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POVZETEK 

Sodobne tehnike na področju managementa projektov zahtevajo interdisciplinaren pristop 

delovanja in omogočajo krepitev konkurenčnih prednosti podjetja, da dosledno izpolnjujejo 

visoka pričakovanja investitorja oziroma naročnika projekta. Današnja multiprojektna okolja 

zahtevajo učinkovito in dinamično organizacijo managementa projektov, ki jih obvladujejo 

strokovno usposobljeni managerji in vodje projekta. Na osnovi temeljitega raziskovanja smo 

analizirali strokovne in vodstvene razlike ter potrebna znanja, ki jih morata imeti manager in 

vodja projekta pri izvajanju projekta, saj se zaradi napačnih teženj ali odločitev za eno od 

obeh vlog zmanjšuje uspešnost izvajanja projekta. Na podlagi aplikativnega dela raziskave 

smo na osnovi analize in lastnih izkušenj navedli tudi priporočila in smernice za nadaljnje 

delo in raziskovanje. 

Ključne besede: kadrovska funkcija, manager projekta, okolje projekta, projekt, vodja 

projekta. 

SUMMARY 

 

The modern strategies used on the field of management acquire interdisciplinary mode of 

operation and they enable to strengthen company’s marketing preferences so it can complete 

consistently high expectations of investor or consignee of the project. Nowadays; multi-

projects environment demand efficient and dynamic arrangement of project’s management, 

which is covered by expert qualified managers of the project as well as the project leader. 

Basing on thoroughly investigation, we have analysed expert and leadership differences as 

well as the proficiency acquired, that is needed in the case of the manager and leader of the 

project while the project is performed; wrong aspirations or deciding just for one of the both 

roles can lead to decreasing of company’s success while projects take place. Supported by the 

applied part of the investigation we have established some recommendations and guidelines 

for the upcoming projects and investigation.  

 

Key words: personnel function, project manager, environment of the project, project, project 

leader. 
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1 UVOD 

V sodobnem poslovnem okolju postajajo projekti ena od nepogrešljivih sestavin organiziranja 

in konkurenčnosti prav vsake organizacije. Pri urejanju in izvajanju projektnih aktivnosti je 

nujno potrebno upoštevati in zadovoljiti visoke potrebe ter pričakovanja naročnika oziroma 

investitorja projekta. Ključni pomen in pogoj za današnji obstoj slehernega podjetja sta hitro 

prilagajanje in obvladovanje projektnega pristopa ter managerskih orodij za kakovostno 

izvedbo projekta in ciljno realizacijo vseh dejavnosti, ki so združene s projektom. Uspešnost 

izvedbe projekta je zelo odvisna od top managementa, ki managerju in vodji projekta 

omogoča ciljno načrtovanje, urejanje oziroma izvajanje ter celostno kontroliranje projekta.  

Magistrska naloga raziskuje področje managementa in vodenja projektov oziroma v 

nadaljevanju ugotavlja bistvene razlike med pojmoma manager in vodja projekta ter njuno 

posamezno in ključno vlogo pri izvajanju projektnih aktivnosti. Manager in vodja projekta 

med izvajanjem projekta nedvomno zelo vplivata na podrejene sodelavce in druge deležnike, 

posledično s tem pa neposredno vplivata tudi na projekt že med njegovim načrtovanjem in 

organiziranjem.  

V sodobnih teorijah o managementu in vodenju zasledimo ugotovitve, da se management 

bistveno razlikuje od vodenja predvsem v tem, da je veliko kompleksnejši, formalno naravnan 

ter glede na sestavo projektnih deležnikov zahteva sprotno in dinamično prilagajanje oziroma 

širši pristop koncepta vodenja.  

Čeprav je v Sloveniji pojem management projektov že vidno navzoč, pa sta uporaba 

kadrovske funkcije ter ločenega formalnega naziva manager in vodja projekta neznana ali 

povsem napačno razumljena. V današnjem času kljub obsežni domači in tuji literaturi na tem 

poslovnem področju ni zaslediti znakov praktičnega sodobnega projektnega pristopa, ki že 

pomensko razlikuje izvajalski funkciji managerja in vodje projekta. Kljub naši gospodarski 

majhnosti in zemljepisni legi je že pri površnem pregledu strokovne in znanstvene literature 

mogoče zaznati besedno neenotnost oziroma različno uporabo izraza management, in sicer so 

pogosto v uporabi besedne zveze, kot na primer ravnanje s projektom, ravnateljevanje 

projekta in uravnavanje ali urejanje projekta.   

V polpretekli zgodovini sta bila pojma manager in vodja sopomenki, vendar sta se v 21. 

stoletju s prepoznavnim razvojem sodobnega projektnega okolja in tržnega gospodarstva ti 

dve funkciji bistveno ločili in sta danes že obravnavani predvsem kot dve različni funkciji s 

sicer podobnim ugledom, pa vendar s popolnoma različnimi nalogami in načini, kako delovati 

na posameznih in različnih delovnih pozicijah. Prav zaradi različnih stališč oziroma mnenj o 

osnovnih projektnih nalogah in obveznostih managerja ali vodje, kot jih zastopajo mnogi 

domači in tuji avtorji, se v nadaljevanju postavlja vprašanje, kako pomembna je različnost 

med projektnim managerjem in vodjo pri odločanju in delegiranju nalog podrejenim med 

izvajanjem in obvladovanjem celovitosti projektnega procesa. 
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Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. Razdeljena je na 

šest poglavij, in sicer prva tri zajemajo teoretični del,v četrtem poglavju je analiza empirično 

raziskovalnega dela, s priporočili in splošnimi ugotovitvami v petem poglavju, sklepne misli 

pa so predstavljene v šestem, zadnjem poglavju magistrske naloge. 

1.1 Opredelitev problema 

Projekt je vsaka ciljno usmerjena aktivnost, ki ima že v osnovi določen začetek in zaključek, 

je časovno omejena ter organizacijsko naravnana do zaposlenih, poslovnih prvin in stroškov 

projekta. Projekt je ustrezno organizirana celota, je samostojna enota v podjetju, ki jo 

uvajamo za uresničevanje poslovnih ciljev in zahteva visoko stopnjo usklajevanja posameznih 

nalog in aktivnosti, strateško vezanih izključno na zahteve in potrebe naročnika. Nickson in 

Siddons (2005, 15) navajata, da je projekt vedno in vselej enkratna dejavnost z določenim 

začetkom, koncem in smotrnim ter jasnim ciljem.  

Strategija projekta je celoten načrt dejanj, potrebnih za izvajanje in reševanje posameznih 

problemov oziroma nalog pri doseganju določenega projektnega cilja. Strategija izvajanja je 

osnovna usmeritev projekta in se prilagaja spremembam in okoliščinam projektnega procesa, 

obenem pa se med izvajanjem projekta načeloma ne spreminja, razen če se za to pojavi nujna 

oziroma izredna potreba. Pri strategiji projekta se osredotočamo predvsem na vizijo in 

poslanstvo podjetja, ki jo v nadaljevanju apliciramo na posamezne cilje in vrednote v 

projektu.  

Obvladovanje projekta je kombiniranje zadostnih virov in zmogljivosti, vključno z 

organizacijsko vzpostavljenim vodenjem in izvajanjem, ki jih zahteva celovita izvedba 

projekta. Celovito obvladovanje projekta zahteva kakovostno, ekonomično, natančno ter med 

vsemi nivoji usklajeno projektno vodenje.   

Pri projektnem vodenju uporabljamo znanja, veščine, kompetence, orodja in različne tehnike 

za realizacijo projektnih procesov s ključnim namenom: doseči visoke potrebe in pričakovanja 

naročnika projekta. Projektno vodenje je v osnovi sestavljeno iz načrtovanja, organiziranja, 

urejanja ter nadziranja, zagotavljati pa mora ravnotežje med obsegom projekta, časovnimi 

roki, tveganji, kakovostjo in stroški projekta.  

Kot smo že zapisali v uvodu naloge, sta se v preteklosti pojma manager in vodja popolnoma 

enačila, vendar pa sta se s sedanjim prepoznavnim razvojem sodobnega projektnega okolja 

začela bistveno razlikovati in sta danes obravnavana predvsem kot dve različni funkciji. 

Manager projekta vodi ter vpliva na izvedbo projektnih ciljev s pomočjo strokovnih in drugih 

sodelavcev, ki imajo različne sposobnosti, veščine, znanja in izkušnje. Naloga managerja 

projekta je predvsem ustvariti povezovalni most med delom strokovnjakov in specialistov ene 

vrste z delom strokovnih sodelavcev druge vrste. Na drugi strani pa vodja projekta operativno 
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usmerja delovanje in vedenje zaposlenih k uresničevanju postavljenih projektnih ciljev. Vodja 

projekta mora razumeti in sprejemati drugačnost sodelavcev, biti mora pripravljen na različne 

delovne izzive ter sposobnosti, da bodo zaposleni opravljali delo produktivno in z 

zadovoljstvom. 

Dubrin (1998 v Bernik idr. 2000, 24–25) pa razliko med managementom in vodenjem vidi v 

posebnem razumevanju in različnem procesu vodenja, ki sta medsebojno prepletena. Naloge 

managerja in orodja ter veščine so nekoliko drugačne kot naloge in odgovornosti vodje. 

Management je kot strokovna disciplina bolj formalna in znanstvena kot vodenje. 

Tudi Možina idr. (1994, 17) navajajo, da sta pojma manager in voditelj nedvomno povezana, 

vendar pa ju ne moremo kar enačiti. Razlika je v razločevanju pojma organizacija, ki je vezan 

na management, in pojma član organizacije, ki je vezan na vodenje ljudi.  

Gary Yukl (1994, 4) ugotavlja, da so managerji praviloma bolj usmerjeni k stabilnosti, vodje 

pa bolj k inovativnosti.  

Podobno avtorja Dimovski in Penger (2001, 7) tudi pomensko ločita funkcijo managerja in 

vodje ter trdita, da manager stalno spremlja uresničevanje ciljev, voditelj pa ljudi inspirira 

zunaj birokratskih ovir. Vodenje sicer opredeljujeta kot sposobnost vplivanja na obnašanje in 

delovanje članov organizacije in s tem usmerjanje njihovega delovanja k postavljenim ciljem 

organizacije.  

Predvsem v starejši literaturi o managementu lahko zasledimo, da posamezni avtorji vidijo 

funkcijo vodenja samo kot samo eno od nalog managementa. Schermerhorn (1999, 262) 

pravi, da je vodenje samo ena od štirih funkcij procesa managementa. Tudi Rozman in Stare 

(2008, 2) prikazujeta vodenje kot posledico samo ene od funkcij managementa. 

Sklepamo, da mnogi današnji tuji in domači avtorji pomensko že povsem razlikujejo funkciji 

managerja in vodje, saj sta organizacijsko delovanje in koncept managerja projekta ali vodje 

projekta bistveno različna, njuna integriteta pa je najučinkovitejša, ko delujeta brez prevlade, 

torej komplementarno in v medsebojni sintezi ter dopolnjevanju. 

Najpomembnejšo in ključno organizacijsko ter plansko vlogo pri strategiji izvajanja projekta 

imata prav manager in vodja projekta, zato je nujno potrebno opredeliti njune posamezne 

značilnosti ter razlike v konceptualnih, tehničnih in vodstvenih znanjih v odnosu do 

projektnega vodenja. Pri zaključku projektov se pogosto izkaže, da končni rezultati  projektov 

ne dajejo optimalnih ali zadovoljivih pričakovanj. Prav zato je pomembno, kakšen formalni 

položaj na eni strani zaseda projektni manager in na drugi strani vodja projekta. Oba imata 

različne metode, znanja in veščine pri obvladovanju projektov, zato je ključnega pomena, 

kakšna je njuna kadrovska pozicija ali funkcija glede na specifične značilnosti in velikosti 
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projekta, oziroma je za tekoče izvajanje projekta bistvenega pomena, katero vodilno ključno 

nalogo opravlja manager in katero vodja.  

1.2 Namen in cilji raziskave ter hipoteze 

Namen magistrske naloge je na osnovi obstoječih virov in literature raziskati različen vpliv 

managerja in vodje projekta na izvajanje projekta. Na osnovi temeljitega raziskovanja želimo 

natančno opredeliti oziroma presoditi vse njune značilnosti ter razlike v konceptualnih, 

tehničnih in vodstvenih znanjih pri izvajanju projekta. Pri preteklih projektih smo ugotovili, 

da nepoznavanje razlik med funkcijo managerja in vodje projekta negativno vpliva na 

izvajanje projekta. Poudarek naloge bo na njuni medsebojni raznolikosti in ločitvi enega 

pojma od drugega. Zaradi ločenih vodstvenih teženj, odločitev in vpletenosti ene od obeh vlog 

se zmanjšujeta uspeh pri izvedbi posameznih nalog ter končni rezultat projekta. Glede na 

različen vpliv ter njune velike in bistvene razlike je potrebno ti dve funkciji obravnavati 

ločeno.  

Ob temeljnem dejstvu, da se zaradi uporabe samo ene od funkcij latentno znižajo standardi in 

kakovost opravljenih storitev pri vodenju projekta, si bomo v raziskavi prizadevali zasledovati 

naslednje cilje:  

− analizirati razpoložljivo literaturo o managementu projektov in projektnem vodenju, 

− analizirati in ugotoviti bistvene razlike med managerjem projekta in vodjem projekta, 

− opraviti empirično raziskavo o različni vlogi managerja in vodje na izvajanje projekta ter 

opredeliti njune posamezne značilnosti v odnosu do notranjega in zunanjega okolja 

projekta. 

V empiričnem delu naloge bomo skladno s cilji raziskave oblikovali naslednje hipoteze: 

− H1: Manager in vodja projekta imata različne pristojnosti pri izvajanju projekta.  

− H2: Manager projekta ima pristojnosti, ki se nanašajo na zunanje in notranje okolje 

projekta.  

− H3: Vodja projekta ima pristojnosti, ki se nanašajo samo na notranje okolje projekta. 

1.3 Metode raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov. V teoretičnem delu smo analizirali 

razpoložljivo literaturo ter vire dejavnikov projektnega managementa in vodenja. V tem delu 

smo, na podlagi poglobljenega proučevanja razpoložljivih (sekundarnih) virov, obravnavali 

ključno funkcijo managerja in vodje ter vplivne elemente, ki so navzoči pri delu managerja 

oziroma vodje. V drugem delu, ki je sestavljen iz empiričnega dela, smo anketirali deležnike 

pri naših preteklih projektih ter obravnavali pridobljene podatke in informacije, da smo v 



 

5 

nadaljevanju ugotovili ključno razliko oziroma funkcijsko opredelitev med projektnim 

managerjem na eni strani in vodjo projekta na drugi strani.   

V aplikativnem delu smo zasnovali kvantitativno raziskavo. Anketirali smo vse deležnike pri 

preteklih projektih ter obravnavali pridobljene podatke in informacije, da bi ugotovili, kakšen 

je vpliv projektnega managerja in projektnega vodje na izvedbo projekta, in sicer od začetka, 

izvajanja, urejanja ter zaključka projekta, vključno s poprojektnimi tehničnimi odpravami 

napak ter garancijskimi aktivnosti, ki spadajo k projektni pogodbi. Za zbiranje podatkov in 

informacij smo oblikovali anketni vprašalnik, na katerem smo zasnovali kvantitativno 

raziskavo.  

Prvi sklop vprašalnika je najobsežnejši. Vanj je vključenih 7 vprašanj, s katerimi smo 

ocenjevali razlike v pristojnostih managerja in vodje projekta, razlike v znanju, fazah 

projekta, odgovornostih in nalogah v projektu. V drugi sklop je vključenih 5 vprašanj, 

najobsežnejše pa je vprašanje, kjer so anketiranci za različne projektne udeležence ocenjevali, 

ali so akterji notranjega ali zunanjega okolja. Sklop sociodemografije je razdeljen na dva dela, 

in sicer na podatke o podjetju (lastništvo, velikost, regija, glavna dejavnost) in na podatke o 

anketirancu (izobrazba, delovna doba, naziv delovnega mesta pri projektnem delu, faze in 

naloge v projektu, za katere je odgovoren). 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problemov 

Predpostavke v magistrski nalogi so: 

− v preteklem času so pojem manager največkrat enačili s pojmom vodja, kar pa se je v 

sedanjosti izkazalo za napačno predpostavko, kajti vse bolj je jasno, da sta ti dve funkciji 

bistveno različni, 

− izvajalci projektov še nimajo vzpostavljene ustrezne plansko ločene kadrovske funkcije 

managerja in vodje pri obvladovanju projektnega procesa, 

− ustrezno ločena kadrovska pozicija1 managerja in vodje je ključna osnova za uspešno 

izvajanje projekta. 

Omejitve v magistrski nalogi so: 

− raziskavo smo izvedli med izbranimi deležniki, ki so sodelovali v naših preteklih 

projektih v obdobju od 1. 1. 2009 do 1. 1. 2011. Preteklih projektov ne bomo raziskovali 

(metodološka omejitev), 

                                                 
1Inovativna managerska strategija upravljanja s človeškimi viri povečuje in uveljavlja razlikovanje 
med kadrovskim (personalnim) managementom in managementom človeških virov (HRM). Personalni 
management je usmerjen predvsem v zaposlene v organizaciji in skuša reševati in zadovoljevati 
potrebe zaposlenih. Management človeških virov pa je usmerjen predvsem v potrebe splošnega 
managementa in njegove interese. Tukaj gre izključno za pridobivanje in zaposlovanje managerjev pa 
tudi za načrtovanje potreb po zaposlenih in za njihovo kontrolo (Adizes idr. 1996, 183). 
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− raziskavo smo izvedli samo med projekti v gradbeni in elektro-strojni panogi, 

− možnost pristranskosti raziskovalca zaradi subjektivne navzočnosti pri že izvedenih 

projektih.  



 

7 

2 PROJEKTNA ORGANIZACIJA 

2.1 Opredelitev in pomen projekta 

Projekti in projektni management so v današnjem poslovnem okolju nujna in pomembna 

sestavina prav vsake sodobne in konkurenčno naravnane organizacije. Z ustrezno razvitim 

celotnim procesom managementa izboljšujemo življenjski ciklus projekta2, ustvarjamo pogoje 

za inovacijski proces in dosegamo visoko dodano vrednost celotnega projekta. Projekti so bili 

znani že v davni zgodovini pri gradnji pomorskih prekopov, egipčanskih piramid, rimskih 

amfiteatrov ter vodovodov in spremljajoče infrastrukture. Projektni pristop se je kot 

samostojna znanstvena disciplina razvil in uveljavil šele na začetku dvajsetega stoletja.  

Project Management Institute iz Pennsylvanie (ZDA) projekt opredeljuje kot začasno 

prizadevanje za uresničitev edinstvenega izdelka, storitve ali rezultata. Termin začasnost 

pomeni, da ima projekt točno določen začetek in tudi konec. Kot edinstvenost pa se pojmuje 

pomembnost oziroma značilnost izdelkov ali delnih rezultatov izvajanja projekta. Zgradimo 

lahko na desetine popolnoma enakih cestnih predorov in viaduktov, vendar bo vsak od njih 

edinstven. Različne bodo lokacije, njihov investitor, okolje, podizvajalci ali deležniki oziroma 

udeleženci v projektu. Projekti pa posledično s tem uresničujejo edinstvene izdelke, storitve 

ali tudi samo delne rezultate, kot so (PMI 2008, 5–6):  

− izdelek oziroma proizvod človeških rok, ki je količinsko opredeljen in je sam po sebi tudi 

končna postavka, 

− zmožnost opravljanja poslovne funkcije, ki podpira proizvodni ali distribucijski proces, 

− delni rezultat, ko z raziskovalnim projektom pridemo do znanja, ki v nadaljevanju 

pomaga ugotoviti, ali bo novi proces koristil neki družbeni skupnosti. 

Najpomembnejši akterji pri izvajanju projektov so njegovi udeleženci (project stakeholders). 

To so posamezniki in organizacije, ki so aktivno navzoči in dejavni v projektu. Kot ključni 

deležniki lahko kadarkoli uporabijo svoj vpliv na končne cilje in rezultate projekta (Slika 1). 

Že po naravi naj bi projekti ne bili del tekočega operativnega poslovanja podjetja, njihovo 

uresničevanje pa naj bi bil produkt edinstvenega izdelka ali edinstvene storitve. 

 

 

 

                                                 
2 Koncept življenjskega ciklusa izvira iz biologije. Model opisuje kakovostne in količinske spremembe 
ter pomeni evolucijski proces nastajanja, rasti, spreminjanja in minljivosti vseh živih sistemov na 
zemlji. Ta razvojni cikel se lahko navezuje na posamezne organizme ali na cele populacije (Adizes idr. 
1996, 358). 
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Slika 1: Razmerje med deležniki v projektnem okolju 
Vir: prirejeno po PMI 2008, 25. 

Projekt je zaporedje nalog, ima svoj začetek in konec, je omejen s časom, viri in želenimi 

rezultati. Iz tega sledi, da ima prav vsak svoj specifičen in tudi zaželen rezultat, določen 

skrajni rok za dokončanje ter omejen proračun, ki določa obseg števila ljudi, sredstev in 

količino denarja za projekt (Baker in Baker 2000, 4). 

Cicmil (1997, 391) navaja, da je sodobno nastajajoča paradigma managementa projektov 

popolnoma usklajena z učinkovito organizacijsko integracijo in optimalno integracijo vseh 

svojih projektnih resursov, ki so na razpolago za izvedbo projekta. Projektno organizacijski 

proces je sestavljen iz projektnega notranjega in zunanjega okolja, strategije izvajanja, 

organiziranosti izvedbe ter kontrolnih procesov projekta.  

Management projektov je za konkurenčno učinkovitost in nadaljnji obstoj ter razvoj poslovnih 

sistemov bistvenega pomena. Za vsako učinkovito realizacijo projekta so zelo pomembni 

postopno načrtovanje, spremljanje oziroma urejanje projekta ter kontroliranje projektnega 

dela, vključno z obvladovanjem tveganj, ki se pojavljajo med trajanjem projekta. 

2.1.1 Opredelitev projekta 

Projekt je vsaka ciljno usmerjena aktivnost, ki ima že v osnovi določen začetek in zaključek, 

je časovno omejena ter organizacijsko naravnana aktivnost do vseh zaposlenih, vpletenih 

deležnikov, poslovnih prvin in stroškov projekta.  

Bizjak (1996, 142) obravnava projekt kot zaključen proces določenih del oziroma aktivnosti, 

ki so med seboj logično povezane pri doseganju ciljev projekta. Projekt razume kot eno izmed 
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večjih zastavljenih nalog, ki ima svoj začetek in konec, končni cilj naloge pa se doseže 

postopoma, z izvajanjem določenih aktivnosti in doseganjem vmesnih ciljev. 

Kerzner (2006, 2) opredeljuje projekt kot zaporedje določenih opravil in aktivnosti, ki imajo 

določen datum začetka in konca. Končni cilj teh aktivnosti, ki se izvajajo skozi več funkcij v 

podjetju, mora biti dosežen v okviru zahtev, pri tem pa so nujno uporabljeni človeški, finančni 

in drugi viri. 

Stare (2011, 5) navaja, da projekt ni ponavljajoč se proces, ki bi potekal trajno, ampak je 

časovno in načrtno omejen, z jasno določenimi cilji in termini ter začetnim in končnim 

datumom. Življenjski cikel projekta pa lahko traja od nekaj tednov do nekaj let. Projekt 

opredeljuje kot unikaten proizvod oziroma storitev ali rezultat, za katerega je malo verjetno, 

da bo ponovljen na isti način ali z istimi deležniki oziroma udeleženci v projektu. 

Projekte lahko na grobo vsebinsko razdelimo v tri glavne skupine, to so: 

− investicijski projekti3, 

− raziskovalno-razvojni projekti in  

− organizacijski projekti. 

Projekti so enkratne in kompleksnejše naloge, ki lahko trajajo nekaj mesecev ali celo let. Vse 

projektne aktivnosti so med seboj logično povezane, bolj ali manj med seboj odvisne in imajo 

dobro opredeljen splet zaželenih rezultatov (Možina idr. 2002, 326). 

Projekt je zaporedje nalog, ima svoj začetek in konec, je omejen s časom, viri in želenimi 

rezultati. To pomeni, da ima predvsem specifičen in hkrati zaželen rezultat, ima strogo 

določen skrajni rok za dokončanje in omejen proračun, ki določa število ljudi, obseg sredstev 

in količino ter ciklus finančnih tokov za projekt (Baker in Baker 2000, 4). 

Rozman, Kovač in Koletnik (1993, 1) ugotavljajo, da je projekt zaključena celota, ki ima med 

seboj dobro povezane aktivnosti. Največkrat gre za enkratno dejavnost, saj se projekt običajno 

v povsem enaki obliki ne ponavlja. Zanj je značilna velika kompleksnost oziroma povezanost 

vseh aktivnosti, poslovnih prvin, drugih virov in sodelujočih akterjev. 

Bizjak (1996, 180) ugotavlja, da se projekti pogosto izvajajo kot večje in obsežnejše naloge, 

ki so sicer oddane v izvedbo vnaprej določenim izvajalcem, posledično pa se oblikuje odnos 

med naročnikom in izvajalcem projekta.  

                                                 
3 Investicijski projekt je v bistvu sistem investiranja v njegovem udejanjanju. Pojem investiranje 
postaja vsak dan bolj diverzificiran. Temeljno vprašanje tega procesa je, za kakšen input lahko 
pričakujemo optimalni output. Gibalo investiranja je lastnina, ki zahteva stalno večanje vrednosti. 
Temelj vsakega investicijskega managementa je izključno gospodarjenje z znano lastnino, kjer gre za 
naložbe v znanje, IT, razvojne programe, IKT sisteme, nanotehnologije in podobno (Vuk in Knez 
2004, 15).  
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Projekt lahko opredelimo kot pojem (širšo dejavnost ali delo) med seboj povezanih poslovnih 

prvin oziroma sredstev, zaposlenih ter aktivnosti, za katere so značilni enkratnost storitve, 

časovna omejenost in vsakokratno sodelovanje različnih poslovnih prvin pri njegovem 

izvajanju. Neponovljivost ali enkratnost projekta pa razumemo kot ciljne aktivnosti, ki se med 

projektnim ciklusom ne ponavljajo oziroma niso nikoli enake kot v predhodnih projektih, 

lahko pa so si tudi podobne. Učinki projekta so načeloma enkratni, v osnovi pa jih lahko 

razdelimo na projekte, kjer je končni proizvod konkreten izdelek (npr. izgradnja ceste ali 

tovarne), in projekte, kjer je učinek ali končni proizvod neotipljiva storitev (npr. strateški 

načrt projekta, investicijski program). Projekt je načeloma unikaten storitveni proizvod, 

čeprav se večji del aktivnosti ponavlja (Rozman in Stare 2008, 7–9).    

Na podlagi vseh predstavljenih opredelitev različnih avtorjev lahko oblikujemo skupen 

povzetek, da je projekt praviloma enkratna in celovita dejavnost, za katero so značilni: 

− skupni smotri in cilji, 

− opredeljen začetek in konec, 

− finančna omejenost in ciljna usmerjenost, 

− enkratnost, kompleksnost, konfliktnost, tveganost in 

− opredeljeno zaporedje med seboj logično povezanih aktivnosti skladno z naročnikovimi 

zahtevami. 

2.1.2 Pomen projekta 

Delovne naloge v serijskem in masivno vodenem proizvodnem procesu potekajo v zaporedju, 

projekt pa sestavljajo vrste ali seštevki različnih aktivnosti, ki so med seboj logično povezane 

ter v stalni medsebojni sintezi. 

Osnovni pomen projekta je, da v današnjem sodobnem okolju postaja nepogrešljiv za 

doseganje ciljev, saj s takim načinom dela sistematično in pregledno povezujemo različne vire 

v samih organizacijah in med njimi. S projekti izvajamo naloge, ki imajo težnjo, uresničiti 

predvsem vizijo in poslanstvo podjetja (Golob 2002, 11).  

V vsakem projektnem okolju sta najpomembnejši dve interesni skupini: investitor in naročnik. 

Sodelovanje investitorja, naročnika in glavnega izvajalca projekta mora nujno potekati ves čas 

trajanja projekta, vključno s poprojektnimi aktivnostmi. Učinkovito in ključno podporo 

investitorja in naročnika projektnemu procesu lahko med izvajanjem projekta zaznamo v 

različnih oblikah, in sicer kot (Young 2000, 70–71): 

− hiter odgovor na vprašanja, ki zahtevajo ključne projektne odločitve, 

− ohranjanje vseh dogovorjenih ključnih prioritet pri izvajanju projektnih aktivnosti, 

− vzdrževanje optimalne projektne smeri, da se v nadaljevanju prepreči morebitna 

projektna tveganja, 
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− usmerjenost v vse strateške potrebe projekta in skrb za dobre odnose z managerjem in 

vodjo projekta, 

− pozitiven vpliv na vse druge ključne deležnike projekta. 

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so vsa visokotehnološka podjetja na področju 

gradbeništva in obrambne industrije množično začela uporabljati projektne procese za 

izvajanje svojih dejavnosti. Prav v tem obdobju so zaradi zelo slabega poznavanja definicije 

projektnega okolja in tehnik oziroma orodij projektnega vodenja, projekti dosegali nižjo 

stopnjo kakovosti in številne procesne napake. Takratne ponavljajoče se mnogoštevilne 

napake so pripisovali predvsem nepoznavanju širšega zunanjega okolja projekta. V 

nadaljevanju je na začetku osemdesetih let na projektne metode oziroma procese izrazito 

vplivalo zunanje okolje. Zato se je zelo spremenil odnos med notranjim in zunanjim okoljem 

projekta, zaznati pa je bilo tudi že vključitev treh bistvenih komponent v okolje projekta, in 

sicer: kakovosti, stroškov in časa trajanja projekta (Burke 1999, 19–20). 

Stare (2011, 6) vidi pomen projekta v medsebojnem sestavljanju povezanih aktivnosti, ki jih 

je potrebno izvajati na poti do končnega cilja. Aktivnosti so med seboj odvisne, izvedba pa je 

odvisna tudi od izvajanja drugih nalog v organizaciji. Pomen projekta je tudi v stalni 

kompleksnosti, ki zahteva pazljivo kontroliranje rokov, stroškov in izvajanja. 

Avtorji Pučko (2006), Rozman in Stare (2008), Golob (2002) in Hauc (2000) pomen projekta 

opredeljujejo kot nadaljevanje in izboljševanje največjega dosežka človeških dejavnosti v 

preteklosti, ki so logičen rezultat združevanja, zamisli, znanja, veščin in sposobnosti ljudi, ki 

so želeli doseči skupni cilj.  

Cilj in pomen projekta je čim bolj učinkovito in racionalno ustvarjanje novega produkta, 

izdelka ali storitve (npr. nova tovarna, avtocesta, viadukti, predori itn.) oziroma v 

nadaljevanju doseči ustrezne neposredne ekonomske učinke4 in ustvariti uporabno dodano 

vrednost za naročnika ter posledično s tem tudi za končnega uporabnika.   

Burke (1999, 19) navaja, da je bila že v preteklosti oziroma v osemdesetih letih dvajsetega 

stoletja pri izvajanju projektov ključna vključitev stroškov, časa in kakovosti kot začetna 

oziroma prvotna procesna oblika obvladovanja projektov, predstavljena kot t. i. trikotnik 

uravnoteženih zahtev pri izvajanju vseh vrst projektov (Slika 2).  

 

                                                 
4 Z vsakim projektom smotrno pričakujemo, da bodo vložena sredstva dobro naložena in racionalno 
oziroma ekonomično porabljena. Gre za donosnost projektov, ki jih upravičeno pričakujejo 
investitorji. Projekti z neposrednimi ekonomskimi učinki so pravzaprav projekti finančnih vlaganj, s 
tem da se v nadaljevanju za investitorja smotrno pričakujeta povračilo vloženih sredstev in ustrezen 
dobiček (Hauc 2007, 94–95).  
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Slika 2: Trikotnik uravnoteženih zahtev projekta 
Vir: povzeto po Burke 1999, 19. 

2.2 Načrtovanje projekta 

Načrtovanje projekta sistemsko določa in odloča o celotnih postopkih, ki so potrebni za 

njegovo uspešno izvedbo in ustrezno obvladovanje. Skladno načrtovanje v nadaljevanju 

omogoča uspešno zasnovo zagonskega elaborata, ki vsebuje vse najpomembnejše 

komponente pri izvajanju projekta. Pri načrtovanju projektov določimo ciljni potek celotne 

projektne organiziranosti, namen in cilje projekta, strategijo izvajanja in obvladovanja 

tveganj, porabo časa, kadrovsko vlogo zaposlenih ter odgovornost in pravice vseh sodelujočih 

deležnikov. Za vsak življenjski cikel projekta je pomembno, da ima že pri samem rojstvu 

ustrezno podlago oziroma primerno načrtno zasnovo, ki je z gospodarskega vidika vsebinsko 

in sistemsko zaokrožena celota. Človekova dejavnost je sestavljena iz zamišljenega rezultata 

in procesa dela ter močne volje, da bi zamišljeno povezal v celoto in končno izvedbo.  

Proces priprave ustreznega načrta za obvladovanje projekta nujno vsebuje smernice za 

opredelitev, integracijo ter usklajevanje vseh faznih planov. Vsebina in ključno bistvo načrta 

pa bosta v nadaljevanju različna glede na kompleksnost in namensko področje uporabe. 

Podrobno in celovito oblikovanje načrta projekta obsega dokumentacijo, v kateri so podrobno 

opredeljeni obseg projekta po fazah, način in koncept kontrole ter kadrovska in strukturna 

členitev dela pri izvajanju projektnih aktivnosti v njegovem življenjskem ciklu. Slika 3 

prikazuje življenjski cikel projekta, ki ga običajno določajo točno določene posamezne faze 

oziroma časovno usklajeno prekrivanje med fazami. Razmerja med življenjskim ciklom 

projekta in življenjskim ciklom izdelka pa so gonilne sile, ki so običajno imenovani problemi, 

priložnosti ali poslovne zahteve projektnega procesa (PMI 2008, 103).    
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Slika 3: Projektne faze v življenjskem ciklu projekta 
Vir: prirejeno po PMI 2008, 23. 

Celovito načrtovanje vključuje oziroma zajema načrt in cilje s strateško opredelitvijo 

poslanstva in cilji, ki so ključnega pomena za organizacijo kot celoto v sedanjosti in 

prihodnosti. Načrtovanje je že v osnovi ena od štirih funkcij5 managementa in se v celoti 

oziroma v osnutku priprave dotika prav top managementa oziroma strateškega managementa 

organizacije, na ravni katere se proces dejansko tudi začne. Planski cilji so že v osnovi temelj 

za sprožanje dejavnosti v okviru drugih managerskih funkcij, zato je v nadaljevanju projekta 

ključno, da sta načrtovanje in nadzor v ustrezni medsebojni interakciji, saj s planskimi cilji 

določamo pravila in standarde, ki opredeljujejo želeni nadzor nad projektom (Dimovski, 

Penger in Žnidaršič 2005, 91–93).   

Načrtovanje projekta predstavlja naslednjo pomembno fazo projektnih aktivnosti, in sicer 

takoj za naročilom projekta. V grobem smislu ga lahko delimo na strategijo načrtovanja 

oziroma oblikovanja projekta in na strategijo izvedbe projekta. Če gre za interni projekt v 

določeni organizaciji, je med fazo naročila in fazo načrtovanja lahko vključeno tudi snovanje 

projekta, ki zajema smotrnost, poslovne koristi, zmožnost in študijo izvedljivosti projekta. 

Načrtovanje projekta bi lahko opredelili tudi kot izbiranje projektne strategije oziroma kar 

poslovno strateški načrt, ki je v nadaljevanju projekta ključno vodilo za medfazno in končno 

doseganje optimalno zadovoljivih projektnih ciljev in rezultatov. 

Prav vsaka človekova dejavnost je seštevek zamišljenega rezultata in delovnega procesa, ki 

sta odvisna od vzpostavljanja volje, da bi neposredno dosegli načrtovano izvedbo. Funkcija 

načrtovanja je sistemsko zamišljanje vnaprej ter v nadaljevanju nadzor nad vzpostavljanjem 

volje, odgovornostjo in avtoriteto sodelujočih projektnih akterjev. Pri tem ne gre samo za 

načrtovanje poslovanja, ampak tudi za določanje delovnih nalog, njihovih značilnosti, 

terminskih rokov, izvajalcev in podizvajalcev ter razmerja med drugimi projektnimi deležniki. 

Načrtovanje projekta le na tak način zagotavlja smotrno in ciljno doseganje vseh vmesnih in 

končnih projektnih aktivnosti (Rozman in Stare 2008, 71). 

Uspeh pri obvladovanju načrtovanja projekta različni avtorji pripisujejo sposobnostim za 

dobro načrtovanje, opredeljevanje vsebine projekta in ciljev projektnih aktivnosti, ki jih v 

                                                 
5Dimovski, Penger in Žnidaršič (2005, 5) kot temeljni in sodobni vidik vsakega managerskega procesa 
navajajo štiri managerske funkcije: načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje.     

Začetna 

faza 

Končna            

faza 
    V m  e   s  n  e      f  a  z  e 

Naročnik     Naročnik    Projektni tim 

Ideja Priprava         Izvajanje projekta        Izkoriščanje 
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nadaljevanju smotrno prenašamo na vse zaposlene in druge navzoče akterje v projektu. Cilji 

morajo biti popolnoma jasni, da so pristojnosti in pooblastila podrejenih čim bolj odgovorno 

in vzajemno določene.  

Načrtovanje je pravzaprav v bistvu preprost proces, zato Tracy (2000, 89) navaja, da so 

začetna točka vsakega načrtovanja jasno opredeljen končni cilj in transparentni ter realni 

predhodni medfazni etapni cilji projekta. V nadaljevanju se moramo vedno vprašati, s 

pomočjo katerih etapnih ciljev bomo dosegli oziroma realizirali vse končne cilje. Če je le 

možno, moramo vse planske in poslovne cilje na koncu načrtovanja pretvoriti v številke, tako 

da dobimo vrednost časa, finančno vrednost, količinsko vrednost, in kar je za projekt 

najpomembnejše, oceno kakovosti.  

Projekti zahtevajo posebno pozornost že v fazi načrtovanja, vsebina, členitev in natančnost 

priprave projekta pa so odvisne od narave, velikosti in kompleksnosti projekta. V načrtovanje 

projekta so v osnovi vključene vse zajete projektne zahteve v obliki projektne dokumentacije 

ali elaborata, in sicer:  

− aktivnosti med projektom, 

− nosilci ključnih nalog in poslovnih prvin projekta, 

− ocena stroškov, 

− obvladovanje oskrbe, kakovosti in projektnih tveganj, 

− terminski načrt (členitev projekta, mrežno planiranje), 

− nadzor in usklajevanje razlik med projektnimi deležniki, 

− analiza in ocena notranjega in zunanjega okolja projekta. 

Projektni elaborat je končni dokument v fazi snovanja oziroma načrtovanja projekta, zato 

Stare (2011, 183) navaja, da s formalno potrditvijo projektnega elaborata odgovorni v 

organizaciji dokončno potrdijo procesno členitev, strategijo izvedbe, analizo stroškov ter 

proračun projekta, razmerja med deležniki in naloge ter odgovornosti posameznikov in skupin 

pri izvajanju projekta. 

Če na kratko povzamemo vse zapisane misli in opredelitve različnih avtorjev, pridemo do 

enotnega zaključka, da je projektno načrtovanje proces, ki zajema integracijo obvladovanja 

projekta: obvladovanje časa, kakovosti, stroškov, komuniciranja, nabave, oskrbe, kadrovanja 

oziroma ravnanja s človeškimi viri, kontroliranja projekta in tudi obvladovanje vseh 

projektnih tveganj. 

Pri oblikovanju in načrtovanju ustrezne projektne strategije moramo zaradi enkratnosti 

projekta najprej dobro spoznati in razumeti njegovo celotno okolje (zunanje in notranje) ter 

pri nadaljnjem načrtovanju zagotoviti ustrezno povezavo in usklajenost vseh projektnih virov 

in poslovnih prvin, vključno s konceptom izvajanja, ter jih, če je le možno, pred začetnim 

izvajanjem projektnih aktivnosti tudi ovrednotiti in podrobno analizirati. 
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Pomemben izziv, ki ga moramo med načrtovanjem projekta razumeti in sprejeti, pa je že v 

šestnajstem stoletju opredelil znameniti italijanski fizik in astronom Galileo Galilei, ki je 

zapisal: »Izmeri, kar se da izmeriti, in tisto, česar se ne da, napravi merljivo.« 

2.3 Organiziranje projekta 

Organiziranje projekta je naslednja bistvena funkcija, takoj za načrtovanjem. Organiziranje 

projekta je proces urejanja in opredelitev vseh aktivnosti, ki jih izvajajo odgovorni 

posamezniki in projektne skupine v projektnem procesu vse od začetka do konca. Gre 

predvsem za razmerja, ki tvorijo tehnično strukturo projekta, strateško zadolžitev, 

organizacijsko členitev, komunikacijsko strukturo, odgovornost in položaj posameznika v 

projektu, določitev nalog in usklajevanje razdeljenega dela po projektnih fazah. 

Organiziranost projektnih aktivnosti se nanaša predvsem na smotrno delovanje procesa 

projektnega dela oziroma ustrezno organiziranost izvajalcev, od organiziranja primernih 

timskih struktur in podstruktur projekta do organizacijskega usklajevanja in povezovanja v 

projektno celoto, ki mora biti skladna s politiko, kulturo in izbranim poslanstvom podjetja. 

Bizjak (1996, 182–183) opredeljuje organiziranje projekta kot proces, katerega ključni in 

poglavitni cilj je določiti organizacijo projekta na tak način, da popolnoma oziroma čim bolj 

ustreza pripravi in nadaljnji izvedbi projektnih aktivnosti. Pobuda za ustrezno organiziranost 

projekta izhaja tudi iz potreb in opredelitev naročnika projekta in drugih pomembnih 

deležnikov. 

Pučko (2006, 329) projektno organiziranje navezuje na obstoječo organizacijsko strukturo 

podjetja, ki je lahko štabno linijska, funkcionalna, proizvodno-oddelčna ali tudi druge 

podobne oblike.   

Nekateri domači avtorji namesto besede organiziranost projekta uporabljajo izraz urejanje 

projekta, zato Tavčar (2008, 110) in Kralj (2001, 164) navajata, da je potrebno projektno 

strukturo urediti (organizirati) tako, da med poslovanjem čim bolj uspešno ustvarja poslovno  

-finančne izide in zadovoljivo dodano vrednost. Projektne strukture spadajo v raznovrstne 

sestavine in tvorbe v podjetju, ki homogeno povezane tvorijo sistem ter so medsebojno 

odvisne in se dopolnjujejo. 

Za organiziranost projekta je zelo pomembno ustrezno povezovanje projektne ekipe in stalne 

organizacije. Zato sta ključnega pomena izbira in sestava primerne projektne organizacije, ki 

je odvisna od umestitve projekta v nadrejeni organizaciji.  

Pomemben element in komponenta pri organiziranju projekta je učinkovitost, ki temelji 

predvsem na ekonomski razlagi, da moramo uporabljati razpoložljive resurse gospodarno oz. 

tako, da proizvedemo čim več produktov za zadovoljevanje človeških potreb in želja. Eden od 

pomembnih ekonomskih vidikov zadovoljive učinkovitosti pa je proizvodna učinkovitost, ki 
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pomeni, da na račun zmanjšanja ene dobrine povečamo produktivnost druge dobrine in 

obratno  (Samuelson in Nordhaus 2002, 14-15).    

Po Staretu (2011, 162) poznamo tri tipične umestitve projekta v organizacijsko strukturo, in 

sicer:  

− projekt se izvaja v sklopu poslovno-funkcijske organizacije, 

− za izvedbo projekta se vzpostavi začasen oddelek, kar imenujemo projektna organizacija, 

− zaposleni v matičnem oddelku delno sodelujejo tudi pri projektu, kar so strokovnjaki 

poimenovali projektno-matrična organizacija. 

Pučko (2006, 328–329) pri začetnem načrtovanju in nadaljnjem organiziranju projekta 

predlaga uporabo t. i. tehnike mrežnega programiranja (CPM in PERT metoda)6, ki naj bi 

omogočala transparenten nadzor nad vsemi posameznimi fazami in dogodki med izvajanjem 

projektnih aktivnosti. Ta tehnika je lahko tudi močno sredstvo za uspešno organiziranje 

projekta, ki ga pri vodenju uporablja projektni manager.   

2.4 Vodenje projekta 

Zamišljen načrt in organizacijo projekta je v nadaljevanju potrebno tudi realizirati oziroma 

sprožiti začetek projekta v naslednji fazi vodenja oziroma managementa. Vodenje projekta 

kot funkcija obsega vse procese in naloge, ki izhajajo iz delitve dela pri izvajanju projekta, kot 

so načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje. Management oziroma vodstvo 

projekta, projektni timi in drugi sodelavci so ključni in temeljni pogoj za vsak uspešen začetek 

in nadaljnje izvajanje uspešnega življenjskega ciklusa projekta. Ključni temelj projektnega 

vodenja je predvsem timsko zasnovano delo.  

Velika večina avtorjev (Stare 2011, 197–208; Rozman in Stare 2008, 189; Pučko 2006, 329; 

Možina idr. 2002, 498–502) opredeljuje postopke projektnega vodenja kot jasno in 

osredinjeno usklajevanje med nosilci oziroma glavnimi akterji, ki so v nadaljevanju sposobni 

smotrno vplivati, spodbujati oziroma motivirati in usmerjati projektne sodelavce ali 

posameznike k izvajanju projekta v produktivno celoto in želen končni cilj projekta. Kot 

osnovne sestavine projekta navajajo vodjo, skupino, projektne člane ter zunanje in notranje 

okolje projekta. 

                                                 
6 CPM (Critical Path Method) – metoda kritične poti poudarja posamezne aktivnosti pri projektu, in 
sicer trajanje aktivnosti, začetek in zaključek aktivnosti ter obseg stroškov projekta. 

PERT (program Evaluating Review Technique) – metode ocenjevanja projekta poskušajo poiskati 
odgovore na vprašanja, kdaj in s kolikšno verjetnostjo se bodo posamezni dogodki v projektu izvedli 
oziroma realizirali (Rozman in Stare 2008, 76). 
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PMI (2008, 8) opredeljuje projektno vodenje kot uporabo potrebnih znanj, veščin, orodij in 

ustreznih tehnik pri izvajanju projektnih ciljev. Realiziramo ga z ustrezno integracijo vseh 

procesov. Projektno vodenje in obvladovanje obsega: 

− prepoznavanje zahtev, 

− določanje jasnih in dejanskih ciljev, 

− usklajevanje izključujočih se oziroma konkurenčnih zahtev glede na kakovost, čas, obseg 

in stroške projekta, 

− prilagajanje načrtov glede na različne vidike in pričakovanja deležnikov pri projektu.  

Za zagotovitev uspešnega projektnega vodenja moramo upoštevati naslednje pomembne 

parametre: 

− izbrati ustrezne procese, ki so potrebni za doseganje ciljev projekta, 

− uporabiti ustrezen način prilagoditve specifikacij izdelka in planov, odvisno od zahtev 

projekta, 

− delovati skladno z zahtevami in potrebami deležnikov projekta, 

− iskati ustrezno sorazmerje med obsegom časa, kakovosti, stroškov, virov in 

obvladovanjem tveganj. 

Ne glede na posebnosti dela je funkcija vodenja oziroma managiranja ena od 

najpomembnejših pri vsakem poslovanju, zato Dimovski, Penger in Žnidaršič (2005, 217) kot 

izhodišče izpostavljajo tri pomembne dejavnike: ljudi, vplive in cilje. Funkcija vodenja 

omogoča širšo in uspešno usklajevanje med ljudmi, z ustrezno naravnanim vplivom pa lahko 

uspešno dosegamo tudi vse zastavljene cilje.   

Leban in Zulauf (2004, 554) opredeljujeta vodenje projekta kot primarno odgovornost za 

doseganje ključnih ciljev projekta. Ta primarna odgovornost pa se osredotoča na racionalne in 

čustvene vidike projekta, ki zahtevajo v nadaljevanju celosten projektni pristop. V zadnjih 

dvajsetih letih je bilo potrebno na področju vodenja projektov razširiti tradicionalne prakse 

upravljanja bližje k sodobnejšim slogom vodenja projektov, ki zahtevajo nove in celovitejša 

paradigme na področju vodenja.   

V osnovi je vodenje veščina in sposobnost prepričevati, spodbujati, motivirati ter v 

nadaljevanju s podrejenimi sodelavci dosegati želene ključne cilje. Sodobno vodenje nujno 

zahteva usklajeno delovanje7. Uspešen vodja vedno omogoča razumsko in ustvarjalno 

reševanje problemov, med zaposlenimi pa ustvarja pozitivno mišljenje in tvorno sodelovanje 

za doseganje organizacijskih načrtov in ciljev. Vodja je ključni promotor pri ustvarjanju 

                                                 
7 Usklajenost delovanja, ki obsega notranje in zunanje odnose, je ključnega pomena za uspešno 
delovanje vsake organizacije. Da dosežemo to raven delovanja, se mora vodstvo stalno prilagajati 
poslovnim spremembam in z inovativnimi ter naprednimi pristopi dosegati bolj produktivne rezultate 
(Adizes idr. 1996, 76).  
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dodane vrednosti, saj mora imeti ustrezne managerske veščine, znanje in določeno intuicijo 

pri razdelitvi moči in pooblastil zaposlenih (Možina idr. 2002, 499).     

Vodenje projekta avtorja Rozman in Stare (2008, 195–196) obravnavata in uvrščata kot 

najpomembnejšo projektno funkcijo, saj se pri tem odgovorno usmerjajo vse povezave 

poslovnih prvin, projektnih aktivnosti in drugih projektnih procesov. Pri projektnem vodenju 

in odločanju se izrazijo vse kompetence in značilnosti dobrih vodij.      

Za vsako izvajalsko ali izvedbeno poslovno projektno aktivnost je potrebna ustrezna funkcija 

vodenja. Samo načrtovanje je komajda predigra izvajanja projekta, uporabiti je potrebno 

plansko poglobljeno strateško razmišljanje, vizijo in uveljavljanje v okviru zadanih nalog in 

dejanj, podprtih izključno na preteklih dosežkih in rezultatih (Tracy 2000, 21). 

2.5 Nadziranje in kontroliranje projekta 

Ena od najpomembnejših nalog pri izvajanju projekta je prav funkcija kontroliranja in 

nadziranja. Pri tem vedno upoštevamo vzajemnost med kontroliranjem in načrtovanjem, saj 

dejansko doseženo oziroma ocenjeno stanje primerjamo z načrtovanim oziroma zamišljenim, 

vsa odstopanja pa nato popravljamo ali vsaj približamo načrtu projekta. Kontroliranje je 

diagnosticiranje napak ali negativnih postopkov med izvajanjem projektnega cikla. Za 

uspešnost projekta in zadovoljivo doseganje postavljenih ciljev moramo med trajanjem 

projekta skrbeti predvsem za tri pomembne elemente: za čas, kakovost in stroške.    

Celovito kontroliranje sprememb poteka v celotnem trajanju projekta, od začetka do konca. 

Vsako kontroliranje projektnih faz je strogo določeno in usklajeno v planskih ciljih oziroma 

planski dokumentaciji za obvladovanje projekta. Celovit proces kontroliranja sprememb v 

nadaljevanju vsebuje naslednje aktivnosti ( PMI 2008, 96): 

− ugotavljanje dogodka in vzroka sprememb, 

− vpliv na dejavnike, ki se izogibajo celovitemu kontroliranju sprememb, 

− pregledovanje in odobravanje zahtevanih sprememb, 

− ustrezno obvladovanje odobrenih sprememb z uravnavanjem njihovega poteka, 

− vzdrževanje integritete projekta z uvajanjem le odobrenih sprememb izdelkov ali storitev 

z vzdrževanjem pripadajoče dokumentacije o konfiguraciji in načrtovanju, 

− pregled vseh priporočenih korektnih in preventivnih ukrepov, 

− kontroliranje in dopolnjevanje zahtev na podlagi odobrenih sprememb, povezanih s 

stroški, roki, kakovostjo, kadrovanjem in usklajevanjem sprememb med celotnim 

trajanjem projektnih aktivnosti, 

− dokumentiranje oziroma arhiviranje vseh vplivov sprememb, 

− potrjevanje popravila napak, 

− kontroliranje kakovosti projekta glede na standarde, s poročili o ustrezni kakovostni 

strukturi projekta. 
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Po Staretu (2011, 240–241) se funkciji nadziranje in kontroliranje bistveno razlikujeta. 

Funkcija kontroliranja naj bi bila zaupana managerju, ki mora redno spremljati izvajanje 

projekta ter ob odstopanjih pravilno in suvereno ukrepati. Nadzorna funkcija pa je v 

pristojnosti top managementa, ki pa se praviloma v delo projektnega managerja ne spušča.    

V nasprotju s Staretom pa Kralj (2003, 18) funkciji kontroliranje in nadziranje pomensko 

popolnoma izenačuje in po pomembnosti postavlja tudi na enako raven. V nadaljevanju 

ugotavlja, da se ti dve funkciji nanašata predvsem na obvladovanje presojanja pravilnosti 

poslovanja glede na namenske in postavljene končne cilje. Temeljni procesi nadziranja 

oziroma kontroliranja podajajo ključne informacije in primerjave med dejanskim in želenim 

ciljem projekta.   

Učinkovito kontroliranje je v osnovi podobno krmarjenju barke, ko vidimo, da je zašla z 

načrtovane poti, jo s krmilom ponovno usmerimo proti začrtanemu cilju. V projektih pa 

začrtano smer določa terminski plan projekta, kontroliranje pa ob morebitnih odklonih 

omogoča uravnavati odstopanja projektnih poti v ustrezno smer (Burke 2003 v Stare 2011, 

240). 

Kralj (2003, 455) ugotavlja, da je bistvo nadziranja ugotavljanje ali presojanje ustreznosti 

nekega trenutnega stanja v primerjavi z zastavljenim ciljem, ki ob morebitnih odstopanjih 

omogoča zadovoljivo in pravilno strokovno ukrepanje ter v nadaljevanju  izboljšave do želene 

kakovosti, standarda ali predpisanega načrta.   

Kontroliranje opredeljujemo kot eno izmed temeljnih nalog managementa, zato Dimovski, 

Penger in Žnidaršič (2005, 5–6) navajajo, da je to četrta oziroma zadnja funkcija v procesu 

managementa. Ta funkcija omogoča spremljanje procesnih aktivnosti, prepoznavanje 

morebitnih odstopanj, odpravljanje končnih napak in izvajanje procesnih korekcij. V procesu 

kontroliranja vsi akterji organizacije smotrno in strokovno spremljajo dosežene rezultate, in 

če je potrebno, v nadaljevanju izvajajo tudi ustrezne ukrepe za uresničitev zastavljenih ciljev. 

Obvladovanje delovnih opravil je v vsakem vodstvenem procesu kot mozaik, ki je logično 

sestavljen iz naslednjih ključnih nalog in obveznosti: kontroliranja, koordiniranja, 

motiviranja, planiranja in informiranja (Markič 2004, 22).     

Pučko (2006, 319) izpostavlja pomembnost kontroliranja, saj se brez te ključno pomembne 

funkcije sprejete strategije ne bi ustrezno uresničevale. Pučko vidi bistvo kontrole v zavzetem 

iskanju odklonov uresničenega in doseženega od plansko zastavljenega cilja. Sicer pa sistem 

kontrole ne sme biti preveč nepregleden in zamotan, zastavljen mora biti tako, da 

nadzornikom ne nalaga preveč dela in obveznosti poleg njihovih načrtovanih tekočih nalog. 

Temeljni elementi, ki so predmet kontrole, so odkloni, do katerih prihaja: 

− med vsemi planskimi cilji, ki jih vsebuje strateško zastavljen načrt, predračuni, taktični in 

drugi načrti, 
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− med planskimi cilji, ki jih vključuje osnovni strateški načrt, in v poslovanju z doseženimi 

dejanskimi rezultati. 

Izvajanje projektnih nalog spremljamo na način, ki omogoča čim bolj verodostojno in 

objektivno zaznavanje problemov in napak, zato Golob (2002, 134) izpostavlja ključen 

pomen, ki ga moramo nameniti primernemu nadzoru vseh projektnih aktivnosti: 

− finančnemu in komercialnemu nadzoru, 

− poročanju o trenutnem stanju izvajanja projekta, 

− izdelavi in verificiranju primopredajnih zapisnikov, 

− organizaciji in izvedbi usposabljanja, 

− tehničnemu pregledu in pridobitvi uporabnega dovoljenja, 

− vodenju, ažuriranju in primernemu arhiviranju projektne in druge tehnične 

dokumentacije. 

Kontrolo lahko opredelimo tudi kot dvojček načrtovanja. Temeljna naloga kontroliranja je 

zagotavljanje potrebnih informacij managementu ter pravočasno in dosledno opozarjanje na 

morebitne pomembnejše odmike realiziranih aktivnosti od plansko zastavljenih. Kontrolo 

poslovanja delimo na tri različne tipe (Welsch, Hilton in Gordon 1988 v Bernik idr. 2000, 47): 

− predhodna – preliminarna kontrola (strateška kontrola).  Na osnovi tovrstne kontrole 

preverimo ustreznost razpolaganja z viri (materialnimi, finančnimi in kadrovskimi) za 

začetek potrebnih aktivnosti na poti do cilja, 

− sprotna – tekoča kontrola. Na ta način spremljamo oziroma kontroliramo tekočo 

realizacijo aktivnosti, ki nas vodijo do uresničitve zastavljenih načrtov, 

− povratna kontrola. Z njo merimo dejansko realizirane dosežke, ki jih v nadaljevanju 

primerjamo s postavljenimi standardi, zakonodajo in kritičnimi odmiki. Tako sprejemamo 

nadaljnje postopke, na osnovi katerih preprečujemo podobne napake ali odstopanja.    

Kritika povratne kontrole opozarja, da določene informacije prihajajo mnogo prepočasi ali 

prepozno, v primerjavi s strateško kontrolo pa izgublja tudi sleherni smisel. Za razliko od 

povratne kontrole je naloga strateške kontrole, da omogoča že zelo zgodnje odkrivanje 

morebitnih nepričakovanih presenečenj, idealno pa se prilagaja tudi spremenjenemu 

notranjemu in zunanjemu okolju. Strateška kontrola opravlja t. i. strateško revizijo ali 

predhodno (feed forward) kontrolo (Možina idr. 2002, 321).     

Sprotne kontrole se praviloma navezujejo na opravljeno delo v določenem časovnem obdobju 

glede na rezultat oziroma kakovost posameznih opravljenih del. Pri kontroli izvajanja po 

projektnem načrtu pa gre za ožjo obravnavo, in sicer za: 

− kontrolo po projektnem načrtu, 

− kontrolo v okolju projekta in 

− sprotno kontrolo izvajanja projektnih del. 
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Na današnjem globalnem trgu se morajo sodobne organizacije nujno prilagajati hitro 

spreminjajočim se razmeram svobodnega trga, zato Markič (2004, 207-208) izpostavlja, da 

morajo sodobna podjetja in organizacije v tržno vse bolj zapletenih odnosih aktivirati agente 

sprememb, ki bi v nadaljevanju delovali kot agenti inoviranja proizvodnih procesov oz. naj bi 

imeli ključne povezovalne vloge v interakciji med notranjim in zunanjim okoljem vsake 

progresivno naravnane organizacije.       

Stalen nadzor in ustrezna kontrola sta ključnega pomena za kakovostno izvajanja projekta. 

Ishikawa (1989, 48) navaja, da sta ekonomičnost in uporabnost prisotna v prav vsakem 

kvalitetnem proizvodu, ki je posledično s tem tudi logičen produkt oz. seštevek ključno 

potrebnih posameznih komponent kot so: raziskave, razvoj, načrtovanje in gospodarna 

proizvodnja kakovostnih končnih produktov.   

Na področju merjenja uspešnosti poslovanja organizacij sta Kaplan in Norton (2000, 14-15) 

razvila uravnotežen sistem kazalnikov uspešnosti, ki je v nadaljevanju managementu v veliko 

pomoč, saj ta omogoča izvajanje in uvajanje oz. udejanjanje informacijske tehnike ustrezne 

uspešnosti poslovanja v katerikoli gospodarski panogi.   

Danes se odjemalcem zahteve po kakovosti zdijo povsem samoumevne. Zato je za uspešnost 

poslovanja organizacije močno pomemben management kakovosti, ki kot takšen 

organizacijski sistem vključuje celovito načrtovanje, obvladovanje, zagotavljanje in 

izboljševanje kakovosti (Piskar in Dolinšek 2006, 13-14). 

Barber in Waren (2005, 1032) navajata, da je ne glede na razpoložljivost programskih orodij  

nadzora projekta ta še vedno močno odvisen od sloga in koncepta vodenja projekta in 

usmerjenosti na rezultat projekta nikakor pa ne na samo osredotočenost določenega problema 

pri projektu.  

Po Clelandu je kontrola predvsem proces nadzora, ocene stanja in primerjava dejanskih 

rezultatov z načrtovanimi. Funkcijo kontroliranja potrebujemo predvsem za ugotavljanje 

poteka izvajanja projekta z vidika terminskega plana, stroškov in tehnične ustreznosti 

rezultatov kot tudi strateških ustreznosti projekta v primerjavi s poslovnimi cilji organizacije 

(Cleland 1990 v Rozman in Stare 2008, 211). 

2.6 Zaključevanje projekta 

Zaključne aktivnosti se začnejo v zadnji fazi projekta in vsebujejo analizo ter oceno 

doseženega stanja izvedbe projekta, končno testiranje in odpravo nepredvidenih napak, 

pripravo zaključne dokumentacije in predajo končnega izdelka naročniku projekta. Če v 

naslednjem projektu projektni tim ne bo nadaljeval dela v isti sestavi, se razpusti.  
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Projekti se mnogokrat zaključijo tudi nenačrtovano – zaradi slabega vodenja, nesmotrne 

porabe finančnih sredstev, spremenjene narave dela, izrednih situacij ali drugih okoliščin. 

Meredith in Mantel (2006 v Rozman in Stare 2008, 150) opredeljujeta naslednje možne 

zaključke projekta:  

− cilji projekta so doseženi in projekt prevzame naročnik, 

− projekt ne doseže želenih ciljev in ga naročnik prekine, 

− zaključek projekta z dodajanjem novih aktivnosti in ciljev, 

− zaključek projekta z integracijo (zaposlene in sredstva nato vključimo v redne operacije 

oziroma proizvodnjo), 

− zaključek projekta zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. 

Zgodovino projekta povzema končno poročilo projekta, saj je njegov osnovni namen 

izboljšati sistem vodenja in obvladovanja naslednjih projektov. Končno poročilo opisuje 

predvsem, kakšne so bile pomanjkljivosti pri projektu, kako je potekalo izvajanje itn. Poleg 

urejanja formalne dokumentacije pa moramo pri zaključku projekta pozornost nameniti še 

zlasti naslednjemu (Rozman in Stare 2008, 252): 

− preverimo, ali so vse aktivnosti izvedene, 

− naročnika obvestimo o zaključku projekta, 

− pripravimo ustrezno dokumentacijo, 

− preverimo, ali so vsa zaključena dela obračunana in plačilno urejena, 

− opremo in zaposlene prerazporedimo na druga delovna mesta, 

− določimo eventualne pravice iz projekta in nedokončana dela, ki zahtevajo kasnejše 

preverjanje, 

− določimo dokumentacijo, ki bo ostala v podjetju, 

− določimo naknadno sodelovanje v delovanju projekta, 

− preverimo zaključevanje vseh knjig o projektu. 

Večina avtorjev navaja, da je zaključevanje projekta samostojna faza, ki vsebuje tipične 

sestavine za dokončanje projektnih aktivnosti. Vendar pa jo stroka deli na zaključevanje del in 

na administrativni del, kar vsebuje tudi predajo in verifikacijo proizvodov projekta. Pri 

nekaterih vrstah projektov v gradbeništvu se uporablja tudi termin zaključna dela, vendar pa 

lahko tako besedno zvezo tudi povsem različno razumemo (Stare 2011, 269–271).  
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3 VLOGA MANAGERJA PROJEKTA IN VODJE PROJEKTA PRI IZVAJANJU 

PROJEKTA 

Zaželeno uspešnost projekta zagotavljata predvsem manager in vodja projekta, in sicer z 

ustreznim predhodnim načrtovanjem in delegiranjem oziroma pooblaščanjem podrejenih 

sodelavcev. Neposredno pa projektne aktivnosti izvajajo člani tima ali projektne ekipe. 

Njihovo delo je zaradi specifičnosti projekta vnaprej le približno določeno, zato morajo biti 

ustrezno strokovno usposobljeni za delovanje ter pri svojem delu čim bolj samostojni in 

kreativni. Managerji in vodje projekta vodijo člane posameznega tima oziroma projektno 

ekipo. Managerji in vodje so odgovorni, da bodo projektne aktivnosti izvedene po terminskem 

načrtu, kakovostno in s čim manjšimi stroški. Managerji s svojimi vodstvenimi izkušnjami 

vplivajo na celotno projektno ekipo, in sicer tako, da člani med izvajanjem projekta naloge 

opravljajo po navodilih in zamislih managerja in vodje projekta. Naloga managerja projekta je 

predvsem ustvariti povezovalni most med delom strokovnjakov in specialistov ene vrste z 

delom strokovnih sodelavcev druge vrste. Na drugi strani pa vodja projekta operativno 

usmerja delovanje in vedenje drugih zaposlenih pri izvajanju projektu k uresničevanju 

postavljenih projektnih ciljev. 

Večina tujih avtorjev navaja ali izpostavlja funkcijo managementa in vodenja kot različni. 

Armandi, Oppedisano in Sherman (2003, 1076) trdijo, da gre za dve povsem različni funkciji. 

Manager je imenovan zato, da s formalno avtoriteto usmerja aktivnosti za doseganje ciljev 

organizacije. Tudi vodja ima lahko dodeljeno formalno avtoriteto, kar pa ni vedno pravilo, ker 

ga lahko med seboj izberejo tudi zaposleni (neformalna avtoriteta). Tudi Kotter (1988, 20-21) 

podobno navaja, da sta funkciji managementa in vodenja vsebinsko različni, sicer pa nobena 

pozicija ne more drugo izključevati ali pomensko oz. kadrovsko pomanjševati.   

S stališča ožjega pojmovanja vodenja lahko trdimo, da se bistveno razlikuje od pojma 

management. Vodenje je predvsem imeti sposobnost vplivati na zaposlene in jih usmerjati k 

želenim rezultatom in ciljem. Management pa je usmerjen v širše usklajevanje v organizaciji 

in v tem procesu vključuje tudi druge pomembne naloge: načrtovanje, organiziranje, 

kadrovanje in kontroliranje (Adizes idr. 1996, 91). 

Zanimiv je tudi pogled in stališče Dafta (2006, 16–17), ki navaja, da mora manager projekta v 

okviru zasnove in politike podjetja pri svojem delovanju oblikovati ustrezno korporacijsko 

kulturo, spodbujati podjetniški duh in pomagati, da podjetje sledi hitrim spremembam pri 

izvajanju projektnega procesa. Manager projekta pri delu uporablja ekspertna znanja, 

pridobljene veščine in ustrezna sodobna managerska orodja. Managerji projekta so lahko 

odgovorni za več projektnih oddelkov, ki opravljajo različne operativno-izvajalske funkcije. 

Opravljanje tovrstnih nalog od managerja zahteva ustrezne konceptualne, osebne in tehnične 

spretnosti in sposobnosti. 
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Tudi vodja projekta je tako kot manager odgovoren za skupno strategijo in politiko podjetja 

pri izvajanju projekta. Ukvarja se s tekočo in bližnjo problematiko ter ima visoko stopnjo 

osebne moči, ki nujno temelji na dobrih odnosih in visoki čustveni inteligenci. Pomen 

projektnih vodij se stopnjuje z uporabo projektnih skupin ali timov. Vodja projekta je 

odgovoren za začasna dela v projektu, ki med drugim vključuje tudi sodelovanje različnih 

vodstvenih funkcij med izvajanjem projekta. Njegova glavna skrb je uporaba posebnih 

postopkov za doseganje učinkovitosti projektnih aktivnosti in zagotavljanje tehnične pomoči 

ter motiviranja zaposlenih.   

V literaturi se včasih oporeka trditvi, da je vodenje ena od nalog managerjev, češ da je 

vodenje pravzaprav voditeljstvo (leadership) in je povsem ločeno od managementa. V 

današnji razvojni stopnji lahko z gotovostjo trdimo, da je management pravzaprav vodenje 

oziroma vodenje ljudi ali poslov ter da je voditeljstvo sposobnost tistih, ki znajo pridobiti 

sodelavce, da sledijo vodji in zastavljenim skupnim ciljem organizacije. Vodenje ljudi je ena 

od temeljnih nalog managerjev, zato morajo zaposlene predvsem znati motivirati, usmerjati in 

jim, če je potrebno, ustrezno svetovati oziroma jih usposobiti za opravljanje njihovih nalog in 

obveznosti (Kralj 2003, 443–444).  

Proučevanje oziroma definicija managerja in vodje projekta zahteva odgovore na njihova 

ključna vprašanja, povezana predvsem s konceptom vodenja, z odgovornostjo in drugimi 

nalogami med izvajanjem projekta. Gre predvsem za naslednja pomembna vprašanja:  

− Katera znanja, sposobnosti in osebne značilnosti mora imeti manager pri izvajanju 

projekta? 

− Katera znanja, sposobnosti in osebne značilnosti mora imeti vodja pri izvajanju projekta? 

Peter Drucker (1995 v Bernik idr. 2000, 22) navaja oziroma definira tri osnovne naloge 

managementa:  

− določanje specifičnih ciljev in poslanstva organizacije, 

− skrb za produktivnost dela in dosežke zaposlenih,  

− skrb za vpliv in družbeno odgovornost organizacije. 

Vse naloge morajo potekati sočasno znotraj katerekoli aktivnosti managementa. Pri 

prizadevanju za te cilje in naloge pa ne smemo zanemarjati organizacije dela in vodenja 

zaposlenih. 

3.1 Management ter vodenje projekta in projektnega tima 

Za vsako izvajanje in organiziranje projektnega procesa sta odgovorna predvsem manager 

projekta in projektni tim v njegovi pristojnosti. Vsi skupaj odločajo o potrebnih poslovnih 

prvinah, virih, stroških, materialu in proizvodnih učinkih. Združeni pod eno streho so kot 

projektni management najvišja organizacijska struktura za posamezen projekt, saj celovito 
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odločajo o pravočasni izvedbi projekta, ob zahtevani kakovosti ter ceni. Na značilnostih 

posameznega projekta, projektnega tima in deležnikov temeljijo tudi ključne značilnosti 

vodenja oziroma obvladovanja projekta. Projektni tim mora delovati tako, da sta prioriteta in 

naloga vsakega člana skupine doseganje zadovoljivih rezultatov in ciljev projektnega načrta. 

Da bi omogočili tako timsko razmišljanje, pa mora manager projekta velik del svoje kontrolne 

funkcije prenesti oziroma zanje pooblastiti ključne ljudi v svojem timu.   

PMI (2008, 8) opredeljuje pojem projektnega vodenja kot način in obliko določene 

organiziranosti za izvajanje operativnih projektnih nalog. Tako organiziranost pa bi bilo bolj 

primerno in logično poimenovati tudi projektni management, saj obravnava mnogo več 

vidikov raznolikega tekočega operativnega dela, da v nadaljevanju lahko smotrno zagotovi 

uporabo že preskušenih tehnik vodenja projektov. Sicer pa že sam standard projektnega 

vodenja oziroma managementa za posamičen projekt navaja vse bistvene procese oziroma 

faze projektnega vodenja, ki jih uporablja projektni.  

Ustrezno sestavljene skupine pokažejo ustrezne lastnosti, ko obvladujejo in rešujejo probleme 

ter tveganja v timskem sožitju in skupni sinergiji. Skupine se od posameznikov razlikujejo po 

odnosu do notranjega in zunanjega okolja. Skupina je prodornejša, močnejša in stabilnejša od 

posameznika. Pri oblikovanju skupine moramo upoštevati naslednje (Bernik idr. 2000, 4): 

− medsebojno spoznati člane tima, 

− skupino motivirati in spoznati s skupnimi problemi in cilji, 

− omogočiti skupne uspehe in nagrade pri delu, 

− spodbujati timsko vzdušje in tekmovalnost, 

− spodbujati pripadnost podjetju, 

− ustvarjati pogoje za skupno kulturno in športno delo. 

Stara paradigma managementa se osredotoča predvsem na tradicionalno in navpično 

hierarhično strukturo, po funkciji od spodaj navzgor, medtem ko se novodobna poleg 

sprejemanja odločitev osredotoča predvsem na sposobnost učenja v celotni organizaciji, po 

horizontalni funkcijski strukturi. 

V sedanjem managementu ni prostora za tradicionalne modele vodenja in kontroliranja, zato 

Drucker (2001, 43) izpostavlja, da bosta morali nova managerska teorija in praksa vse bolj 

temeljiti na predpostavki, da management še ni zakonsko opredeljen. Zagovarja, da mora biti 

opredeljen operativno oziroma mora zajeti celoten proces managementa ter mora v 

nadaljevanju tudi spodbujati rezultate in uspešnost skozi kompletno poslovno in ekonomsko 

verigo managementa.  

Project Management Institute iz Pennsylvanie (ZDA) projektno vodenje opredeljuje kot 

seštevek uporabnih znanj, spretnosti, orodij in tehnik pri izvajanju projekta. Projektno vodenje 

se pojmuje kot uspešno, ko ga uresničujemo s procesi, ki so rezultat znanja, veščin, orodij in 
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tehnik projektnega vodenja. Za uresničitev uspešnega projektnega vodenja mora projektni tim 

(PMI 2008, 37): 

− izbrati ustrezne procese v skupinah projektnega vodenja, ki so potrebne za doseganje 

ključnih ciljev projekta, 

− uporabiti ustrezen način prilagoditve specifikacij izdelka in načrtov, glede na zahteve 

projekta in izdelka, 

− delovati skladno z zahtevami, da izpolni potrebe, želje in pričakovanja deležnikov, 

− iskati ravnovesje med konkurenčnimi zahtevami obsega, časa, stroškov, kakovosti, virov 

in tveganj, da proizvede kakovosten izdelek.  

Ljudje se v skupinah vedejo bistveno drugače kot vsak posameznik zase. Pri skupinskem delu 

čutijo pripadnost skupini, dodatno varnost in pripravljeni so se podrejati skupnim ciljem 

zaradi določenih koristi, ki jih občutijo v njej. Tako ljudje v skupinah tvegajo bistveno več kot 

posameznik, prav zato pa se v nadaljevanju lahko razvije tudi primerna skupinska miselnost, 

po kateri je prav le tisto, v kar verjame določena skupina ali tim (Tavčar 2000, 15). 

3.2 Vloga managerja projekta pri izvajanju projekta 

Managerji, ki predvidevajo spremembe in se nanje pripravljajo ter načrtujejo dogodke, so 

korak pred tekmeci in posledično s tem pridobivajo konkurenčne prednosti za svoj tim in 

organizacijo. Na ta način se podjetje na spremembe in konkurenco bolje in prožneje odziva, 

če pa se od uveljavljenih načel oddaljuje, ga morebitne spremembe dosežejo nepripravljenega 

in posamezno ali skupinsko ranljivega. 

Vsak manager ima štiri glavne oziroma tipične vloge (Adizes idr. 1996, 25–26):  

− vlogo proizvajalca (oznaka P), 

− vlogo administratorja (oznaka A), 

− vlogo podjetnika (oznaka E), 

− vlogo integratorja (oznaka I). 

Na podlagi teh ugotovitev je Adizes v nadaljevanju razvil t. i. managersko kodo (PAEI), v 

kateri je smotrno združil vse omenjene vloge. Poleg tega je zagovarjal tezo, da v dobrem 

managementu ni mogoče pogrešati nobene od teh vlog, saj so izključno vse skupaj podlaga za 

dober in zaželen management. V posameznem časovnem obdobju je ena managerska vloga 

bolj izražena kot druga, prvič pa jo lahko uporabimo pri iskanju in izbiri ustreznih vodij. 

Management projektov zahteva racionalno in učinkovito odločanje, tako Stare (2011, 54–55) 

ugotavlja, da mora biti manager projektov generalist s širokim spektrom znanja in izkušenj pri 

kontroliranju in nadziranju velikega števila področij, za katera so odgovorni strokovnjaki 

različnih strok. Zato se v nadaljevanju od njega pričakuje, da bo sposoben posamezne 

segmente in faze izvajanja projekta sestaviti v logično in urejeno končno celoto. Oteževalne 
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okoliščine zanj so vsekakor specifične značilnosti projekta: da je začasen, enkraten in ima 

omejen čas, manager pa ima samo možnost, da ga privede do predaje naročniku v omejenem 

stroškovnem in časovnem obsegu. 

Tavčar (2000, 23) ugotavlja, da vsak manager ne more zadovoljivo opravljati svojega dela, če 

ni sposoben in učinkovit pri vodenju sodelavcev. Za naloge jih mora ustrezno pooblastiti ter 

jih spodbujati k učinkovitemu in složnemu delu, ki je rezultat zadovoljivih in odgovornih 

sinergij med sodelavci. Pri izbiranju managerjev veljajo tri temeljna in ključna merila:  

− strokovnost, 

− vodstvene sposobnosti, 

− etičnost. 

Meredith in Mantel (2006, 139) navajata, da je izbira managerja eden od dveh ali treh 

najpomembnejših odločitev pred začetkom izvajanja projekta. Pri izbiri moramo upoštevati 

nekatere od mnogih veščin, ki jih mora imeti, da bi imel razumne možnosti za uspeh. 

Manager projektov mora obvladovati različna znanja, veščine, spretnosti ter imeti ustrezne 

osebnostne lastnosti za suvereno vodenje projektov. Njegove značilnosti morajo biti: 

− ustrezno tehnično znanje, 

− stalna pripravljenost sodelovanja s sodelavci in vodstvom podjetja, 

− usmerjenost k nadpovprečnim dosežkom, 

− samodisciplina in močna intuicija, 

− delovne izkušnje v različnih oddelkih, 

− samoiniciativnost in timska komunikacija. 

Odgovornost za projekt je individualna in se ne sme deliti, dodaja pa tudi, da deljena 

odgovornost ni odgovornost in je neke vrste vzrok za prelaganje krivde na drugo osebo. 

Projekt naj bi zato vodil le en manager, čeprav večkrat omenjamo kolektivno vodstvo ožjega 

tima projekta (Stare 2011, 54).  

Hauc (2007, 391) navaja, da je manager projekta samostojen poklic, ki v nadaljevanju zahteva 

in določa njegovo usposobljenost, znanje in tudi že različno usvojene veščine. Delo 

managerja projekta katerekoli oblike je potrebno in ga tudi moramo obravnavati kot poklicno 

delo, ki pa ni dodano delo k že obstoječemu osnovnemu delu vsakega managerja. Uvajanje 

uspešnega projektnega dela ali bolje projektnega managementa je celovit in pogosto strateško 

pomemben projekt višje kakovosti.  

Novi in sodobni načini vodenja zahtevajo strokovne in kognitivne pristope managerjev pri 

izvajanju tekočih nalog. Management mora pozitivno vplivati na zaposlene, jih usmerjati, 

motivirati in jim zaupati, da samostojno opravljajo svoje naloge in uresničujejo ključne cilje 

podjetja. Manager mora kazati visoko stopnjo tolerantnosti do udeležencev ter jih spodbujati k 
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uspešnemu in učinkovitemu opravljanju posameznih procesnih nalog (Meško Štok 2009, 

162). 

Če na kratko povzamemo vse zapisane misli in opredelitve različnih avtorjev, pridemo do 

enotnega zaključka, da je manager projekta prvi nosilec vseh funkcij projektnega 

managementa in je dejansko odgovoren za izvedbo projektnega procesa, v katerega je zajeto 

obvladovanje časa, kakovosti, stroškov, komuniciranja, nabave, oskrbe, kadrovanja oziroma 

ravnanja s človeškimi viri, kontroliranja in tudi obvladovanje vseh vrst projektnih tveganj.   

3.2.1 Naloge managerja projekta 

Prva naloga managerja projekta je, da mora biti in ostati dober vodja, ki z izkušenostjo, 

optimizmom, strokovnostjo, etičnostjo, razsodnostjo in pogumom vpliva na sodelavce ter tako 

zmanjšuje tveganja in povečuje uspešnost odločanja pri procesnem izvajanju projekta. 

Sposoben mora biti intuitivnega in analitičnega odločanja, saj današnja kompleksnost in 

zahtevnost projektnih izvajanj od njega zahtevata, da je sposoben hitro in učinkovito pridobiti 

ustrezne informacije za odločanje. Da bi njegove odločitve ustrezale interesom projekta, pa 

morajo biti tudi pogajalsko in hkrati strokovno-etično primerne. Manager projekta mora v 

negotovih trenutkih projektnega izvajanja delovati glede na okoliščine popolnoma suvereno, 

odločno in biti sposoben obvladovati morebitna procesna tveganja.  

Tudi Hauc (2007, 285–291) navaja, da je vodenje projekta temeljna naloga managerja. 

Njegove naloge zahtevajo široka strokovna in neposredna znanja, razlikujejo pa se od vrste in 

značilnosti projekta. Trdimo lahko, da so naloge managerja projekta odvisne od njegovega 

projektnega organizacijskega okolja. V osnovi se njegove projektne naloge in odgovornosti 

nanašajo na:  

− projektne cilje, 

− izvedbene roke projekta, 

− stroške projekta. 

Glede na različnost projektov pa so v širšem pogledu naloge managerja glede na specifične 

okoliščine projekta tudi temu primerne, in sicer: 

− odgovornost za cilje projekta,  

− odgovornost za načrtovanje, 

− organiziranje izvajanja, 

− zagon izvajanja, 

− kontrola izvajanja, 

− naloge v zvezi z ekonomiko projekta, 

− naloge v zvezi s kakovostjo izvedbe, 

− motiviranje in delegiranje, 

− skrb za vzdrževanje IT sistema. 
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Ker se projekti največkrat izvajajo timsko ali skupinsko, Stare (2011, 59) navaja, da je dobra 

komunikacija pri projektu ključnega pomena, saj prihajajo člani tima iz različnih oddelkov in 

niso neposredno podrejeni managerju projektov. Prva naloga managerja projektov je 

obvladovanje vodenja, medsebojnih odnosov, ustvarjanje dobrega delovnega vzdušja, 

zagotavljanje pripadnosti timu, nedenarno motiviranje in mentorstvo.  

Že skoraj stereotipno zveni, da so osnovne oziroma temeljne naloge vsakega managerja 

(Tavčar 2000, 2): 

− načrtovanje ciljev, 

− organiziranje, 

− usmerjanje, 

− nadzorovanje. 

Izidi delovanja managerja so odločitve, bodisi pri načrtovanju, organiziranju, usmerjanju ali 

kontroli. Njegove odločitve so izvršilne, izhajajo izključno iz izvirnih odločitev upravljavcev  

in so osnova za odločitve izvajalcev.  

Hauc (2007, 373) navaja, da je projekt proces integracije znanj in izkušenj, torej za izvajanje 

projektov potrebujemo managerje z interdisciplinarnimi znanji. Pri projektih so potrebna 

tehnična, ekonomska, organizacijska, pravna, informacijska in druga znanja. Pri določanju 

nalog projektnega managerja lahko smotrno izhajamo iz funkcij, ki na splošno veljajo za 

management, in sicer so po mnenju različnih avtorjev njihove naloge načrtovanje, 

organiziranje, usmerjanje in kontroliranje. Projektni manager nastopa kot polno odgovorna 

oseba za projekt, z vsemi pooblastili in je, če gre za vodstveni tim ali stalno službo za vodenje 

projektov, vodja tima ali službe. Projektni manager je polno odgovoren za projekt, najvišjo 

odgovornost pa ima direktor projekta ali tudi direktor projektnega podjetja. 

Ena od ključnih nalog managerja projekta je sistematično prilagajanje različnostim in 

zahtevnostim vsakokratnega projektnega procesa. Manager projekta ima status managerja in 

je logično podvržena formalni avtoriteti v odnosu do drugih udeležencev oziroma deležnikov 

pri projektu. 

3.2.2 Odgovornosti managerja projekta 

Vodenje opredeljujemo kot proces vplivanja na delovanje posameznika ali skupine za 

doseganje ciljev v določeni situaciji. Ker pa vodja dosega cilje z ljudmi, si mora v 

nadaljevanju prizadevati tudi za primerne socialne odnose med zaposlenimi. Tradicionalno ali 

sodobno pojmovanje vodenja projektnih procesov zahteva sposobnega managerja, ki ima 

karizmo, je povezovalec med zaposlenimi in aktivno izvaja skupne projektne in višje cilje .   

Uspešni managerji morajo biti odgovorni in sposobni deliti moč, imeti morajo intuicijo in 

sposobnost za usklajevanje vrednot, dobro morajo poznati sami sebe, biti morajo prizadevni 
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in z željo po dosežkih, biti morajo ustvarjalni in sposobni vizije. Sodobni manager projekta 

ima pridobljeno odgovornost vedenja, ki temelji na samokontroli, samouresničevanju,  

samoorganizaciji, ki spreminja zamisli v akcijo in dosega začrtane poslovne in projektne cilje. 

Ekspertno, strokovno in funkcionalno znanje bi moralo postati bolj splošno in uporabno za 

vsakega managerja projekta. Učinkovit učni proces mora pri njem razviti osebne vrednote in 

potrebno znanje za ekspertno izvajanje projektnega dela (Adizes idr. 1996, 76–77).   

Osnovna odgovornost managerja projekta je, da sedanjost razvija v prihodnost ter da kot 

vizionar predvideva razvoj projekta v prihodnosti in ustrezno prilagodi organiziranje in 

delovanje projektnega procesa, da bo uspešen. Vizijo pa mora oblikovati tako, da bo 

razumljiva vsem zaposlenim ter jo bodo sprejeli za svojo in jo izkoriščali za samostojno 

operativno delovanje v projektnem procesu. Pri tem mu bo zadovoljivo uspelo le, če bo na 

projektni proces gledal s ptičje perspektive (Cimerman idr. 2003, 31–32). 

Na osnovi vsega napisanega lahko povzamemo in potrdimo, da manager projekta vodi ter 

vpliva na izvedbo projektnih ciljev s pomočjo strokovnih in drugih sodelavcev, ki imajo 

različne sposobnosti, veščine, znanja in tudi izkušnje. Njegova poglavitna odgovornost je, da 

med izvajanjem projekta ustvari trden in povezovalni most med delom strokovnjakov in 

specialistov ene vrste z delom strokovnih sodelavcev druge vrste. Skrbeti mora za dobro 

komunikacijsko mrežno povezavo znotraj projekta in navzven v odnosu z zunanjim 

spreminjajočim se okoljem projekta. Zanj je značilna nizka stopnja čustvene vpletenosti in 

formalnost odnosov. Odgovoren je za usklajevanje z naročnikom, terminski plan, predračun, 

različna tveganja ter določa prioritetne naloge podrejenim.  

3.2.3 Lastnosti in kompetence managerja projekta 

Management s kompetencami je sodobna metoda, ki pomeni dolgoročno in korenito 

spremembo v načinu vodenja ljudi. Gre za vodenje, ki omogoča, da se zaposleni pri delu 

aktivirajo, povezujejo in uporabijo potrebno znanje v kompleksnih in nepredvidljivih 

situacijah. Konkurenčne kompetence lahko razvrstimo v štiri skupine (Možina, Bernik in 

Svetic 2004, 34–35): 

− ključne (osebnostne, medosebne, tuji jeziki), 

− generične (komunikacija, reševanje problemov, logično sklepanje, ustvarjalnost, 

motivacija), 

− organizacijsko specifične (izvedene iz poslanstva in strategije organizacije), 

− delovno specifične (značilne za posamezno delovno mesto). 

Pri izbiri managerja moramo upoštevati (Unterlechner, Meško Štok in Markič 2009, 109):  

− osebnostne lastnosti in vedenje ter situacijske vidike, ki jih opredeljujejo tradicionalne 

vrednote vodenja, 

− novejše pristope, ki poudarjajo vizijo, karizmo, spremembe v organizacijski kulturi,  
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− integrativen pristop, saj je vodenje kompleksen proces, 

− managerja in proces vodenja moramo opazovati v okviru celovite organizacije, situacije v 

procesu delovanja in obvladovanja. 

Lastnosti uspešnega managerja:  

− fizična in duševna energija, 

− odločnost, 

− vztrajnost, 

− inteligenca, 

− strokovnost, 

− pogum, 

− čut dolžnosti in 

− primerne značajske lastnosti. 

Na podlagi poznavanja samega sebe lahko manager bolje obvladuje sebe in druge, pri čemer 

je pomembno tudi to, da spozna svoje značilne vedenjske vzorce in je sposoben izraziti 

čustva. Pomemben segment čustvene inteligence je samomotivacija, saj mora manager stalno 

spodbujati sodelavce, pri tem pa največkrat nima nikogar, ki bi spodbujal njega. Pri izvajanju 

projekta ima pomembno vlogo, pri delu ustvarja neko novo celoto, ki je večja od vsote njenih 

posameznih delov in nudi več kot vsota vseh vloženih virov.  

Manager mora biti pri izpolnjevanju dogovorjenih nalog in obveznosti dosleden in vztrajen, 

kar pomeni, da mora biti tudi dovolj odločen in nedvoumen v pričakovanju, ki jih ima do 

podrejenih sodelavcev. Uspešen manager ljudi namreč ne demotivira, ampak jih motivira pri 

doseganju projektnih ciljev. Med najpomembnejše managerjeve karakteristike in načela 

štejemo: etičnost, karizmatičnost, nepristranskost in odprtih nazorov (Cimerman idr. 2003, 

67–69). 

3.3 Vloga vodje projekta pri izvajanju projekta 

Voditelj mora pri svojem poslovanju postavljati merila odličnosti, nenehno si mora 

prizadevati biti boljši, tako pri delu kot v zasebnem življenju. Vsak dober voditelj mora 

razlikovati pomen poti od cilja, neusmiljeno mora iztrebljati nesposobnost in nedosledno 

oziroma slabo opravljeno delo (Tracy 2002, 153–154).   

Uspešen vodja mora vedno imeti dva programa, in sicer osebnega in program, namenjen 

organizaciji. Imeti mora pragmatično in jasno opredeljeno operativno filozofijo, vzpostaviti 

mora stanje, znotraj katerega je potrebno v nadaljevanju opraviti tudi vse aktivnosti za učenje, 

odločanje in uvajanje novosti (Meško Štok 2009, 105). 
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Burke (1999, 279) izpostavlja, da je za učinkovito in uspešno vodenje potrebno t. i. akcijsko 

usmerjeno voditeljstvo, ki se nanaša na tri osnovne ter za projekt pomembne komponente, in 

sicer na: 

− potrebe posameznika, 

− potrebe tima, 

− potrebe projekta. 

Vse potrebe se med seboj združeno prekrivajo in kot posamezne oziroma ločene sestavine 

vplivajo druga na drugo (Slika 3.1). Če pri projektu niso zadovoljene osnovne potrebe 

vsakega posameznika, potem v nadaljevanju tudi skupina ne bo delovala optimalno 

zadovoljivo in uspešno. Sicer pa tudi projektnega tima ne bo mogoče voditi učinkovito in 

dovolj strokovno, če ne bodo zadovoljene osnovne potrebe projektne skupine, ki ima močan 

vpliv na izvajanje življenjskega cikla projekta. Z izpolnjevanjem potreb projekta izpolnjujemo 

osnovno poslanstvo projekta, zajemajo pa: čas, obseg, stroške, tveganja in kakovost. Z njim 

učinkovito rešujemo zastavljene probleme, sprejemamo dobre odločitve in kot zadnje 

dosegamo naloge in cilje projekta.   

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Akcijsko usmerjeno vodenje 

Vir: prirejeno po Burke 1999, 279. 

Vodenje je predvsem dejavnost, in ne kadrovski položaj. Osebni, poklicni ali družinski uspeh 

je vedno rezultat našega stabilnega vodenja. Vodenje je proces, v katerem lahko povsem 

običajni ljudje iz sebe in drugih izvabijo najboljše. Sprememb, ki se nenehno in vsak dan 

pojavljajo pred nami, si ne moremo izbirati sami. Lahko pa se vedno in znova odločimo, kako 

se bomo nanje odzvali. Večno načelo vodenja iz globin se na drugi strani razkriva v stalni 

osebni rasti. Naša trenutna kriza je lahko nevarnost, ki nas oslabi ali uniči, po drugi strani pa 

je tudi priložnost za osebno rast. Pri tem ustvarjamo svojo resničnost, in kakorkoli se na to 

odzovemo, imamo po naše vedno prav, saj uspešno obvladovanje sprememb pomeni našo 

odločitev in nam določa smernice za rast in osebnostni razvoj. Tisti, ki ne raste, tudi ne živi 

(Clemmer 2008, 201). 

 

POTREBE 

PROJEKTA 

 

 

 

POTREBE 

TIMA 

 

 

POTREBE   

POSAMEZNIKA 



 

33 

3.3.1 Naloge vodje projekta 

Zaradi neustreznega vodenja ali poudarjene individualnosti vodje projekta lahko posamezni 

člani projektnega tima prispevajo manj, kot so sposobni, njihov individualni prispevek pa 

posledično tudi ni viden ali je premalo opažen. Vse to slabo oziroma negativno vpliva na 

izvedbo projekta, zato si moramo prizadevati, da položaj vodje projekta vedno in nujno 

zaseda oseba, ki zna navdušiti sodelavce, da delajo bolje in produktivneje, svoje vodenje pa 

mora brezpogojno graditi na timskem delu, formalnih in neformalnih odnosih, ki temeljijo na 

kolektivnem doseganju čim višjih in kakovostnejših ciljev med izvajanjem projekta. 

Zelo pomembno je, da za vodjo projekta izberemo primerno, zanesljivo in kompetentno 

osebo. To je najpomembnejša odločitev, saj vodja zagotavlja pravočasno in pravilno pripravo 

projekta, skrbi za usklajeno delovanje tima ter uspešno izvaja posamezne projektne aktivnosti 

in naloge. Izbor mora temeljiti predvsem na oceni posameznih intelektualnih ter strokovnih 

lastnostih kandidata in na dogovoru med projektnimi akterji oziroma deležniki. Najpogostejše 

napake, ki se dogajajo pri izbiri kandidatov za vodjo projekta, so (Golob 2002, 148–149): 

− izbira kandidata, ki spada med najboljši in najuspešnejši kader in je že preobremenjen z 

drugimi delovnimi nalogami ali projekti, 

− izbira kandidata, ki ga uvrščamo med najslabši kader, za katerega ne moremo najti bolj 

primernega delovnega mesta ali pa ga zaradi slabih delovnih navad na sedanjem 

delovnem mestu tudi ne bomo pogrešali. 

Vodja projekta opravlja naslednje naloge: 

− aktivno sodeluje pri opravljanju posameznih projektnih nalog in spremlja izvajanje 

standardnih projektnih postopkov, 

− načrtuje in pripravlja sistemsko projektno dokumentacijo, 

− usklajuje posamezne projektne delovne aktivnosti z drugimi vodstvenimi akterji,  

− zaposlenim pri projektu predstavlja in pojasnjuje posamezne delovne korake v postopkih 

ter rešuje postopkovne zaplete, 

− pripravlja tedenska in mesečna poročila, 

− je vedno na voljo članom tima ali drugim akterjem pri projektu, 

− skrbi za ustrezno delovno vzdušje, komunikacijo ter motivacijo in 

− druge naloge po navodilih nadrejenih projektnih akterjev oziroma pomembnih 

deležnikov. 

Na osnovi različnih ugotovitev lahko zaključimo, da vodja projekta operativno usmerja 

delovanje in vedenje zaposlenih k uresničevanju postavljenih projektnih ciljev. Zanj je 

pomembna ustrezna osebna in čustvena inteligenca, značilno je usmerjen oziroma ima bolj 

razvito skrb za ljudi in njihove naloge za uresničitev ciljev projekta. Vodja razume in 

sprejema drugačnost, je pripravljen na različne delovne izzive ter sposobnosti, v katerih bodo 

zaposleni opravljali delo produktivno in z zadovoljstvom. Vedno je pripravljen svetovati, 
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omogoča primerno organizacijsko klimo, poudarja in spodbuja zanimanje za učenje8 in stalne 

napredne in inovativne procese.   

3.3.2 Odgovornosti vodje projekta 

Odgovornost vodje projekta je tesno povezana z ljudmi in projektnim delom. Pri ključnih 

vlogah odločanja mora predvsem spodbujati pozitivno in inovativno9 naravnanost sodelavcev 

ter skupaj z njimi aktivno opravljati posamezne naloge in druge pomembne obveznosti pri 

izvajanju projekta. Rezultate ustvarja skupaj s sodelavci, z zavzetostjo in predanostjo 

projektnemu delu pa je vzor in avtoriteta za vse druge zaposlene pri projektu. Pri uspešnem 

izvajanju projekta mora vodja obvladovati oziroma zagotoviti ustrezno stopnjo projektne 

organiziranosti med zaposlenimi, načrtovanimi sredstvi in posameznimi nalogami, ki jih je 

potrebno realizirati.     

Obvladovati oziroma znati voditi ljudi in podjetje, je odgovornost in posebna skrb. Tavčar 

(2000, 183) trdi, da voditi ljudi ni preprosto, saj more izvajati funkcijo vodenja le tisti, ki ima 

najprej zaupano moč vplivanja, nato pa jo zna z ustrezno interakcijo in spodbudo prenesti tudi 

na druge ljudi oziroma zaposlene. Slika 3.2 prikazuje interesni krog moči in vplivanja pri 

procesu vodenja, kot logično posledico odnosov med organizacijo in njihovimi posamezniki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Z organizacijsko-razvojnega vidika je pomembno ločiti prilagoditveno in ustvarjalno učenje. 
Prilagoditveno učenje se izraža v postopnem izboljševanju obstoječih proizvodov, trgov, storitev in je 
značilno za organizacije na monopolističnem trgu. Za tržno in konkurenčno okolje pa je zelo 
pomembno ustvarjalno učenje, ki zahteva sistemsko mišljenje in odprto ter osebno učinkovito 
razmišljanje (Adizes idr. 1996, 98–90).   
9 Inovacija je v bistvu dvopomenska beseda. Na eni strani pomeni ustvarjalno generiranje novih 
izdelkov ali storitev, na drugi strani pa odzivnost na spremembe, ki se dogajajo v heterogenem okolju 
(Adizes idr. 1996, 75). 
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Slika 5: Potek kroga moči in vplivanja pri vodenju 

Vir: prirejeno po Tavčar 2000, 181. 

Odgovornost za uspešno delegiranje vedno ostaja v pristojnosti vodje. Odgovorni in uspešni 

vodje znajo razdeliti moč, imajo intuicijo in sposobnost za usklajevanje vrednot, dobro 

poznajo samega sebe in imajo sposobnost vizije. Vodja mora dobro poznati sposobnosti 

podrejenih sodelavcev in jim zaupati ustrezne naloge in obveznosti. Za dobro vodenje ne 

zadoščajo samo konceptualne, tehnične in komunikacijske spretnosti, ampak so le osnova za 

temeljne sposobnosti, ki jih mora imeti vsak vodja (Možina idr. 2002, 502).  

3.3.3 Lastnosti in kompetence vodje projekta 

Vodja projekta, in še zlasti njegove lastnosti in kompetence, so ključnega pomena pri vodenju 

projektne ekipe. Vodenje s kompetencami je sodobna in strokovno zahtevna metoda vodenja. 

Brez učinkovitega projektnega vodenja ni mogoče zagotavljati ustrezne delitve odgovornosti, 

prožnosti ter usmerjenosti v delo in rezultate, ki so neprecenljiva ter konkurenčna prednost pri 

skupinskem delu. Z ustreznimi kompetencami oziroma znanjem, veščinami in 

organizacijskim vedenjem lahko vodja projekta učinkovito izrablja in upravlja vse vire, ki so 

mu na voljo pri posameznem projektu. Na osnovi svojih kompetenc oziroma vrednot vpliva 

na timske sodelavce tako, da vzajemno dosegajo zastavljene projektne cilje.  

Vodenje s kompetencami pomeni dolgoročno in korenito spremembo v sodobnem načinu 

vodenja zaposlenih. Pogosto se kompetence napačno zamenjujejo s pristojnostmi ali 

pooblastili posameznika. Kompetence vodje projekta razdelimo v štiri skupine (Možina, 

Bernik in Svetic 2004, 34–35): 

− ključne (osebnostne, medosebne, tuji jeziki ipd.), 

− generične (komunikacija, reševanje problemov, logično sklepanje, ustvarjalnost, 

motivacija ipd.), 

− organizacijsko specifične (izvedene iz poslanstva in strategije organizacije) in 

− delovno specifične (značilne za posamezno delovno mesto). 
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Konkurenčna prednost vodje je, da pridobi ključne in generične kompetence, potem pa v 

njihovem okviru razvije še organizacijske in delovno specifične kompetence. Vodenja s 

kompetencami ni možno udejanjati čez noč, njegovo izvedbo pa je potrebno povezati z 

ustreznim in primernim načinom razmišljanja ter čustveno inteligenco voditelja. 

Clemmer (2008, 96) navaja, da vodenje ni le to, kar počnemo, pač pa tudi to, kar dejansko 

smo v realnem življenju. Vse to, kar smo, namreč navdihuje naša dejanja pri vodenju. 

Vodenje dejansko izvira iz naše notranjosti, takšno je tudi pristno, resnično in pravo. Vodje s 

pomočjo lastne rasti in razvoja pomagajo drugim, da rastejo, napredujejo in se tudi 

osebnostno razvijajo.  

Ena od pomembnih lastnosti vsakega vodje je, da zna preudarno usmerjati svoje moči10 in 

moči sodelavcev. Pomembno se zavedajo, pri katerih nalogah in kje lahko največ dosežejo ter 

nato svoje sposobnosti uporabijo kot dragoceno orodje. Nihče ni rojen vodja, v vodjo se 

razviješ tako, da zaznavaš sposobnosti drugih ter jih primerno uporabiš, da dosežejo najboljše 

rezultate v določeni situaciji. Dober vodja mora znati prevzemati odgovornost, imeti pogum 

in občutek za realnost, predanost do dela, integriteto, visoka merila odličnosti in sposobnost 

mišljenja ter videnja v prihodnost. Uspešen vodja ve, kaj hoče in zahteva od podrejenih, svojo 

pozornost pa načrtovano usmerja v skupne interese in cilje, dokler jih ne dosežejo (Tracy 

2000, 8). 

3.4 Povzetek teoretičnega dela raziskave 

Skozi teoretični del naloge smo želeli dokazati pomembnost razlikovanja med funkcijo 

managerja projekta in vodje projekta pri njunem skupnem izvajanju projektnega procesa. 

Sodobne teorije o projektnem managementu in vodenju se bistveno razlikujejo od začetnih in 

najpreprostejših teorij vodenja v preteklosti, ki so se omejevale predvsem na osebnostne 

značilnosti vodij oziroma managerjev. Modeli sodobnega managementa in vodenja so veliko 

kompleksnejši, saj v nasprotju s klasično naravnanimi organizacijskimi pristopi zahtevajo 

dinamične, konkurenčne ter raznolike prijeme oziroma najnovejša strokovna znanja na tem 

področju.   

V sodobni literaturi lahko zasledimo veliko različnih in tudi podobnih oziroma prepletenih 

opredelitev managerja in vodje projekta. S podrobnim pregledom tuje in domače strokovne 

literature smo povzeli vse bistvene značilnosti obeh ter ugotovili, da se pri izvajanju projektov 

vlogi managerja in vodje projekta bistveno razlikujeta predvsem v načinu delegiranja, v 

odgovornosti in nalogah med izvajanjem projekta. Manager projekta predvsem vodi ter vpliva 

                                                 
10Voditelj za zadovoljevanje različnih interesov uporablja formalno in neformalno moč. Moč je 
usmerjena v izpolnjevanje potreb, pričakovanj in želja. Vodja uporablja: moč položaja, moč znanja, 
idejno moč in moč karizme. Razlika oziroma rezultanta sil med močjo vodje in močjo odpora pa je 
vsota, ki jo zaznavamo kot vpliv na zaposlene in druge navzoče deležnike (Tavčar 2000, 181). 
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na izvedbo projektnih ciljev s pomočjo strokovnih in drugih sodelavcev, ki imajo različne 

sposobnosti, veščine, znanja in izkušnje. Njegova naloga je ustvariti ustrezno projektno 

komunikacijo in povezovalni most med delom strokovnjakov in specialistov ene vrste z 

delom strokovnih sodelavcev druge vrste. Vodja projekta pa operativno usmerja delovanje in 

vedenje zaposlenih ter jih stalno motivira k uresničevanju postavljenih projektnih ciljev. 

Razume in sprejema drugačnost, znanje deli z drugimi in je bolj inovativno naravnan, 

pripravljen je na različne delovne izzive ter sposobnosti, da bodo zaposleni opravljali delo 

bolj produktivno in z večjim zadovoljstvom. 

Vodenje v ožjem smislu se bistveno razlikuje od managementa. Management se osredotoča 

predvsem na načrtovanje, organiziranje, kadrovanje in kontroliranje, vodenje pa je sposobnost 

formalno in neformalno vplivati na sodelavce ter jih motivirati in spodbujati k skupnim 

delovnim nalogam in ciljem. Uspešen vodja mora biti sposoben voditi in usmerjati tim ter 

ustvarjati pozitivno in ustvarjalno poslovno klimo. Osnovne tri sestavine vodenja so: vodja, 

člani in specifična situacija (Adizes idr. 1996, 91–92).   

Pomen projektov oziroma mangementa projektov se stalno povečuje, saj odjemalci oziroma 

naročniki in konkurenčni boj v svetovni ekonomiji zahtevajo vedno večje in obsežnejše 

projekte, ki posledično zahtevajo tudi hitre in učinkovite tehnološke spremembe, stalni razvoj 

znanja in konkurenčne prednosti v načinu vodenja in urejanja projektnih procesov (Dimovski, 

Penger in Žnidaršič 2005, 109–110). 

Projektni management povezuje dva pomembna pojma, in sicer učinkovit management in 

projekt. Pri tem moramo razlikovati management, ki aktivira projekt, in management, ki 

nujno deluje v celotnem procesu izvajanja projekta. Management načrtuje, organizira, vodi in 

kontrolira vse faze projektnega cikla, od začetka do zaključka izvajanja projekta. 

Začetki projektnega vodenja segajo v leto 1917, nadaljnji razvoj vodenja pa je sledil v letih od 

1950 do 1960. Sodobni sistem projektnega vodenja je sestavljen iz (Golob 2002, 77–78): 

− standardizirane dokumentacije, ki določa postopke za obvladovanje sprememb,  

− številnih projektov (strokovno govorimo o multiprojektnem okolju) in 

− zaposlenih sodelavcev, ki projekte pripravljajo, izvajajo in kontrolirajo. 

V grobem lahko vodenje projekta opredelimo na različne načine, in sicer kot: 

− orodje, s katerim krmilimo proces projektnih sprememb, 

− celovito nadgradnjo posameznih sklopov projektnega cikla, 

− način oziroma koncept izvajanja projektnih nalog. 
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Potrebe in želja po projektni organiziranosti so se v podjetjih prvič pojavile v Franciji (1841   

–1925), ko se je temu posvetil Henri Fayol11. Takrat so se pri načrtovanju in vodenju podjetij 

že začele oblikovati managerske teorije. V ZDA so bili poklicni managerji prvi resni 

posamezniki, ki so se posvetili organizacijski teoriji, med njimi so bili uspešni predvsem: 

John J. Rockefeller, st., J. P. Morgan in Andrew Carnegie. V istem obdobju je tudi bančnik 

Georg Siemens v praksi uporabil prav organizacijske zamisli svojega prijatelja Fayola, da bi 

rešil takrat propadajoče in nelikvidno podjetje Siemens Electric Company, ki ga je ustanovil 

njegov umrli bratranec Werner Siemens (Drucker 2001, 20).   

Stabilnost pomeni, da je vse okoli nas trdno in ustaljeno. Za vsak projektni proces pa so 

značilne stalne in tudi naključne spremembe, na katere ne moremo vplivati, lahko pa 

vplivamo na to, kako se nanje odzovemo. Če kot vodja nenehno iščemo nove izzive in 

priložnosti za rast, večino sprememb dojemamo kot poslovno priložnost. Skrivnost dobrega 

vodenja se skriva v odzivanju na spremembe ter v ukrepih in odločitvah, ki jih sprejemamo v 

tveganih trenutkih (Clemmer 2008, 16–17).     

Ko nekaj nadzorujemo, moramo vedno razmišljati predvsem o treh pomembnih stvareh: o 

vložku, aktivnostih in rezultatih. Odgovoriti si moramo na vprašanje: Kje smo trenutno? Kako 

nam gre? Misli moramo predvsem na pričakovane rezultate, in ne na posamezne aktivnosti 

oziroma faze. Bolj kot je pomemben in zahteven delovni proces, bolj pomemben je tudi 

nadzor posameznih aktivnosti (Tracy 2000, 361).   

Dubrin (1998 v Bernik idr. 2000, 24–25) razliko med managementom in vodenjem vidi v 

posebnem razumevanju in različnem procesu vodenja, ki sta medsebojno prepletena. Naloge 

managerja in orodja ter veščine so nekoliko drugačne kot naloge in odgovornosti vodje. 

Management je kot strokovna disciplina bolj formalen in znanstven kot vodenje. Temelji na 

veščinah načrtovanja, kontroliranja in učinkovite uporabe IT. Management uporablja 

natančno določena racionalna orodja in tehnike, medtem ko ima vodenje na voljo malo 

eksplicitnih orodij in vodenje gradi na timskem in kooperativnem delu. Ključno poslanstvo 

managerja je dosledno uresničevanje postavljene vizije, vodja pa izžareva entuziazem, strast 

ter navdušuje sodelavce pri doseganju zastavljene vizije.    

Do danes je bilo v strokovni literaturi  s tega področja že veliko napisanega o razliki med 

managerjem in vodjo. Obe funkciji sta za celovit delovni proces zelo pomembni. Manager 

projekta v organizacijski strukturi zagotavlja ekspertno pozicijsko moč, stabilnost, red in 

reševanje ter obvladovanje problemov. Nasprotno pa se vodja projekta poistoveti oziroma 

                                                 
11 Henri Fayol (1841–1925) je v poklicni karieri napredoval od francoskega rudarskega inženirja do 
generalnega direktorja združenja rudarskih podjetij. Njegova teoretična proučevanja v obdobju 
klasične perspektive managementa se dotikajo problemov celotne organizacije podjetja ter delovnih 
procesov in funkcij managementa. Bil je sodobnik F. W. Taylorja v ZDA (Dimovski, Penger in 
Žnidaršič 2005, 44).  
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predstavlja svojo osebnostno moč, kreativnost, fleksibilnost, domišljijo in inovativno 

razmišljanje (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 217–218).    

Strateško vodenje projektov zahteva značilnosti strateškega razmišljanja, zato Pučko, Čater in 

Rejc Buhovac (2009, 14-15) ugotavljajo, da je razmišljanje dobrega stratega vedno 

kombinacija med racionalnim in generativnim načinom razmišljanja. Racionalno razmišljanje 

temelji predvsem na logiki, zato mora strateg problem najprej analizirati in na osnovi tega 

razviti možne rešitve. Generativno razmišljanje pa je nasprotje racionalnemu razmišljanju. 

Zanj je značilno ustvarjalno razmišljanje, doseganje novih pogledov na poslovno okolje in 

snovanje inovativnih rešitev za strateške probleme podjetja pri tem pa mora rušiti obstoječe 

razmišljanje in se soočati z novimi paradigmami in prepričanji.    

Na koncu teoretičnega dela pa navajamo še povzetek in zanimivo misel Jima Clemmerja 

(2008, 28): »Receptov ali bližnjic glede vodenja ni. Vodenje je last spoznavanja in učenja. 

Lahko si pomagamo z dragocenimi nasveti drugih popotnikov, ki so prehodili svojo pot, 

vendar moramo najti lastno pot k odličnosti«.  
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4 EMPIRIČNI DEL  

Temeljno bistvo in cilj empiričnega dela naloge je proučiti pomembne naloge in delovne 

obveznosti managerja projekta (MP) in vodje projekta (VP) oziroma njuno ključno in različno 

vodilno vlogo pri suverenem obvladovanju projektnih razmer. Velik poudarek namenjamo 

njunima vlogama in vplivu na spreminjajoče se notranje in zunanje okolje projekta, ki na 

matično podjetje značilno vplivata. Uspešno vodenje projekta je odvisno prav od MP in VP, 

ki sta tudi soodvisna, čeprav oba delegirata na različnih delovnih področjih. Prav zaradi 

vpliva, ki ga imata ti dve funkciji na izvajanje projekta, smo glede na negativne in 

pomanjkljive pretekle kadrovske odločitve empirični del naloge izrazito usmerili v projektno 

okolje z ozirom na MP in VP ter se v nadaljevanju osredotočili na njune naloge, obveznosti in 

druge bistvene značilnosti, ki jih uporabljata pri strokovnem izvajanju oziroma vodenju 

projekta.  

V aplikativnem delu raziskave smo uporabili kvantitativno metodologijo. Pomembna 

značilnost kvantitativnih tehnik pa je način zbiranja podatkov, saj je ločen od kasnejše analize 

pridobljenih podatkov. Poznamo različne pristope: intervju, vprašalnik, testiranje – merjenje 

in opazovanje. Druge pomembne informacije pa lahko zbiramo tudi iz arhivov ali baz 

podatkov (Easterby - Smith, Thorpe in Lowe 2005, 163). 

4.1 Namen in cilj raziskave 

Namen empiričnega dela naloge je raziskati posamezne delovne obveznosti in naloge ter 

različne odgovornosti, ki jih imata MP in VP pri izvajanju projekta. Z analizo bomo opredelili 

posamezne značilnosti MP in VP ter ugotovili ključne razlike v njunih konceptualnih, 

tehničnih in vodstvenih znanjih pri izvajanju projekta. Ni bistvo v tem, kdo je spodaj in kdo 

zgoraj, ampak da se njuni funkciji, odgovornosti in pristojnosti ločijo glede na naravo dela ter 

na spreminjajoče se notranje in zunanje okolje projekta. Pri izvajanju preteklih projektov smo 

ugotovili, da nepoznavanje razlik med funkcijami MP in VP negativno vpliva na izvajanje 

projektnega procesa. Osnovni namen raziskave je torej predvsem opredeliti razlike med MP in 

VP ter ločiti en pojem od drugega.   

Ob temeljnem dejstvu, da se zaradi uporabe samo ene od funkcij latentno znižajo standardi in 

kakovost opravljenih projektnih storitev pri vodenju projekta, smo si v raziskavi prizadevali 

slediti naslednjim ciljem:  

− ugotoviti razlike v delovnih nalogah in odgovornostih MP in VP, 

− raziskati različni vlogi MP in VP pri izvajanju projekta ter opredeliti njune posamezne in 

pomembne značilnosti v odnosu do notranjega in zunanjega okolja projekta. 
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4.2 Zbiranje podatkov 

Podatke smo zbirali z anketnim vprašalnikom, ki smo ga potencialnim respondentom 

posredovali po navadni ali elektronski pošti. Ciljni respondenti so bili vsi navzoči deležniki, s 

katerimi smo v preteklosti že sodelovali pri različnih skupnih projektih. Od skupno 28 

projektov so povprečno sodelovali štirje ključni deležniki (investitor, nadzor, izvajalec, 

podizvajalec), kar bi ob 100-odstotni odzivnosti na raziskavo pomenilo 112 anketirancev 

(skupaj managerjev, vodij, pomočnikov vodij in direktorjev projektov). Anketo smo izvedli v 

času od 1. februarja do 31. marca 2012. V tem obdobju se je na raziskavo odzvalo 93 

respondentov, kar pomeni visoko, 83-odstotno odzivnost. 

4.3 Merski instrument 

Za zbiranje podatkov za kvantitativno raziskavo smo oblikovali anketni vprašalnik o vlogah 

MP in VP pri izvajanju projekta. Izpolnjevanje vprašalnika z 21 vprašanji je potekalo 

približno deset minut.  

Vprašalnik je sestavljen iz treh vsebinsko povezanih sklopov: 

1. sklop: Poznavanje nalog in znanj managerja in vodje projekta 

2. sklop: Zunanje in notranje okolje projekta 

3. sklop: Sociodemografija (o podjetju in o respondentu) 

Prvi sklop vprašalnika je najobsežnejši. Vključuje sedem vprašanj, za odgovor na dve od njih 

je bila pripravljena 5-stopenjska merska lestvica, eno vprašanje je bilo odprto, pri ostalih pa 

so respondenti ocenjevali pristojnosti managerja in vodje projektov. Ocenjevali so razlike v 

njunih pristojnostih, znanjih, fazah projekta, v odgovornosti in nalogah v projektu. 

Drugi sklop zajema pet vprašanj, dve sta odprti, ostala pa so zaprta. Najobsežnejše je 

vprašanje, kjer so respondenti za različne akterje v projektu ocenjevali, ali so iz notranjega ali 

zunanjega okolja. 

Sklop sociodemografije je bil razdeljen na dva dela, in sicer na podatke o podjetju (lastništvo, 

velikost, regija, glavna dejavnost) in o respondentu (izobrazba, delovna doba, naziv delovnega 

mesta pri projektnem delu, faze in naloge v projektu, za katere je odgovoren). 
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4.4 Opis vzorca 

Lastništvo podjetja (n = 93) 

Večinski delež vzorca predstavljajo podjetja v zasebni lasti (57,0 %), v približno pol manjšem 

številu so zastopana podjetja v državni lasti. Manjši je delež podjetij v mešani lasti (15,1 %), 

eno pa je javno podjetje. 

Velikost podjetja (n = 90) 

Največji delež vzorca predstavljajo velika (37,8 %), najmanjši pa srednja podjetja (28,9 %). 

Sicer vzorec v grobem sestavljajo približno tretjine: velika, srednja in majhna podjetja. 

Regija podjetja (n = 92) 

Največ je podjetij iz osrednjeslovenske regije (32,6 %), sledita savinjska in zasavska regija (v 

enakih, 12,0 % deležih), obalno-kraška regija (10,9 %) ter gorenjska in goriška regija (v 

enakih, 8,7 % deležih.). V manjšem številu so podjetja iz podravske regije, jugovzhodne 

Slovenije in notranjsko-kraške regije. Skupno so torej v vzorcu podjetja iz devetih statističnih 

regij, niso pa zastopane koroška, pomurska in spodnjeposavska regija. 

Glavna dejavnost podjetja (n = 92) 

Največji delež predstavljajo gradbena (30,4 %) in elektrostoritvena podjetja (27,2 %). 

Približno 11 % vzorca je tudi strojno-kovinarskih podjetij, druge dejavnosti pa so manj 

zastopane. Kategorija Druga dejavnost vključuje društvo (n = 1) ter komunalno (n = 2) in 

zdravstveno dejavnost (n = 1). 

Najvišja dosežena formalna izobrazba respondenta (n = 93) 

V vzorcu so najbolj zastopani respondenti z univerzitetno izobrazbo (33,3 %), ki jim po vrsti 

sledijo respondenti z visoko strokovno (20,4 %), višjo (19,4 %) in srednjo izobrazbo (17,2 %). 

Manjši je delež (pod 5 %) respondentov z magisterijem, specializacijo ali poklicno izobrazbo. 

Skupna delovna doba respondenta v letih (n = 93) 

Večji delež vzorca predstavljajo respondenti z dolgo delovno dobo. Največ jih ima od 20 do 

30 let (38,7 %) in od 10 do 20 let delovne dobe (36,6 %), sledijo jim respondneti s 30 ali več 

leti delovne dobe (11,8 %). 

Naziv delovnega mesta pri projektnem delu (n = 89) 

V vzorcu je največ vodij projekta (52,8 %) in direktorjev podjetja (22,5 %). Manj je 

pomočnikov vodje projekta, managerjev projekta in respondentov z drugimi nazivi delovnega 
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mesta pri projektnem delu. Kategorijo Drug naziv predstavljajo elektrikar (n = 1), glavni 

računovodja (n = 1), vodja gradbišča (n = 1) in vodja službe CČN (n = 1). 

Faze projekta, za katere ste odgovorni (n = 92) 

Dobršen delež respondentov navaja, da so odgovorni za izvajanje projekta ali kar za vse faze 

projekta (39,1 %). Sledijo odgovornosti za kontrolo projekta (28,3 %), vodenje in zaključek 

projekta (21,7 %). Najmanj respondentov navaja odgovornost za poprojektne aktivnosti in 

načrtovanje projekta. 

Naloge v projektu, za katere ste odgovorni (n = 93)  

Večina respondentov navaja, da je njihova naloga pri izvajanju projektov predvsem skrb za 

ustrezno in strokovno izvajanje posameznih nalog (72,0 %). Veliko je odgovornih za analizo 

kakovosti projekta (55,9 %) in skrbijo za učinkovitost timskega dela (49,5 %). Najmanj 

respondentov navaja, da je njihova naloga predvsem usklajevanje poslovnih prvin projekta 

(18,3 %). 

Vaše poznavanje razlik med pristojnostmi managerja in vodje projekta (n = 93) 

Največ respondentov razlike v pristojnostih managerja in vodje projekta ne pozna niti slabo 

niti dobro (54,8 %). Deleža tistih, ki te razlike poznajo dobro oziroma slabo, sta enaka (19,4 

%). Razlike zelo dobro poznajo štirje respondenti, zelo slabo pa dva respondenta. 

4.5 Statistične analize in interpretacija odgovorov 

Vse statistične analize so bile izvedene s statističnim programom SPSS. Izvedene so bile 

univariatne in bivariatne analize, in sicer: 

− izračun frekvenc in odstotkov, 

− izračun aritmetičnih sredin, 

− izračun Spearmanovega korelacijskega koeficienta, 

− izvedba hi-kvadrat testa, pregled kontingenčnih tabel in izračun Pearsonove hi-kvadrat 

statistike. 

Aritmetična sredina (M) (tudi povprečje) je vsota vseh vrednosti x, ki jo delimo s številom 

vseh enot v populaciji (Ferligoj 1995, 36).  

 

 

Spearmanov koeficient korelacije rangov (rs) uporabljamo, ko gre za študij povezanosti med 

dvema vsaj ordinalnima spremenljivkama. Koeficient lahko zavzame vrednosti v intervalu    

[-1,1]. O pozitivni povezanosti govorimo takrat, ko se z večanjem vrednosti prve 
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spremenljivke povečuje tudi vrednost druge spremenljivke, v tem primeru je koeficient 

pozitiven in blizu 1. O negativni povezanosti govorimo takrat, kadar se z večanjem vrednosti 

prve spremenljivke manjša vrednost druge spremenljivke, v tem primeru je koeficient 

negativen in blizu -1. Ko ne gre niti za pozitivno niti za negativno povezanost rečemo, da 

spremenljivki nista povezani (Ferligoj 1995, 171). 

 

 

 

Pearsonov hi-kvadrat test (χ2) temelji na primerjavi dejanskih (fi) in teoretičnih (fi') frekvenc 

dveh medsebojno neodvisnih spremenljivk. Ničelna domneva testa je, da spremenljivki nista 

povezani, osnovna domneva pa, da sta povezani. Hi-kvadrat statistika se porazdeljuje in je 

lahko le pozitivne vrednosti. V splošnem vrednosti hi-kvadrat statistike med seboj niso 

primerljive (Ferligoj 1995, 162–166). 

 

4.6 Rezultati raziskave 

4.6.1 Pristojnosti pri izvajanju projekta 

Rezultat aritmetične sredine kaže, da se z vsemi trditvami strinjajo (ocena 4 = strinjam se), 

torej se strinjajo, da razlike v pristojnostih MP in VP res obstajajo. 

 

Slika 6: Razlike v pristojnostih MP in VP 
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Pri ugotavljanju ustreznosti oziroma povezanosti med dvema spremenljivkama smo uporabili 

Spearmanov koeficient korelacije, ki je pokazal, da obstaja statistično pomembna povezanost 

(glej prilogo 2) med velikostjo podjetja (šibka pozitivna povezanost), izobrazbo (šibka ali 

srednja pozitivna povezanost) in skupno delovno dobro respondenta (šibka pozitivna 

povezanost) pri vseh trditvah o razlikah med pristojnostmi MP in VP (vprašanje V2). Izjema 

je trditev pri vprašanju V2d, kjer se statistično pomembna povezanost z velikostjo podjetja le 

nakazuje (pri 8,4 % stopnji značilnosti). V tem primeru pozitivna povezanost pomeni, da 

večja kot je vrednost prve spremenljivke, večja je vrednost druge spremenljivke. Torej v 

nadaljevanju ugotavljamo, da večje kot je podjetje, višjo izobrazbo kot ima respondent in 

daljšo kot ima skupno delovno dobo, bolj se strinja s trditvijo in je jasnega mnenja, da 

obstajajo razlike v pristojnostih med MP in VP. 

Statistično pomembne povezanosti ni med trditvami pri vprašanju V2 in lastništvom, glavno 

dejavnostjo podjetja ter nazivom delovnega mesta respondenta. 

Za tri spremenljivke, pri katerih se je dejansko pokazala statistično pomembna povezanost z 

mnenji o razlikah med pristojnostmi MP in VP, smo v nadaljevanju naredili še hi-kvadrat test, 

kjer so se izkazale statistično pomembne razlike, predstavljene v preglednici 1. 

 
Preglednica 1: Hi-kvadrat test za pristojnosti MP in VP glede na velikost podjetja, 
izobrazbo in delovno dobo respondenta 

Hi-kvadrat test 
Velikost 

podjetja 
Izobrazba 

Skupna delovna 

doba 

V2a 
Hi-kvadrat 

Sig 

 38,298  

(0,004) 

22,373 

(0,034) 

V2b 
Hi-kvadrat 

Sig 

13,779 

(0,032) 

38,736  

(0,003) 

22,207 

(0,035) 

V2c 
Hi-kvadrat 

Sig 

17,798 

(0,007) 

32,074  

(0,022) 

24,446 

(0,018) 

V2d 
Hi-kvadrat 

Sig 

 41,086  

(0,016) 

30,390 

(0,016) 

V2e 
Hi-kvadrat 

Sig 

13,247 

(0,039) 

35, 272  

(0,009) 

20,584 

(0,057) 

V2f 
Hi-kvadrat 

Sig 

 43,751  

(0,008) 

32,844 

(0,008) 

*V2. Prosim, da na lestvici od 1 do 5 ocenite nekaj trditev o razlikah med pristojnostmi managerja in 

vodje projekta. Pri tem ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, in ocena 5, da se s trditvijo 

popolnoma strinjate. 

Interpretacije na osnovi kontingenčnih tabel (glej prilogo 3): 
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V2a – Metodologija izvajanja projektnih aktivnosti se pomembno razlikuje med managerjem 

in vodjo projekta. 

Glede na stopnjo izobrazbe so respondenti s srednjo in višjo izobrazbo bolj neodločeni 

(približno 56 %), kot se strinjajo (približno 44 %), respondenti z visoko in univerzitetno 

izobrazbo pa se bolj strinjajo, kot so neodločeni. Kar 19,4 % respondentov z univerzitetno 

izobrazbo se popolnoma strinja s trditvijo, da se metodologija izvajanja projektnih aktivnosti 

pomembno razlikuje med MP in VP. 

Respondenti s srednje dolgo skupno delovno dobo (10–20 let) se v manjši meri strinjajo kot 

respondenti z daljšo delovno dobo (20 ali več let), medtem ko se osem respondentov z 

delovno dobo 20 ali več let popolnoma strinja s trditvijo. 

V2b – Faze projekta, za katere je pristojen manager ali vodja projekta, se pomembno 

razlikujejo. 

Z večanjem podjetja se zmanjšuje delež neodločenih (v majhnih podjetjih 30,0 %, v velikih 

8,8 %) in povečuje delež tistih, ki se popolnoma strinjajo (v majhnih podjetjih 6,7 %, v 

velikih podjetjih 29,4 %), ne glede na velikost podjetja pa se večina respondentov popolnoma 

strinja s trditvijo. 

Tudi z višanjem izobrazbe se anketiranci bolj strinjajo s postavljeno trditvijo. Približno 

tretjina respondentov s srednjo izobrazbo je neodločenih (31,3 %), največji delež se strinja s 

trditvijo (68,8 %), nihče pa se s trditvijo popolnoma ne strinja. To pa se spremeni pri 

anketirancih z višjo, visoko in univerzitetno izobrazbo, saj se delež tistih, ki se s trditvijo 

popolnoma strinjajo, povečuje in zmanjšuje se delež neodločenih. Ne glede na izobrazbo pa se 

večinski delež respondentov strinja s trditvijo. 

Ugotovili smo tudi, da se z daljšanjem delovne dobe kaže tudi večje strinjanje s trditvijo. 

Slaba tretjina respondentov z delovno dobo 10–20 let je neodločenih (29,4 %), večinski delež 

(64,7 %) pa se strinja s trditvijo, pri respondentih z delovno dobo 20 ali več let pa se kaže 

večje strinjanje s trditvijo, saj se delež tistih, ki se s trditvijo popolnoma strinjajo, poveča (20 

–30 let: 22,2 %, 30 ali več let: 54,5 %) in zmanjša delež neodločenih. 

V2c – Formalna funkcija managerja in vodje projekta je ločena. 

Pri odgovorih na vprašanje o ločenosti formalne funkcije med vodilnima akterjema MP in VP 

smo ugotovili, da je delež neodločenih največji pri respondentih v majhnih podjetjih (43,3 %) 

in najmanjši v velikih podjetjih (n = 1). Obratno se popolnoma strinja najmanj respondentov v 

majhnih podjetij (16,7 %), največ pa v velikih podjetij (32,4 %). Večinski delež respondentov 

se strinja s trditvijo ne glede na velikost podjetja, vendar je ta delež najmanjši v majhnih  

(40,0 %) in največji v velikih podjetjih (58,8 %). 
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Z višanjem izobrazbe se respondenti tudi bolj strinjajo s trditvijo, da sta funkciji MP in VP 

ločeni. Četrtina respondentov s srednjo izobrazbo je neodločenih (25,0 %), največji delež se 

strinja s trditvijo (68,8 %), popolnoma se strinja le en respondent. To pa se spremeni pri 

respondentih z visoko in univerzitetno izobrazbo, saj se delež tistih, ki se s trditvijo 

popolnoma strinjajo, povečuje in zmanjšuje se delež neodločenih. Ne glede na izobrazbo se 

večina respondentov strinja s trditvijo, ta delež je največji pri tistih s srednjo (68,8 %) in 

najmanjši pri tistih z univerzitetno izobrazbo (45,2 %). 

Z daljšanjem delovne dobe anketirancev se kažeta tudi večje strinjanje s trditvijo in manjša 

neodločenost. Večina respondentov z delovno dobo do 20 let se strinja s trditvijo, medtem ko 

se slaba tretjina respondentov z 20–30 let delovne dobe popolnoma strinja (27,8 %), takšnih 

respondentov s 30 ali več leti delovne dobe pa je kar 63,6 %. 

V2d – Obveznosti in odgovornosti managerja in vodje projekta se pomembno razlikujejo. 

Večinski delež respondentov s srednjo (75,0 %), višjo (55,6 %) in visoko (68,4 %) izobrazbo 

se strinja s trditvijo, večina respondentov z univerzitetno izobrazbo (51,6 %) pa se popolnoma 

strinja s trditvijo. Neodločenih respondentov je zanemarljivo majhen delež. Ugotovili smo 

tudi, da se s to trditvijo respondenti predvsem strinjajo ali popolnoma strinjajo. 

Večina respondentov s skupno delovno dobo 10–20 let se strinja s trditvijo (76,5 %). Pri 

respondentih z 20–30 let delovne dobe sta približno enaka deleža tistih, ki se strinjajo       

(41,7 %), kot tistih, ki se popolnoma strinjajo (44,4 %). Od respondentov s 30 ali več leti 

delovne dobe se večina popolnoma strinja s trditvijo (72,7 %). 

V2e – Manager in vodja projekta imata različna vodstvena znanja in sposobnosti za odzivanje 

pri izvajanju projektov. 

Večina respondentov v majhnih podjetij se strinja s postavljeno trditvijo (66,7 %), večina v 

velikih podjetij se popolnoma strinja (52,9 %), v srednje velikih podjetjih pa sta deleža 

respondentov, ki se strinjajo, in tistih, ki se popolnoma strinjajo, popolnoma enaka (38,5 %). 

Večina respondentov s srednjo, višjo ali visoko izobrazbo se strinja s trditvijo, da imata MP in 

VP različna vodstvena znanja in sposobnosti za odzivanje pri izvajanju projektov. Slaba 

tretjina respondentov z visoko izobrazbo se popolnoma strinja s to trditvijo (31,6 %). Tudi 

večina respondentov z univerzitetno izobrazbo se popolnoma strinja (58,1 %), slaba tretjina 

pa se samo strinja (29,0 %). 

Največji delež respondentov s skupno delovno dobo do 20 let se strinja s trditvijo, največji 

delež respondentov z delovno dobo nad 20 let pa se popolnoma strinja s trditvijo. 

Neodločenih je največ z delovno dobo 20–30 let. 
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V2f – Delovne naloge managerja in vodje projekta se pomembno razlikujejo. 

Največji delež respondentov s srednjo izobrazbo se strinja s trditvijo (62,5 %), četrtina je 

neodločenih. Deleža respondentov z višjo izobrazbo, ki se strinjajo oziroma popolnoma 

strinjajo s trditvijo, sta enaka (38,7 %), dobra polovica respondentov z visoko izobrazbo se 

strinja (52,6 %), dobršen delež se tudi popolnoma strinja (42,1%). Večji delež respondentov z 

univerzitetno izobrazbo se popolnoma strinja s trditvijo (61,3 %), slaba tretjina pa se samo 

strinja (32,3 %). 

Večinski delež respondentov s skupno delovno dobo do 20 let se strinja s trditvijo, da se 

delovne naloge MP in VP pomembno razlikujejo. Večinski delež respondentov z 20 ali več 

leti delovne dobe se popolnoma strinja s trditvijo. 

4.6.2 Razlike v vrstah znanj managerja in vodje projekta 

 

Slika 7: Razlike v vrstah znanj MP in VP 

Kot je razvidno iz slike 7, so se anketiranci pri odgovorih značilno opredelili v smer, da so 

znanja, ki jih enako potrebujeta oba, tako MP kot VP, znanja o vodenju.  

Znanja, ki jih potrebuje VP: 

− tehnološka oziroma izvajalska znanja, 

− tehnična oziroma inženirska znanja, 

− znanja s področja ekonomije. 

Znanja, ki jih potrebuje MP: 

− ekspertna in specializirana znanja iz projektnega vodenja, 

− vodstvena in organizacijska znanja za krizne in nepričakovane situacije. 
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Pri uporabi Spearmanovega koeficienta korelacije (glej prilogo 4) smo ugotovili, da obstaja 

statistično pomembna povezanost med naslednjimi pomembnimi znanji: 

− med tehničnimi oziroma inženirskimi znanji in izobrazbo (šibka negativna povezanost), 

− med ekspertnimi in specializirani znanji iz projektnega vodenja in glavno dejavnostjo 

podjetja ter nazivom delovnega mesta respondenta (šibka pozitivna povezanost), 

− med vodstvenimi in organizacijskimi znanji za krizne in nepričakovane situacije in 

glavno dejavnostjo (šibka pozitivna povezanost). 

 

Pozitivna povezanost pove, da se z višjo vrednostjo prve spremenljivke poveča tudi vrednost 

druge spremenljivke. Torej so ekspertna in specializirana znanja iz projektnega vodenja 

povezana predvsem z delovnimi mesti na višjem položaju. 

 

Negativna povezanost pove, da se z višjo vrednostjo prve spremenljivke zmanjša vrednost 

druge spremenljivke. Torej so tehnična oziroma inženirska znanja povezana z nižjo izobrazbo 

respondenta. 

Za tri spremenljivke, pri katerih se je pokazala statistično pomembna povezanost z vrstami 

znanj MP in VP, smo zato v nadaljevanju naredili še hi-kvadrat test, kjer so se tudi izkazale 

statistično pomembne razlike, predstavljene v spodnji preglednici 2 (glej prilogo 5). 

Preglednica 2: Hi-kvadrat test za vrste znanj MP in VP glede na glavno dejavnost 

podjetja, izobrazbo in naziv delovnega mesta respondenta 

Hi-kvadrat test 
Glavna 

dejavnost 
Izobrazba 

Naziv delovnega 
mesta 

V3a 
Hi-kvadrat 

Sig 

 21,523  

(0,043) 

16,841  

(0,032) 

V3b 
Hi-kvadrat 

Sig 

  18,473  

(0,018) 

V3d 
Hi-kvadrat 

Sig 

33,565 

(0,006) 

  

V3e 
Hi-kvadrat 

Sig 

18,050 

(0,021) 

  

*V3. V nadaljevanju navajam različna pomembna znanja s področja projektnega managementa. 

Prosim, da za vsako ocenite, ali ga bolj nujno potrebuje manager ali vodja projekta. 

V3a – Tehnična oziroma inženirska znanja 

Po mnenju večjega deleža respondentov s srednjo, višjo ali univerzitetno izobrazbo tehnična 

znanja bolj potrebuje VP, dobršen delež (40–45 %) pa jih meni, da tovrstno znanje enako 

pomembno potrebujeta oba, ta delež je najmanjši pri respondentih z univerzitetno izobrazbo 

(16,7 %). 
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Glede na naziv delovnega mesta po mnenju večine vodij (80,4 %), managerjev (66,7 %), 

pomočnikov vodij in direktorjev projekta (75,0 %) tovrstno znanje najbolj potrebuje VP, 

manjši delež jih meni, da ga enako potrebujeta oba. Mnenje respondentov na drugih delovnih 

mestih pri projektu je ravno obratno, po njihovem mnenju tovrstno znanje enako potrebujeta 

tako MP kot VP (62,5 %), Več kot tretjina (37,5 %) jih meni, da tovrstno znanje bolj 

potrebuje VP. 

V3b – Tehnološka oziroma izvajalska znanja 

Glede na naziv delovnega mesta po mnenju večine vodij (66,7 %) in direktorjev projekta 

(60,0 %) tovrstno znanje najbolj potrebuje VP, preostali delež jih meni, da tovrstno znanje 

enako potrebujeta oba. Mnenje vseh respondentov na drugih delovnih mestih pri projektu 

(razen enega) je ravno obratno, po njihovem mnenju tovrstno znanje enako potrebujeta oba. 

V3d – Ekspertna in specializirana znanja iz projektnega vodenja 

Kot glavno dejavnost podjetja (zaradi majhnega števila – manj kot 10) v interpretaciji 

upoštevamo le gradbeništvo, elektrostoritveno in strojno-kovinarsko dejavnost). V 

gradbeništvu in strojno-kovinarski dejavnosti vsi respondenti, razen enega, menijo, da 

ekspertna znanja bolj potrebuje MP kot VP. Pri elektrostoritveni dejavnosti in več glavnih 

dejavnostih jih približno 80 % meni, da to znanje bolj potrebuje MP, štirje respondenti iz 

elektrostoritvene in dva respondenta z več dejavnostmi pa menijo, da tovrstno znanje enako 

meri potrebujeta oba. 

V3e – Vodstvena in organizacijska znanja za krizne in nepričakovane situacije 

Kot glavno dejavnost (zaradi majhnega števila – manj kot 10) v interpretaciji upoštevamo le 

gradbeništvo, elektrostoritveno in strojno-kovinarsko dejavnost). Večji delež respondentov 

meni, da tovrstno znanje bolj potrebuje MP, nihče ne meni, da to znanje potrebuje bolj VP. 

Nekaj respondentov meni, da tovrstno znanje enako potrebujeta oba, takšnih respondentov je 

največ v gradbeništvu (n = 8) in elektrostoritveni dejavnosti (n = 4). 
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4.6.3 Razlike v fazah projekta, za katere je pristojen manager oziroma vodja projekta 

 

Slika 8: Razlike v fazah projekta, za katere je pristojen MP oziroma VP 

Iz slike 8 je razvidno, da so po mnenju anketirancev razlike v pristojnostih MP in VP glede na 

faze projekta največje pri organiziranju projekta. 

Faze projekta, ki so bolj v pristojnosti VP: 

− izvajanje projekta, 

− načrtovanje projekta, 

− zaključek projekta, 

− priprava projekta, 

− poprojektne aktivnosti, 

− vodenje projekta, 

− kontroliranje projekta. 

Faze projekta, ki so bolj v pristojnosti MP: 

− nobena faza. 

Na osnovi predhodne uporabe Spearmanovega koeficienta korelacije (glej prilogo 6) smo v 

nadaljevanju ugotovili: 

− da obstaja statistično pomembna povezanost med pripravo projekta in nazivom delovnega 

mesta (negativna šibka povezanost). Negativna povezanost sicer pomeni višjo vrednost 

prve spremenljivke in nižjo vrednost druge spremenljivke, torej je priprava projekta 

povezana z nižjim nazivom delovnega mesta. 

− da obstaja statistično značilna pomembna povezanost med zaključkom projekta in glavno 

dejavnostjo podjetja (pozitivna šibka povezanost). Pozitivna povezanost sicer pomeni 
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višjo vrednost prve spremenljivke in višjo vrednost druge spremenljivke, torej je 

zaključek projekta povezan z glavno dejavnostjo podjetja. 

Za dve spremenljivki, pri katerih se je pokazala statistično pomembna povezanost s fazami 

projekta, za katere je pristojen MP oziroma VP, smo v nadaljevanju naredili še hi-kvadrat test, 

kjer so se izkazale statistično pomembne razlike, predstavljene v spodnji tabeli (glej prilogo 

7). 

Preglednica 3: Hi-kvadrat test za faze projekta, za katere je pristojen manager oziroma 

vodja projekta glede na glavno dejavnost podjetja in naziv delovnega mesta respondenta 

Hi-kvadrat test 
Glavna 

dejavnost 
Naziv delovnega mesta 

V4a 
Hi-kvadrat 

Sig 

 16,807  

(0,032) 

V4d 
Hi-kvadrat 

Sig 

27,109 

(0,040) 

 

V4f 
Hi-kvadrat 

Sig 

28,158 

(0,030) 

 

V4g 
Hi-kvadrat 

Sig 

23,964 

(0,090) 

 

*V4. Spodaj navajam različne faze projekta. Prosim, da za vsako ocenite, ali je zanjo bolj pristojen 

manager ali vodja projekta. 

V4a - Priprava projekta 

Vodje projekta (82,6 %) in respondenti z drugim nazivom delovnega mesta (62,5 %) 

večinoma menijo, da je za pripravo projekta bolj pristojen VP. Osem vodij projekta in dva 

respondenta na drugem delovnem mestu menita, da sta za ta del v enaki meri pristojna oba, 

tako MP kot VP. Vsi managerji (n = 38) in vsi direktorji projekta (n = 20) menijo, da je 

priprava projekta popolnoma v pristojnosti VP, enako velja za pomočnike vodje projekta, od 

katerih samo en respondent meni, da je priprava projekta bolj v pristojnosti MP. 

V4d – Vodenje projekta 

Kot glavno dejavnost (zaradi majhnega števila – manj kot 10) v interpretaciji upoštevamo le 

gradbeništvo, elektrostoritveno in strojno-kovinarsko dejavnost). V gradbeništvu (50,0 %) in 

strojno-kovinarski dejavnosti (70,0 %) jih večina meni, da je vodenje projekta bolj v 

pristojnosti MP, preostali delež respondentov meni, da sta za to enako pristojna oba. V 

elektrostoritveni dejavnosti (58,3 %) jih večji delež meni, da sta za vodenje projekta enako 

pristojna oba, preostali delež respondentov pa meni, da je bolj odgovoren MP. 
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V4f – Kontroliranje projekta 

Kot glavno dejavnost (zaradi majhnega števila – manj kot 10) v interpretaciji upoštevamo le 

gradbeništvo, elektrostoritveno in strojno-kovinarsko dejavnost). V gradbeništvu (67,9 %) in 

strojno-kovinarski dejavnosti (60,0 %) jih večina meni, da je vodenje projekta bolj v 

pristojnosti MP, preostali delež respondentov meni, da sta enako pristojna oba. V 

elektrostoritveni dejavnosti jih polovica meni, da sta enako pristojna oba in 45,8 % jih meni, 

da je bolj pristojen MP. 

V4g – Zaključek projekta 

Kot glavno dejavnost (zaradi majhnega števila – manj kot 10) v interpretaciji upoštevamo le 

gradbeništvo, elektrostoritveno in strojno-kovinarsko dejavnost). V gradbeništvu, 

elektrostoritveni in strojno-kovinarski dejavnosti jih večina (75,0 %) meni, da je za zaključek 

projekta bolj odgovoren VP, preostali (16–25 %) so mnenja, da sta enako pristojna oba, tako 

MP kot VP. Dva respondenta iz elektrostoritvene dejavnosti menita, da je za to pristojen 

predvsem MP. 

4.6.4 Razlike v odgovornostih managerja in vodje projekta v projektu 

 

Slika 9: Razlike v odgovornostih MP in VP 

Na sliki 9 lahko iz značilne opredeljenosti anketirancev razberemo, da so odgovornosti, za 

katere sta enako pristojna tako MP kot VP: 

− odgovornost za sodelavce v projektu, 
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− komunikacija z naročnikom. 

Odgovornosti, za katere je bolj pristojen VP: 

− skrb za upoštevanje zakonov oziroma predpisov, 

− komunikacija s podizvajalci, 

− komunikacija z dobavitelji, 

− komunikacija/poročanje lastniku podjetja, 

− komunikacija/poročanje vodstvu podjetja, 

− pozornost do družbenega okolja, 

− spremljanje konkurence. 

Odgovornosti, za katere je bolj pristojen MP: 

− odgovornost za projektno skupino, 

− odgovornost do političnih akterjev, 

− komunikacija z javnostjo in mediji, 

− komunikacija s finančnimi ustanovami, 

− skrb za raziskavo tržišča, 

− komunikacija z zunanjimi vlagatelji. 

Uporabili smo Spearmanov korelacijski koeficient – korelacijsko matriko (glej prilogo 8). V 

nadaljevanju smo ugotovili, da obstaja statistično pomembna povezanost med: 

− V5e in izobrazbo (šibka negativna povezanost): respondenti z nižjo izobrazbo so bolj 

mnenja, da je komunikacija/poročanje lastniku podjetja v pristojnosti obeh, 

− V5m in glavno dejavnostjo podjetja (šibka pozitivna povezanost), 

− V5n in izobrazbo, delovno dobo (šibka negativna) in nazivom delovnega mesta (šibka 

pozitivna), 

− V5o in delovno dobro (šibka pozitivna). Anketiranci z daljšo delovno dobo bolj menijo, 

da je pozornost do družbenega okolja v pristojnosti obeh, tako MP kot VP. 

Za štiri spremenljivke, pri katerih se je pokazala statistično pomembna povezanost z 

odgovornostmi v projektu, za katere je pristojen MP oziroma VP, smo v nadaljevanju naredili 

še hi-kvadrat test, kjer so se izkazale statistično pomembne razlike, predstavljene v spodnji 

tabeli (glej prilogo 9). 
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Preglednica 4: Hi-kvadrat test za odgovornosti MP in VP glede na gl. dejavnost 

podjetja, izobrazbo, delovno dobo in naziv del. mesta respondenta 

Hi-kvadrat test Izobrazba 
Delovna 

doba 
Glavna 

dejavnost 
Naziv delovnega 

mesta 

V5d 
Hi-kvadrat 

Sig 

  26,466 
(0,048) 

 

V5e 
Hi-kvadrat 

Sig 

23,533 
(0,024) 

   

V5f 
Hi-kvadrat 

Sig 

 25,224 
(0,001) 

  

V5g 
Hi-kvadrat 

Sig 

  21,742 
(0,005) 

10,115  

(0,039) 

V5j 
Hi-kvadrat 

Sig 

 17,254 
(0,028) 

  

V5k 
Hi-kvadrat 

Sig 

 26,018 
(0,001) 

  

V5n 
Hi-kvadrat 

Sig 

50,101 
(0,000) 

44,478 
(0,000) 

 20,209  

(0,010) 

*V5. V nadaljevanju navajam tudi različne odgovornosti v projektu. Prosim, da za vsako ocenite, ali je 

zanjo po vašem mnenju bolj pristojen manager ali vodja projekta. 

V5d – Komunikacija z naročnikom 

Kot glavno dejavnost (zaradi majhnega števila – manj kot 10) v interpretaciji upoštevamo le 

gradbeništvo, elektrostoritveno in strojno-kovinarsko dejavnost). V gradbeništvu in 

elektrostoritveni dejavnosti jih večina meni, da sta enako pristojna oba, 14,0 % iz 

gradbeništva jih meni, da je bolj pristojen MP. Iz elektrostoritvene dejavnosti jih 37,5 % 

meni, da je bolj pristojen VP, enakega mnenja pa je kar 70,0 % anketirancev iz strojno            

-kovinarske dejavnosti. 

V5e – Komunikacija/poročanje lastniku podjetja 

Glede na izobrazbeno strukturo anketirancev jih z nižjo izobrazbo (srednjo) največ (53,3 %) 

meni, da sta za to področje enako pristojna oba, večina ostalih meni, da je bolj pristojen MP. 

Z višjo izobrazbo (višjo, visoko in univerzitetno) jih večji delež meni, da je bolj pristojen MP, 

preostali manjši delež (20–33 %) jih meni, da sta enako pristojna oba.  
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V5f – Komunikacija z javnostjo in mediji 

Z delovno dobo do 20 let ter s 30 ali več leti jih večina meni, da je to področje bolj v 

pristojnosti MP. Večina z delovno dobo 20–30 let meni, da je bolj pristojen MP, dva 

respondenta pa menita, da sta za komunikacijo z javnostjo in mediji enako pristojna oba. 

V5g – Komunikacija z zunanjimi vlagatelji 

Kot glavno dejavnost (zaradi majhnega števila – manj kot 10) v interpretaciji upoštevamo le 

gradbeništvo, elektrostoritveno in strojno-kovinarsko dejavnost). Vsi, ne glede na dejavnost, 

menijo, da je pristojen MP, nihče ni mnenja, da je pristojen VP. Samo en respondent druge 

dejavnosti meni, da je sta za to področje pristojna oba. 

Tudi ne glede na naziv delovnega mesta vsi menijo, da je pristojen MP, nihče ni mnenja, da je 

pristojen VP, samo en respondent z drugim nazivom meni, da sta pristojna oba. 

V5j – Odgovornost za sodelavce v projektu 

Ne glede na delovno dobo jih večina (52–75 %) meni, da je to področje v pristojnosti obeh. 

Največji delež tistih, ki menijo, da je bolj pristojen VP, ima delovno dobo 10–20 let (44,1 %). 

V5k – Odgovornost do političnih akterjev 

Večina oziroma vsi anketiranci z delovno dobo do 20 let menijo, da je bolj pristojen MP. 

Večina z 20 ali več leti delovne dobe meni, da je bolj pristojen MP. Da sta enako pristojna 

oba, pa jih največ meni z 20–30 let delovne dobe (14,3 %).  

V5n – Skrb za raziskavo tržišča 

Vsi respondenti s srednjo izobrazbo, razen enega, menijo, da je za to področje bolj pristojen 

MP. Tudi vsi respondenti z višjo, visoko in univerzitetno izobrazbo so enotnega mnenja, da je 

bolj pristojen MP.  

Ne glede na delovno dobo so vsi, razen dveh respondentov z delovno dobo do 5 let, mnenja, 

da je za to področje bolj pristojen MP. Tudi ne glede na naziv delovnega mesta so vsi, razen 

dveh respondentov, mnenja, da je bolj pristojen MP. 
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4.6.5 Razlike v nalogah managerja in vodje projekta v projektu  

 

Slika 10: Razlike v nalogah MP in VP 

Kot je razvidno iz slike 10, so se pri odgovorih anketiranci značilno opredelili, da so naloge v 

projektu, za katere sta enako pristojna MP in VP: 

− skrb za učinkovito timsko delo. 

Naloge v projektu, za katere je bolj odgovoren VP: 

− motiviranje, 

− skrb za ustrezno in strokovno izvajanje posameznih nalog, 

− usklajevanje poslovnih prvin projekta, 

− prenos znanja med projektnimi akterji, 

− uvajanje projektnih izboljšav in inovacij, 

− delegiranje nalog, 

− analiza kakovosti projekta, 

− kadrovanje, 

− skrb za ustrezen in učinkovit ekonomski ciklus projekta. 

Naloge v projektu, za katere je bolj odgovoren MP: 

− reševanje tekočih problemov in kriznih situacij, 

− poročanje top managementu. 

Z uporabo Spearmanovega koeficienta korelacije (glej prilogo 10) smo ugotovili, da obstaja 

statistično pomembna povezanost med: 

− V6l in glavno dejavnostjo podjetja (šibka pozitivna povezanost). 

Za eno spremenljivko, pri kateri se je pokazala statistično pomembna povezanost z 

odgovornostmi v projektu, za katere je pristojen MP oziroma VP, smo v nadaljevanju naredili 
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še hi-kvadrat test, kjer so se izkazale statistično pomembne razlike, predstavljene v spodnji 

tabeli (glej prilogo 11). 

Preglednica 5: Hi-kvadrat test za naloge MP in VP glede na gl. dejavnost podjetja 

Hi-kvadrat test Glavna dejavnost 

V6e 
Hi-kvadrat 

Sig 

52,851 

(0,000) 

V6j 
Hi-kvadrat 

Sig 

44,421 

(0,000) 

V6k 
Hi-kvadrat 

Sig 

30,669  

(0,015) 

V6l 
Hi-kvadrat 

Sig 

26,966 

(0,042) 

*V6. V nadaljevanju navajam še različne naloge v projektu. Prosim, da za vsako nalogo ocenite, ali je 

po vašem mnenju zanjo bolj pristojen manager ali vodja projekta. 

V6e – Usklajevanje poslovnih prvin projekta 

Kot glavno dejavnost (zaradi majhnega števila – manj kot 10) v interpretaciji upoštevamo le 

gradbeništvo, elektrostoritveno in strojno-kovinarsko dejavnost). Večji delež respondentov ne 

glede na dejavnost meni, da je bolj pristojen VP, delež takih je največji v elektrostoritvenih 

podjetjih (72,0 %), najmanjši pa v strojno-kovinarski dejavnosti (60,0 %). Preostali delež 

respondentov meni, da je to področje v pristojnosti obeh, dva respondenta druge dejavnosti pa 

menita, da je v pristojnosti MP. 

V6j – Reševanje tekočih problemov in kriznih situacij 

Kot glavno dejavnost (zaradi majhnega števila – manj kot 10) v interpretaciji upoštevamo le 

gradbeništvo, elektrostoritveno in strojno-kovinarsko dejavnost). Večji delež respondentov ne 

glede na dejavnost meni, da je bolj pristojen MP, delež takih je največji v strojno-kovinarski 

dejavnosti (90,0 %), najmanjši pa v elektrostoritveni dejavnosti (72,0 %); preostali delež 

respondentov meni, da je v pristojnosti obeh, takih je največ (28,0 %) v elektrostoritveni 

dejavnosti. 

V6k – Poročanje top managementu 

Kot glavno dejavnost (zaradi majhnega števila – manj kot 10) v interpretaciji upoštevamo le 

gradbeništvo, elektrostoritveno in strojno-kovinarsko dejavnost). Vsi, ne glede na dejavnost, 

menijo, da je v večji pristojnosti MP, izjema so en respondent iz gradbeništva in trije 

respondenti iz elektrostoritvene dejavnosti, ki menijo, da je sta enako pristojna oba. 



 

59 

V6l – Analiza kakovosti projekta 

Kot glavno dejavnost (zaradi majhnega števila – manj kot 10) v interpretaciji upoštevamo le 

gradbeništvo, elektrostoritveno in strojno-kovinarsko dejavnost). V gradbeništvu in 

elektrostoritveni dejavnosti jih večji delež meni, da je bolj pristojen MP, preostali večji delež 

pa, da je v pristojnosti obeh (33,3 % v gradbeništvu, 40,0 % v elektrostoritveni dejavnosti). V 

strojno-kovinarski dejavnosti jih 50,0 % meni, da je za analizo kakovosti bolj pristojen MP, 

druga polovica pa, da sta enako pristojna oba. 

4.6.6 Bistvene razlike v pristojnostih managerja in vodje projekta 

V preglednici 6 navajamo odprte odgovore, v katerih je trinajst respondentov navedlo, katere 

naj bi bile pristojnosti MP in katere pristojnosti VP. 

Tudi ti odgovori kažejo, da anketiranci razlikujejo pomen funkcij MP in VP. In sicer, da so 

pristojnosti MP bolj v smislu organizacije in vodenja projekta v širšem smislu, v generalnem 

pogledu na celoten projekt in poročanju top managementu podjetja. MP naj bi tudi zagotavljal 

zadostne vire in sprejemal odgovornost za ekonomično izvajanje projekta. Medtem ko je MP 

bolj pristojen za usklajevanje in vodenje celotnega projekta, pa je po mnenju anketirancev VP 

bolj pristojen za strokovnost izvajanja, tehnični vidik projekta in izvajanje posameznih nalog 

ali faz projekta. Po mnenju anketirancev VP skupaj z drugimi zaposlenimi izvaja posamezne 

naloge v projektu, nadzira oziroma kontrolira tehnično ustreznost izvedbe projekta, je 

strokovno in tehnično izobražen ter ima inženirsko naravnan pogled na projektno delo.  

Preglednica 6: Pregled odprtih odgovorov o bistvenih razlikah v pristojnostih MP in VP 

MP VP 

- širši pogled na projekt - natančnejši pogled na projektno delo 

- vodstvena znanja - strokovna podkovanost (tehnična znanja) 

- delegira 

- širina 

- z drugimi zaposlenimi izvaja posamezne 
naloge v projektu 

- zastopa upravo podjetja - zastopa delavce 

- delegira - izvaja naloge – posamezne faze 

- ekonomski del, poročanje top 
managementu, odnosi z javnostjo 

- strokovno-tehnični del, nadzor izvajanja 
projekta s tehničnega stališča 

- usklajuje in vodi projekt - izvaja projektne naloge 

- zagotavlja vire, da je projekt možno 
izvesti  

- skrbi za korektno izvedbo projekta 

- je generalist - je tehnokrat 

- projekte sestavlja, gradi ... - vodi projekte 

- različne naloge - ozkost – samo projekt 

- v načinu dela 
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*V7. Prosim, na kratko napišite, kakšna je po vašem mnenju bistvena razlika med pristojnostmi 

managerja in vodje projekta? 

4.6.7 Pristojnosti glede na okolje projekta 

Slika 11: Kako so po vašem mnenju povezane pristojnosti MP in VP z okoljem 

projekta? 

Slika 11 prikazuje delež pristojnosti, ki jih imata MP in VP v odnosu do notranjega in 

zunanjega okolja. Večji delež respondentov (74 %) meni, da so pristojnosti MP povezane 

samo z zunanjem okoljem projekta, manjši delež pa, da so njegove pristojnosti povezane 

samo z notranjim okoljem projekta. 

Aritmetična sredina = 2,48 pomeni, da torej respondenti v povprečju menijo, da so pristojnosti 

MP povezane tako z zunanjim kot notranjim okoljem. 

Aritmetična sredina = 2,39, pomeni, da v povprečju menijo, da so pristojnosti VP povezane 

samo z notranjim okoljem projekta (glej prilogo 12). 

Večji delež respondentov (59 %) meni, da so pristojnosti VP povezane samo z notranjim 

okoljem projekta, nezanemarljiv pa je tudi delež respondentov (40 %), ki menijo, da so 

pristojnosti VP povezane tako z zunanjim kot notranjim okoljem projekta. 

Pri Spearmanovem koeficientu korelacije (glej prilogo13) smo ugotovili, da obstajajo 

statistično pomembne povezanosti med: 

− V11 in glavno dejavnostjo (šibka pozitivna povezanost), 

− V12 in nazivom delovnega mesta (šibka pozitivna povezanost). 

V nadaljevanju smo naredili še hi-kvadrat test za omenjeni dve spremenljivki, kjer pa se je 

pokazala pomembna povezanost le pri nazivu delovnega mesta (glej prilogo 14). 

  

26

1 59

74

40

0% 20% 40% 60% 80% 100%

manager projekta

vodja projekta

samo na zunanje okolje projekta

samo na notranje okolje
projekta

tako na zunanje kot notranje
okolje projekta



 

61 

Preglednica 7: Hi-kvadrat test za pristojnosti MP in VP glede na naziv delovnega mesta 

Hi-kvadrat test  Naziv delovnega mesta 

V12 
Hi-kvadrat 

Sig 

23,144  

(0,003) 

V12– povezanost pristojnosti VP z okoljem projekta 

Glede na naziv delovnega mesta večji delež vodij (72,3 %), managerjev (66,7 %) in 

direktorjev projekta (65,0 %)  meni, da ima VP pristojnosti, ki se nanašajo samo na notranje 

okolje projekta, preostali so mnenja, da ima pristojnosti tako za zunanje kot notranje okolje 

projekta. Večji delež pomočnikov vodje projekta in respondentov z drugim nazivom (n = 6) 

meni, da ima VP pristojnosti tako za zunanje kot notranje okolje projekta, trije respondenti pa 

menijo, da ima pristojnosti samo za notranje okolje. 
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Preglednica 8: Akterji v zunanjem in notranjem okolju projekta 

Akterji projekta Teorija Pristojnost Rezultat (M) 
Razlike med 

teorijo in rezultati 

V8a Lokalna skupnost zunanje  MP 1,80  

V8b Konkurenti zunanje MP 1,95  

V8c Podizvajalci notranje, VP VP 1,08  

V8d Dobavitelji zunanje resp. VP 1,10 
razlike (teorija zunanje, resp. 

notranje) 

V8e Naročnik/i zunanje resp. VP 1,05 
razlike (teorija zunanje, resp. 

notranje) 

V8f Lastnik/i podjetja notranje, VP VP 1,02  

V8g Zunanji vlagatelji zunanje MP 1,97  

V8h Ekonomski 
dejavniki zunanje MP 1,97 

 

V8i Družba zunanje MP 1,96  

V8j Zakoni oziroma 
predpisi zunanje resp. VP 1,37 

razlike (teorija zunanje, resp. 
notranje) 

V8k Sodelavci pri 
projektu notranje, VP VP 1,07 

 

V8l Politika zunanje MP 1,94  

V8m Projektna skupina notranje, VP VP 1,05  

V8n Vodstvo podjetja notranje, VP VP 1,07  

V8o Tržišče zunanje MP 1,93  

V8p Nadzor notranje, VP VP 1,33  

V8q Upniki zunanje MP 1,96  

V8r Sindikati notranje, VP resp. MP 1,52 
razlike (teorija notranje, 

resp. zunanje) 

V8s Gospodarstvo zunanje MP 1,95  

V8t Izobraževalne org. zunanje MP 1,93  

*V8. V notranjem in zunanjem okolju projekta sodelujejo oziroma so udeleženi različni akterji. 

Prosim, da za vsakega označite, ali je po vašem mnenju akter v notranjem ali zunanjem okolju. 

Večino akterjev v projektu so respondenti umestili v ustrezno okolje glede na teorijo. Razlike 

med mnenjem in teorijo se na osnovi aritmetične sredine (glej prilogo 15) kažejo pri 

naslednjih štirih akterjih: 

− pri dobaviteljih, naročnikih, zakonih oziroma predpisih: po teoriji so to akterji zunanjega 

okolja, respondenti pa so jih označili kot akterje notranjega okolja, torej so po mnenju 

respondentov v pristojnosti VP, če predpostavimo, da je VP pristojen samo za notranje 

okolje, kot pravi teorija. 



 

63 

− pri sindikatih: po teoriji so akterji notranjega okolja, respondenti pa so jih označili kot 

akterje zunanjega okolja, torej so po mnenju respondentov v pristojnosti MP, če 

predpostavimo, da je MP pristojen tako za notranje kot za zunanje okolje, kot pravi 

teorija. 

Po mnenju respondentov so torej v pristojnosti VP naslednji akterji v projektu: 

− podizvajalci, 

− dobavitelji, 

− naročniki, 

− lastniki podjetja, 

− zakoni oziroma predpisi, 

− sodelavci v projektu, 

− projektna skupina, 

− vodstvo podjetja in 

− nadzor. 

MP pa je pristojen za vse notranje akterje, naštete pri VP, ter tudi za vse druge akterje 

zunanjega okolja, in sicer za: 

− lokalno skupnost, 

− konkurente, 

− zunanje vlagatelje, 

− ekonomske dejavnike, 

− družbo, 

− politiko, 

− tržišče, 

− upnike, 

− sindikate, 

− gospodarstvo in 

− izobraževalne organizacije. 

S pomočjo Spearmanovega koeficienta korelacije (glej prilogo 16) smo ugotovili statistično 

značilno pomembno povezanost med: 

− V8a in delovnim mestom (šibka negativna povezanost), 

− V8b in glavno dejavnostjo, izobrazbo (šibka pozitivna povezanost), 

− V8e in lastništvom (šibka pozitivna povezanost), 

− V8p in izobrazbo (šibka pozitivna povezanost). 

 

Za štiri spremenljivke, pri katerih se je pokazala statistično pomembna povezanost med 

določenimi akterji v projektu, smo v nadaljevanju naredili še hi-kvadrat test, kjer so se 

pokazale statistično pomembne razlike, predstavljene v preglednici 9 (glej prilogo 17).   
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Preglednica 9: Hi-kvadrat test za akterje v projektu glede na izobrazbo, naziv delovnega 

mesta, lastništvo in glavno dejavnost podjetja 

Hi-kvadrat test Izobrazba 
Naziv delovnega 

mesta 
Lastništvo 

Glavna 
dejavnost 

V8a  
Hi-kvadrat 

Sig 

16,400  

(0,012) 

   

V8b  
Hi-kvadrat 

Sig 

15,037  

(0,020) 

   

V8c  
Hi-kvadrat 

Sig 

  17,283 
(0,027) 

V8e  
Hi-kvadrat 

Sig 

 6,082  

(0,048) 

22,873 
(0,004) 

V8g  
Hi-kvadrat 

Sig 

12,550  

(0,014) 

 29,172 
(0,000) 

V8h  
Hi-kvadrat 

Sig 

  60,667 
(0,000) 

V8i 
Hi-kvadrat 

Sig 

 5,863  

(0,053) 

 

V8j  
Hi-kvadrat 

Sig 

  32,382 
(0,009) 

V8k  
Hi-kvadrat 

Sig 

26,463  

(0,009) 

   

V8l  
Hi-kvadrat 

Sig 

36,573  

(0,000) 

   

*V8. V notranjem in zunanjem okolju projekta sodelujejo oziroma so udeleženi različni akterji. 

Prosim, da za vsakega označite, ali je po vašem mnenju akter v notranjem ali zunanjem okolju. 

V8a – Lokalna skupnost 

Ne glede na izobrazbo je po mnenju večine respondentov akter lokalna skupnost povezana z 

zunanjim okoljem. Da gre za akterja notranjega okolja, meni manjši delež (5–10 %) 

respondentov z višjo izobrazbo (visoka, univerzitetna) kot nižje izobraženih (srednja, višja 

izobrazba), pri katerih je delež med 25–33 %. 

V8b – Konkurenti 

Respondenti z nižjo izobrazbo (srednja, višja) večinoma mnenja, da so konkurenti akterji 

zunanjega okolja, vsi respondenti z višjo izobrazbo (visoka, univerzitetna) pa menijo, da gre 

za akterja zunanjega okolja. 
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V8c – Podizvajalci 

V glavni dejavnosti gradbeništvo menijo, da gre predvsem za akterja notranjega okolja. V 

elektrostoritveni (88,0 %) in strojno-kovinarski dejavnosti (90,0 %) pa jih večina meni, da gre 

za notranjega akterja. 

V8e – Naročniki 

Glede na lastniško strukturo v podjetju so vsi anketiranci v podjetjih v zasebni lasti mnenja, 

da gre za akterja notranjega okolja, večina v podjetjih v državni in mešani lasti pa je mnenja, 

da gre za akterja notranjega okolja (izjema so štirje respondenti). 

Ne glede na glavno dejavnost podjetja so vsi mnenja, da gre za akterja notranjega okolja. Da 

gre za akterja zunanjega okolja, menijo samo en respondent iz strojno-kovinarske dejavnosti, 

en respondent iz gradbeništva in dva respondenta iz druge dejavnosti. 

V8g – Zunanji vlagatelji 

Ne glede na glavno dejavnost so vsi respondenti mnenja, da gre za akterja zunanjega okolja, 

izjema so en respondent iz elektrostoritvene dejavnosti in dva respondenta iz druge 

dejavnosti, ki menijo, da gre predvsem za akterja notranjega okolja. Podobno je večina 

akterjev ne glede na naziv delovnega mesta mnenja, da gre za akterja zunanjega okolja (da gre 

za akterja notranjega okolja, menijo le trije respondenti). 

V8h – Ekonomski dejavniki 

Ne glede na glavno dejavnost so vsi respondenti mnenja, da gre za akterja zunanjega okolja, 

izjema so en respondent iz druge dejavnosti, ki meni, da gre tako za akterja zunanjega kot 

notranjega okolja, in trije respondenti (iz projektiranja dva in iz nadzora eden), ki menijo, da 

gre za akterja samo notranjega okolja. 

V8i – Družba 

Glede na lastniško strukturo podjetja so vsi anketiranci iz podjetja v zasebni lasti mnenja, da 

gre za akterja zunanjega okolja. Tudi v podjetjih v državni in mešani lasti je večina mnenja, 

da gre za akterja zunanjega okolja (izjema so štirje respondenti). 

V8j – Zakoni oziroma predpisi 

V gradbeništvu, elektrostoritveni in strojno-kovinarski dejavnosti večina anketirancev meni, 

da gre za akterja notranjega okolja, manjši delež (20–40 %) pa meni, da gre za akterja 

zunanjega okolja. Izjema so štirje respondenti iz druge dejavnosti, ki so mnenja, da gre za 

akterja zunanjega okolja. 
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V8k – Sodelavci v projektu 

Večina anketirancev s srednjo, višjo in univerzitetno izobrazbo (izjema sta dva respondenta) 

meni, da je akter značilen za notranje okolje, tako menijo tudi vsi respondenti z visoko 

izobrazbo. 

V8l – Politika 

Vsi anketiranci s srednjo in visoko izobrazbo so mnenja, da gre za subjekt zunanjega okolja. 

Tako meni tudi večina (izjema so trije respondenti) z višjo in univerzitetno izobrazbo.  

4.7 Preverjanje hipotez 

Glavni cilj empirične raziskave je, na osnovi postavljenih hipotez potrditi različne pristojnosti, 

ki jih imata MP in VP med izvajanjem projekta, in sicer ne z vidika organizacije kot celote, 

ampak z vidika značilnosti in različnosti posameznega projekta, ki se pomembno in 

neposredno navezuje na notranje in zunanje projektno okolje. Preverjali smo vse tri hipoteze, 

ki smo jih postavili v prvem uvodnem poglavju magistrskega dela, in prišli do naslednjih 

ugotovitev.  

Na osnovi predstavljenih rezultatov empiričnega dela lahko potrdimo prvo hipotezo, torej da 

imata MP in VP v praksi dejansko različne pristojnosti pri izvajanju projekta. Slika 12 

predstavlja količino ocenjevanih znanj, ki naj bi jih potrebovala MP in VP, ter za koliko 

ocenjevanih odgovornosti, faz in nalog v projektu naj bi bil pristojen MP oziroma VP ali v 

enaki meri oba  projektna akterja. 

 

Slika 12: Zaključki preverjanja prve hipoteze 

Velika večina anketirancev se strinja (aritmetična sredina pri vseh ocenjevanih trditvah je od 

3,72 do 4,23, torej ocena 4 = strinjam se), da razlike v pristojnostih MP in VP v praksi 
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dejansko obstajajo, da obstajajo tudi razlike v vrstah znanj (samo za znanja o vodenju 

navajajo, da jih enako potrebujeta oba vodstvena akterja, sicer pa MP bolj nujno potrebuje 

dve vrsti znanj in VP bolj nujno potrebuje tri vrste znanj), razlike v odgovornostih (samo za 

dve odgovornosti naj bi bila pristojna oba akterja, ostalih trinajst postavljenih odgovornosti pa 

je razdeljenih: MP je pristojen za šest odgovornosti in VP za sedem odgovornosti), ločujejo pa 

se tudi pristojnosti v fazah projekta (za vse naj bi bil pristojen VP, razen za organizacijo 

projekta, za katero naj bi bila enako pristojna oba), in nalogah v projektu (večinoma naj bi bil 

pristojen VP – za devet nalog, za dve nalogi naj bi bil pristojen MP, za eno nalogo – skrb za 

učinkovito timsko delo – pa oba akterja projekta). 

Pri drugi in tretji hipotezi o pristojnostih MP in VP do notranjega in zunanjega okolja smo 

ugotovili, da glede na aritmetično sredino = 2,48 respondenti menijo, da so pristojnosti MP 

povezane tako z zunanjim kot notranjim okoljem projekta. Glede na aritmetično sredino = 

2,39 vprašani v povprečju menijo, da so posamezne pristojnosti VP povezane samo z 

notranjim okoljem projekta.  

 

Slika 13: Zaključki preverjanja druge in tretje hipoteze 

Na osnovi predstavljenih rezultatov potrjujemo tudi ti dve obe zapisani hipotezi, saj se večina 

vprašanih strinja, da se pristojnosti MP nanašajo tako na zunanje kot na notranje okolje 

projekta, pristojnosti VP pa so vezane predvsem ali samo na notranje okolje projekta. 

4.8 Povzetek empiričnega dela raziskave 

Iz raziskave je razvidno, da se udeleženci oziroma respondenti močno zavedajo pomembnosti 

razlikovanja med pojmom MP in VP, še vedno pa je v projektni kadrovski praksi veliko 

nepoznavanja pristojnosti, ki jih imata oba vodstvena akterja za suvereno organizacijsko 

vodenje med izvajanjem projekta. Pri potrjevanju prve hipoteze so se predvsem z višanjem 

izobrazbe (višja, visoka in univerzitetna) anketiranci bolj strinjali o razlikah med 

pristojnostmi MP in VP pri izvajanja projektnih aktivnosti. Poleg tega so se anketiranci z 

daljšo delovno dobo (20 ali več let) močno strinjali s trditvijo, da mora biti formalna projektna 

funkcija MP in VP ločena. Tudi za delovne naloge in obveznosti MP in VP se anketiranci 

večinoma strinjajo, da se pomembno razlikujejo. Pri razlikah v vrstah znanj, ki jih MP in VP 

potrebujeta pri vodenju projekta, so anketiranci večinoma enotni. Znanja, ki jih bolj potrebuje 
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MP, so: ekspertna in specializirana znanja iz projektnega vodenja ter vodstvena in 

organizacijska znanja za krizne in nepričakovane situacije. Po mnenju vseh anketirancev 

tehnična in inženirska znanja pri svojem delu najbolj potrebuje VP. Znanja, ki jih pri 

projektnem vodenju potrebuje VP, so: tehnološka in izvajalska ter tehnična oziroma 

inženirska znanja ter tudi znanja iz ekonomije. Znanja, ki jih potrebujeta oba, tako MP kot 

VP, pa so znanja o vodenju. Anketiranci tudi menijo, da so faze: izvajanje, načrtovanje, 

priprava, vodenje in zaključek projekta bolj v pristojnosti VP, kar lahko tudi kaže, da 

anketiranci ocenjujejo, da je MP višja in pomembnejša funkcija od VP in naj bi bil ta zato na 

višji vodstveni ravni v organizaciji, ne pa tudi pri realizaciji projekta. Tudi iz izbranega 

raziskovalnega vzorca lahko razberemo, da ima večina anketirancev pri projektnem delu 

naziv vodja projekta (52,8 %), direktor projekta jih ima naziv 22,5 % ostali pa imajo naziv 

pomočnik VP ali MP. V primerjavi s podobno raziskavo slovensko iz leta 2006 smo ugotovili, 

da je imelo takrat kar 86 % zaposlenih vodilnih projektnih delavcev naziv vodja projekta, 5 % 

jih je imelo naziv koordinator projekta in le  3 % manager ali direktor projekta.    

V odgovorih na drugi sklop vprašanj o pristojnostih MP in VP za notranje in zunanje okolje 

projekta smo ugotovili, da kar 74 % anketirancev povezuje delovanje MP z notranjim in 

zunanjem okoljem projekta, 26 % pa jih meni, da je povezan samo z zunanjim okoljem. Torej 

v povprečju menijo, da so pristojnosti MP povezane tako z notranjim kot zunanjim okoljem, 

kar v nadaljevanju pomeni, da smo drugo hipotezo lahko potrdili. Za VP večji delež oziroma 

59 % anketirancev meni, da je pristojen samo za notranje okolje projekta, nasprotno jih 40 % 

meni, da je pristojen tako za notranje kot tudi za zunanje okolje. Torej anketiranci v večjem 

številu menijo, da so pristojnosti VP povezane samo z notranjim okoljem projekta, kar 

pomeni, da smo potrdili tudi zadnjo, tretjo hipotezo.  
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5 UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

V večini današnjih podjetij je projektna organiziranost še vedno in pogosto zelo toga in 

hierarhična, zato so tudi razlike med MP in VP oziroma njun odnos do notranjega in 

zunanjega okolja ter podrejenih napačno interpretirani ali niso dovolj vsebinsko ter področno 

urejeni. Učinkovito izvajanje projekta in izvedba posameznih nalog sta bolj odvisna od članov 

vodstvenega tima projekta. Ključno vodilno vlogo v vodstvenem timu vsakega projekta imata 

prav MP in VP.  

Ob dejstvu, da MP izvaja predvsem funkcije načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadziranja 

oziroma kontroliranja projekta, pri zahtevnem vodenju projekta vnaša hitro in eksplicitno 

prilagajanje turbulentnim, nepredvidljivim in na novo nastajajočim projektnim spremembam. 

MP pri svojem delu obvladuje spremembe, deluje samostojno in strokovno, uporablja 

ekspertna znanja, pretekle izkušnje ter rešuje morebitne konfliktne situacije in obenem tudi 

odgovorno sledi strategiji in poslanstvu podjetja. Delovanje MP je močno usmerjeno v 

načrtovanje in tekoče vodenje projektnih procesov, MP se predvsem strokovno ukvarja z 

vodenjem in nadziranjem oziroma kontroliranjem vseh vrst aktivnosti v projektu, te pa se 

nanašajo na notranje in zunanje okolje projekta.    

Pomembna značilnost VP je predvsem timsko vodenje, ki med trajanjem projekta nujno 

temelji na pripadnosti vodje do članov in med vsemi projektnimi člani skupine ali tima, ki 

imajo skupinsko in posamezno odgovornost za doseganje zadovoljivih skupinskih ali 

posameznih končnih projektnih ciljev. Uspešen VP pristno in neposredno sodeluje s člani 

projektne skupine, jih kolektivno strokovno usmerja, motivira ter budno spremlja njihovo delo 

v enkratnem projektnem procesu. Vsak VP mora biti sposoben dobre notranje komunikacije, 

pozorno in neopazno mora proučevati vsakega posameznika, ga spodbujati in na osnovi 

ključnih ugotovitev smotrno uskladiti potrebe in pričakovanja, tako posameznika kot tudi 

formalne ali neformalne skupine pri projektnem delu.        

5.1 Splošne ugotovitve 

Empirična raziskava je pokazala, da imata MP in VP najodgovornejšo nalogo pri izvajanju 

oziroma vodenju projektnih aktivnosti. Njuna usklajena povezava in trdno zaupanje sta 

ključnega pomena pri izvajanju investicijskih projektov, še posebej v gradbenem, elektro- in 

strojnostoritvenem sektorju. Gradbeništvo je že v osnovi interdisciplinarna panoga, pri 

obsežni gradnji in projektih se praviloma srečujejo inženirji skoraj vseh strok. Pri realizaciji 

zahtevnih projektov je potrebno usklajeno delovanje na prav vseh področjih, pa naj bodo 

gradbena, strojna, elektroinštalacijska ali druga spremljajoča kontrolna in nadzorna dela. Pri 

preverjanju prve raziskovalne hipoteze smo s pomočjo Spearmanovega korelacijskega 

koeficienta in izračuna aritmetične sredine ugotovili, da med anketiranci večinoma prevladuje 

mnenje, da obstaja med delovnimi nalogami in odgovornostmi MP in VP pomembna razlika, 
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ki jo je potrebno pri vodenju projekta zaznati in upoštevati. Prav tako se večina anketiranih 

strinja s trditvijo, da mora biti formalna funkcija MP in VP popolnoma kadrovsko ločena. Na 

osnovi predstavljenih rezultatov smo potrdili tudi drugo in tretjo hipotezo, saj se je večina 

vprašanih jasno opredelila, da se pristojnosti MP nanašajo na zunanje in notranje okolje 

projekta, pristojnosti VP pa samo na notranje okolje projekta. 

5.2 Priporočila za prakso in nadaljnje raziskovanje 

Ključni pomen in pogoj za obstoj slehernega današnjega podjetja je hitro prilagajanje in 

obvladovanje projektnega pristopa ter managerskih orodij za kakovostno izvedbo projekta in 

realizacijo vseh dejavnosti in ciljev. Zelo pomembno je, da osebe, ki opravljajo naloge MP in 

VP, izberemo pravočasno, pregledno in analitično preudarno. Na ta način se izognemo 

napačnim kadrovskim odločitvam in smotrno optimiziramo operativno vodenje projekta ter s 

tem v nadaljevanju izboljšamo ekonomske učinke projekta oziroma veliko lažje določimo 

posamezna končna merila uspešnosti projekta. Top management podjetja mora MP in VP 

podeliti vsa potrebna pooblastila za suvereno vodenje projekta, v nadaljevanju pa morata 

delovati kot ključna planerja in vzdrževati organizacijo projektnega procesa od začetka do 

zaključka projekta. MP in VP se morata zaradi prepletenosti in podobnosti svojih delovnih 

nalog in obveznosti medsebojno dopolnjevati ter spodbujati pri suverenem in enkratno 

naravnanem vodstvenem delovanju. Medtem ko zaradi specifičnosti in neponovljivosti 

projektov MP deluje bolj široko in poglobljeno ter ne pozna vseh podrobnosti projekta, pa 

nasprotno VP opravlja in vodi prav posamezne projektne naloge in aktivnosti ter ciljno 

usmerja člane projektnega tima h kakovostni izvedbi oziroma uspešnem doseganju 

zastavljenih projektnih ciljev. Dokazano je, da zaradi enkratnosti projektov ni dovolj le en 

značilen koncept oziroma oblika vodenja, zato je ključnega pomena zadovoljiv in strokoven 

kadrovski izbor za vodstveni funkciji MP in VP. Še pred snovanjem oziroma načrtovanjem 

projekta MP in VP od top managementa prevzameta polna pooblastila in kot prva nosilca 

posledično tudi vse vodstvene naloge v vseh projektnih fazah oziroma posameznih 

aktivnostih. Kot visoko odgovorna nosilca projektno-vodstvenih pooblastil MP in VP med 

trajanjem projekta prevzemata povečano osebno odgovornost za uspešno doseganje vseh 

posameznih ali končnih ciljev projekta. 

Raziskava o načinu vodenja in razlikah med MP in VP, ki smo jo opravili v tej magistrski 

nalogi, še ni bila izvedena na tak ali podoben način, zato menimo, da njeni rezultati 

predstavljajo tako teoretični kot tudi empirični prispevek k stroki. Predvsem smo na podlagi 

empiričnega dela raziskovanja ugotovili, da kot se spreminjata in inovativno razvijata tehnika 

in tehnologija, enako odgovorno je treba spreminjati in usklajevati načine, ciljne naloge ter 

pristope projektnega vodenja. Zaradi edinstvenosti posameznih projektov se pri njihovem 

izvajanju nikakor ne moremo opirati na predhodne recepte, vedno znova se je potrebno 

prilagajati značilnostim in potrebam ter specifičnostim vsakega novega projekta, organizacije, 

skupine ali tima in okolju projekta, prilagajati je treba način vodenja in opravljanje 
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posameznih nalog, ki se v različnih projektih bistveno razlikujejo. Vodenje projekta je eden 

od najpomembnejših in ključnih dejavnikov za uspešno izvajanje vsakega projekta, zato velik 

poudarek v empiričnem delu pripisujemo prav vlogi MP in VP ter njunemu značilnemu vplivu 

na spreminjajoče se notranje in zunanje okolje projekta. Na osnovi statističnih analiz 

(univariatne in bivariatne analize) zbranih podatkov smo v nadaljevanju raziskave prišli do 

končnega sklepa, da obstajajo med sicer podobnima vlogama MP in VP pri izvajanju projekta 

velike in bistvene razlike, zato jih v projektni praksi nikakor ne moremo enačiti ali jih 

posploševati na enako nivojsko oziroma strokovno-operativno raven.   

Zavedamo se, da smo glede na različno zahtevnost in vrste oziroma naravo projektov odprli le 

eno izmed izhodišč za razmišljanje o izboljšanju vodenja projektnih procesov, v nadaljevanju 

pa raziskava predstavlja pomembno iztočnico za nadaljnja raziskovanja na področju 

managementa in vodenja projektov.   
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6 SKLEP 

Globalizacija, internacionalizacija poslovanja in drugi svetovni družbeni procesi močno 

vplivajo na poslovanje današnjih podjetij. Hiter tehnološki razvoj projektnih storitev od 

investitorjev, naročnikov in izvajalcev projektov zahtevajo novejše in prožnejše 

organizacijsko-vodstvene managerske sposobnosti, ki vključujejo vzpostavitev strukturno 

povezanega in usklajenega vodstvenega tima projekta. V današnjih negotovih in družbeno 

napetih razmerah sta nujno potrebna diverzifikacija in ciljno uvajanje projektnih sprememb, 

tako glede kakovosti voditeljstva kot tudi glede zmožnosti presoje novih in inovativnih idej, 

ki so v nadaljevanju potrebne za učinkovito izvajanje projekta. Visoko kakovostni in veliki 

projekti v današnjem poslovnem okolju nujno zahtevajo interdisciplinaren pristop in ustrezno 

izbiro vodstvenega kadra, ki ima visoko organizacijsko sposobnost, da se prilagaja trenutnim 

okoljskim razmeram v vseh prehodnih projektnih fazah in drugih situacijah. Pri izvajanju 

projektov je poleg notranjega okolja potrebno upoštevati tudi nepredvidljivo zunanje splošno 

okolje, ki med drugim vsebuje tudi vse pomembne socialne, demografske, mednarodne, 

gospodarske, družbeno-kulturne in politično-pravne dejavnike, ki pa na osnovno matično 

podjetje dejansko specifično značilno vplivajo. Da bi bila današnja sodobna podjetja čim bolj 

inovativna in v nadaljevanju učinkovita, morajo managerji budno in pozorno spremljati 

odzivanje in vpliv tako notranjega kot tudi zunanjega okolja na organizacijo. Medtem ko je 

pri nas pojem projektni management še vedno v fazi proučevanja, pa je v ostalem zahodnem 

in tudi azijskem delu sveta management projektov že močno zakoreninjena in vsakdanja 

praksa, ki kot prevladujoča sila omogoča profesionalno in strokovno zahtevno vodenje 

družbenega sistema, uspešnih projektnih organizacij, naprednih podjetij ter njihovih 

spremljajočih struktur in podstruktur.  

Vodenje projekta je eden od najpomembnejših in ključnih dejavnikov za uspešno ali 

neuspešno udejanjanje oziroma izvajanje projekta. Predvsem smo v magistrski nalogi na 

podlagi empiričnega dela raziskovanja ugotovili, da je, kot se spreminjata in inovativno 

razvijata tehnika in tehnologija, enako odgovorno treba spreminjati in usklajevati načine, 

ciljne naloge ter pristope projektnega vodenja. Raziskava je pokazala, da imata prav manager 

in vodja projekta najodgovornejšo nalogo pri izvajanju oziroma vodenju projektnih aktivnosti. 

Kot smo že zapisali, ni bistvo razlikovanja med MP in VP v tem, »kdo je spodaj in kdo 

zgoraj«, ampak je pomembno, da se njuni funkciji, odgovornosti in pristojnosti ločijo glede na 

naravo dela ter na spreminjajoče se notranje in zunanje okolje projekta.     
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ANKETNI VPRAŠALNIK 
O VLOGAH MANAGERJA PROJEKTA IN VODJE PROJEKTA PRI IZVAJANJU 

PROJEKTA 
 

Spoštovani! 
 
Sem Dušan Pene, študent podiplomskega študijskega programa na Fakulteti za management v Kopru. V 
magistrski nalogi z naslovom »Vloga managerja projekta in vodje projekta pri izvajanju projekta« bom 
ugotavljal, kako se razlikujeta funkciji managerja projekta in vodje projekta, saj sta ti dve funkciji večkrat 
napačno opredeljeni kot enakovredni. Vaša mnenja bodo uporabljena izključno v namene magistrske naloge. 
Vprašalnik je anonimen. Nanj boste predvidoma odgovarjali 10 min. Pri izpolnjevanju prosim sledite navodilom 
za lažje in korektno izpolnjevanje vprašalnika (npr. Obkrožite eno oceno od 1 do 5). 

 
I. SKLOP: POZNAVANJE NALOG IN ZNANJ MANAGERJA PROJEKTA IN  VODJE 

PROJEKTA 
 

1 Na lestvici ocen od 1 do 5 prosim ocenite vaše poznavanje razlik med pristojnostmi managerja 
projekta in vodje projekta. Pri tem ocena 1 pomeni »Zelo slabo poznam« in ocena 5 pomeni »Zelo 
dobro poznam«.  

 

Obkrožite eno oceno od 1 do 5 
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Vaše poznavanje razlik med pristojnostmi managerja in 
vodje projekta. 

1 2 3 4 5 

 

2 Na lestvici ocen od 1 do 5 prosim ocenite spodnje trditve o razlikah med pristojnostmi managerja 
projektov in vodje projektov. Pri tem ocena 1 pomeni, da se s trditvijo »Sploh ne strinjate« in ocena 5 
pomeni, da se s trditvijo »Popolnoma strinjate«. 

 

Obkrožite eno oceno od 1 do 5 
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Metodologija izvajanja projektnih aktivnosti se pomembno 

razlikuje med managerjem projekta in vodjem projekta. 
1 2 3 4 5 

Faze na projektu, za katere je pristojen manager projekta 

ali vodja projekta, se pomembno razlikujejo. 
1 2 3 4 5 

Formalna funkcija managerja projekta in vodje projekta je 

ločena. 
1 2 3 4 5 

Obveznosti in odgovornosti managerja in vodje projekta se 

pomembno razlikujejo. 
1 2 3 4 5 
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Manager projekta in vodja projekta imata različna 

vodstvena znanja in sposobnosti odzivanja pri izvajanju 

projektov. 

1 2 3 4 5 

Delovne naloge managerja in vodje projekta se pomembno 

razlikujejo. 
1 2 3 4 5 

 

3 V nadaljevanju navajam različna pomembna znanja na področju projektnega managementa. Za 
vsako vrsto znanja prosim ocenite, ali mora to znanje nujneje imeti manager projektov ali vodja 
projektov.  

Znanje, ki ga mora nujneje imeti manager projektov, označite (�) v stolpcu Manager projektov. 
Vsako znanje, ki ga mora nujneje imeti vodja projektov, označite (�) v stolpcu Vodja projektov. 
V kolikor menite, da morata določeno znanje enako nujno imeti tako manager kot vodja 
projektov, znanje označite (�) v obeh stolpcih. 

 

 
Manager 
projektov 

Vodja  
projektov 

Tehnična oz. inženirska znanja   

Tehnološka oz. izvajalska znanja   
Znanja o vodenju   
Ekspertna in specializirana znanja iz projektnega vodenja   

Vodstvena in organizacijska znanja za krizne in 
nepričakovane situacije 

  

Znanja iz področja ekonomije   
 

4 Spodaj navajam različne faze na projektu. Za vsako fazo prosim ocenite, ali je po vašem mnenju za to 
fazo v večji meri pristojen manager projektov ali vodja projektov.  

 

Fazo na projektu, za katero je v večji meri pristojen manager projektov, označite (�) v stolpcu 
Manager projektov. Fazo na projektu, za katero je v večji meri pristojen vodja projektov, 
označite (�) v stolpcu Vodja projektov. V kolikor menite, da sta za fazo enako pristojna tako 
manager kot vodja projektov, fazo označite (�) v obeh stolpcih. 

 

 
Manager 
projektov 

Vodja 
projektov 

Priprava projekta   
Načrtovanje projekta   

Organiziranje projekta   

Vodenje projekta   
Izvajanje projekta   
Kontroliranje projekta   

Zaključek projekta   

Po-projektne aktivnosti   
 

5 V nadaljevanju navajam različne odgovornosti na projektu. Za vsako odgovornost prosim ocenite, ali 
je je po vašem mnenju za to odgovornost v večji meri pristojen manager projektov ali vodja 
projektov.  

 

Odgovornost na projektu, za katero je v večji meri pristojen manager projektov, označite (�) v 
stolpcu Manager projektov. Odgovornost na projektu, za katero je v večji meri pristojen vodja 
projektov, označite (�) v stolpcu Vodja projektov. V kolikor menite, da sta za odgovornost 
enako pristojna tako manager kot vodja projektov, odgovornost označite (�) v obeh stolpcih. 

 

 
Manager 
projektov 

Vodja  
projektov 

Spremljanje konkurence   
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Komunikacija s podizvajalci   
Komunikacija z dobavitelji   
Komunikacija z naročnikom   

Komunikacija/poročanje lastniku podjetja   
Komunikacija z javnostjo in mediji   

Komunikacija z zunanjimi vlagatelji   

Komunikacija s finančnimi ustanovami/bankami   
Skrb za upoštevanje zakonov oz. predpisov   

Odgovornost za sodelavce na projektu   
Odgovornost do političnih akterjev   

Odgovornost za projektno skupino   
Komunikacija/poročanje vodstvu podjetja   
Skrb za raziskavo tržišča   

Pozornost do družbenega okolja   
 

6 V nadaljevanju navajam še različne naloge na projektu. Za vsako nalogo na projektu prosim ocenite, 
ali je po vašem mnenju za to nalogo v večji meri pristojen manager projektov ali vodja projektov. 

 

Nalogo na projektu, za katero je v večji meri pristojen manager projektov, označite (�) v 
stolpcu Manager projektov. Nalogo na projektu, za katero je v večji meri pristojen vodja 
projektov, označite (�) v stolpcu Vodja projektov. V kolikor menite, da sta za nalogo enako 
pristojna tako manager kot vodja projektov, odgovornost označite (�) v obeh stolpcih. 

 

 
Manager 
projektov 

Vodja 
projektov 

Kadrovanje   
Motiviranje   

Delegiranje nalog   

Prenos znanja med projektnimi akterji   
Usklajevanje poslovnih prvin projekta   

Skrb za učinkovito timsko delo   

Skrb za ustrezno in strokovno izvajanje posameznih nalog   
Skrb za ustrezen in učinkovit ekonomski ciklus projekta   
Uvajanje projektnih izboljšav in inovacij   

Reševanje tekočih problemov in kriznih situacij   
Poročanje top managementu   
Analiza kakovosti projekta   

 

7 Prosim, na kratko napišite, kakšna je po vašem mnenju bistvena razlika med pristojnostmi 
managerja projektov in vodjo projektov?  

 

 

 
 

II. SKLOP: ZUNANJE IN NOTRANJE OKOLJE PROJEKTA 
 

8 V notranjem in zunanjem okolju projekta sodelujejo oz. so udeleženi različni akterji. Za vsakega 
navedenega akterja prosim ocenite, ali je po vašem mnenju akter v notranjem ali v zunanjem okolju. 
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Navedenega akterja, ki je akter v notranjem okolju, označite (�) v stolpcu Notranje okolje. 
Navedenega akterja, ki je akter v zunanjem okolju, označite (�) v stolpcu Zunanje okolje. 

 

 
Notranje  

okolje 
Zunanje  
okolje 

Lokalna skupnost   

Konkurenti   

Podizvajalci   

Dobavitelji   

Naročnik/i   

Lastnik/i podjetja   

Zunanji vlagatelji   

Ekonomski dejavniki   

Družba   

Zakoni oz. predpisi   

Sodelavci pri projektu   

Politika   

Projektna skupina   

Vodstvo podjetja   

Tržišče   

Nadzor   

Upniki   

Sindikati   

Gospodarstvo   

Izobraževalne organizacije   

 
9 Kako bi na kratko opisali, kaj po vašem mnenju je oz. obsega notranje okolje projekta? 

 

 

 

10 Kako bi na kratko opisali, kaj po vašem mnenju je oz. obsega zunanje okolje projekta? 
 

 

 
 

11 Kako so po vašem mnenju povezane pristojnosti managerja projektov z okoljem projekta? Manager 
projektov ima pristojnosti, ki se nanašajo: 
Obkrožite 1 odgovor. 

 

a) samo na zunanje okolje projekta 
b) samo na notranje okolje projekta 
c) tako na zunanje kot na notranje okolje projekta 

 

12 Kako so po vašem mnenju povezane pristojnosti vodje projektov z okoljem projekta? Vodja 
projektov ima po vašem mnenju pristojnosti, ki se nanašajo: 
Obkrožite 1 odgovor. 
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a) samo na zunanje okolje projekta 
b) samo na notranje okolje projekta 
c) tako na zunanje kot na notranje okolje projekta 
 

III. SKLOP: SOCIO DEMOGRAFIJA 
 

Za konec mi prosim zaupajte še nekaj splošnih podatkov o vas in vašem podjetju, organizaciji ali instituciji. 
 

A. O VAŠEM PODJETJU 
 

13 Vaše podjetje, organizacija ali institucija 
je:  
Obkrožite 1 odgovor 

a) v zasebni lasti 
b) v državni lasti 
c) v mešani lasti 
d) drugo (prosim, navedite): ___________ 

 
14 Velikost vašega poslovnega subjekta je: 

Obkrožite 1 odgovor 
a) majhno - 50 zaposlenih ali manj  
b) srednje – 51 do 250 zaposlenih 
c) veliko – več kot 250 zaposlenih 

 
15 Statistična regija, v kateri je sedež 

vašega poslovnega subjekta: 
Obkrožite 1 odgovor 
 

a) Gorenjska regija 
b) Goriška regija 
c) Jugovzhodna Slovenija 
d) Koroška regija 

e) Notranjsko - kraška regija 
f) Obalno - kraška regija 
g) Osrednjeslovenska regija 
h) Podravska regija 
i) Pomurska regija  
j) Savinjska regija 
k) Spodnjeposavska regija 
l) Zasavska regija 

 
16 Vaša glavna dejavnost je: 

Obkrožite 1 odgovor 
 

a) gradbeništvo 
b) elektro storitvena dejavnost 
c) strojno kovinarska dejavnost 

 

d) inženiring 
e) projektiranje 
f) nadzor 
g) raziskave in razvoj 
h) investicije in upravljanje 
i) druga (prosim, navedite): ____________ 

B. O VAS 
 

17 Vaša najvišja dosežena formalna 
izobrazba je zaključena: 
Obkrožite 1 odgovor 
 

a) osnovna šola 
b) poklicna šola 
c) srednja šola  
d) višja šola  
e) bolonjska visokošolska izobrazba 

f) visoka strokovna 
g) bolonjska univerzitetna izobrazba 
h) univerzitetna 
i) specializacija 
j) bolonjski magisterij 
k) magisterij  
l) bolonjski doktorat  
m) doktorat 
 

 

18 Vaša skupna delovna doba v letih:  
Obkrožite 1 odgovor 
 

 

a) do 5 let 
b) 5 do 10 let 
c) 10 do 20 let 
d) 20 do 30 let 
e) 30 let in več 
 

19 Naziv vašega delovnega mesta pri a) vodja projekta 

Priloga 1 



 

 

projektnem delu je:   
Obkrožite 1 odgovor 
 

b) manager projekta 
c) direktor projekta 
d) drugo (prosim, navedite): _________ 
 

20 Prosim, označite faze na projektu, za 
katere ste odgovorni vi: 
Lahko obkrožite več odgovorov 
 

a) priprava projekta 
b) planiranje projekta 
c) organiziranje projekta 
d) vodenje projekta  
 

e) izvajanje projekta 
f) kontrola projekta 
g) zaključek projekta 
h) po-projektne aktivnosti (odprava 

pomanjkljivosti, reklamacije …)  
i) vse zgoraj naštete faze 
j) drugo (prosim, navedite): _____________ 

 

21 Prosim, označite in/ali dopišite naloge 
na projektu, za katere ste odgovorni 
vi:  
Lahko obkrožite več odgovorov 
 

a) kadrovanje 
b) motiviranje 
c) delegiranje nalog 
d) prenos znanja in informacij med 

projektnimi akterji 
e) usklajevanje poslovnih prvin 

projekta 
 

f) skrb za učinkovitost timskega dela  
g) skrb za ustrezno in strokovno izvajanje 

posameznih nalog 
h) skrb za ustrezen in učinkovit ekonomski 

ciklus projekta 
i) uvajanje projektnih izboljšav in inovacij 
j) reševanje tekočih problemov in kriznih 

situacij 
k) poročanje top managementu 
l) analiza kakovosti projekta 

drugo (prosim, navedite): _____________ 

 
Prišli ste do konca vprašalnika.  
Iskreno se vam zahvaljujem za sodelovanje. 
 

Dušan Pene 
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Korelacijska matrika V2 in neodvisnih spremenljivk 

 



 

 



 

 

Hi-kvadrat test za V2
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Korelacijska matrika V3 in neodvisnih spremenljivk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
  



 

 

Hi-kvadrat test za V3 
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Korelacijska matrika V4 in neodvisnih spremenljivk  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

Hi-kvadrat test za V4 
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Korelacijska matrika V5 in neodvisnih spremenljivk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Hi-kvadrat test za V5 
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Korelacijska matrika V6 in neodvisnih spremenljivk        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Hi-kvadrat test za V6 
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Aritmetične sredine V11 in V12 
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Korelacijska matrika V11, V12, V13, 14, V16-V19 
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Hi-kvadrat test za V12 
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Aritmetična sredina za V8 
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Korelacijska matrika V8 in neodvisnih spremenljivk 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Hi-kvadrat test za V8 
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