanja v posamezni 

občini.« Prav tako smo tudi pri testiranju te hipoteze vključili vse anketirance, ki so zaposleni 
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na vodstveni funkciji, strokovni funkciji in drugi operativni funkciji na posamezni občini 

ustanoviteljici Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju.  

Za potrjevanje hipoteze 5 smo uporabili naslednji trditvi, in sicer: 

- Projektna pisarna Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju bo osredotočena 

na izvajanje strokovnih nalog in ne bo vplivala na vsebinske odločitve (v nadaljevanju 

MOTIV_TRDIT 2.5.). 

- Strokovne odločitve v zvezi z izvajanjem nalog naj bodo v pristojnosti projektne pisarne 

Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (v nadaljevanju SKUPNO_TRDIT 

2.6.).  

Če pogledamo podane odgovore anketirancev zaposlenih na vodstveni, strokovni in drugi 

operativni funkciji za trditev SKUPNO_TRDIT 3.5. v preglednici (55, priloga 5) lahko 

vidimo, da od 41 anketirancev zaposlenih na vodstveni funkciji, 36 anketirancev meni, da bo 

projektna pisarna Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju osredotočena na 

izvajanje strokovnih nalog in en bo vplivala na vsebinske odločitve, 4 anketiranci se le delno 

strinjajo s trditvijo, 1 anketiranec pa zavrača trditev. Če pogledamo podane odgovore 49 

anketirancev na strokovni funkciji lahko vidimo, da 38 anketirancev meni, da bo projektna 

pisarna Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju osredotočena na izvajanje 

strokovnih nalog in en bo vplivala na vsebinske odločitve, 8 anketirancev se le delno strinja s 

trditvijo, 3 anketiranci pa se ne strinjajo s trditvijo. Podani odgovori 22 anketirancev 

zaposlenih na drugih operativnih funkcijah kažejo, da 18 anketirancev meni, da bo projektna 

pisarna Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju osredotočena na izvajanje 

strokovnih nalog in ne bo vplivala na vsebinske odločitve, 4 anketiranci pa se le delno 

strinjajo s trditvijo.   

Če pogledamo podane odgovore anketirancev zaposlenih na vodstveni, strokovni in drugi 

operativni funkciji za trditev SKUPNO_TRDIT 3.6. v preglednici (56, priloga 5) lahko 

vidimo, da od 41 anketirancev zaposlenih na vodstveni funkciji, 28 anketirancev meni, da 

bodo strokovne odločitve v zvezi z izvajanjem nalog v pristojnosti projektne pisarne Skupne 

občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, 10 anketirancev se le delno strinja s trditvijo, 3 

anketiranci pa se sploh ne strinjajo s trditvijo. Če pogledamo podane odgovore 49 

anketirancev na strokovni funkciji lahko vidimo, da 39 anketirancev meni, da bodo strokovne 

odločitve v zvezi z izvajanjem nalog v pristojnosti projektne pisarne Skupne občinske uprave 

občin v Spodnjem Podravju, 7 anketirancev se le delno strinja s trditvijo, 3 anketiranci pa se 

ne strinjajo s trditvijo. Podani odgovori 22 anketirancev zaposlenih na drugih operativnih 

funkcijah kažejo, da 17 anketirancev meni, da bodo strokovne odločitve v zvezi z izvajanjem 

nalog v pristojnosti projektne pisarne Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, 4 

anketiranci se le delno strinjajo s trditvijo, 1 anketiranec se ne strinja s trditvijo.   
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Za natančnejšo razlago odgovorov, pridobljenih iz raziskave, smo morali izvesti podrobnejšo 

analizo s pomočjo statističnega orodja SPSS.  

Za ugotavljanje razlik med zaposlenimi z različnimi funkcijami smo si pomagali še z analizo 

variance ( One way ANOVA testom), kjer smo primerjali posamezne trditve za potrjevanje 

hipoteze 5, s funkcijo zaposlenega oziroma anketiranca v občini.  

Na podlagi Levinovega preizkusa o enakosti varianc (Test of Homogeneity of Variances, 

preglednica 60, priloga 5)   je razvidno, da zaradi previsoke stopnje značilnosti pri trditvah 

SKUPNO_TRDIT 3.5. znaša stopnja značilnosti 0,718 in SKUPNO_TRDIT 3.6. znaša 

stopnja značilnosti 0,361. Ničelne domneve ne moremo zavrniti. 

Na podlagi vzorca ni mogoče pri dovolj nizki stopnji tveganja (α=0,05) zavrniti ničelne 

domneve pri trditvah SKUPNO_TRDIT 3.5. in 3.6., zaradi česar lahko trdimo, da skupno 

izvajanje nalog ne bo vplivalo na avtonomijo odločanja v posamezni občini. 

Preglednica 32: Analiza variance (ANOVA) 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

SKUPNO_TRDIT 3.5. Between Groups 3,054 2 1,527 2,190 ,117 

  Within Groups 76,008 109 ,697     

SKUPNO_TRDIT 3.6. Between Groups 1,982 2 ,991 1,139 ,324 

  Within Groups 94,795 109 ,870     

 *Podatki statistično značilno različni pri α= 0,05 

Povprečja trditev NAČELA_TRDIT 3.5. in 3.6. na petstopenjski lestvici se gibljejo od 3,96 

do 4,19, kar je zelo visoko.  

Preglednica 33: Povprečje 

 n Povprečje 

3.5. Projektna pisarna Skupne občinske uprave občin v 

Spodnjem Podravju bo osredotočena na izvajanje 

strokovnih nalog in ne bo vplivala na vsebinske odločitve 

(SKUPNO_TRDIT 3.5.).* 

112 4,19 

3.6. Strokovne odločitve v zvezi z izvajanjem nalog naj 

bodo v pristojnosti projektne pisarne Skupne občinske 

uprave občin v Spodnjem Podravju (SKUPNO_TRIDT 

3.6.).* 

112 3,96 

S tem lahko potrdimo hipotezo 5, ki se glasi, da skupno izvajanje nalog ne vpliva na 

avtonomijo odločanja v posamezni občini. 

8.4.6 Potrjevanje hipoteze 6 

Na vprašanje: »Ali nameravate v naslednjih treh letih  pristopiti k projektni pisarni Skupne 

občinske uprave občin v Spodnjem Podravju?«, smo dobili odgovore, ki si jih lahko pogledate 
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v preglednici (23). Če povzamemo, lahko vidimo, da se je 54,5 % anketirancev odločilo 

pristopiti k projektni pisarni v roku do treh let, 45,5 % anketirancev pa se je odločilo da sploh 

ne bodo pristopili, da bodo pristopili v roku treh let in več oziroma da še ne vedo. Ker pa se 

odločitve o pristopu k projektni pisarni sprejemajo na vodstveni funkciji, si še podrobneje 

poglejmo pridobljene rezultate anketirancev na vodstveni funkciji. Anketiranci na vodstveni 

funkciji so se odločili sledeče: 5 anketirancev (12,2 %) je odgovorilo, da ne namerava 

pristopiti k projektni pisarni, 26 anketirancev (63,4 %) je odgovorilo, da nameravajo pristopiti 

k projekti pisarni v roku od 1 do 3 let, 5 anketirancev (12,2 %) je odgovorilo, da bodo 

pristopili v roku od 3 do 4 let in v roku 4 let in več, 5 anketirancev (12,2 %) pa se še ni moglo 

opredeliti. 

Za natančnejšo razlago odgovorov, pridobljenih iz raziskave, smo morali še dodatno izvesti 

podrobnejšo analizo s pomočjo statističnega orodja SPSS. Za ugotavljanje statističnih razlik 

med skupinami smo si pomagali še z analizo variance ( One way ANOVA testom), kjer smo 

primerjali posamezno trditev za potrjevanje hipoteze 6, s funkcijo zaposlenega oziroma 

anketiranca v občini. 

Na podlagi Levinovega preizkusa o enakosti varianc (Test of Homogeneity of Variances) je 

razvidno, da zaradi previsoke stopnje značilnosti (sig.=0,168) ničelne domneve ne moremo 

zavrniti. 

Na podlagi vzorca ni mogoče pri dovolj nizki stopnji tveganja (α=0,05) zavrniti ničelne 

domneve, zaradi česar lahko trdimo, da se bo večina anketiranih občin v naslednjih treh letih 

odločila pristopiti k projektni pisarni Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, s 

tem pa potrdimo hipotezo 6. 

Preglednica 34: Analiza variance (ANOVA) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5,411 2 2,706 ,776 ,463 

Within Groups 380,017 109 3,486     

     *Podatki statistično značilno različni pri α= 0,05 

8.5 Sklepi empirične raziskave 

Z empirično raziskavo izvedeno med župani, direktorji in strokovnimi delavci smo 

ugotavljali, pripravljenost priključitve občin k skupni projektni pisarni Skupne občinske 

uprave občin v Spodnjem Podravju, z namenom, da potrdimo ali zavrnemo zastavljene 

hipoteze v magistrski nalogi. 

Z izvedeno faktorsko analizo za prvi sklop vprašanj, ki se je nanašal na poznavanje osnovnih 

načel projektnega izvajanja nalog v občinah ustanoviteljicah Skupne občinske uprave občin v 

Spodnjem Podravju, smo potrjevali hipotezo 1 in 2. Hipotezo 1 smo potrjevali s trditvijo 

NAČELA_TRDIT 1.1., hipotezo 2 pa s trditvami NAČELA_TRDIT 1.5. in 1.6.. Ugotovili 
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smo, da se povprečne vrednosti osmih trditev gibljejo od 4,05 do 4,56 na petstopenjski 

lestvici. Vrednosti Skewness in Kurtosis (poševnost in sploščenost) vseh osmih trditev so se 

nahajale med -3 in 3, kar pomeni, da iz nadaljnje analize ni bilo potrebno izločiti nobene 

izmed osmih trditev. V preglednici (38, priloga 5) so prikazani korelacijski koeficienti med 

proučevanimi spremenljivkami, kjer smo ugotovili, da je povezanost med trditvami relativno 

nizka. Na podlagi KMO statistike (vrednost 0,633) smo ugotovili, da so podatki povsem 

primerni za faktorsko analizo. Ugotovili smo, da je skupna varianca vseh treh izločenih 

faktorjev približno 63 % ali drugače povedano, da trije faktorji pojasnijo variabilnost vseh 

osmih spremenljivk. Analiza zanesljivosti spremenljivk (Cronbachov koeficient alfa) je 

znašala 0,709, kar pomeni, da je zanesljivost spremenljivk visoka. Ugotovili smo, da se je od 

49 anketirancev zaposlenih na strokovni funkciji že 39 anketirancev srečalo s projektnim 

izvajanjem nalog, zato smo hipotezo 1 potrdili. Pri potrjevanju hipoteze 2 smo si pomagali še 

z analizo variance (One way ANOVA testom). Na podlagi izvedenega Levinovega preizkusa 

enakosti varianc smo ugotovili, da pri trditvah NAČELA_TRDIT 1.5. in 1.6., ničelne 

domneve nismo morali zavrniti, zato smo za preizkus uporabili F-test. Ugotovili smo, da 

zaposleni na različnih funkcijah, in sicer na vodstveni, strokovni in drugi operativni funkciji, 

pri projektnem delu dajejo različen poudarek na načela projektnega izvajanja nalog, kot so 

npr. dobra komunikacija, veščine vodenja in delegiranja ter timsko delo. Hkrati pa smo 

ugotovili, da so zaposleni na različnih funkcijah različno seznanjeni s projektnim izvajanjem 

nalog. Na podlagi izvedenih analiz in pridobljenih rezultatov v magistrski nalogi smo 

hipotezo 2 potrdili, kjer smo ugotovili da zaposleni poznajo osnovna načela projektnega 

izvajanja nalog. 

Z izvedeno faktorsko analizo za drugi sklop vprašanj, ki se je nanašal na motiviranje in 

usposabljanje izvajalcev projektov za uspešno realizacijo projektov v občinah ustanoviteljicah 

Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju smo potrjevali hipotezo 3. Hipotezo 3 

smo potrjevali s trditvami MOTIV_TRDIT 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. in 2.6.. Ugotovili smo, da se 

povprečne vrednosti sedmih trditev gibljejo od 3,46 do 4,38 na petstopenjski lestvici. 

Vrednosti Skewness in Kurtosis (poševnost in sploščenost) vseh sedmih trditev so se nahajale 

med -3 in 3, kar pomeni, da iz nadaljnje analize ni bilo potrebno izločiti nobene izmed sedmih 

trditev. V preglednici (39, priloga 5) so prikazani korelacijski koeficienti med proučevanimi 

spremenljivkami, kjer smo ugotovili, da je povezanost med trditvami relativno nizka. Na 

podlagi KMO statistike (vrednost 0,555) smo ugotovili, da so podatki povsem primerni za 

faktorsko analizo. Ugotovili smo, da je skupna varianca vseh treh izločenih faktorjev 

približno 73 % ali drugače povedano, da trije faktorji pojasnijo variabilnost vseh sedmih 

spremenljivk. Analiza zanesljivosti spremenljivk (Cronbachov koeficient alfa) je znašala 

0,547, kar pomeni, da je zanesljivost spremenljivk nizka do srednje nizka. Pri potrjevanju 

hipoteze 3 smo si pomagali še z analizo variance (One way ANOVA testom). Na podlagi 

izvedenega Levinovega preizkusa enakosti varianc smo ugotovili, da pri trditvah 

MOTIV_TRDIT 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. in 2.6. ničelno domnevo zavrnemo in sprejmemo sklep, 

da je vsaj ena varianca različna, zato smo uporabili Robust Welch test. Ugotovili smo, da so 
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zaposleni na različnih funkcijah različnega mnenja, da motiviranje in usposabljanje 

zaposlenih na projektih vpliva na uspešno realizacijo projektov, da se pri projektnem 

izvajanju nalog pogosto pozablja na motiviranje in dodatno usposabljanje zaposlenih in da 

občina redno usposablja zaposlene na področju projektnega izvajanja nalog. Ugotovili smo 

tudi, da se zaposleni na različnih funkcijah lahko različno odločajo o prihodu in odhodu v 

službo in da so različnega mnenja glede občinskega nagrajevanja zaposlenih, ki so dobro, 

uspešno in kvalitetno izvedli oziroma izpeljali projekt. Na podlagi izvedenih predhodnih 

analiz smo hipotezo 3 potrdili v celoti pri trditvah MOTIV_TRDIT 2.2. in 2.3. kjer lahko 

trdimo, da motiviranje in usposabljanje zaposlenih na projektih vpliva na uspešno realizacijo 

projektov ter da se pri projektnem izvajanju nalog pogosto pozablja na motiviranje in dodatno 

usposabljanje zaposlenih. Delno pa lahko potrdimo hipotezo 3 pri trditvah MOTIV_TRDIT 

2.4., 2.5. in 2.6., kjer lahko trdimo, da so zaposleni na vodstveni funkciji nekoliko v prednosti 

pred ostalimi zaposlenimi na strokovni in drugi operativni funkciji.  

Z izvedeno faktorsko analizo za tretji sklop vprašanj, ki se je nanašal na skupno izvajanje 

nalog v projektni pisarni Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju smo potrjevali 

hipotezo 4 in 5. Hipotezo 4 smo potrjevali s trditvami SKUPNO_TRDIT 3.1., 3.2., 3.3. in 

3.4., hipotezo 5 pa s trditvama SKUPNO_TRDIT 3.5., 3.6.. Ugotovili smo, da se povprečne 

vrednosti šestih trditev gibljejo od 3,96 do 4,19 na petstopenjski lestvici. Vrednosti Skewness 

in Kurtosis (poševnost in sploščenost) vseh šestih trditev so se nahajale med -3 in 3, kar 

pomeni, da iz nadaljnje analize ni bilo potrebno izločiti nobene izmed šestih trditev. V 

preglednici (40, priloga 5) so prikazani korelacijski koeficienti med proučevanimi 

spremenljivkami, kjer smo ugotovili, da je povezanost med trditvami relativno visoka. Na 

podlagi KMO statistike (vrednost 0,853) smo ugotovili, da so podatki povsem primerni za 

faktorsko analizo. Ugotovili smo, da je skupna varianca prvega izločenega faktorja približno 

66,7 % ali drugače povedano, da en faktor pojasni variabilnost vseh šestih spremenljivk. 

Analiza zanesljivosti spremenljivk (Cronbachov koeficient alfa) je znašala 0,898, kar pomeni, 

da je zanesljivost spremenljivk zelo visoka. Pri potrjevanju hipoteze 4 in 5 smo si pomagali še 

z analizo variance (One way ANOVA testom). Na podlagi izvedenega Levinovega preizkusa 

enakosti varianc za obe hipotezi smo ugotovili, da pri trditvah SKUPNO_TRDIT 3.1., 3.2., 

3.3., 3.4., 3.5. in 3.6., ničelne domneve nismo morali zavrniti, zato smo za preizkus uporabili 

F-test. Ugotovili smo, da bo skupno izvajaje nalog za več občin pozitivno vplivalo na 

kakovostno izvedbo nalog ter na racionalizacijo dela. Hkrati pa smo tudi ugotovili, da skupno 

izvajanje nalog ne bo vplivalo na avtonomijo odločanja v posamezni občini. Na podlagi 

izvedenih predhodnih analiz smo obe hipotezi potrdili v celoti ter ugotovili, da bo skupno 

izvajanje nalog za več občin pozitivno vplivalo na kakovostno izvedbo nalog ter na 

racionalizacijo dela, ter da skupno izvajanje nalog ne bo vplivalo na avtonomijo odločanja v 

posamezni občini.  

Potrjevanje hipoteze 6, s katero smo ugotavljali odločitev občin ustanoviteljic Skupne 

občinske uprave občin v Spodnjem Podravju o pristopu k projektni pisarni, smo izvedli s 
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pomočjo faktorske analize. Ugotovili smo, da se je večina anketirancev odločila pristopiti k 

projektni pisarni v roku do treh let. Pri potrjevanju hipoteze 6 smo si pomagali še z analizo 

variance (One way ANOVA testom). Na podlagi izvedenega Levinovega preizkusa enakosti 

varianc smo ugotovili, da ničelne domneve ne moramo zavrniti, zato smo za preizkus 

uporabili F-test. Na podlagi izvedenih predhodnih analiz smo hipotezo 6 potrdili ter ugotovili, 

da se bo večina anketiranih občin v naslednjih treh letih odločila pristopiti k projektni pisarni 

Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. 
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9 SKLEP 

9.1 Splošne ugotovitve 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo najprej teoretično opredelili pomen splošnega in  

projektnega managementa, proučili definicije različnih avtorjev o pomenu splošnega in 

projektnega managementa ter ugotovili, da so si definicije splošnega in projektnega 

managementa pri vseh omenjenih avtorjih med seboj podobne.   

V nadaljevanju smo opredelili štiri temeljne naloge managerjev pri projektnem vodenju 

(načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje projekta) in ugotovili, da: 

- načrtovanje poteka hierarhično na ravneh politike organizacije, strateškega in 

izvedbenega managementa  in je osnova za strateško odločanje v organizaciji; 

- organiziranje projekta pomeni ustvarjanje ustreznih medsebojnih odnosov za čim boljše 

delovanje organizacije, ki obsega organiziranje urejenosti organizacije, učinkovito 

izvajanje osnovnih dejavnosti organizacije, določanje obveznih pravil delovanja za vse 

zaposlene v organizaciji ter oskrbo organizacije s sredstvi za delovanje; 

- je vodenje projekta ena izmed temeljnih nalog managerjev in pomeni  vplivanje na 

zaposlene, njihovo usmerjanje in motiviranje, da ustrezno opravljajo svoje naloge ter z 

delom in poslovanjem dosegajo izide ter uresničujejo cilje organizacije; 

- nadzorovanje projekta pomeni vplivanje na dejavnike, ki povzročajo spremembe v 

projektu, in na obvladovanje vpliva zaradi teh sprememb. 

Opredelili smo tudi pojem udeležencev v projektu, in sicer so to posamezniki ali skupine, ki 

pod vodstvom vodje projekta dosežejo sporazum pri ciljih in omejitvah projekta, izdelajo 

strategije in načrte ter odobrijo predračun projekta. Pri izvedbi projekta sodelujejo različni 

udeleženci (npr. ravnatelj projekta, projektni tim, poslovno-funkcijski ravnatelji, pokrovitelj 

projekta in naročnik projekta).  

Nadaljevali smo z obravnavo pojma managementa projektov, ki smo ga opredelili kot 

povezanost načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadziranja virov organizacije znotraj 

časovno omejenega obdobja za doseganje ciljev in prišli do sklepa, da je namen managementa 

projektov nadzor nad viri organizacije (materialni ali nematerialni) pri izvajanju aktivnosti 

znotraj danih omejitev, kot so čas, stroški in izvedba. Podali smo razloge za nastanek projekte 

pisarne in navedli, da se projektna pisarna lahko v organizaciji vzpostavi kot samostojna 

organizacijska enota znotraj organizacije ali kot del že obstoječe organizacijske enote v 

organizaciji.  

Sledila je opredelitev različnih definicij pojma projektne pisarne ter zaposlenih v projektni 

pisarni, med katerimi so najpomembnejši: vodja projekte pisarne, organizator oziroma 

koordinator projekta, administrativni strokovnjak, pravni strokovnjak, operativni finančni 



 

106 
 

strokovnjak, strokovnjak za naročila in  nabavo oziroma  razpisne postopke, strokovnjak za 

ravnanje s tveganji in strokovnjak za informacijsko podporo. 

Nadaljevali smo z opredelitvijo postopka in faz vzpostavljanja projektne pisarne in ugotovili, 

da lahko projektno pisarno vzpostavimo na dva možna načina, in sicer na nevsiljiv ali vsiljiv 

način. Našteli smo tudi dejavnike uspešne vzpostavitve projektne pisarne,ki so: enostavnost, 

postopnost, planiranje, osredotočenost, komuniciranje in vrednost za uporabnike. Opredelili 

smo tudi teoretična izhodišča za projektni management v državni upravi ter orodja 

programsko-projektne pisarne (MS Project in MS Office) v javni in lokalni upravi. 

V empiričnem delu magistrske naloge smo predstavili empirične raziskave o pogojih 

ustanovitve projektne pisarne v Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju. 

Uvodoma smo zbrali podatke za obdobje 2008−2011 za vodenje postopkov javnega naročanja 

na letni ravni za posamezno občino, vključeno v Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem 

Podravju. Omenjene podatke smo zbirali na 21 občinah ustanoviteljicah Skupne občinske 

uprave občin v Spodnjem Podravju.  

Nadaljevali smo s prikazom finančnih izračunov opravljanja dejavnosti projektne pisarne za 

posamezno občino. V tem delu smo prikazali, koliko bi opravljanje dejavnosti projektne 

pisarne na letni in mesečni ravni stalo posamezno občino, s predpostavko, da bi se priključilo 

vseh 21 občin ustanoviteljic (Mestna občina Ptuj, Občina Cirkulane, Občina Destrnik, Občina 

Dornava, Občina Duplek, Občina Gorišnica, Občina Hajdina, Občina Juršinci, Občina 

Kidričevo, Občina Majšperk, Občina Markovci, Občina Ormož, Občina Podlehnik, Občina 

Središče ob Dravi, Občina Starše, Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Občina Sveti 

Tomaž, Občina Trnovska vas, Občina Videm, Občina Zavrč in Občina Žetale).  

Na koncu smo izvedli ankete med župani, direktorji in strokovnimi sodelavci v zvezi z 

ustanovitvijo projektne pisarne v Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju. 

Opravljena raziskava je pokazala zainteresiranost občin za ustanovitev projektne pisarne. Prav 

tako pa je pokazala zainteresiranost občin za priključitve k projektni pisarni Skupne občinske 

uprave občin v Spodnjem Podravju. 

9.2 Prispevek k stroki 

S teoretičnega vidika predstavlja prispevek naloge k stroki strnjen povzetek raziskav s 

področja managementa projektov v Republiki Sloveniji in izpostavitev bistvenih ugotovitev s 

področja managementa projektov in opredelitvijo projektne pisarne. Prispevek empiričnega 

vidika k stroki se izraža na treh ravneh, in sicer na podlagi zbranih podatkov števila 

objavljenih javnih naročil na letni ravni za vsako posamezno občino, vključeno v Skupno 

občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju, prikazu finančnih indikatorjev in s prikazom 
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izidov opravljene raziskave o ustanovitvi projektne pisarne v skupnih občinskih upravah za 

obdobje 2008−2011. 

Rezultati raziskav v tej magistrski nalogi dajejo pomembne informacije tako na lokalni kot 

državni ravni. Na lokalni ravni so informacije pomembne predvsem za mestne občine, občine 

in za skupne občinske uprave. Na državni ravni so informacije pomembne za Ministrstvo za 

notranje zadeve in javno upravo.  

Prav tako lahko vidimo iz sprejetih proračunov za leto 2013 in 2014, da se povečujejo 

sredstva za sofinanciranje skupnih občinskih uprav za 3,7 milijona evrov. Znesek za 

sofinanciranje skupnih občinskih uprav v letu 2013 znaša 7.880.000,00 evrov, v letu 2014 pa 

11.580.000,00 evrov. Iz tega lahko sklepamo, da Ministrstvo za notranje zadeve in javno 

upravo stremi k temu, da se občinske pristojnosti, tako na področju negospodarskih kot 

gospodarskih dejavnosti, v izvajanje prenašajo na Skupne občinske uprave (npr. izvajanje 

računovodske službe, negospodarskih javnih služb, projektne pisarne itd. za občine 

ustanoviteljice Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju). S tem prihajamo na 

centraliziran način izvajanja dela, kar ima za posledico med drugim nižanje stroškov, nižanje 

števila zaposlenih na lokalni ravni, večji nadzor nad izvajanjem nalog in manj napak na 

področju izvajanja nalog.  

Na podlagi pridobljenih rezultatov iz opravljenih raziskav v magistrski nalogi bomo, za 

odločevalce (župane in direktorje občinskih uprav) v občinah ustanoviteljicah Skupne 

občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, pripravili strokovne predloge za vzpostavitev 

skupne projektne pisarne v Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju.   

Ugotavljam, da so skupne občinske uprave za občine nekakšne regionalne uprave, kjer se 

občine zaradi skupnih interesov prostovoljno združijo oz. povezujejo med sabo, za izvajaje 

nalog regionalnega pomena. To pomeni, da naloge za katere ne morejo občine same 

zagotoviti dovolj kvalitetnega kadra, izvajanje nalog prenesejo na skupne občinske uprave. 

Ugotavljam, da bi model ustanavljanja pokrajin skozi skupne občinske uprave, občine med 

sabo lažje povezal. Država, bi skozi tak model ustanavljanja pokrajin odigrala le pristransko 

vlogo (vlogo nadzornika) in potrjevalca predlaganih rešitev. Na drugi strani, pa bi samo 

izvedla prenos nalog z državne na pokrajinske ravni.  

Projektna pisarna Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju bo v pomoč občinam 

ustanoviteljicam Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju pri vodenju postopkov 

javnih naročil, pri pripravi zahtevne in nezahtevne investicijske dokumentacije in pri pripravi 

vlog za pridobivanje finančnih sredstev s strani ministrstev, agencij in drugih institucij 

državne uprave oz. pri izvedbi vseh zgoraj omenjenih nalog. Anketiranci, ki so sodelovali v 

naši raziskavi, so izrazili interes po seznanitvi s končnimi izidi empirične raziskave.   
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9.3 Napotki za nadaljnje raziskovanje  

Z raziskavo smo ugotovili, da zaposleni poznajo osnovna načela projektnega izvajanja nalog, 

da se jih je večina že srečala s projektnim izvajanjem nalog in da bi večina občin 

ustanoviteljic Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju pristopilo k projektni 

pisarni Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju.    

V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno proučiti možnosti razširitve analize na nova delovna 

področja delovanja skupnih občinskih uprav (npr. na področje računovodstva in financ, na 

področje negospodarskih dejavnosti, turizma itd.). Prav tako pa je zelo pomembno, da po 

vzpostavitvi projektne pisarne v Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju po prvem 

letu delovanja preverimo njeno uspešnost.  
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Priloga 1 

 

Preglednica 35: Število objavljenih javnih naročil male vrednosti 

    2008 2009 2010 2011 

Zap. 

št.  Občina  

Bla

go 

Stori

tev  

Grad

nje 

Bla

go 

Stori

tev  

Grad

nje 

Bla

go 

Stori

tev  

Grad

nje 

Bla

go 

Stori

tev  

Grad

nje 

1 Mestna občina Ptuj 2 1 0 1 20 13 0 3 4 0 3 2 

2 Občina Cirkulane 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 2 0 

3 Občina Destrnik 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

4 Občina Dornava 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

5 Občina Duplek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Občina Gorišnica 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

7 Občina Hajdina 2 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 

8 Občina Juršinci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Občina Kidričevo 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

10 Občina Majšperk 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

11 Občina Markovci 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 

12 Občina Ormož 0 2 6 4 10 19 0 1 12 0 3 2 

13 Občina Podlehnik  0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

14 Občina Starše 0 0 1 0 1 0 0 3 1 1 0 0 

15 

Občina Središče ob 

Dravi 5 8 6 0 4 1 0 5 2 2 8 5 

16 

Občina Sveti Andraž v 

Slo. Goricah 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

17 Občina Sveti Tomaž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Občina Trnovska vas 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 0 0 

19 Občina Videm 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 

20 Občina Zavrč 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 

21 Občina Žetale 2 3 3 2 3 2 2 1 2 0 1 2 

 SKUPAJ  10 25 20 8 27 28 5 20 18 7 19 14 
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Preglednica 36: Število javnih naročil, objavljenih na portalu javnih naročil 

    2008 2009 2010 2011 

Zap. 

št.  Občina  

Bla

go 

Stori

tev  

Grad

nje 

Bla

go 

Stori

tev  

Grad

nje 

Bla

go 

Stori

tev  

Grad

nje 

Bla

go 

Stori

tev  

Grad

nje 

1 Mestna občina Ptuj 3 11 10 0 5 5 1 6 15 2 3 13 

2 Občina Cirkulane 0 1 2 0 1 4 0 1 4 0 1 3 

3 Občina Destrnik 0 1 3 0 1 2 0 1 0 0 1 1 

4 Občina Dornava 0 2 1 0 1 3 0 1 6 0 1 3 

5 Občina Duplek 0 0 2 0 0 1 0 2 3 1 4 0 

6 Občina Gorišnica 0 0 5 0 1 2 0 0 1 0 0 4 

7 Občina Hajdina 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 

8 Občina Juršinci 0 1 2 0 0 2 0 1 4 0 1 2 

9 Občina Kidričevo 1 0 1 0 3 4 1 0 0 1 1 3 

10 Občina Majšperk 0 1 2 0 1 1 0 1 3 0 1 2 

11 Občina Markovci 0 1 4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

12 Občina Ormož 0 0 10 0 0 2 0 0 20 1 1 7 

13 Občina Podlehnik  0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 5 

14 Občina Starše 0 0 2 0 3 2 1 1 2 0 1 3 

15 

Občina Središče ob 

Dravi 2 0 2 0 1 4 0 0 2 0 0 3 

16 

Občina Sveti Andraž v 

Slo. Goricah 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 

17 Občina Sveti Tomaž 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Občina Trnovska vas 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

19 Občina Videm 0 1 3 0 3 2 0 1 3 0 1 2 

20 Občina Zavrč 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 1 

21 Občina Žetale 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 1 

 SKUPAJ  3 9 47 0 16 32 3 12 53 4 15 40 
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Preglednica 37: Število javnih naročil objavljenih na EU portalu 

    2008 2009 2010 2011 

Zap. 

št.  Občina  

Bla

go 

Stori

tev  

Grad

nje 

Bla

go 

Stori

tev  

Grad

nje 

Bla

go 

Stori

tev  

Grad

nje 

Bla

go 

Stori

tev  

Grad

nje 

1 Mestna občina Ptuj 0 1 0 0 7 1 0 1 1 0 1 3 

2 Občina Cirkulane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Občina Destrnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Občina Dornava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Občina Duplek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Občina Gorišnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Občina Hajdina 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

8 Občina Juršinci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Občina Kidričevo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Občina Majšperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Občina Markovci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Občina Ormož 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 

13 Občina Podlehnik  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Občina Starše 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 

Občina Središče ob 

Dravi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 

Občina Sveti Andraž v 

Slo. Goricah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Občina Sveti Tomaž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Občina Trnovska vas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Občina Videm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Občina Zavrč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Občina Žetale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 SKUPAJ  0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 2 1 
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Datum anketiranja: ____________________ 

 

Spoštovani! 

 

Pred vami je krajša anonimna anketa o ustanovitvi projektne pisarne v skupnih občinskih 

upravah. Zbrani podatki bodo uporabljeni za izdelavo magistrske naloge z naslovom Analiza 

pogojev ustanovitve projektnih pisarn v skupnih občinskih upravah.  

Anketo izpolnjujte tako, da pri vsakem vprašanju/trditvi obkrožite en odgovor oziroma 

pripadajočo številko ali vpišete odgovor na predvideno mesto. 

Anketa je namenjena županom, direktorjem občinskih uprav in ostalim sodelavcem na 

občinah. 

 

1. S pomočjo lestvice (1 – se sploh ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – niti se ne strinjam niti 

se strinjam, 4 – strinjam se, 5 – se popolnoma strinjam) ocenite, koliko se strinjate z 

naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na poznavanja osnovnih načel projektnega izvajanja 

nalog v občinah ustanoviteljicah Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju:  

 se sploh 

ne 

strinjam  

ne 

strinjam 

se 

niti se 

ne 

strinjam 

niti se 

strinjam 

strinjam 

se 

se 

popolnoma 

strinjam 

1.1. S projektnim izvajanjem nalog se 

pogosto srečujem. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1.2. Projektno delo zahteva prave ljudi, na 

pravih delovnih mestih. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1.3. Morebitno sodelovanje na projektu je 

zaposlenim v večje zadovoljstvo, kot pa 

ostale druge zadolžitve.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1.4. Menim, da zaposleni s projektnim delom 

pridobivajo nova znanja, izkušnje. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1.5. Menim, da sem seznanjen s projektnim 

izvajanjem nalog. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1.6. Pri projektnem delu dajem velik 

poudarek na načela projektnega izvajanja 

nalog, kot so npr. dobra komunikacija, 

veščine vodenja in delegiranja, timsko 

delo.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1.7. Načela projektnega izvajanja nalog, kot 

so dobra komunikacija, veščine vodenja 
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in delegiranja, timsko delo je 

management v večini primerov 

pripravljen podpreti z organizacijskimi 

ukrepi.   

1 2 3 4 5 

1.8. Projektno delo naj bi bilo 

najučinkovitejše orodje za vodenje 

organizacije, preko katere se v proces 

vnaša red, jasno razumevanje 

odgovornosti med zaposlenimi in večja 

preglednost nad projekti.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

2. S pomočjo lestvice (1 – se sploh ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – niti se ne strinjam niti 

se strinjam, 4 – strinjam se, 5 – se popolnoma strinjam) ocenite, koliko držijo naslednje 

trditve, ki se nanašajo na motiviranje in usposabljanje izvajalcev projektov za uspešno 

realizacijo projektov v občinah ustanoviteljicah Skupne občinske uprave občin v 

Spodnjem Podravju:  

 se sploh 

ne 

strinjam 

ne 

strinjam 

se 

niti se ne 

strinjam 

niti se 

strinjam 

strinjam 

se 

se 

popolnoma 

strinjam  

2.1. Zaposleni z veseljem prihajajo na delo, 

če so jim delovna opravila ravno prav 

velik izziv in je delo zanimivo.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2.2. Menim, da motiviranje in usposabljanje 

zaposlenih na projektih vpliva na 

uspešno realizacijo projektov. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2.3. Menim, da se pri projektnem izvajanju 

nalog pogosto pozablja na motiviranje 

in dodatno usposabljanje zaposlenih. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2.4. Zaposleni, ki se srečujejo s projektnim 

izvajanjem nalog,  lahko 

samoiniciativno odločajo o razporedu 

delovnega časa oziroma prihodu in 

odhodu v službo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2.5. Menim, da občina primerno nagrajuje 

zaposlene, ki so dobro, uspešno in 

kvalitetno izvedli oziroma izpeljali 

projekt. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2.6. Občina redno usposablja zaposlene na 

področju projektnega izvajanja nalog.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2.7. Pozitivni rezultati pri projektih vplivajo 

na zaposlene, hkrati pa ti pozitivni 

rezultati predstavljajo občini neko 

dodano vrednost. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 



Priloga 4 

 

3. S pomočjo lestvice (1 – se sploh ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – niti se ne strinjam niti 

se strinjam, 4 – strinjam se, 5 – se popolnoma strinjam) ocenite, koliko držijo naslednje 

trditve, ki se nanašajo na skupno izvajanje nalog v projektni pisarni Skupne občinske 

uprave občin v Spodnjem Podravju: 

 se sploh 

ne 

strinjam 

ne 

strinjam 

se 

niti se ne 

strinjam 

niti se 

strinjam 

strinjam 

se 

se 

popolnoma 

strinjam  

3.1. V projektni pisarni Skupne občinske 

uprave občin v Spodnjem Podravju 

bodo zaposleni strokovnjaki s 

področja izvajanja omenjenih nalog, 

kar bo posledično vplivalo na 

kvalitetnejšo izvedbo projektov.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3.2. Menim, da se bodo naloge v projektni 

pisarni Skupne občinske uprave občin 

v Spodnjem Podravju izvajale bolj 

kakovostno, učinkovito, gospodarno 

in transparentno. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3.3. Občini bo projektna pisarna Skupne 

občinske uprave občin v Spodnjem 

Podravju lahko služila kot svetovalna 

služba. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3.4. Racionalizacija dela na področju 

projektnega izvajanja nalog, 

predstavlja občini  zniževanje 

stroškov na področju izvajanja 

projektov. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3.5. Projektna pisarna Skupne občinske 

uprave občin v Spodnjem Podravju 

bo osredotočena na izvajanje 

strokovnih nalog in ne bo vplivala na 

vsebinske odločitve. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3.6. Strokovne odločitve v zvezi z 

izvajanjem nalog naj bodo v 

pristojnosti projektne pisarne Skupne 

občinske uprave občin v Spodnjem 

Podravju. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

4. Ali nameravate v naslednjih treh letih pristopiti k projektni pisarni Skupne občinske 

uprave občin v Spodnjem Podravju, kjer bi se izvajale naloge s področja vodenja 

postopkov javnega naročanja, pripravljala nezahtevna in zahtevna projektna 

dokumentacija in izvajale naloge s področja priprave razpisne dokumentacije in prijav na 

javne razpise za pridobivanje finančnih sredstev (ustrezno označite)? 

 

 

 Ne nameravamo pristopiti.  

 V roku 1 leta. 
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5. S katerih področij so bili v zadnjih štirih letih izvedeni projekti v občini (obkrožite): 

 da ne ne vem, ne morem oceniti 

 

5.1. Investicije v opremo ali stavbe 

 

1 

 

2 

 

9 

 

5.2. Kakovost  

 

1 

 

2 

 

9 

 

5.3. Informacijsko-komunikacijsko področje   

 

1 

 

2 

 

9 

 

5.4. Raziskave in razvoj  

 

1 

 

2 

 

9 

 

5.5. Izobraževanje in usposabljanje  

 

1 

 

2 

 

9 

 

5.6. Razvijanje in uvajanje novih storitev   

 

1 

 

2 

 

9 

 

6. Vaš spol (ustrezno označite): 

 

 

 

 

 

 

 

 V roku od 1 do 2 let. 

 V roku od 2 do 3 let. 

 V roku od 3 do 4 let. 

 V roku 4 let in več. 

 Ne vem. 

 Moški  

 Ženski  
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7. Vaša starost (ustrezno označite):  

 

 

 

 

 

 

8. Delovna doba na občini v letih (ustrezno označite):  

 

 

 

 

 

 

 

9. Funkcija zaposlenega oz. anketiranca v občini (ustrezno označite): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Vaša dosežena izobrazba (ustrezno označite): 

 Srednješolska izobrazba (poklicna ali tehnična) 

 Višješolski programi  

 Visokošolska ali univerzitetna izobrazba 

 Specializacija, magisterij ali doktorat 

 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje v anketni raziskavi! 

 Od 20 do 30 let. 

 Od 31 do 40 let. 

 Od 41 do 50 let. 

 51 let in več. 

 Do 10 let. 

 Od 11 do 20 let. 

 Od 21 do 30 let. 

 31 let in več. 

 

 

Vodstvena funkcija (npr. župan občine, 

direktor občinske uprave itd.). 

 

 

Strokovna funkcija (npr. strokovni 

sodelavci za posamezna področja 

izvajanja nalog). 

 

 

Druga operativna funkcija (npr. drugi 

strokovno tehnični kadri za posamezna 

področja izvajanja nalog). 
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POZNAVANJE OSNOVNIH NAČEL PROJEKTNEGA IZVAJANJA NALOG 

Preglednica 38: Korelacijska matrika 

  NAČELA

_TRDIT 

1.1. 

NAČELA

_TRDIT 

1.2. 

NAČELA

_TRDIT 

1.3. 

NAČELA

_TRDIT 

1.4. 

NAČELA

_TRDIT 

1.5. 

NAČELA

_TRDIT 

1.6. 

NAČELA

_TRDIT 

1.7. 

NAČELA

_TRDIT 

1.8. 

NAČEL

A_TRDI

T 1.1. 

1 ,166 ,307
**

 -,040 ,461
**

 ,168 ,144 ,112 

NAČEL

A_TRDI

T 1.2. 

,166 1 ,175 ,299
**

 -,008 ,073 ,027 ,158 

NAČEL

A_TRDI

T 1.3. 

,307
**

 ,175 1 ,215
*
 ,413

**
 ,235

*
 ,245

**
 ,265

**
 

NAČEL

A_TRDI

T 1.4. 

-,040 ,299
**

 ,215
*
 1 ,270

**
 ,274

**
 ,070 ,308

**
 

NAČEL

A_TRDI

T 1.5. 

,461
**

 -,008 ,413
**

 ,270
**

 1 ,598
**

 ,305
**

 ,268
**

 

NAČEL

A_TRDI

T 1.6. 

,168 ,073 ,235
*
 ,274

**
 ,598

**
 1 ,283

**
 ,306

**
 

NAČEL

A_TRDI

T 1.7. 

,144 ,027 ,245
**

 ,070 ,305
**

 ,283
**

 1 ,414
**

 

NAČEL

A_TRDI

T 1.8. 

,112 ,158 ,265
**

 ,308
**

 ,268
**

 ,306
**

 ,414
**

 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

Slika 24: Scree diagram
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MOTIVIRANJE IN USPOSABLJANJE IZVAJALCEV PROJEKTOV ZA USPEŠNO 

REALIZACIJO PROJEKTOV 

Preglednica 39: Korelacijska matrika 

 MOTIV

_TRIDT 

2.1. 

MOTIV

_TRDIT 

2.2. 

MOTIV

_TRDIT 

2.3. 

MOTIV

_TRDIT 

2.4. 

MOTIV

_TRDIT 

2.5. 

MOTIV

_TRDIT 

2.6. 

MOTIV

_TRDIT 

2.7. 

MOTIV_TRDIT 

2.1. 

1 ,647
**

 ,221
*
 -,078 -,215

*
 -,080 ,072 

MOTIV_TRDIT 

2.2. 

,647
**

 1 ,332
**

 ,053 -,217
*
 -,016 ,131 

MOTIV_TRDIT 

2.3. 

,221
*
 ,332

**
 1 ,298

**
 -,054 -,040 -,108 

MOTIV_TRDIT 

2.4. 

-,078 ,053 ,298
**

 1 ,503
**

 ,286
**

 ,199
*
 

MOTIV_TRDIT 

2.5. 

-,215
*
 -,217

*
 -,054 ,503

**
 1 ,604

**
 ,177 

MOTIV_TRDIT 

2.6. 

-,080 -,016 -,040 ,286
**

 ,604
**

 1 ,304
**

 

MOTIV_TRDIT 

2.7. 

,072 ,131 -,108 ,199
*
 ,177 ,304

**
 1 

    **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

      *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

          

 

 

Slika 25: Scree diagram 
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SKUPNO IZVAJANJE NALOG V PROJEKTNI PISARNI SKUPNE OBČINSKE 

UPRAVE OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU 

Preglednica 40: Korelacijska matrika 

  SKUPNO

_TRDIT 

3.1. 

SKUPNO

_TRDIT 

3.2. 

SKUPNO

_TRDIT 

3.3. 

SKUPNO

_TRDIT 

3.4. 

SKUPNO

_TRDIT 

3.5. 

SKUPNO

_TRDIT 

3.6. 

SKUPNO_TRDIT 

3.1. 

1 ,771
**

 ,643
**

 ,541
**

 ,570
**

 ,519
**

 

SKUPNO_TRDIT 

3.2. 

,771
**

 1 ,716
**

 ,572
**

 ,543
**

 ,671
**

 

SKUPNO_TRDIT 

3.3. 

,643
**

 ,716
**

 1 ,609
**

 ,577
**

 ,538
**

 

SKUPNO_TRDIT 

3.4. 

,541
**

 ,572
**

 ,609
**

 1 ,646
**

 ,517
**

 

SKUPNO_TRDIT 

3.5. 

,570
**

 ,543
**

 ,577
**

 ,646
**

 1 ,559
**

 

SKUPNO_TRDIT 

3.6. 

,519
**

 ,671
**

 ,538
**

 ,517
**

 ,559
**

 1 

    **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Slika 26: Scree diagram 
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Preglednica 41: Poševnost in sploščenost 

  Skewness Kurtosis 

 Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

NAČELA_TRDIT 1.1. -1,399 ,228 2,159 ,453 

NAČELA_TRDIT 1.2. -,617 ,228 -,871 ,453 

NAČELA_TRDIT 1.3. -,354 ,228 -,570 ,453 

NAČELA_TRDIT 1.4. -,517 ,228 -,657 ,453 

NAČELA_TRDIT 1.5. -,710 ,228 ,753 ,453 

NAČELA_TRDIT 1.6. -1,161 ,228 2,361 ,453 

NAČELA_TRDIT 1.7. -,543 ,228 -,155 ,453 

NAČELA_TRDIT 1.8. -,331 ,228 -,644 ,453 

Preglednica 42: Poševnost in sploščenost 

  Skewness Kurtosis 

 Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

MOTIV_TRIDT 2.1. -,162 ,228 -,840 ,453 

MOTIV_TRDIT 2.2. -,230 ,228 -,744 ,453 

MOTIV_TRDIT 2.3. -,971 ,228 1,272 ,453 

MOTIV_TRDIT 2.4. -,489 ,228 -,500 ,453 

MOTIV_TRDIT 2.5. -,404 ,228 -,595 ,453 

MOTIV_TRDIT 2.6. -,420 ,228 ,263 ,453 

MOTIV_TRDIT 2.7. -,108 ,228 -,432 ,453 

Preglednica 43: Poševnost in sploščenost 

  Skewness Kurtosis 

 Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

SKUPNO_TRDIT 3.1. -,945 ,228 1,646 ,453 

SKUPNO_TRDIT 3.2. -1,277 ,228 2,370 ,453 

SKUPNO_TRDIT 3.3. -1,060 ,228 1,722 ,453 

SKUPNO_TRDIT 3.4. -1,306 ,228 2,176 ,453 

SKUPNO_TRDIT 3.5. -1,010 ,228 1,113 ,453 

SKUPNO_TRDIT 3.6. -,992 ,228 1,222 ,453 

Preglednica 44: NAČELA_TRDIT 1.5. 

    Funkcija zaposlenega oz. 

anketiranca v občini 

Skupaj  

  vodstvena 

funkcija 

strokovna 

funkcija 

druga 

operativna 

funkcija 

 

NAČELA_TRDIT 1.5. se sploh ne strinjam 0 1 0 1 

    0,0% 2,0% 0,0% ,9% 

  ne strinjam se 0 2 0 2 

    0,0% 4,1% 0,0% 1,8% 

  niti se ne strinjam niti se 

strinjam 

4 11 7 22 

    9,8% 22,4% 31,8% 19,6% 

  strinjam se 20 23 9 52 
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    48,8% 46,9% 40,9% 46,4% 

  se popolnoma strinjam 17 12 6 35 

    41,5% 24,5% 27,3% 31,3% 

Skupaj    41 49 22 112 

    100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Preglednica 45: NAČELA_TRDIT 1.6. 

    Funkcija zaposlenega oz. 

anketiranca v občini 

Skupaj  

    vodstvena 

funkcija 

strokovna 

funkcija 

druga 

operativna 

funkcija 

  

NAČELA_TRDIT 1.6. se sploh ne strinjam 0 1 0 1 

    0,0% 2,0% 0,0% ,9% 

  niti se ne strinjam niti se 

strinjam 

4 7 1 12 

    9,8% 14,3% 4,5% 10,7% 

  strinjam se 16 20 11 47 

    39,0% 40,8% 50,0% 42,0% 

  se popolnoma strinjam 21 21 10 52 

    51,2% 42,9% 45,5% 46,4% 

Skupaj    41 49 22 112 

    100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Preglednica 46: MOTIV_TRDIT 2.2. 

    Funkcija zaposlenega oz. 

anketiranca v občini 

Skupaj  

    vodstvena 

funkcija 

strokovna 

funkcija 

druga 

operativna 

funkcija 

  

MOTIV_TRDIT 2.2. niti se ne strinjam niti se 

strinjam 

2 3 0 5 

    4,9% 6,1% 0,0% 4,5% 

  strinjam se 24 25 11 60 

    58,5% 51,0% 50,0% 53,6% 

  se popolnoma strinjam 15 21 11 47 

    36,6% 42,9% 50,0% 42,0% 

Skupaj    41 49 22 112 

    100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Preglednica 47: MOTIV_TRDIT 2.3. 

    Funkcija zaposlenega oz. 

anketiranca v občini 

Skupaj  

    vodstvena 

funkcija 

strokovna 

funkcija 

druga 

operativna 

funkcija 

  

MOTIV_TRDIT 2.3. se sploh ne strinjam 1 0 0 1 

    2,4% 0,0% 0,0% ,9% 

  ne strinjam se 1 3 0 4 
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    2,4% 6,1% 0,0% 3,6% 

  niti se ne strinjam niti se 

strinjam 

5 6 4 15 

    12,2% 12,2% 18,2% 13,4% 

  strinjam se 19 25 10 54 

    46,3% 51,0% 45,5% 48,2% 

  se popolnoma strinjam 15 15 8 38 

    36,6% 30,6% 36,4% 33,9% 

Skupaj    41 49 22 112 

    100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Preglednica 48: MOTIV_TRDIT 2.4. 

    Funkcija zaposlenega oz. 

anketiranca v občini 

Skupaj  

    vodstvena 

funkcija 

strokovna 

funkcija 

druga 

operativna 

funkcija 

  

MOTIV_TRDIT 2.4. se sploh ne strinjam 1 1 1 3 

    2,4% 2,0% 4,5% 2,7% 

  ne strinjam se 3 14 2 19 

    7,3% 28,6% 9,1% 17,0% 

  niti se ne strinjam niti se 

strinjam 

4 12 7 23 

    9,8% 24,5% 31,8% 20,5% 

  strinjam se 24 18 7 49 

    58,5% 36,7% 31,8% 43,8% 

  se popolnoma strinjam 9 4 5 18 

    22,0% 8,2% 22,7% 16,1% 

Skupaj    41 49 22 112 

    100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Preglednica 49: MOTIV_TRDIT 2.5. 

    Funkcija zaposlenega oz. 

anketiranca v občini 

Skupaj  

    vodstvena 

funkcija 

strokovna 

funkcija 

druga 

operativna 

funkcija 

  

MOTIV_TRDIT 2.5. se sploh ne strinjam 1 2 2 5 

    2,4% 4,1% 9,1% 4,5% 

  ne strinjam se 3 14 2 19 

    7,3% 28,6% 9,1% 17,0% 

  niti se ne strinjam niti se 

strinjam 

7 12 8 27 

    17,1% 24,5% 36,4% 24,1% 

  strinjam se 21 14 7 42 

    51,2% 28,6% 31,8% 37,5% 

  se popolnoma strinjam 9 7 3 19 

    22,0% 14,3% 13,6% 17,0% 

Skupaj    41 49 22 112 
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    100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Preglednica 50: MOTIV_TRDIT 2.6. 

    Funkcija zaposlenega oz. 

anketiranca v občini 

Skupaj  

    vodstvena 

funkcija 

strokovna 

funkcija 

druga 

operativna 

funkcija 

  

MOTIV_TRDIT 2.6. ne strinjam se 0 4 1 5 

    0,0% 8,2% 4,5% 4,5% 

  niti se ne strinjam niti se 

strinjam 

8 11 8 27 

    19,5% 22,4% 36,4% 24,1% 

  strinjam se 26 29 10 65 

    63,4% 59,2% 45,5% 58,0% 

  se popolnoma strinjam 7 5 3 15 

    17,1% 10,2% 13,6% 13,4% 

Skupaj    41 49 22 112 

    100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Preglednica 51: SKUPNO_TRDIT 3.1. 

    Funkcija zaposlenega oz. 

anketiranca v občini 

Skupaj 

    vodstvena 

funkcija 

strokovna 

funkcija 

druga 

operativna 

funkcija 

  

SKUPNO_TRDIT 3.1. se sploh ne strinjam 1 0 0 1 

    2,4% 0,0% 0,0% ,9% 

  ne strinjam se 0 3 0 3 

    0,0% 6,1% 0,0% 2,7% 

  niti se ne strinjam niti 

se strinjam 

5 5 5 15 

    12,2% 10,2% 22,7% 13,4% 

  strinjam se 22 24 13 59 

    53,7% 49,0% 59,1% 52,7% 

  se popolnoma strinjam 13 17 4 34 

    31,7% 34,7% 18,2% 30,4% 

Skupaj    41 49 22 112 

    100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Preglednica 52: SKUPNO_TRDIT 3.2. 

    Funkcija zaposlenega oz. 

anketiranca v občini 

Skupaj  

    vodstvena 

funkcija 

strokovna 

funkcija 

druga 

operativna 

funkcija 

  

SKUPNO_TRDIT 3.2. se sploh ne strinjam 2 0 0 2 

    4,9% 0,0% 0,0% 1,8% 

  ne strinjam se 0 4 0 4 
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    0,0% 8,2% 0,0% 3,6% 

  niti se ne strinjam niti 

se strinjam 

2 6 3 11 

    4,9% 12,2% 13,6% 9,8% 

  strinjam se 24 23 10 57 

    58,5% 46,9% 45,5% 50,9% 

  se popolnoma strinjam 13 16 9 38 

    31,7% 32,7% 40,9% 33,9% 

Skupaj    41 49 22 112 

    100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Preglednica 53: SKUPNO_TRDIT 3.3. 

    Funkcija zaposlenega oz. 

anketiranca v občini 

Skupaj  

    vodstvena 

funkcija 

strokovna 

funkcija 

druga 

operativna 

funkcija 

  

SKUPNO_TRDIT 3.3. se sploh ne strinjam 1 0 0 1 

    2,4% 0,0% 0,0% ,9% 

  ne strinjam se 0 3 0 3 

    0,0% 6,1% 0,0% 2,7% 

  niti se ne strinjam niti 

se strinjam 

4 6 3 13 

    9,8% 12,2% 13,6% 11,6% 

  strinjam se 19 21 14 54 

    46,3% 42,9% 63,6% 48,2% 

  se popolnoma strinjam 17 19 5 41 

    41,5% 38,8% 22,7% 36,6% 

Skupaj    41 49 22 112 

    100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Preglednica 54: SKUPNO_TRDIT 3.4. 

    Funkcija zaposlenega oz. 

anketiranca v občini 

Skupaj  

    vodstvena 

funkcija 

strokovna 

funkcija 

druga 

operativna 

funkcija 

  

SKUPNO_TRDIT 3.4. se sploh ne strinjam 2 0 0 2 

    4,90% 0,00% 0,00% 1,80% 

  ne strinjam se 1 4 1 6 

    2,40% 8,20% 4,50% 5,40% 

  niti se ne strinjam niti 

se strinjam 

3 3 1 7 

    7,30% 6,10% 4,50% 6,30% 

  strinjam se 17 23 13 53 

    41,50% 46,90% 59,10% 47,30% 

  se popolnoma strinjam 18 19 7 44 

    43,90% 38,80% 31,80% 39,30% 

Skupaj    41 49 22 112 
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    100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Preglednica 55: SKUPNO_TRDIT 3.5. 

    Funkcija zaposlenega oz. 

anketiranca v občini 

Skupaj  

    vodstvena 

funkcija 

strokovna 

funkcija 

druga 

operativna 

funkcija 

  

SKUPNO_TRDIT 3.5. se sploh ne strinjam 1 0 0 1 

    2,4% 0,0% 0,0% ,9% 

  ne strinjam se 0 3 0 3 

    0,0% 6,1% 0,0% 2,7% 

  niti se ne strinjam niti 

se strinjam 

4 8 4 16 

    9,8% 16,3% 18,2% 14,3% 

  strinjam se 13 23 10 46 

    31,7% 46,9% 45,5% 41,1% 

  se popolnoma strinjam 23 15 8 46 

    56,1% 30,6% 36,4% 41,1% 

Skupaj    41 49 22 112 

    100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Preglednica 56: SKUPNO_TRDIT 3.6. 

    Funkcija zaposlenega oz. 

anketiranca v občini 

Skupaj  

    vodstvena 

funkcija 

strokovna 

funkcija 

druga 

operativna 

funkcija 

  

SKUPNO_TRDIT 3.6. se sploh ne strinjam 3 0 0 3 

    7,3% 0,0% 0,0% 2,7% 

  ne strinjam se 0 3 1 4 

    0,0% 6,1% 4,5% 3,6% 

  niti se ne strinjam niti 

se strinjam 

10 7 4 21 

    24,4% 14,3% 18,2% 18,8% 

  strinjam se 18 23 10 51 

    43,9% 46,9% 45,5% 45,5% 

  se popolnoma strinjam 10 16 7 33 

    24,4% 32,7% 31,8% 29,5% 

Skupaj   41 49 22 112 

    100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Preglednica 57: Test of Homogeneity of Variances 

  Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

NAČELA_TRDIT 1.5. ,456 2 109 ,635 

NAČELA_TRDIT 1.6. ,843 2 109 ,433 
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Preglednica 58: Test of Homogeneity of Variances 

  Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

MOTIV_TRDIT 2.2. ,482 2 109 ,619 

MOTIV_TRDIT 2.3. ,160 2 109 ,853 

MOTIV_TRDIT 2.4. 3,068 2 109 ,051 

MOTIV_TRDIT 2.5. 2,337 2 109 ,101 

MOTIV_TRDIT 2.6. 3,498 2 109 ,034 

Preglednica 59: Test of Homogeneity of Variances 

  Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

SKUPNO_TRDIT 3.1. ,755 2 109 ,472 

SKUPNO_TRDIT 3.2. ,144 2 109 ,866 

SKUPNO_TRDIT 3.3. 1,830 2 109 ,165 

SKUPNO_TRDIT 3.4. ,417 2 109 ,660 

Preglednica 60: Test of Homogeneity of Variances 

  Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

SKUPNO_TRDIT 3.5. ,333 2 109 ,718 

SKUPNO_TRDIT 3.6. 1,029 2 109 ,361 

 

 


