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POVZETEK

svojem poslovanju ne bi uporabljajo 

sodobnih inform

informacijske tehnologije, upravljanje informacijskih storitev pa integralni del poslovnega 

upravljanja, rganiziranost in procese, ki zagotavljajo, da se lahko s 

Dodaten izziv 

predstavlja obvl ,

glede na omejen sredstva in vire. Zato je zelo pomembno, da imamo v veljavi 

ustrezne mehanizme, na podlagi katerih 

dodano vrednost/korist za podjetje, in ki jih v 

tovanem roku tudi lahko realiziramo.

investicij IT

SUMMARY

Nowadays, we can no longer imagine a company in its operations which would not use

modern Information Technologies. Even more, business is today critically dependent on

Information Technology and IT Governance is an integral part of business management and

includes appropriate organization and processes that ensure you can, with effective use of IT,

implement strategy and achieve business goals. Another challenge is to effectively manage IT

mastering a surplus of initiatives in the field of IT on the limited budget and resources. So it is 

very important to have in place appropriate mechanisms by which, we can limit the surplus 

and the investment plan included initiatives that have higher added value/benefit to the

organization and by the scheduled date can also be realized.

Key words: IT Governance, Multi-criteria model, AHP, Assessment of IT investments,

decision-making

UDK: 659.2:330.322(043.2)
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1 UVOD

Doseganje poslovnega uspeha nikoli ni bilo 

spremembe nujne. 

nove investicije (OECD 2009).

i vidikih 

, kot 

integralnem delu korporacijskega upravljanja, še toliko bolj aktualna. Dejstva, da je IT 

izrednega pomena za doseganje 

podatkih ISACA (2009, 2011

2003 na 57 % v letu 2005 in na 63 % v letu 2007, v letu 2011 pa že na 92 %. 

še stanje ekonomske krize zadnjih nekaj let, ki se odraža tudi v zmanjševanju

(IDC 2012, 2013), je še toliko 

kovito upravljana

poudarja IT Governance Institute1 (2003), je v tem, da IT podpira poslovne cilje, maksimira 

naložbe v IT in obvladuje z IT povezana tveganja in priložnosti. V kolikor želimo glede na 

omejena a sredstva in vire maksimirati naložbe v IT, v investicijski 

razvojne projekte in naloge , ki dodano 

vrednost/korist za podjetje,

Po podatkih raziskave med slovenskimi podjetji (Inštitut za poslovno informatiko 2010) je 

razvidno, da je v letu 2009 lo

, preden jih je realiziralo, medtem ko je bil procent v letu

2006 nižji, le 38 %. med slovenskimi 

podjetji (Lesjak idr. 2003), katere cilj je bil raziskati prisotnost vrednotenja evanja 

projektov e-poslovanja z ekonomskega vidika, pokazala, da v 80 % anketiranih 

podjetij2 ne uporablja nobenih formalnih3, niti neformalnih metod za vrednotenje in 

-poslovanja. To je bilo po podatkih avtorjev raziskave primerljivo z 

izsledki raziskave Brookingsovega inštituta leta 2001, pri ka

podjetij ni imelo formalnih postopkov za ocenjevanje vplivov IT investicij (Varian 2002) in z 

1 Http://www.isaca.org
2 V raziskavi je sodelovalo 222 podjetij. 
3

CBA idr.), medtem ko gre pri neformalnih metodah bolj za razne ocene in analize.
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metod za vrednotenje investicij (Chong 2

a med alternativnimi projekti, kontrolirajo IT 

izdatke, izboljšujejo proces izbire investicij, rezultati vrednotenja pa jim olajšajo sprejemanje 

Vrednotenje IT projektov je zahteven postopek, ki poleg dobrega poznavanja vsebine IT 

projektov zahteva tudi dobro poznavanje poslovnih strategij in poslovnih procesov, poleg 

vrednotenja in vrednostnih modelov (Irani 2002; Wessels 2003; Chou, Chou in Tzeng 2005;

Ulukan in Ucuncuoglu 2010 , od 

tradicionalnih ekonomskih do integriranih metod, ki poleg tudi 

tehnološki, uporabniški, procesni in strateški vidik. Rezultat vrednotenja je ocena koristnosti 

hanec 

2006).

prioritete pomenijo resno grožnjo in ranljivost, ki ji je izpostavljen proces upravljanja s 

ciljev.

1.1

integralnem delu upravljanja IT (IT Governance Institute 2003, 2007), v izbranem podjetju, 

kjer v zadnjih letih opažamo izrazit upad števila in 

nalog4 (v nadaljevanju  IT projekti). Pri tem velja poudariti, da letn

v zadnjih nekaj letih, kljub zmanjševanju ostalih stroškov, ostaja na približno enaki ravni, se 

IT projektov. V letu 2010 je bil delež uspešno realiziranih 

IT projektov zgolj med 20 % in 30 %,

saj naj bi nove investicije v razvoj IT v podjetju, kot je zapisano v strategiji podjetja, prinesle 

ega ter 

informacijsko varnejšega poslovanja

eden od pokazateljev, da upravljanje IT na po

ustrezno obvladovano (ISACA 2009, 20).

4 glede na velikost 
investicije, števila udeležencev in trajanja ter projektne organiziranosti, skladne z internimi akti v 
izbranem podjetju.
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The Standish 

Group (2004, 2009)5 naslednji: nezadostno sodelovanje/udeležba uporabnikov, neustrezno 

sponzorstvo s strani managementa, neustrezno/pomanjkljivo opredeljene uporabniške zahteve 

ih tudi za izbrano podjetje, velja pa med temi izpostaviti dva 

razloga, za katera lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da sta neposredno vzrok za nizek

delež realiz IT projektov:

Odsotnost metodologije in

vrednotenje iniciativ – (predlogov) IT projektov in -teh po prioriteti.

Neustrezno upravljanje IT projektov in neustrezen nadzor nad izvajanjem le-teh.

Da je eden od pomembnih razlogov za IT projekte odsotnost uporabe 

ustreznih orodij za upravljanje, vrednotenje, prioritizacijo in spremljanje ter nadzorovanje IT 

projektov je ugotovil in argumentiral že Hochstrasser (1993) ih orodij, 

(Powell 1992; Irani 2002; Krisper idr. 2003; Wessels 2003; Chou, Chou in Tzeng 2005).

predpiše enotna metodologija vrednotenja in izdela ustrezni model za vrednotenje IT 

projektov, prilagojen lastnim potrebam in zahtevam, po zgledu dobrih praks (Evropska 

centralna banka, Belgijska centralna banka idr.)

upravljanja IT U

projektnega vodenja je pogojena tudi s spremembo kulture podjetja, torej zavedanja 

posameznikov in skupin o namenu in pridobitvah ravnanja s projekti (Agito6 2011).

realiziranih razvojnih IT 

da se ob zgoraj navedenih predpostavkah

obvl razvojnih 

aktivnosti IT, .

5 je rezultat
10 letne raziskave (od 1994 do 2004) v okviru katere je sodelovalo 365 IT managerjev, v raziskavi pa 

2005 do 2009.
6 www.agito.si
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1.2 Namen in cilji naloge

Za vrednotenje IT projektov v okviru procesa upravljanja

idr. 2003;

Chou, Chou in Tzeng 2005;

Namen naloge je bil nazorno predstaviti oblikovanje lastnega modela za vrednotenje IT 

projektov7 smo v okviru procesa IT investicij

delež uspešno realiziranih razvojnih IT projektov, in 

upravljanja IT v izbranem podjetju. Pri tem je zelo pomembno, da je 

poslovanje podjetja, ta

IT investicij.

nem delu naloge je bil namen, da smo v okviru razpoložljive znanstvene in 

strokovne literature raziskali ili

veljavi za vrednotenje IT projektov, na podlagi katerih smo oblikovali lastni model za

vrednotenje IT projektov v izbranem podjetju.

bili cilji naše raziskave, da:

opredelimo metodologijo za oblikovanje lastnega modela za vrednotenje IT projektov v 

izbranem podjetju,

izdelamo lastni model za vrednotenje IT projektov v izbranem 

podjetju,

preverimo ustreznost modela z uporabo modela v okviru priprave 

.

preverili ipotezi:

Hipoteza 1

okviru 

Hipoteza 2 v okviru 

den od dejavnikov, v

izboljšati delež

Pomemben prispevek k znanosti v okviru naloge predstavlja metodologija,

smo nazorno predstavili oblikovanje .

Poleg metodologije pa je pomemben tudi sam mo

7 Model je namenjen vrednotenju projekto
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investicij, ki je en od pokazateljev upravljanja IT.

1.3 Metode dela

je 

smo 

, na podlagi katerih smo T projektov za 

izbrano podjetje smo 

uporabili metodo deskripcije.

oblikovanje a vrednotenje IT projektov in ter 

vrednotenja IT projektov v skupino kvantitativnih metod.

Pri izdelavi modela za vrednotenje projektov s podr smo

uporabili 

–

(Bohanec in Zupan 2004), v našem primeru v skladu z izbranim metodološkim konceptom

»treh stebrov« (angl. Three-Pillar-Concept)

– prioriteta IT projekta, pod njim 

pa v skladu s hierarhijo na treh

alternative – predlogi IT projektov.

Pri oblikovanju modela je iz poznavanja problema navadno znano, kaj je bolj zaželeno, 

vrednosti,

jivkah modela združujemo v 

vrednosti nadrednih kriterijev (Bohanec 2006, 222).

istnosti (združevanja)8 kriterijskega modela za

vrednotenje predlogov IT projektov smo izbrali vsebinsko najustreznejšo in najbolj 

operativno metodo , ki jo je leta 1994 razvil Thomas 

L. Saaty, in ki uporablja koncept hierarhije 

in mnenj kompetentnih oseb – ih zbrali 

8 Linearne funkcije, ki temeljijo na uteženi vsoti.
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z metodo Delfi9 155–156), smo ocenili parne primerjave, ki so potrebne za 

o zgledu metode 

LCA10

pomen (vpliv) 

na prioriteto projekta in kolikšna je razlika v pomenu med primerjanima parametroma. 

Srednje vrednosti (mediane) ocen parnih primerjav smo nadalje uporabili za tvorjenje matrik 

Izra

omenjena metoda, matrike parnih primerjav. Z

uporabimo za vrednotenje investicijskih predlogov – IT projektov.

Model je

matrik parnih primerjav uporabi programska 

oprema Expert Choice ocen anketiranih oseb.

Rezultati vrednotenja – prioritete IT projektov so

(angl. Bubble Chart) v okviru t. i. 

smo jo nekoliko prilagojeno izdelali po modelu Hartman - Sifonis 

(Luftman 2004, 156).

Izdelan model smo

tako po ustreznosti kot tudi po uporabnosti. Da je model vsebinsko ustrezen potrdimo 

dejansko dodeli višja prioriteta IT projektu, ki je koristnejši11 za izbrano 

o in jo kot 

in 

Bohanec (1988).

Hipotezo 1 smo potrdili s tem, ko se je izkazalo, da je model vsebinsko ustrezen in operativen, 

poleg tega pa razvita aplikativna rešitev lažji izbor IT projektov tudi 

Vsebinsko ustreznost smo preverili s smo ponovno 

ovrednotili projekte v izvajanju, tokrat z uporabo modela, za katere se je tekom izvajanja 

9

vprašalnikov, ki so posredovani kompetentnim osebam (strokovnjakom
primeru bomo podatke zbrali in uskladili v dveh krogih.
10 Metoda za ocenjevanje življenjskih ciklov izdelkov z vidika obremenjevanje okolja.
11 Koristnost projekta ovrednotimo kot so npr. skladnost s poslovno strategijo, 
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podjetje – imajo velik vpliv na poslovanje (so skladni s strategijo) in so enostavni za izvedbo. 

S tem, ko potrdimo koristnost teh projektov in se uvrstijo

ki imajo velik vpliv na poslovanje (so skladni s strategijo) in so obenem enostavni za izvedbo, 

ovitosti modela, s katerim potrdimo

hipotezo 2, IT projektov v okviru 

smo

preteklim letom, ko model še ni bil uporabljen. Hipotezo smo

metode t-

vrednosti realizacij IT 

Po tem, ko smo potrdili hipotezi, smo u še dodatno preverili preko

doseženega relativnega deleža IT projektov v okviru investicijskega 

za naslednje leto po uvedbi modela, ko se je že pokazal ustaljen vzorec obnašanja 

uporabe modela.

1.4 Predpostavke in omejitve naloge

Raziskava je v vsebinskem smislu omejena na podro v izbranem 

podjetju v obdobju 2010 do 2012.

Glavno omejitev naloge predstavlja model, ki je glede prioritetnih faktorjev (uteži), ki 

a, za izbrano podjetje. Uteži 

–

v izbranem podjetju, ki smo jih povabili k 

anketiranju. Pri tem je zelo pomembno, da so na anketni vprašalnik odgovorili 

smo oblikovali model, pa predpostavljamo, da je dovolj splošna, da jo je možno uporabiti kot 

primer dobre prakse za v

Naslednja omejitev je razvitost upravljanja IT v izbranem še na 

investicij in

projektov, kjer se šele postavljajo formalna pravila in ustrezna organizacija. Za takšna okolja 

predpostavljamo, da bi bil u uporabe modela na delež uspešnosti realizacije IT projektov 

zagotovo manjši, v kolikor bi imeli v podjetju vzpostavljeno 

IT investicij tudi Potrebno se je zavedati, da je model lahko 

IT investicij, prinaša pa želeni 

– visok delež realizacije v kombinaciji tudi z drugimi 

izvajanjem investicij. na delež realizacije

bil predmet te raziskave.
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Omejitev raziskave bi lahko pomenil tudi omejen nabor nam dostopnih virov, vendar 

predpostavljamo, da smo v raziskavo v i vse bistvene vire

1.5 Zasnova poglavij

, ki predstavlja

prvi del naloge, je sestavljen iz dveh sklopov. V prvem sklopu je obravnavan pomen in vloga 

upravljanja IT, medtem osnove 

delu – je podrobno predstavljena metodologija, s

tere smo razvili model za vrednotenje predlogov IT projektov, model in

preizkus modela z rezultati uporabe modela v izbrani organizaciji.

, v katerem povzamemo glavne ugotovitve 

raziskave in opredelimo možnosti nadaljnjih raziskav.
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2 UPRAVLJANJE INFORMACIJSKIH STORITEV 

bil razvoj vodenja poslovanja usmerjen le v zagotavljanje transparentnosti 

glede poslovnih vrednosti kapitala, danes pa uporaba sodobnih 

poslovanja tudi od

IT, kar sproža potrebo tudi po ustreznem upravljanju IT. Upravljanje informacijskih storitev

(angl. IT Governance) je integralni del upravljanja podjetja. Vsebuje organizacijske strukture 

in procese, ki zagotavljajo, da IT podpira cilje in strategijo podjetja (IT Governance Institute

2003).

Skupni cilj upravljanja IT je razumeti bistvo in strateški pomen IT na podlagi katerega lahko 

produktivnosti v prihodnje. 

da prinaša poslovno vrednost,

zagotavlja hitre, varne in visoko kvalitetne rešitve oz. storitve, da se investicije povrnejo v

2.1 Upravljanje IT

Upravljanje IT, kot ga vidi IT Governance Institute (v nadaljevanju ITGI) je odgovornost 

organiziranost in procese, ki zagotavljajo, da 

teh struktur in procesov je 

skupnem jeziku ter vzajemnem izvrševanju zadev.

Odgovornost upravljanja obsega strategijo, upravljanje s tveganji, ustvarjanje vrednosti in 

merjenje napredka –

adekvatnim vodenjem poslovne IT infrastrukture.

Namen upravljanja IT je usmerjanje IT v doseganje naslednjih ciljev (prav tam):

p ,

u ,

optimalna izraba IT virov in ustrezno obvladov

Proces upravljanja IT (slika 1) se IT ciljev, ki predstavljajo 

osnovno se iteracijah sledi merjenje performans, primerjava 

ciljev, prilagajanje aktivnosti, kjer je potrebno, in spreminjanje ciljev, kjer je to primerno.

Medtem, ko so cilji primarna odgovornost uprave, je merjenje performans odgovornost 

izvršnega vodstva (prav tam).
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Slika 1: Proces upravljanja IT v okviru izvajanja strategije

,

s tveganji.

delovanja informacijskega sistema imajo danes za posledico visoke stroške. Primer, ki ga 

to predstavlja tveganja zaradi kompleksnosti in visokih zahtev po 

razpoložljiv

transparentnost.

,

medtem ko je za nekatera podjetja celo življenjskega pomena. Kljub temu, da je IT danes 

temu, da IT zahteva velika vlaganja in predstavlja ogromno tveganje. Razlogi so v tem (prav 

tam), da je:

, in to prece

KAZALNIKI 

NALOGE IT 

CILJI  IT  

(operativni) 

USMERITVE  

(strateške) 

STRATEGIJA

(temeljni strateški cilji)

IZVEDBA

MERJENJE

TAKTIKA

STRATEGIJA UPRAVA

UPRAVA + IZVRŠNO VODSTVO

IZVRŠNO VODSTVO
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IT tradicionalno tretiran kot posebn

IT kompleksna, še posebej v velikih podjetjih in mrežnih ekonomijah.

skrbi, da so IT rešitve oz. storitve ustrezne kvalitete, tudi stroškovno,

ROI),

obvladovanja IT tveganj.

neizpolnjevanju zastavljenih rokov, višjih stroških

tem ,

napakah pri uvajanju inovacij in nedoseganje obljubljenih profitov.

Upravljanje informacijskih storitev intenzivno povezuje upravo in izvršni management v 

smislu sodelovanja (prav tam). Le-ti morajo postaviti usmeritve in vztrajati na kontroli,

medtem ko jim morajo nižji nivoji zagotavljati verodostojne informacije, ki so potrebne za 

n evalvacijo aktivnosti.

Da bi zagotovili o upravljanje informacijskih storitev, morajo tudi nižji nivoji 

janja usmeritev ter n

preverjanja meritev napredka. To še posebej velja na relaciji med IT in poslovnimi enotami.

Da bi to zagotovili je potrebno (prav tam), da:

izvršni direktor (CEO) mora zagotoviti organizacijsko strukturo, ki podpira 

implementacijo IT strategije,

izvršni direktor za informatiko (CIO) mora dobro poznati poslovanje podjetja in IT, saj je 

koordinacijske komiteje,

IT strategija izhaja iz poslovne strategije,

se usmeri IT strategija v uravnoteženje investicij med podporo in rastjo poslovanja in 

opredeli na katere vire naj se osre

zagotovi sodelovanje med funkcijskimi enotami poslovanja.
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Vloga uprave je, da usmerja management, da vzpostavi merljiva vrednotenja v IT:

sredstev),

zviša ugled

in da obvladuje poslovna tveganja:

s sprejetjem ustreznih varnostnih politik vzpostavi ustrezno informacijsko varnost, ki 

Obvl . Uprava mora podpirati tudi 

merjenju performans IT , preko katerih lahko preveri ali so cilji doseženi in 

Izvršni management mora:

vzpostaviti ustrezno organizacijsko strukturo v kateri je jasno opredeljena vloga CIO,

sistem,

osr vrednost, kot so upravljanje s 

spremembami informacijskega sistema in vzpostavitev sistema upravljanja napak v skladu 

s standardi (ITSM, ITIL) ,

dajati poudarek planiranju v smislu upravljanja s sredstvi, tveganj, vodenja projektov, 

CRM – upravljanje s strankami in dobavitelji,

rezultatov in performans.

To pa vse zahteva ustrezna strokovna znanja.

Upravljanje informacijskih storitev

V naslednji fazi sledi implementacija, zagotavljanje vrednosti, ki jih obljublja strategija in 

ugotavljanje tveganj, ki jih je potrebno obvladovati. V rednih intervalih je potrebno strategijo 

Osnova je merjenje napredka, spremljanje realizacije projektov in nadzor nad delovanjem IT 

storitev.

nkovito upravljanje IT je obstoj strategije IT, ki mora izhajati iz poslovnih 

ciljev – dejavnikov uspeha, ki morajo biti realizirani, da lahko zagotovimo uspešnost 

predstavljajo jim je 
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potrebno posvetiti stalno pozornost oz. , tako za

trenutno kot tudi uspešno in 2005,

110). Torej, ko formuliramo strategijo IT, mora podjetje upoštevati:

sedanjo in prihodnjo tehnologijo in ceno, tveganja in koristi, ki jih prinaša poslovanju,

zmožnosti IT organizacije in tehnologije, da zagotovi ustrezen nivo storitev, tako 

ali strošek sedanjega IT prinaša zadostno vrednost k poslovanju,

izkušnje glede napak iz preteklosti.

Da je klju spešnosti skladnost poslovne strategije in strategije IT, poudarjata 

tudi Groznik 

prinaša informatizacija poslovanja. Skladnost 

poslovne strategije in IT strategije se kaže skozi povezanost ciljev IT s strateškimi cilji, skozi 

skozi 

komunikacijo med poslovnimi oddelki in oddelkom IT, ki se odraža v medsebojnem poslovno 

vsebinskem razumevanju ter v pravilni razmejitvi odgovornosti (Štempihar 2010).

Slika 2 :

Vir: Povzeto .

Ko dosežemo skladnost poslovne strategije in strategije IT, je naslednji korak zagotavljanje 

vrednosti, ki jo ima IT, preko investicij, virov in sredstev. Pri tem pa je zelo pomembno, da se 

po u

KADRI 

STRATEGIJA           
IT  

REŠITVE NA 

INFORMATIKE 

ORGANIZACIJSKA 

PROCESI 

POSLOVNA    

STRATEGIJA 
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naložb, da se opredeli tveganja, Iz rezultatov raziskave v letu 

2009 (Inštitut za poslovno informatiko 2010) je razvidno, da le 53,7 % slovenskih velikih in 

naložb v informatiko, preden jih realizira, medtem ko 

je bil procent v letu 2006 nižji, le 38 %. Delež organizacij, ki

informatiko, , se je v zadnjih nekaj letih zagotovo

, ki ima za posled vanje

.

je dosežena skladnost poslovne strategije in 

IT strategije, in kjer je tudi IT poslovno voden (angl. Business Enabling IT)12, je prikazan na 

sliki 3.

Poslovni
cilji

Poslovna
strategija

Poslovno
voden IT

Strateške
usmeritve

IT podpora 
poslovnemu

IT strategija/
razvojno

izvedbeni model

Letni izvedbeni 

Prilagoditev IT 
izvedbenega

modela

Izvedba
3 - 5 letni
izvedbeni

Legenda:

-

-

- vhodni/izhodni podatki

-

- integracija

IT
migracijski

Slika 3: Proces -

Vir: Povzeto po Gartner 2010.

zagotavlja, da IT ni sama sebi namen, oziroma da ni 

predvsem na 

to kako bo z izboljšanjem IT storitev pripomogla k temu, da bodo doseženi poslovni cilji 

(Gartner 2009).

12 tudi (angl. Business Driven Development) je metodologija razvoja IT rešitev, ki neposredno izhajajo 
iz poslovnih potreb.
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2.2 IT

pri upravljanju IT lahko opredelimo s strateškim usklajevanjem z vidika 

uspešnosti, zagotavljanjem vrednosti, managementom virov, managementom tveganj in 

vrednotenjem (Babnik in Groznik 2008). Poleg navedenih velja omeniti še management 

storitev in management projektov.

Proces upravljanje IT vsebuje naslednje upravljavske discipline:
upravljanje z IT premoženjem,

upravljanje z IT portfoliom,

organizacijska arhitektura,

upravljanje s projekti,

upravljanje s podatki,

upravljanje IT storitev,

optimizacija poslovne tehnologije,

ki se izvajajo v okviru metodologija COBIT13 (angl. Control 

Objectives for Information and related Technology), ki preko kontrol podpira upravljanje IT.

zagotavljanju storitev IT in presojanju izvedbe na podlagi spremljanja merljivih ciljev (ITGI 

2007, 5).

, kjer velja izmed desetih 

pomembnih procesov, ki jih obravnava COBIT:

PO1 – Opredelitev strateškega a za IT,

PO2 – Opredelitev informacijske arhitekture,

PO3 – v tehnoloških usmeritev,

PO4 – Opredelitev procesov, organizacije in razmerja IT,

PO5 – Upravljanje investicij v IT,

PO6 – ciljev in usmeritev vodstva,

PO7 – Upravljanje ških virov v sektorju IT,

PO8 – Upravljanje kakovosti,

PO9 – Ocenjevanje in obvladovanje tveganj IT,

PO10 – Upravljanje projektov IT,

izpostaviti dva za nas pomembna: PO5 – Upravljanje investicij v IT in PO10 – Upravljanje IT 

projektov, ki se med seboj dopolnjujeta. V okviru procesa upravljanje investicij v IT je 

13 COBIT –
funkcijah IT. (ITGI 2007, 7). COBIT 5.0 IT razdeli v štiri IT domene in 37 IT procesov v skladu s 

na IT.
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pomembno, da organizacija vzpostavi in vzdržuje sistem za upravljanje investicijskih 

programov s , ki temelji na prioritet

projektov

projektom znotraj pro za IT je pomemben kontrolni cilj

investicijskih programov IT ter drugih storitev in sredstev IT. Pri tem pa je zelo pomembno, 

da že v po projekte oz. naloge se 

.

upravljanja IT projektov nam to dodatno zmanjšuje t in 

porabniki, 

zagotavlja vrednost in kakovost rezultatov projektov ter maksimizira prispevek programa 

Slika 4: COBIT

Vir: Cobit-ov splošni okvir (ITGI 2007, 26).
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2.3 Upravljanje IT investicij/IT projektov

Za preživetje in prosperiteto okolju, ki prinaša množico 

ekonomskih izzivov, kjer so v ospredje postavljeni stroški in poslovna tveganja, morajo 

podjetja iz projektov, ki jih izvajajo,

pravih projektov, i (Merkhofer 2005).

Tako kot so podjetja prepoznala po pri izboru projektov in 

boljšem upravljanju portfelja projektov, se je v ta namen 

oz. bolje produktov, ki se oglašujejo pod imenom: orodja za upravljanje portfelja projektov 

(angl. Project Portfolio Management – PPM).

Teorijo portfelja (angl. Modern Portfolio Theory) je razvil v šestdesetih letih prejšnjega 

stoletja Nobelov nagrajenec Harry Markowitz, ki je pokazal, da investitorji lahko dosežejo 

donos se namesto da investirajo v posamezne vrednostne 

portfelj, in celotni donos (Markowitz

1952).

Markowitz se je dobro zaved investicij, ki prinese 

naj možno vrednost, ob pripravljenosti, da sprejmejo tveganja. Ta pristop je 

i strategiji izbora investicij.

Enaka logika velja tudi za investicije v okviru projektov. Cilj podjetij je izbrati takšen portfelj 

dodano vrednost. Se je pa strategija izbora 

na novo raz

kot so npr.: in koristi (MAUT), metoda Monte Carlo, 

vrednotenje alternativ z uporabo tehnik, kot sta npr. SMART in AHP, 

tveganji in še mnoge druge.

lahko 

selekcioniramo projekte, , glede na vrednosti/koristi, ki jih 

prinašajo, in .

agojeno 

našim potrebam, obsegu 

2.3.1 Upravljanje projektov in življenjski cikel projekta

Zagotavljanje vrednosti, ki jo ima IT, je možno v okoljih, kjer poslovanje usmerja razvoj IT.

Za taka okolja je kl in

kontrolinga ob tem, da je v veljavi ustrezna metodologija, ki med drugim ureja tudi t. i. 

življenjski cikel projekta, i
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sredstev. Da bi to tudi dosegli, je potrebno jasno 

opredeliti poslovni proces upravljanja projektov 

Življenjski cikel projekta 

avtorji opredelijo življenjski cikel projekta

ne razlikujejo. Frame (2003) razdeli življenjski cikel projekta v štiri faze: snovanje, 

, izvedba in z (slika 5).

Slika 5: Proces – Upravljanje z IT projekti

Proces upravljanja projektov identifikacijo potreb oz. poslovnih 

problemov/priložnosti (angl. business case). Frame (prav tam) navaja, da se 

potrebo in z željo, da se to potrebo zadovolji. Ko identificiramo potrebe, se jih predloži 

vodstvu/upravi preveri skladnost potreb s strategijo in oceni smotrnost 

6.

Snovanje

Prijava

poslovnega 

primera

1.

poslovno

.

Povratne informacije

Evaluation

‘To-be’

System’

Quality 

Življenjski cikel projekta

Faze

ek

4. 

Investigation

2.

5.
Izvedba

Evaluation

‘ ‘

’

Upravljanje z IT projekti

Faze procesa

               

Izhod

4. 

3.

.

Evaluation

‘To-be

7.

Evalvacija

Uporabniška analiza

‘

Legenda

Poslovne zahteve

Zagonski elaborat

Uporabniške zahteve (Projektni elaborat)

Strateško  
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izvedbe. Potrjene predloge se v nadaljnjih fazah oceni z vidika isti in 

zmožnosti izvedbe.

Prva faza je snovanje projekta, v okviru katere se na podlagi predloga projekta kot navaja 

Wideman (1995, 2002 e

2002), oceni tehnološka in ekonomska izvedljivost, izdela okvirna predhodna ocena stroškov 

in »grobi« plan projekta (Kliem in Ludin 1998). Rezultat faze snovanja,

elementov pri upravljanju projektov,

naslednja 3 leta (angl. Medium-Term IT Project Portfolio Roadmap), ki se ga izdela in 

posodablja letno.

ajno izvede v štirih korakih:

identifikacija potreb,

prijava novih projektov,

prioritizacija projektov in

Identifikacija zahtev: v prvem koraku, je namen zbrati in identificirati vse pomembne 

poslovne zahteve, ki so kakorkoli vezane celovit pregled glede IT

zahtev. Na podlagi zahtev se identificira sinergije in soodvisnosti obsto

in tudi tistih, ki bi jih bilo potrebno razviti v prihodnje.

Prijava novih projektov: v okviru tega koraka se izvede registracija IT projektov, ki so plod 

identifikacije IT zahtev iz predhodnega koraka. Poleg novih IT projektov se upošteva tudi IT 

projekte iz predhodnih let, ki m se 

izdelajo zagonske elaborate projektov,

glavni cilji, opredeli vire, tveganja, soodvisnosti z drugimi projekti, omejitve in okvirni 

Prioritizacija projektov: glavni namen tega koraka je razvrstitev IT projektnih predlogov po 

oritete, ki je prilagojena 

organizaciji.

Posodobitev : rezultat je posodobljen poslovni 

– portfelj projektov za naslednja tri leta, ki ga v nadaljevanju potrdi vodstvo/uprava. 

cijo o 

lastništvu za posamezen projekt, status izvajanja (v kateri fazi je projekt), prioriteto, 

kategorizacijo glede na velikost projekta: velik, srednji, mali, izvajalce (notranji/zunanji), 

kacijo glede povezav z ostalimi 

projekti.
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Fazi snovanja sledi faza projekta

organiziranje. za predviden obseg 

del, v okviru katerega

str obvladovanja V okviru 

organiziranja se, kot navajata Newell in Grashina (2004), vloge, pristojnosti in 

odgovornosti del .

Faza izvedbe obsega vodenje in kontroling, v 

okviru katerega se ugotavljajo izvaja napovedovanje

rezultatih, analizira vzroke in ukrepa s ciljem, da se realizira zastavljene cilje v skladu z 

Sledi faza v okviru katere se predajo doseženi rezultati/produkti

predvideno dokumentacijo. Projekt se zaklj ,

proje , ki ga potrdi vodstvo. S tem se projekt formalno 

V kolikor je v okviru projekta predvidena tudi izdelava uporabniške analize oz. t. i. ex-post 

analiza, ki s r dukta v obratovanje, to ni 

(slika 6). Je pa vsekakor 

omenjena anal preverjanje uspešnosti projekta.

Pripravljalna in izvedbena faza projekta

Izvedbena faza

Podfaza 1

Podfaza 2

Podfaza...n

Pripravljalna faza

Podfaza 1

Podfaza 2

Podfaza...n

Vzdrževalni cikel

(ex-post analiza)

pripravljalne

faze

Priprava

vhod QRG

Priprava

izhod QRG
Prehod v 

produkcijo

max. 6

mesecev

max. 2

meseca

Dodatni QRG

Dodatni QRG
Dodatni QRG

Dodatni QRG

Legenda

Glavni mejnik Obvezni mejnik Opcijski mejniki QRG – Kontrolni mejnik

Slika 6: Pripravljalna in izvedbena faza projekta – kontrolni mejniki
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2.3.2 Prioritizacija

Investicijska sredstva so v praksi v podjetjih kega pomena

sredstev, razpoložljivost , potrebnih za izvedbo. Zato je 

cilj tiste projekte oz. bolje portfelj projektov, 

vrednost za organizacijo. Da to dosežemo, podjetja projekte razvrstijo po 

prioriteti in v Projekte z nižjo 

prioriteto se po potrebi dodatno se jih opusti ali ponovno obravnava

kasneje.

poznavaje tako strategije, poslovanja, potreb, vsebine projektov, kot tudi podrob

znanje, poleg tega pa tudi poznavanje metodologije za izvedbo prioritizacije.

pomanjkljive informacije, ki so posledica 

slabih/pomanjkljivih/preozkih , pregrobi projektni 

k ne zahteve, z namenom, da bi bil 

in prinašajo

med njimi težavna. Velikokrat so projekti med seboj 

tudi soodvisni, kar pomeni, da je za uspešno izvedbo enega projekta predpogoj predhodna 

uspešna izvedba drugega projekta. Izvedbo nekaterih projektov je možno prestaviti na 

stroškov ali pa manjšo Nadalje so nekateri projekti bolj tvegani, kar jih dela 

manj atraktivne, ki pa po drugi strani lahko prinesejo ipd.

Prioritizacijo predlogov izvajamo, kot je bilo omenjeno zgoraj, v okviru letne priprave 

investicijskih projektov. V ta namen je potrebno, na 

za vrednotenje. Za model je 

posameznega predloga za podjetje, jasno opredeljeni. V kolikor kriteriji, kot so npr. skupni 

stroški lastništva (angl. Total Cost of Ownership – TCO) projekta, strateška atraktivnost

projekta, zmožnost izvedbe glede na kompleksnost projekta in projektna tveganja ipd, na 

(Merkhofer 2005, 46).

Prioritizacija v okviru v ta namen pripravljenih delavnic, kjer predlagatelji, 

izvajalci in IT ter kontrolerji skupaj z uporabo ustrezne metodologije oz. modela,

prioritete projektov.
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3 O

,

izmed alternativ tisto, ki nam omo zastavljene cilje.

ki vodijo do izbire alternative (Bohanec 2006). Poleg izbora najboljše 

-te tudi rangiramo od najboljše do najslabše

1995).

hko 

enostavni, lahko rešljivi, ali pa zahtevni, kompleksni, težje rešljivi iz naslednjih vzrokov, kot 

so na primer: veliko število dejavnikov, ki vplivajo številne oz. slabo definirane 

alternative;

možnost nepredvidenih dogodkov, ki jih ni 

v; 

(Bohanec 2006).

Iz omenjenega je posebej pomembno vprašanje kako pomagati 

. Pri tem je smiselno 

izkoristiti možnosti, ki jih ponuja uporaba informacijskih tehnologij. Z uporabo ustreznih 

izdelanih z uporabo dolo in prilagojenih strukturi

problema (Simon 1977, 57) ter angl.

Decision Support Systems – pripelje do 

3.1

Bohanec (2006, 2009) p razdeli

(slika 7). Nadalje navaja, da tej delitvi ustrezata dve znanstveni disciplini

(angl. Decision Systems)14 angl. Decision Sciences), ki zajemajo 

že Simon 

(1997) Nobelov nagrajenec  leta 1977 za ekonomijo za , je skupno 

ira iz ekonomije, statistike in kognitivne psihologije 

14

liti procese.
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in ki se 

:

Normativni, kjer se sprašujemo in 

koristnosti, ipd.

Deskriptivni ali opisni, kjer opazujemo kako se dejansko Ti so povezani predvsem 

, kjer se sprašujemo kako udejanjiti spoznanja normativnih in opisnih 

Normativne Deskriptivne

-
- Teorija koristnosti
- Teorija iger
- Teorija izbire
- idr.

- Kognitivna psihologija
- Družbene znanosti 
- idr.

Slika 7: Znanstveno-

Vir: Bohanec 2006, 5.

vprašanjem, kako

Sestavljata ga vrsta bolj specializiranih znanstvenih 

ki so opisane v nadaljevanju.

3.1.1 Operacijske raziskave

Operacijske raziskave (angl. Operations Research) se ukvarjajo predvsem z modeliranjem in 

iskanjem optimalnih rešitev realnih Lieberman 2010). Gre 

predvsem z in verjetnostnih sistemov. Metode operacijskih 

strukturiranje in opis realnega problema v obliki 

i vsebuje bistvene elemente opazovanega sistema in omog
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iskanje optimalnih rešitev, preiskovanje možnih

postopkov za njihovo pridobivanje. kot jih navaja 

Bohanec (2006) so: linearno in nelinearno programiranje, mrežni optimizacijski modeli, 

- in markovsko modeliranje.

3.1.2

(Goodwin in Wright 2004) je metodologija, ki jo lahko opredelimo kot 

Uporablja se 

problemov. Gre za proces, ki poskuša probleme strukturirati in jih na manjše

enostavnejše podprobleme, ki so lažje obvladljivi. Podprobleme analiziramo

mehanizem, na podlagi katerega posamezne 

rezultate združimo med seboj. Pomemben dejavnik v procesu je kvaliteten nabor alternativ, z

možnostjo identifikacije posledic, znanje in

. V tem procesu pogosto gradimo razne modele za vrednotenje alternativ 

z uporabo tehnik, kot sta npr. SMART in AHP ter jih uporabljamo za analize in simulacije, 

kot sta npr. analiza »kaj- « in simulacija Monte Carlo. Najpogostejše tehnike modeliranja 

temeljijo Je pa 

potrebno poudariti, da ne gre zgolj za metodo, ki producira optimalno rešitev 

, kot opozarja Keeney (1982

dobro oz. pravilno.

3.1.3

(angl. Decision Support Systems – DSS) (Turban, Aronson in 

Liang 2005, 103–108) so , ki so namenjeni 

predvsem i pri reševanju delno strukturiranih in nestruktu

problemov. (posameznik ali skupina) mu pomagajo 

z izbiro in prikazom informaci olj kot 

3.2

Management obvladuje orga , ki jih delimo po zahtevnosti na 

rutinske oz. tiste, ki to niso (Bohanec 2006)

po v naprej predpisanih oz. znanih postopkih. 

na nižjih organizacijskih ravneh, predvsem na izvajalni – operativni ravni, delno pa tudi na 

i ravni.
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eva kreativnost, 

tvegani situaciji. V organizacijah so najvišjo vodstveno raven, 

kjer gre za t. i. strateške odlo 2006).

.

Glede na to, koliko udeležencev pa 

individualne in skupinske. 

posameznik, vendar pa Bohanec (2006) 

posameznikov, a imajo skupinskem 

posameznikov ali skupi

ima poleg dobrih plati,

,

za odl komunikacije, kar pomeni, da je 

skladno vedenje in dejstvo, da v kolikor je v skupini prisotna avtoriteta, da gre za t. i. slepo 

poslušnost avtoriteti (Milgram 1965; Robbins 1991, 32–34).

redno ali pa tudi vzporedno. Pri tem je pomemben vrstni red odl

Za modeliranje takšnih 

3.2.1 v organizaciji

anagementa ede na organizacijsko raven in vpliv v naslednje tri 

skupine (Bohanec 2006; ; Biloslavo 2008):

: v prvi vrsti gre za vplivajo na celotno

organizacijo na daljši rok. se je potrebno 

in pravilno

miselne metode. Sprejemajo se na najvišji vodstveni ravni organizacije.

vplivajo na del organizacije naj bi 

.

modelov in metod (Biloslavo 2008, 29–

30). Sprejemajo se na srednji upravljavski ravni organizacije.
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so vse tiste brez vpliva ali pa le z omejenim vplivom na delovanje 

R

na tej ravni 

predvsem discipliniran (prav tam). upravljavskih

ravneh organizacije.

Vodstveni mgmt

Srednji mgmt

Izvedbeni mgmt Operativna

Strateška

Organizacijsko-upravljalska raven organizacije in 

Nestrukturirani

S
tr
u
kt

u
ri
ra

n
i

Slika 8:

Vir: Prirejeno po Bohanec 2006, 34.

abor informacij, ob tem, da je 

, n

problemi manj strukturirani 

neposreden vpliv na poslovanje organizacije. Kot je bilo že omenjeno, gre pri strateškem 

navedenih razlogov 



28

3.2.2 e in informacije

Informacija ) oz. zmanjšuje negotovost pri iskanju 

odgovorov na zastavljena vprašanja (Jankowicz 1995, 143). Da pa se lahko pravilno 

pomembno, da so ustrezne, vsebinsko primerne glede 

na r

ni nujno imeti vseh informacij, pomembno pa je, da vemo 

tev (Setnikar 2008, 23). Raven zadostnosti informacij, na podlagi katerih se lahko 

Turk -Novak (1997, 33, po

informacijsko raven, ki je razmerje med razpoložljivimi in potrebnimi informacijami. Z njo

ocenjujemo raven 

v organizaciji

(Bohanec 2006). V preglednici 1 so prikazane 

lastnosti informacij organizaciji.

Preglednica 1:

Lastnost informacije

visoka nizka

Podrobnost podrobna izpeljana (agregirana)

horizont sedanjost prihodnost

Pogostost uporabe pogosto redko

Viri notranji zunanji

Pogled ozek širok

Tip informacije kvantitativna kvalitativna

Vir: Bohanec 2006, 35.

3.3

Metode in tehnike s katerimi si lahko pomagamo pri ocenjevanju in izbiri alternativ Bohanec 

(2006) ra V prvi skupini alternative, ne da bi se spraševali o 

metode iz te skupine je metoda primerjave alternativ po parih, pri kateri je pomembno to, da 

celoto ob tem, da po dve in dve alternativi primerjamo med seboj. Rezultat metode je 

relativno razmerje med posameznimi alternativami. Metoda 

nadaljevanju.
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Druga skupina metod vrednoti alternative na osnovi ene same lastnosti, vendar upošteva tudi 

negotovosti. Vrednost alternative v tem primeru ni odvisna samo od naših o

tudi od dejavnikov, na katere ne moremo vplivati. Med primeri metod iz te skupine naj 

omenimo dve, in sicer metodo za od , kjer ne poznamo 

verjetnosti izidov in metodo , ki je uporabna, ko znamo vsaj približno

napovedati verjetnost izidov.

podlagi katerih lahko izberemo najboljšo alternativo. Pri tem je potrebno poudariti, da 

omeniti Hurwiczev kriterij, ki nam podaja vrednost in vrstni red alternativ v odvisnosti od 

vrednosti parametra – - , ki ima vrednosti med 0 (izbira 

najboljše alternative pri predpostavkah najslabšega izida – kriterij pesimista) in 1 (izbira 

najboljše alternative pri predpostavkah najboljšega izida – kriterij optimista), Laplaceov 

alternative po vseh izidih, in Savageev kriterij, pri 

, izmed katerih nato izberemo alternativo z 

najmanjšim obžalovanjem. 

ki nam ponuja najboljšo alternativo. Pri odlo s tveganjem lahko uporabimo kriterij 

z upoštevanjem 

verjetnosti vseh izidov. V okviru druge skupine velja omeniti tudi , vrsta 

e

oz. 

kriterijev

in na osnovi te izberemo najboljšo. Obstajajo metode, ki so v razponu od preprostejših pa vse

kriterijskega modeliranja.

3.4

vrednotimo alternative ne da bi se spraševali o njihovih lastnostih 

ali pa na osnovi le ene lastnosti, so redke

in lastnosti alternativ. Lastnosti oz. spremenljivke, ki jih opazujemo pri alternativah 

predstavljajo parametre na podlagi katerih alternative vrednotimo, zato lahko v tem primeru 

(angl. Multi-Criteria Decision Making). V procesu 

alternativa (Triantaphyllou

idr. 1998, 175–186).

Gre za priznano metodo, ki je po uporabi precej razširje

znanost, tehnologija, ekonomija, management idr.



30

ga -Romero 2000) segajo v obdobje po 

koncu druge svetovne vojne, ko je Koopmans leta 1951 objavil koncepta t. i. vektorja

koristnosti Razvoj je šel nadalje v smeri reševanja 

in Tucker

1951; Klahr 1958; Dantzig 1963 in mnogi drugi). t prejšnjega 

v

na Kolumbijski univerzi (University of Columbia) v južni Karolini, ZDA.

Pomemben nadaljnj

Slovenca Ivan Bratko in Vladislav 

pojavljajo pri samem izboru, nismo v stanju izbrati najboljše alternative.

nas

tisto, ki najbolj ustreza postavljenim kriterijem ( , ). 

nadalje navaja, da je potrebno u

3.4.1

emu , ki so bolj ali manj zahtevne. 

Analizo prednosti in slabosti alternativ in 

metodo PMI (Plus/Minus/Implication), ki obe temeljita na analizi dobrih in slabih lastnosti 

alternativ. Problem pri prvi kriteriji so opisni in poljubni 

tako, da je še najbolj uporabna za opisovanje in tehtanje lastnosti alternativ in primerjav med 

njimi. Metoda PMI pa prednostim (Plus) in slabostim (Minus) alternativ doda še tretjo 

dimenzijo – posledice (Implicat otna subjektivnost, zato je 

potrebno rezultate jemati zadržanosti. Obe omenjeni metodi sta primerni za 

lom alternativ in 

kriterijev (od 1 do 5).

Zahtevnejše metode poleg opazovanja in o tudi 

vrednotenje alternativ po posameznih parametrih. To pomeni, da vsakemu parametru 

enosti te alternative glede na ta 

parameter. Nato kjer pa je potrebno 

upoštevati tudi stopnjo pomembnosti posameznih parametrov v

enako pomembni, kar pomeni, da imajo pomembnejši parametri 

višjo preferenco oz. težo v primerjavi z manj pomembnimi. Pri tem gre kot poudarja Bohanec 
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(2006, 88) za metode, pri katerih 

znih parametrih in iz teh delnih ocen nato s postopkom 

oceno alternativ. Višja kot 

boljša je alternativa. Na tej osnovi lahko torej izberemo najboljšo alternativo ali pa alternative 

rangiramo od najboljše do najslabše.

zahtevnih metod, je, da

(Saaty 1991, 1994; Ishizaka in Lusti 2004). V skupino zahtevnejših 

angl. Multiattribute 

Value Utility Theory), metodo SMART (angl. Simplified Multi-Attribute Rating Technique)

in metodo AHP, metodo esa (angl. Analityc Hierarchy 

Process), ki se od prej omenjenih metod razlikuje po vrsti uporabljenih merskih lestvic, 

metodah, ki jih uporabljamo za izražanje sodb o pomembnosti kriterijev in za izražanje 

Podrobneje 

je metoda AHP predstavljena v nadaljevanju.

3.4.2

parametrski model vrednotenja je sestavljen iz naslednjih 

elementov (Bohanec 2006):

Parametri: lastnosti oz. spremenljivke, ki jih opazujemo pri alternativah.

Merske lestvice: vsakemu parametru do j. zalogo vrednosti, s 

katero ocenjujemo oz. merimo alternative pri 

mersko lestvico, imenujemo atribut ali merilo.

Funkcije združevanja: predpis, ki pove, kako združujemo delne ocene alternativ, ki 

nastopajo 

, s ciljem, da pridemo do 

dovolj preprostih in merljivih osnovnih parametrov, vzpostavimo vojsko strukturo 

parametrov (Saaty 1994; Ishizaka in 

Lusti 2004; Brunelli 2015).

splošnem sestavljen iz treh komponent. Vhod v model predstavljajo parametri (kriteriji, 

atributi) xi. , in ki 

opredeljujejo kvaliteto alternativ. Funkcija koristnosti F je predpis, na podlagi katerega se 

vrednosti posameznih parametrov preslikajo v spremenljivko Y, ki pomeni ali 

kot jo Alternative opišemo po osnovnih 



32

parametrih z vrednostmi ai.

vsake alternative. Alternativa, ki dobi najvišjo oceno, je praviloma najboljša (Bohanec in 

1995) pojmujeta kot ega zbiranja 

in urejanja znanja, v okviru katerega moramo zagotoviti dovolj informacij na podlagi katerih 

Nadalje navajata (prav tam), da proces praviloma 

poteka po fazah, ki so navedene v nadaljevanju, zaporedoma, lahko pa se med seboj tudi 

prepletajo ali ponavljajo:

,

identifikacija in strukturiranje kriterijev,

definicija funkcij koristnosti,

opis alternativ,

vrednotenje in analiza alternativ.

Identifikacija : Je rezultat spoznanja, da imamo opravka z 

m problemom, ki je dovolj kompleksen

oblikujemo in opredeli cilje ter

zahteve. Jedro skupine so 

zahtevnejših 

eksperte, ki imajo poglobljeno znanje o dani problematiki in lahko svetujejo pri 

ob

– metodologa, ki vitost in 

usklajenost dela skupine ter skrbi za ustrezno metodološko in 

nja;

Identifikacija kriterijev: parametre oz. kriterije, na podlagi katerih bomo

ocenjevali alternative Prvo vprašanje, ki se 

koliko parametrov naj vsebuje model, da nam bo podal verodostojen rezultat. Vse to je 

, tveni 

(2006, 

102) polnost

parametrov. Nabor parametrov naj bi bil poln takrat, ko dodajanje novih parametrov ne vpliva 

(Györkös 1998).
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enako oz. v isti smeri. Pomembno je tudi, da so parametri izbrani tako, da jih je možno 

izmeriti ali izraziti pri vseh alternativah z n

da ustrezajo kot navaja Györkös (1998) naslednjim lastnostim: popolnost, operativnost,

razstavljivost, neredundantnost in minimalnost.

Popolnost parametrov oz. kriterijev je izpolnjena takrat, ko so vklju

o dodajanje novih kriterijev 

Operativnost 

da moramo za vsako alternativo iz množice alternativ {V} dobiti vrednost kriterijev iz 

množice {U}, katere elementi so zaloge vrednosti posameznih kriterijev. Vrednost je lahko 

ena sama, lahko pa je verjetnostna porazdelitev ali pripadnostna porazdelitev v smislu mehkih 

množic. deva tudi nadaljnjo izra

Razstavljivost

smislu poenostavljenega izražanja, kar pomeni, da težko merljiv kriterij izrazimo z dvema 

lažje merljivima.

Neredundantnost

To je v praksi s

predvideva, da ne obstaja drug opisno popoln nabor kriterijev enakega 

problema z manjšim številom kriterijev.

Postopek identifikacije kriterijev najprej sami ali v skupini 

oblikujemo nestrukturiran seznam kriterijev

medsebojne odvisnosti in vsebinske povezave.

Kriterije strukturiramo na osnovi njihove medsebojne odvisnosti in vsebinskih povezav. 

problema. Primer tri-nivojske hierarhije je prikazan na sliki 9.



34

Y

 x1 x2 x3 x4 xi

a1 a2

...

...

Funkcija koristnosti
F(x1, x2, x3, x4,…, xi)

Slika 9: -nivojsko hierarhijo

Vir: Prirejeno po Saaty 1994, 95.

pridemo do preprostih podproblemov, ki jih lahko izrazimo z osnovnimi parametri. Za 

hierarh ko so elementi v nivoju v celoti opredeljeni z elementi 

višjega nivoja (Saaty 1994, 96).

10. Razvejanost in

število nivojev v hierarhiji je odvisna od kompleksnosti problema.

Y

Kriterij x1 Kriterij x2 Kriterij x3 Kriterij xi

Alternativa a1 Alternativa a2 Alternativa ai

...

...

Kriterij x11 Kriterij x1i
... Kriterij x31 Kriterij x3i

... Kriterij xi1 Kriterij x1i
...

Kriterij x4

F(x11,…, x1i) F(x31,…, x3i) F(xi1,…, xii)

F(x1, x2, x3, x4,…, xi)

Kriterij x311 Kriterij x31i
...

F(x311,…, x31i)

Alternativa a4Alternativa a3

Podproblem 1. nivo

Podproblem 2. nivo

Podproblem 3. nivo

Alternative

Slika 10: Drevo kriterijev
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Parametre, ki nastopajo v strukturi modela delimo na osnovne in izpeljane (Bohanec 2006). 

tavljajo vhodne parametre modela vrednotenja. Preostali parametri so 

glavni izhodni parameter in predstavlja rezult (slika 10).

zavzamejo pri vrednotenju, ter morebitne druge lastnosti (naprimer urejenost) (Bohanec in 

.

Definicija funkcij koristnosti: Ko je 

potrebno definirati funkcije koristnosti, ki opredeljujejo vpliv nižjenivojskih kriterijev na tiste, 

alternativ.

Funkcija koristnosti F je predpis po katerem se vrednosti posameznih kriterijev iz nižjega 

nivoja venega drevesa združujejo Y na najvišjem nivoju, ki ponazarja 

koristnost alternative. Torej, ko vrednotimo alternative od vhodnih parametrov, ki 

predstavljajo najnižji nivo v strukturi, proti korenu strukture, preslikamo vrednosti vhodnih 

parametrov v preference, ki so izražene kot stopnje zaželenosti oz. koristnosti alternativ, 

izražene po posameznih parametrih

koristnosti:

  ( ) > ( ) … (1)

kjer je,

 ,    kriterij alternative  je boljši kot kriterij

                                                                     alternative  ,

funkcija koristnosti –  ( )           izmeri stopnjo zaželenosti/prioritete kriterija .

  potem je tudi funkcija koristnosti ( )

( ). Rajk navajata, da mora biti funkcija koristnosti vsebinsko 

ustrezna in operativna. 

vrednost alternativi, ki je boljša, operativnost pa pome

Funkcije koristnosti v skladu s vrednosti alternativ pri 

rjetnostne 

porazdelitve izidov (Bohanec 2006, 222).
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je odvisna od uporabljene metode. Najpogosteje 

ekoliko z

uporabo, kot so npr. funkcije zvezne logike, funkciji minimuma in maksimuma, 

multiplikacijske funkcije (uravnoteženi produkt), funkcije na osnovi Bayesovega pravila ali 

meh idr. (Bohanec in 1995).

Pri modeliranju zahtevnejših a

problemskega modela potrebno oblikovati in definirati tudi vstopne funkcije, ki prevedejo 

dejanske vrednosti parametra x v preferenco P oz. v stopnjo zaželenosti v okviru obravnavane 

, Oblak in Zadnik Stirn prevedemo e vrednosti 

vhodnih kriterijev nadaljnjo obdelavo podatkov v modelu 

(B

Opis alternativ: Vsako alternativo opišemo z vrednostmi osnovnih kriterijev, to je tistih, ki 

ležijo na listih drevesa kriterijev, ki jih izrazimo eksaktno s splošno veljavno mersko lestvico,

v kolikor le-ta obstaja, v nasprotnem preferenco izrazimo neposredno, npr. v , kjer pa 

gre bolj ali manj za subjektivno oceno. Do tega opisa nas vodi bolj ali manj zahtevno 

alternativ in zbiranje podatkov o njih.

pomanjklji Nekatere metode 

ali verjetnostnih porazdelitev (prav tam).

Vrednotenje in analiza alternativ: Vrednotenje alternativ

alternativ na osnovi njihovega opisa po osnovnih kriterijih (prav tam). Vrednotenje poteka 

"od spodaj navzgor" v skladu s strukturo kriterijev in funkcijami koristnosti. Alternativa, ki 

dobi najvišjo oceno, je praviloma najboljša. Ker nikov, 

kjer lahko pride tudi do napak, kot je npr. pomanjkanje informacij 

(Wright 1984) ali pa celo nepoznavanje problematike, in ker 

poda celovite slike o posamezni alternativi, je potrebno ocene alternativ dodatno še analizirati, 

odgovoriti na naslednja vprašanja ( :

Kako - na osnovi katerih vrednosti kriterijev in katerih 

funkcij? So vrednosti kriterijev in uporabljene funkcije koristnosti ustrezni?

Kateri kriteriji so najbolj prispevali k takšni oceni?

Katere so bistvene prednosti in pomanjkljivosti posamezne alternative?

Kakšna je o

alternative

bistveno poslabšanje ocen alternativ?

alternative bistveno razlikujejo med seboj?
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Šele z odgovori na ta vprašanja pridemo do celovite slike o alternativah in s tem do 

so nam 

tovrstne analize bistveno olajšajo.

3.5 Metoda

Metoda ali kratko AHP, ki jo je leta 1994 razvil Thomas L. 

Saaty, uporablja koncept hierarhije parametrov. Komponent modela ne zajema neposredno, 

dni parametrov po parih. Uteži, ki nastopajo v modelu 

mo parametre, vsakega z vsakim, za vsak 

posamezni nivo modela. Podobno je pri zajemanju osnovnih koristnosti alternativ, ki jih 

Pri obeh vrstah primerjav definiramo 

matriko primerjav, v k od 1 do 9 definiramo pomembnost 

parametrov oz. alternativ v odvisnosti enega v primerjavi z drugim. V ta namen uporabimo 

Saatyjevo lestvico relativnih primerjav, ki jo prikazuje preglednica 2.

Preglednica 2: Lestvica relativnih primerjav

Intenzivnost 

pomembnosti

aij

Definicija Razlaga

1 Enaka pomembnost Kriterij i in j sta enako pomembna

2 Rahla

3 Šibka razlika pomembnosti Kriterij i je nekoliko pomembnejši od 

kriterija j

4 Srednja

5 Velika razlika pomembnosti Kriterij i je veliko pomembnejši od 

kriterija j

6 Zelo velika

7 Kriterij i

kriterija j

8

9 Absolutna razlika pomembnosti Kriterij i je absolutno pomembnejši od 

kriterija j

intenzivnosti pomembnosti pomeni, da 

je kriterij j pomembnejši od kriterija i

za toliko, kolikor je vrednost 

imenovalca 1/ aij.

Vir: Saaty 1994, 73.
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primerjav, ki jo imenujemo matrika . Vsakemu kriteriju  iz množice kriterijev 

{ , , , … , } priredimo utež . Razmerje uteži kriterijev  in zapišemo kot 

intenzivnost pomembnosti .

= … (2)

Matrika = ( = 1, 2, … , , = 1, 2, … , ) parametrov.

Z vpisom ocenjenih vrednosti v matriko dobimo matriko parnih primerjav  , Oblak 

in Zadnik Stirn 2003).

=

   … …  

     … …    

                             

     … …  

                             

     … …   

=

   

 
  

 
…  

 
…   
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…  
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… (3)

Matrika parnih primerjav 

= … (4)

K matriki (Zadnik Stirn 2003):

det ( ) = 0 … (5)

nsistentnost matrike primerjav. 

oceno, v kolikšni meri so parne primerjave med seboj skladne (Bohanec 2006). 

zakonitosti tranzitivnosti, ki 

pravi, da v kolikor je parameter A trikrat bolj pomemben od B, in v kolikor je B trikrat bolj 

pomemben od C, je ocena konsistentna, v kolikor je A devetkrat bolj pomemben od C.

je max = , kjer je razsežnost matrike . Uteži

vsake od alternativ , = 1, 2 … , , ki pripada lastni 

vrednosti max = (Zadnik Stirn 2003):
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(  ) = 0 … (6)

kjer je

= 1 ;  = 1, 2 … , … (7)

Ocene relativnih pomembnosti so konsistentne kadar velja: = , , ,   {1, … , }

in kadar je max   matrike enaka . ):

 =        =       =      … (8)

=   

 
in zaradi  =   dobimo pri 

konsistentnih ocenah relativnih pomembnosti ( max = ) uteži (Zadnik Stirn 2003):

 =   … (9) 

Kadar ocene relativnih pomembnosti niso konsistentne ( max ), kar se dogaja v praksi, se 

uteži  ali max

 = max      =  
max 

          max =
 

   … (10)

Merilo konsistence je razlika ( max ). Izraža se z indeksom konsistence CI, ki ga 

ty 1994):

CI = ( max )/( 1) … (11)

Indeks konsistence nato primerjamo z indeksom konsistence RI (Winston 1994),

v preglednici 3:

Preglednica 3: RI

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RI 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,51

Vir: Winston 1994, 802.

RI dobimo eksperimentalno, enakih 

dimenzij z uporabo lestvice 1/9, 1/8, …, 1, … lastnih 

vrednosti (Saaty 1994).
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Merilo neskladnosti ocen parnih primerjav CR predstavlja kvocient med CI in RI (Saaty 

1994):

CR = CI/RI. … (12)

V kolikor je CR < 0,10, je matrika parnih primerjav konsistentna in velja, da so ocene 

relativnih pomembnosti sprejemljive. CR 0,10, je potrebno ocene popraviti, sicer 

Saaty 1994;

Ishizaka in Labib 2009). CI in stopnja konsistence CR, tem 

, 64).

razmeroma

namenske , kot so npr. komercialni program Expert Choice (Ishizaka in 

Labib 2009) , kot 

so npr. HIPRE (Web-HIPRE), Winpre ali pa Criterium Decision Plus idr.

primerjav normiramo tako, da je njihova vsota 1. Rezultat je normirana matrika primerjav. Na 

.
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4 JSKI MODEL ZA VREDNOTENJE 

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 

obravnavamo v nadaljevanju sicer 

vrednotenja investicij v organizaciji, vendar pa smo se v

IT zgolj na investicije v informaci kjer v zadnjih 

letih v podjetju opažamo IT projektov. Razlogov za upad je 

eden izmed pomembnejših neustrezno in vrednotenje IT 

projektov. Da je en od pomembnih razlogov za upad IT projektov 

izostanek uporabe ustreznih orodij za upravljanje, vrednotenje, prioritizacijo in spremljanje 

ter nadzorovanje IT investicij, je ugotovil in argumentiral že Hochstrasser (1993) na podlagi 

lastnih spoznanj kot tudi spoznanj drugih.

Kot smo zapisali v predhodnem poglavju 2 so investicijska sredstva v praksi 

in vrednotenje investicij. Ker se v 

iniciativ/predlogov razpoložljivih sredstev, je 

bo l, da se tiste projekte, ki 

/korist za podjetje in katere je, glede na razpoložljive vire, tudi dejansko

možno realizirati.

investicij v okviru priprave je 

faze: identifikacija potreb/predlogov, analiziranje potreb/predlogov, vrednotenje in 

in sta letni in 

– projekte 

in razvojne naloge. da si faze sledijo v predpisanem 

za izvedbo posameznih faz, saj 

lahko in kvaliteto investicijskega . Pri 

vsem tem pa je zelo pomembno, da imamo v uporabi ustrezen model vrednotenja razvojnih 

iniciativ – predlogov IT projektov, jih celovito 

ovrednotimo in razvrstimo po prioriteti.

Kot je bilo že omenjeno v uvodu naloge, je vrednotenje predlogov projektov in razvrš le-

teh po prioriteti zahteven postopek. potrebno 

dobro poznavaje vsebine predlaganih projektov, poslovne strategije in poslovanja,

tradicionalnih IT projektov, obenem pa tudi poznavanje metod in modela, katerega 

predloge vrednotimo in razvrstimo po prioriteti. Temu lahko pritrdijo mnogi teoretiki (Powell 

1992; Ballantine, Levy in Powell 1998; Irani 2002) in že omenjeni Wessels (2003) in Chou, 

Chou in Tzeng (2005), ki so v ta namen metode, kako vrednotiti 

investicije v IT. , Stix in Reiner (2004) 
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, od tradicionalnih ekonomskih do integriranih metod, ki 

poleg tudi tehnološki, uporabniški, procesni in strateški vidik.

Nekatere med njimi sta Stix in Reiner tudi klasificirala, kot je to prikazano na sliki 11.

Krisper in drugi (2 jo metode v štiri skupine:

1. Ekonomske metode

angl. Payback Period15).

Donosnost naložbe (angl. Return on Investment – ROI16).

Neto sedanja vrednost (angl. Net Present Value – NPV17).

Notranja stopnja donosa (angl. Internal Rate of Return – IRR18).

Analiza stroškov in koristi (angl. Cost/Benefit Analysis – CBA).

2. Strateške metode

st (angl. Competitive Advantage).

angl. Technical Importance).

3.

odprte tehnike (angl. Computer Based Techniques).

Analiza tveganja/vrednosti (angl. Risk/Value Analysis).

4. Integrirane metode (hibridne) 

Ekonomika informatike (angl. Information Economics).

Uravnoteženi sistem kazalnikov (angl. Balanced Scorecard).

Obstajajo sicer še druge možne delitve, npr. delitev, ki jo navaja Van Grembergen (2001, 78–

93):

(angl. Payback Period, ROI, NPV, IRR),

kvocientne (angl. Return on Management, IT Assessment),

(angl. Information Economics, Balanced Scorecard, SIESTA),

portfeljske metode (angl. Bedell`s method, Investment Portfolio, Investment Mapping).

15

16
Koeficient donosnosti naložbe je najbolj znano in najpogosteje uporabljano ekonomsko sodilo za ocenjevanje 

naložb.
17

Metoda neto sedanje vrednosti upošteva spremem
18
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Slika 11: Klasifikacija metod za vrednotenje IT projektov

Vir: Stix in Rainer 2004, po Brandon 2006.

Imajo pa vse metode težavo v tem, da je

zelo težko izraziti s številkami. Še posebej to velja za naložbe v nove sodobne tehnološke 

rešitve. ormatike ne izha

dr. 2003). Naslednja težava pri 

investicijah v IT

dejavnikov dejanski stroški n , kot navajata glede na 

izkušnje Hochstrasser (1993) in Strassmann (1990) med 30 % – 50 %. Procentualno se 

presežek dejanskih izpred 30 let do danes ni bistveno znižal, saj se 

po raziskavi svetovalnega podjetja Gartner v letu 2011 še vedno giblje pri okoli 33 % (Gartner 

2011). Po podatkih podjetja Gartner (2012), je presežek dejanskih 

(angl. Cost Variance) še vedno en izmed glavnih vzrokov za neuspešno 

projektov (podatek velja za aplikativne IT projekte).

Krisper in drugi (prav tam) investicijske stroške v IT delijo na neposredne (oprema, 

izobraževanje, vzdrževanje, ipd.) in posredne (stroški ljudi in organizacijski stroški), ki pa se 

jih pogosto niti ne zavedamo. Posredni stroški ljudi in organizacijski stroški, kot trdi 

Hochstrasser (1994), lahko tudi do štirikrat presegajo neposredne stroške investicije. Ti se 

predhodne 

li skrivanja nekaterih dejstev s strani izvajalca projekta.

neopredmetene. Predvsem za strateške koristi velja, da so neopredmetene in jih je težko 

, kar pomeni, da jih težko izmerimo s tradicionalnimi ekonomskimi metodami 

(prav tam). Zato Krisper in drugi (prav tam) predlagajo, da se v ta namen uporabi metoda 

Ekonomika informatike (angl. Information Economics), kjer posamezne kategorije 

od 0 do 5. Pri kategorijah vrednosti 0 pomeni, da ni 

prispevka in 5, da je velik prispevek. Pri kategorijah tveganja 0 pomeni, da ni tveganja,
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medtem ko 5 pomeni veliko tveganje. se med seboj razlikujejo po pomenu

in koristi, zato jim evek vseh uteženih ocen iz kategorij 

vrednosti, od katerega odštejemo ut

sestavljena iz ocene razširjene donosnosti naložbe, ocene vrednosti in tveganj organizacijske 

domene in ocene vrednosti in tveganj informacijske domene. Metodo so razvili  Parkerjeva,

Benson in Trainor (1988), Parkerjeva pa jo je kasneje še dopolnila. Metodo je možno glede 

kategorij prilagoditi lastnim potrebam, njena vrednost pa je v tem, da so ocene podane s strani 

– uporabnikov, ki ocenijo le vrednosti in tveganja organizacijske domene in

informatikov, ki ocenijo le vrednosti in tveganja informacijske domene.

Preglednica 4: Dopolnjena metoda Ekonomika informatike

TRADICIONALNI ROI (+)

+ povezovanje vrednosti (+)

+ pospešitev vrednosti (+)

+ prestrukturiranje vrednosti (+)

+ inovativost (+)

= RAZŠIRJEN ROI + ORGANIZACIJSKA VREDNOST + INFORMACIJSKA VREDNOST

Vrednost Strateško ujemanje (+) Strateška IT arhitektura (+)

(+)

(+)

Informacije za upravljanje (+)

Storitve in kakovost (+)

Kakovost okolja (+)

(+)

(+)

Prilagajanje izdelkov kupcem (+)

Tveganje Tveganje poslovne strategije (-) Tveganje strategije informatike (-)

Organizacjsko tveganje (-) Definiranje negotovosti (-)

(-)

Tveganje IT storitev (-)

= VREDNOST

Vir: EMRIS – Plan razvoja IS (Krisper idr. 2003).

dopolnjena metoda Ekonomika informatike ne 

upoštevati tudi dejstvo, da so projekti med seboj tudi soodvisni, 

kar pomeni, da je za uspešno izvedbo enega projekta predpogoj predhodna uspešna izvedba 

drugega projekta. To potrjuje tudi metodološki razvoj, ki je šel dalje v smeri, da se ne vrednoti 

zgol elno pri 

vrednotenju upoštevati kar se da širok nabor kriterijev, ki vplivajo na poslovanje in koristi.

V ta namen je sicer že od leta 1992 v uporabi metoda portfelja investicij (angl. Investment 

Portfolio), ki sta jo razvila Berghout in Meertens, na podlagi katere se ovrednoti koristnost 
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posameznih investicijskih alternativ oz. se vsaki prioriteta. V okviru te metode ocena 

alternative temelji na oceni že omenjenih kriterijev: prispevka k organizacijski domeni in 

prispevka k informacijski domeni, poleg teh dveh pa se oceni še posledice 

alternative z uporabo metode neto sedanje vrednosti. Avtorja navajata, da se prispevek k 

organizacijski

izboljšavo izdelkov in storitev, medtem ko prispevek k informacijski domeni ocenimo s 

kriteriji, kot so: skladnost s tehnološkimi standardi, sprejemljivost tehnologije na trgu in

stalnost dobaviteljev (Renkema in Berghout 1995).

Poleg zgoraj omenjene metode velja omeniti še metodo uravnoteženih kazalnikov (angl.

Balanced Scorecard – BSC), ki sta jo leta 1992 razvila Kaplan in Norton, ki sicer ni 

namenjena oceni koristnosti posameznih investicij – ocenitvi napredka 

opazovanega organizacijskega sistema s štirih vidikov in vrednostni vidik, vidik 

notranjih procesov, vidik, ki je usmerjen k uporabnikom in vidik inovativnosti, znanja in 

a znotraj organizacije. Vrednost metode BSC je v tem, da v nasprotju s tradicionalnim 

sistemom kazalnikov, kjer se upošteva predvsem finan

organizacije lnike drugih 

vidikov, .

spremljanje in prilagajanje strategije (Kaplan in Norton 2000). Dodatni trije vidiki (poleg 

vodili proti zastavljenim strateškim ciljem z zagotavljanjem ravnovesja med vsemi štirimi 

vidiki (Krisper idr. 2003, 7; Janeš 2014). Metoda BSC tudi prednostno 

kar zagotavlja podporo (Janeš 

2014).

Pravilna ocena koristnosti posameznih projektov je izrednega pomena za uspešnost 

organizacije v prihodnosti, pravilna pa je lahko le v primeru, da pri oceni zaobjamemo vse 

e . S ciljem, da temu zadostimo smo i

oblikovati metodologijo in na podlagi le-

model za vrednotenje IT projektov, prilagojen lastnim potrebam in zahtevam.

4.1 Metodologija izdelave modela

Na voljo je veliko metod in konceptov na podlagi katerih je možno oblikovati lastni

model za vrednotenje IT projektov. Naše vodilo je bilo izdelati za uporabo enostaven in 

ter prilagodljiv model, je možno celovito in 

bolj objektivno oceniti koristi posameznih IT projektov ter jih na podlagi ovrednotene koristi

tudi razvrstiti po prioriteti. Do neke mere naj bi objektivnost ocen zagotovljal že sam model,
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celovitost in ustreznost ocen pa bi zagotovili s tem, da 

vidikov ; v našem primeru 

vidike: zakonodajni vidik (predpisi in zahteve), strateški 

v zmožnost izvedbe. Poleg tega naj bi bil model 

pregleden, enostaven za uporabo, prilagodljiv, 

podpreti razširjene programske opreme, kot je npr. MS 

Excel). Se je pa pri tem potrebno zavedati tudi tega, da 

še ne predstavl pa 

osnovo . To so v svojih raziskavah trdili že Irani (2002) in 

Chou, Chou in Tzeng (2005), s tem pa se strinjajo tudi nekateri priznani strokovnjaki zadnjih 

nekaj let ja s projekti in IT storitvami, kot naprimer Fitzgeraldova (2009).

smo zaradi

kompleksnosti – prioriteto IT 

projekta , uporabili metodo 

. za kompleksen 

smo

imo vse do 

2004). V našem primeru smo 

se v skladu , ob tem, da 

zadostimo vsem drevesa kriterijev, , tudi po zgledu dobrih 

praks, za metodološki koncept »treh stebrov« (angl. Three-Pillar-Concept).

problem je – stebre. Na tak 

, kjer je na najvišjem nivoju o – prioriteta 

IT projekta, pod njim pa v skladu s hierarhijo na treh nivojih kriteriji oz. podproblemi.

so osnovni parametri oz. kriteriji.

Potem, ko izberemo kriterije in jih mo, je naslednji korak definirati funkcije 

koristnosti,

osnovnih spremenljivkah modela – kriterijih združujemo v vrednosti nadrednih kriterijev

(Bohanec 2006, 222). Ko vrednotimo alternative od osnovnih kriterijev, ki predstavljajo 

najnižji nivo v strukturi, proti korenu strukture, preslikamo vrednosti osnovnih kriterijev v

preference, ki so izražene kot stopnje zaželenosti oz. koristnosti alternativ, izražene po 

posameznih kriterijih. To pomeni, .

Prvi steber nabor izbranih parametrov, s katerimi opišemo lastnosti alternativ, 

vrednosti iz zaloge vrednosti, nakar jih, v okviru drugega stebra, z

uporabo funkcij združevanja (koristnosti) združimo v delne ocene alternativ. V okviru tretjega 

stebra z združevanjem delnih ocen

Da gre dejansko za uveljavljeno in

preverjeno metodo, potrjuje uporaba te metode v uglednih institucijah, kot so npr. Evropska 
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centralna banka, Belgijska centralna banka in Eurocontrol ter vodilne druge multinacionalke: 

UCB Pharma, Solvay, Orange Telecom, Arcelor, Total, SNCF, Air France-KLM idr.

– prioriteto IT projekta, najprej razdelili na štiri 

prioritetne kriterije: predpisi in zahteve (zakonodajni vidik), strateško zanimiva investicija 

(strateški vidik), celovita zmožnost izvedbe (izvedbeni vidik) in stroški investicije

smo se zavedali, da se IT investicije že v osnovi razlikujejo od ostalih kapitalskih investicij.

V e delovnih in 

(Krisper idr. 2003). To vrednost je 

v bistvu za 

tradicionalnih ekonomskih metod

(prav tam). Ker smo v 

sredstev pa je tudi eden od kriterijev uspešnosti poslovanja v podjetju, smo se pri oceni 

Total Cost of Ownership - TCO) investicij. Rosacker in Olson (2008) ugotavljata, da ima 

a

smo v modelu uporabili skupno oceno stroškov kot kriterij za vrednotenje IT projektov.

Vsakega od kriterijev smo nadalje razgradili na lažje obvladljive podprobleme - podkriterije, 

ki jih na najnižjem nivoju (tretji nivo) modela lahko izrazimo z osnovnimi parametri. Pri 

oblikovanju drevesa kriterijev predpisujejo 

, ki so opisana v podpoglavju 3.4.2.1, kot so medsebojne odvisnosti in 

ativnosti, neredundantnosti in minimalnosti. 

kriterijev je predstavljeno na sliki 12.
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Slika 12: IT projekta/naloge

Prvi steber: (najnižji nivo modela) temelji na naboru merljivih/operativnih osnovnih 

parametrov (P) oz. kriterijev, ki smo jih izpeljali iz nadrednih kriterijev. Osnovni kriteriji 

predstavljajo vhodne parametre modela. Model vsebuje 15 vhodnih parametrov, ki so 

opredeljeni z vprašanji, katerim priredimo v nap

(preglednica 5). Parametri opredelijo projekt/razvojno nalogo glede poslanstva in skladnosti s 

strategijo ter zakonodajo, zmožnostjo izvedbe, tehnoloških in drugih zahtev, tveganj, stroškov 

in koristi. 
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Preglednica 5: Nabor uporabljenih parametrov v modelu

Parameter (kriterij) Definicija

P1-2 – Predpisane zahteve Kateri predpisi ali zahteve predpisujejo izvedbo 
projekta/razvojne naloge?

P3 – Predpogoj za druge projekte/razvojne 
naloge projekte/razvojne naloge iz portfelja projekta/razvojne naloge?

P4 – Skladnost s poslovno strategijo (se vklaplja 
v) s strategijo

P5 – Tveganje iz naslova ne-realizacije Kakšen je vpliv na finance, na poslovanje, na ugled, v kolikor 

P6 – Tveganje iz naslova realizacije Kakšno tveganje za poslovanje predstavlja realizacija 

predvidenem življenjskem obdobju rešitve, odvisnost od tretjih 
oseb/ponudnikov/drugih produktov, ipd)?

P7 – Skladnost z arhitekturo IS itev v skladu z 
arhitekturo IS?

P8 – Dodana vrednost Kolikšna je dodana vrednost (v smislu kvalitativne koristi in 
ugleda) proje organizacijo?

P9 – Preoblikovanje poslovnega 
procesa/poslovna inovativnost 

inovativnosti prinaša? 

P10 – Jasnost poslovnega problema Kako jasen (razumljiv) je poslovni primer?

P11 – Trajanje projekta/razvojne naloge ojekta (od formalne 
potrditve 

P12 – Zrelost/preizkušenost/uveljavljenost 
           uporabljene tehnologije  

Kako uveljavljena oz. preizkušena je tehnologija, ki je 
predvidena v okviru zastavljene rešitve?

P13 – Poslovne zmožnosti za izvedbo Kakšne so zmožnosti, da realizira, 
ko tudi uporabljati? 

P14 – IT zmožnosti za izvedbo Kakšne so zmožnosti IT za izvedbo projekta in za operativno 

P15 – Skupni stroški (PLC19 + stroški 
           lastništva do 5 let)

Kolikšni so ocenjeni skupni stroški20

rešitve, ter stroški lastništva za 
uporabe, v kolikor pride do realizacije rešitve (vzdrževanje, 

, ipd)? 

Parametre ovrednotimo z vrednostmi od 1 do 6. Zaloge vrednosti za parametre P1, P2 in P3 

so navedene v preglednici 6, vsi ostali parametri pa so podrobno obrazloženi v prilogi 4.

19 PLC – življenjski cikel projekta/razvojne naloge
20 Celotne stroške projekta opredelimo s popolno metodo vrednotenja, pri kateri v stroškovno ceno 
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Preglednica 6: Primer parametrov modela in njihove zaloge vrednosti

Parameter (kriterij) Zaloga vrednosti

P1 – Predpisane zahteve 6
5 : Zahteve vodstva 
4 : Zahteve vodstva 
3 : Zahteve skrbnika poslovnega procesa
2 : Zahteve uporabnikov
1 : Zahteve iz naslova izvajanja (operativne zahteve)

P2 – Poslovni proces se izvaja na
tehnološko zastareli - neustrezni
opremi

6
5 -

stanje
4 : Objavljena uradna informacija o koncu oz. prenehanju  podpore

3 : Najava/neuradna informacija o koncu oz. prenehanju podpore
opremi/rešitvi

2 : Utemelje rehodu na novo platformo (nižji
stroški, enostavnejše

1

P3 – Predpogoj za druge 
projekte/razvojne naloge

6 : Predpogoj za predpisane ("Must Do")  projekte/razvojne naloge 
z vnapre

5 : Predpogoj za predpisane ("Must Do") projekte/razvojne naloge
brez vnaprej

4 : Predpogoj za ostale projekte/razvojne naloge 
izvedbe

3 : Predpogoj za ostale projekte/r

2 : Predpogoj za odobrene projekte/razvojne naloge, ki pa se še
niso

1 : Ni predpogoj za kateri koli projekt/razvojne naloge

Drugi steber: predstavljajo sinteze (S) (delne ocene alternativ), ki jih dobimo z združevanjem
vhodnih parametrov funkcije združevanja. Shematsko je drugi steber 
predstavljen na sliki 13,

Parameter 1

Parameter 2

Parameter 3

Parameter n

Sinteza S1

Sinteza S2

Sinteza Sn

f(x)

Parameter (n-1)

.

.

. .
.
.

f(x)

f(x)

f'(x)

f'(x)

f''(x)

f''(x)

Slika 13: Drugi steber modela – sinteze vhodnih parametrov
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konkretne vrednosti drugega stebra pa so predstavljene v preglednici 7. Podkriteriji (S) v 

okviru drugega stebra so rezultat združevanja vhodnih parametrov (P) v skladu s 

funkcijami združevanj f(x). Tako velja, da poslovno ustreznost (S2) opredelimo

s skladnostjo s stategijo (P4) in tveganji iz naslova ne-realizacije (P5) ter tveganji iz naslova 

realizacije (P6), tehnološko ustreznost (S3) opredelimo s tehnološko arhitekturno ustreznostjo 

(P7) v odnosu z arhitekturo informacijskega sistema, poslovno priložnost 

(S4) dodano vrednostjo (P8) projekta/razvojne naloge in 

jasnostjo poslovnega problema (P10) in predvidenim trajanje izvedbe projekta/razvojne 

naloge (P11) ter zrelostjo izbrane rešitve (P12), zmožnosti za izvedbo (S6) opredelimo z

razpoložljivostjo virov, tako s strani poslovnih oddelkov – uporabnikov (P13) kot tudi 

izvajalcev iz IT oddelka (P14), na koncu pa ovrednotimo še skupne stroške (S7), ki so 

opredeljeni s stroški izvedbe projekta/razvojne naloge in stroški lastništva za obdobje petih

let. 

Poseben poudarek smo v modelu namenili podkriteriju splošne pogojenosti (S1), ki je odraz 

zahtev in predpisov (P1), ustreznosti opreme (P2) in pogojevanj soodvisnih 

projektov (P3) in ki pomembno vpliva tako na ugled kot tudi na poslovanje. To smo še 

dodatno projekta/razvojne naloge in temu prilagodili 

funkcijo združevanj.

prikazano na primeru:

- ko se izkaže, da je potrebno izvesti projekt/razvojno nalogo

direktiv, na podlagi novih ali pa zgolj spremenjenih predpisov ali pogodbenih obveznosti 

(vrednost P1 > 4),

- ko se izkaže, da tehnološka proizvajalca ali da obstaja 

opreme (vrednost P2 > 4),

- da je projekt predpogoj za predpisane projekte, ki jih moramo izvesti (vrednost P3 > 4),

V primeru, da so vrednosti vseh treh omenjenih vhodnih parametrov P1 – P3  4, se pri 

P3.
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Preglednica 7: Drugi steber modela – sinteze vhodnih parametrov

Sinteza Uteži v S Parameter (kriterij)

S1 Splošna pogojenost

75 % P1 P1 - Predpisane zahteve

75 % P2 P2 - Zastarelost/neustreznost opreme

25 % P3 P3 - Predpogoj za ostale projekte/RN

S2 Poslovna ustreznost

25 % P4 P4 -

59 % P5 P5 - Tveganje iz naslova ne-realizacije

16 % P6 P6 - Tveganje iz naslova realizacije 

S3 Tehnološka ustreznost 100 % P7 P7 - Skladnost z arhitekturo IS

S4 Poslovna priložnost 
50 % P8 P8 - Dodana vrednost 

50 % P9 P9 - Preoblikovanje poslovnega procesa/poslovna inovativnost 

S5 Kompleksnost izvedbe

55 % P10 P10 - Jasnost poslovnega problema

11 % P11 P11 - Trajanje projekta/RN

35 % P12 P12 - Zrelost/preizkušenost/uveljavljenost uporabljene tehnologije  

S6 Zmožnosti za izvedbo 
78 % P13 P13 - Poslovne zmožnosti za izvedbo 

22 % P14 P14 - IT zmožnosti za izvedbo 

S7 Skupni stroški 100 % P15 P15 - Skupni stroški (PLC* + TCO 5 let**)

* PLC - Življenjski cikel projekta

** TCO 5 let - Skupni stroški lastništva do 5 let

Tretji steber: sinteze (S) (delne ocene alternativ na drugem nivoju modela) v okviru drugega 
stebra združimo v prioritizacijske kriterije (C) s

t. na podlagi katere ovrednotimo 
projekte/ Shematsko je tretji steber prikazan na sliki 
14,

Parameter 1

Parameter 2

Parameter 3

Parameter n

Sinteza S1

Sinteza S2

Sinteza Sn

f(x)

f(x)

f(x)

f'(x)

f'(x)

f''(x)

f''(x)

Parameter (n-1)

.

.

. .
.
.

Y %

Y'%

Y''%

Sinteza C1

Sinteza C2

Sinteza C3

Sinteza C4

Slika 14: Tretji steber modela – prioritizacijski kriteriji

konkretne vrednosti tretjega stebra pa so predstavljene v preglednici 8. Prioritizacijski kriteriji 
(C),
funkcijami združevanj. Kriterij predpisi in zahteve (C1) opredelimo s t. i. splošno 
pogojenostjo (S1), ki je odraz zahtev in predpisov, ustreznosti opreme in pogojevanj na r
soodvisnosti z ostalimi projekti/razvojnimi nalogami. K en 
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investicije (C2), in ki med drugim tudi zagotavlja, da je investicija dejansko usmerjena v 
doseganje zastavljenih strateških ciljev, opredelimo s poslovno ustreznostjo (S2) in
tehnološko ustreznostjo (S3) ter poslovno priložnostjo (S4). Kriterij zmožnosti izvedbe (C3) 
opredelimo s kompleksnostjo projekta/razvojne naloge in zmožnostjo izvedbe 
razpoložljivih . Na koncu imamo še kriterij strošek investicije (C4), 

vidik projekta/razvojne naloge.

Preglednica 8: Tretji steber modela – prioritizacijski kriteriji – osi odl. matrike

Prioritizacijski kriterij Uteži v C Sinteza

C1
Predpisi in zahteve

100 % S1 Splošna pogojenost

C2
Strateško zanimiva 
investicija

57 % S2 Poslovna ustreznost

14 % S3 Tehnološka ustreznost

29 % S4 Poslovna priložnost 

C3
Celovita zmožnost 
izvedbe 

25 % S5 Kompleksnost izvedbe

75 % S6 Zmožnosti za izvedbo 

C4 Stroški investicije 100 % S7 Skupni stroški

riterijev (C1 do C4 h v okviru tretjega stebra, definiramo t. i. 

.

, nekoliko prilagojeno, ki jo zaradi boljše predstavnosti prikažemo

grafa (angl. Bubble Chart), smo izdelali po modelu Hartman -

Sifonis (Luftman 2004, 156), ki je prikazana na sliki 15.

»MORAMO IMETI« »HITRI ZMAGOVALCI«

»METANJE DENARJA«

P
os

lo
vn

i v
p

li
v

Enostavnost izvedbeNIZKA

NIZKA

VISOKA

VISOKA

Slika 15: - Sifonis

Vir: Luftman 2004, 156.
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(slika 16) štirje prioritizacijski kriteriji: C1 – C4, ki vsak zase 

predstavlja svojo dimenzijo v matriki, na podlagi katerih ovrednotimo investicijo in na 

prioriteto posamezne investicije 

(projekta/razvojne naloge). ne matrike vrednost kriterija C2 – strateški 

vidik (poslovni vpliv po Hartman - Sifonisu) ordinatno os (os y), vrednost kriterija C3 

– celovita zmožnost izvedbe (enostavnost izvedbe po Hartman - Sifonisu) abscisno os 

(os x), medtem ko vrednosti ostalih dveh kriterijev: C1 – predpisi in zahteve barvo21,

C3 – strošek investicije22

Opomba: graf je izdelan z uporabo prog. opreme MS Excel

Slika 16:

pozicijo posameznega projekta/razvojne naloge v

po Hartman - Sifonis: najvišjo prioriteto imajo projekti in

razvojne naloge

kvadrant – hitri zmagovalci, ki imajo velik vpliv na poslovanje (so skladni s strategijo) in so 

enostavni za izvedbo. Ti naj bi se izvedli v naslednjem planskem letu. Projekti in razvojne 

21 Pomen barv:

5 : Zahteve vodstva 
4 : Zahteve vodstva 

       3 : Zahteve skrbnika poslovnega procesa

2 : Zahteve uporabnikov
1 : Zahteve iz naslova izvajanja (operativne zahteve)

22

Projekt 1

1,00
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1,00 3,50 6,00
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naloge v levem zgornjem kvadrantu, t. i. kvadrant – moramo imeti, so strateškega pomena, saj 

imajo velik vpliv na poslovanje, so pa zahtevni za izvedbo,

. Projekti in razvojne naloge, ki padejo v spodnji desni kvadrant, t. i. 

kvadrant – , oz. tisti, ki so bližje meji z zgornjim desnim kvadrantom, imajo 

v osnovi nižjo prioriteto, in se izvedejo v naslednjem planskem letu v kolikor so na voljo 

). Projekte in razvojne naloge iz spodnjega levega 

kvadranta se opusti. o jektov in razvojnih nalog, ki so 

potencialni kandidati, da se sk

V nadaljevanju nato za vsak posamezni projekt in razvojno nalogo, z upoštevanjem vseh štirih 

prioritizacijskih kriterijev C1 – C4, ki jih zopet med seboj združimo na podlagi funkcije 

v procesu vrednotenja 

investicij. 

utežene vsote. /razvojnih nalog prikazuje preglednica 9.

Preglednica 9: Rezultat vrednotenja – prioritetna lista projektov/razvojnih nalog

Projekt/RN

P
R

IO
R

IT
E

T
A

 

Celovita 

zmožnost 

izvedbe 

Strateško 

zanimiva 

investicija

Stroški 

investicije

Predpisi in 

zahteve

Projekt 1 6 3,96 5,01 6 6

Projekt 2 6 5,00 3,58 5 5

RN 1 6 3,81 3,35 3 6

RN 2 6 4,25 3,49 2 6

RN 3 6 4,89 4,96 4 6

RN 4 6 4,80 4,10 2 6

RN 5 6 3,77 4,96 3 6

RN 6 6 4,80 4,10 1 6

Projekt 3 6 4,27 4,27 5 6

RN 7 3 4,33 3,27 2 3,25

RN 8 3 5,11 3,47 2 2,5

Projekt 4 3 3,99 4,11 3 2,5

6 Prioriteta 1 ("Must do")

5 Visoka

4 Srednja

3 Srednja

2 Nizka

1 Nizka
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posameznih investicijskih predlogov znotraj organizacije in rangiranje le-teh po prioriteti, tudi 

anal na spremembe prioritetnih faktorjev na kateremkoli od 

4.2 Oblikovanje funkcij koristnosti

V praksi se je izkazalo, da je pri oblikovanju ih modelov za vrednotenje 

alternativ, nje funkcij koristnosti (združevanj) vsebinsko najustreznejša in najbolj 

, zato smo omenjeno metodo tudi 

uporabili za oblikovanje funkcij koris ega modela za vrednotenje

projektov/razvojnih nalog. S in mnenj kompetentnih oseb –

, ki smo jih zbrali z metodo Delfi (Gordon in 

Helmer - Hirschberg 1964; ; Hsu in Sandford 2007), smo ocenili parne 

stnosti

drevesa. vprašalnik, 

a primerjali parametre 

(kriterije) na posameznem nivoju. V parnih primerjavah smo ugotavljali kateri od primerjanih 

kriterijev pomen (vpliv) na prioriteto projekta/razvojne naloge in kolikšna je razlika 

v pomenu med primerjanima kriterijema.

Odlo – prioriteto projekta/razvojne naloge na tretjem nivoju 

podkriteriji: predpisi in zahteve, strateški pomen investicije – strateško zanimiva investicija,

celovita zmožnost izvedbe in stroški investicije, kot je prikazano na sliki 17.

Slika 17: Prvi

Primer vprašalnika prvega kroga za prvi 

problem – ocena prioritete projekta/razvojne naloge opredeljena s štirimi podkriteriji, je 

prikazan na sliki 18.
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investicij v razvoj Informacijskega sistema podjetja

(1. krog)

OCENA   1. nivo modela (izvedeni parametri):

Ocenite kateri param prioritete projekta/razvojne naloge.

Parne primerjave ocenite z uporabo lestvice od 1 do 9 prikazane v Tabeli 1.

    C1 - Predpisi in zahteve                                        :       C2 - Strateško zanimiva investicija

1 23 2456789 9876543

     C1 - Predpisi in zahteve                                          :       C3 - Celovita zmožnost izvedbe

1 23 2456789 9876543

         C1 - Predpisi in zahteve                                          :       C4 - Stroški investicije

1 23 2456789 9876543

   C2 - Strateško zanimiva investicija                        :        C3 - Celovita zmožnost izvedbe

1 23 2456789 9876543

   C2 - Strateško zanimiva investicija                        :        C4 - Stroški investicije

1 23 2456789 9876543

    C3 - Celovita zmožnost izvedbe                             :       C4 - Stroški investicije

1 23 2456789 9876543

Slika 18: Primer vprašalnika prvega kroga za prvi

Vprašalnik je vseboval naslednje navodilo: »Prosimo, da pri spodaj navedenih parih 

parametrov (kriterijev), za vsak posamezni nivo modela ocenite, kateri kriterij je po vašem 

mnenju pomembnejši. 

projekta/razvojne naloge, obkrožite oceno razlike pomena tega kriterija v primerjavi s 

primerjanim, merjeno z lestvico od 1 do 9, ki je opisana v priloženi tabeli.«



58

Vprašalnik je bil poslan vsem kompetentnim osebam v okviru podjetja, ki sodelujejo v 

-

respondentov smo odgovore prejeli od petnajstih, kar predstavlja 79 % relativni delež in za 

katerega lahko trdimo, da je reprezentativen, saj so odgovore posredo

udeleženci, ki sodelujejo v . Pri vsakem posameznem respondentu smo z 

uporabo programske opreme Expert Choice preverili konsistentnost ocen in odgovore 

oceno, podano za posamezno parno primerjavo. Za respondente, pri katerih se je izkazalo, da 

ocene niso konsistentne oz. so le- datni 

2. krog usklajevanj. Poleg vprašalnika iz priloge 2, 

ocen prvega kroga 

ocenjevalno skalo, je bilo vsakemu posebej poslano tudi opozorilo, pri katerih ocenah je 

prišlo do neusklajenosti, obenem pa je bila vsakemu ponujena možnost spremembe ocen. 

(angl.

prikaz porazdelitve številske spremenljivke in je alternativni prikaz histogramu. Prednost 

, najnižja 

ocena (min), prvi kvartil (Q1),mediana (Q2),tretji kvartil (Q3) in max), njegov 

(histogram je odvisen od tega, kako 

oblikujemo razrede, zato lahko za iste podatk

min in Q1 Q3 in max, o Q1 in 

Q3, Q2 oz. mediana. Dolžina okvirja je enaka kvartilnemu razmiku.

Mediana je po mnenju Košmeljeve (prav tam) najbolj reprezentativna mera sredine za 

spremenljivke, merjene z urejenostno (ordinalno) mersko lestvico, zato smo za mero sredine 

vzorca uporabili mediano.

Pri respondentih, ki so svoje ocene spremenili smo preverili konsistentnost ocen in podatke 
23 parnih primerjav smo ponovno 

preverili usklajenost ocen, za katere se je po pr

bila subjektivnost ocen objektivizirana z usklajevanjem mnenj in uporabo srednje vrednosti.

Primer vprašalnika drugega kroga za prvi na sliki 19.

23 Za mero srednje vrednosti smo uporabili mediano.
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investicij v razvoj Informacijskega sistema podjetja

(2. krog)

OCENA   1. nivo modela (izvedeni parametri):

Ocenite kateri parameter (kriterij) prioritete projekta/razvojne naloge.

Parne primerjave ocenite z uporabo lestvice od 1 do 9 prikazane v Tabeli 1

C1 - Predpisi in zahteve                              :       C2 - Strateško zanimiva investicija

1 23 2456789 9876543

         
          C1 - Predpisi in zahteve                                   :       C3 - Celovita zmožnost izvedbe

1 23 2456789 9876543

C1 - Predpisi in zahteve                                   :             C4 - Stroški investicije

1 23 2456789 9876543

           C2 - Strateško zanimiva investicija                :        C3 - Celovita zmožnost izvedbe

1 23 2456789 9876543

C2 - Strateško zanimiva investicija                 :            C4 - Stroški investicije

1 23 2456789 9876543

C3 - Celovita zmožnost izvedbe                   :            C4 - Stroški investicije 

1 23 2456789 9876543

Slika 19: Primer vprašalnika drugega kroga za prvi

Variabilnost dobljenih podatkov je predstavljena v preglednici v prilogi 3 z minimalno oceno, 

s prvim in tretjim kvartilom ter maksimalno oceno razmerja intenzivnosti pomena 

posameznega parametra v prioriteti projekta/razvojne naloge. Srednje vrednosti (mediane) 

ocen parnih primerjav smo nadalje uporabili za tvorjenje matrik parnih primerjav, iz katerih 

(uteži) za podkriterije obravnavanega 
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.

parnih primerjav. Postopek je razmeroma zapleten, zato 

Matrika parnih primerjav za prvi nivo modela je prikazana na sliki 20. 

[  1     2      3 4  ]

1

2

3

4

 1                

1 3   1     

1  1     1

1 3  1 2    1 2 1

   

C1= Predpisi in zahteve; C2 = Strateško zanimiva investicija; C3 =  Celovita zmožnost 

izvedbe; C4 = Stroški investicije

Slika 20: Matrika parnih primerjav za prvi nivo modela

Na sliki 21 je prikazan izpis a uteži za kriterije prvega nivoja modela in vrednost 

merila neskladnosti (CR) ocen parnih primerjav. Izpis i a uteži in merila neskladnosti

smo izdelali s Expert Choice.

C1= Predpisi in zahteve; C2 = Strateško zanimiva investicija; C3 = Celovita zmožnost

izvedbe; C4 = Stroški investicije; CR = 0,04

Slika 21:

V primeru, da nimamo na voljo ustrezne programske opreme, 

prioritetne faktorje (uteži), lahko sami le- in to tako, da

matriko parnih primerjav

stolpca vsota vsakega stolpca 

enaka 1. V naslednjem korak vrednosti vrstice 

(Bohanec 2006).
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4.3 Model za vrednotenje projektov

obliki prioritetnih faktorjev (uteži), ki so 

pripisani k v drevesa, za 

vrednotenje projektov. model z utežmi, 

predstavljen , je prikazan na sliki 22.

Slika 22 kroga

Vir: lastni prikaz z uporabo programske opreme Expert Choice.
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Model je zaradi boljše preglednosti o (preglednica 10).

Preglednica 10: z utežmi izdelan na podlagi ocen 2. kroga

Uteži Prioritizacijski kriterij
Uteži 
v C

Sinteza
Uteži v 

S
Parameter (kriterij)

P
R

IO
R

IT
E

T
A

  P
/R

N

40 % C1 100 % S1
Splošna 
pogojenost

75 % P1 P1 - Predpisane zahteve

Predpisi in zahteve 75 % P2 P2 - Zastarelost/neustreznost opreme

25 % P3 P3 - Predpogoj za ostale projekte/RN

21 % C2
Strateško zanimiva 
investicija

57 % S2
Poslovna 
ustreznost

25 % P4
P4 - Skladnost s strategijo 

59 % P5 P5 - Tveganje iz naslova ne-realizacije

16 % P6 P6 - Tveganje iz naslova realizacije 

14 % S3
Tehnološka 
ustreznost

100 % P7 P7 - Skladnost z arhitekturo IS

29 % S4
Poslovna 
priložnost 

50 % P8 P8 - Dodana vrednost 

50 % P9
P9 - Preoblikovanje poslovnega 
procesa/poslovna inovativnost 

27 % C3
Celovita zmožnost 
izvedbe 

25 % S5
Kompleksnost 
izvedbe

55 % P10 P10 - Jasnost poslovnega problema

11 % P11 P11 - Trajanje projekta/RN

35 % P12
P12 - Zrelost/preizkušenost/
uveljavljenost uporabljene tehnologije  

75 % S6
Zmožnosti za 
izvedbo 

78 % P13 P13 - Poslovne zmožnosti za izvedbo 

22 % P14 P14 - IT zmožnosti za izvedbo 

12 % C4 Stroški investicije 100 % S7 Skupni stroški 100 % P15
P15 - Skupni stroški (PLC* + TCO 5 
let**)

* PLC - Življenjski cikel projekta
** TCO 5 let - Skupni stroški lastništva do 5 let

4.4 Potek izdelave modela, uporaba in e modela

4.4.1 Testni model

Izdelava modela je potekala v dveh fazah. V prvi fazi smo oblikovali testni model 

(preglednica 11), ki je bil osnovan na istem konceptu kot kasneje

tisti fazi še niso bile ustrezno metodološko opredeljene. Uteži smo ili na podlagi ocen 

zgolj nekaterih posameznikov, ki sodelujejo Ocene uteži so bile 

intuitivno – »na palec«, na podlagi izkušenj pri 

ocenjevanju IT investicij v preteklosti, to ugotavljajo mnoge raziskave

na temo e (MIS) v preteklosti 

(Powell 1992, po Rosacker in Olson 2008).

Osnovni namen v tej fazi je bil predvsem ta, da se vsebinsko ustreznost in 

operativnost koncepta in možnosti ali lahko z modelom dejansko pripomoremo k sprejemanju 

izboljšamo nizko realizacijo IT projektov 

in razvojnih nalog, ki smo jo beležili v preteklih letih.
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Preglednica 11: Prvotni testni model za vrednotenje IT projektov/nalog

Uteži Prioritizacijski kriterij
Uteži 
v C

Sinteza
Uteži v 

S
Parameter (kriterij)

P
R

IO
R

IT
E

T
A

  P
/R

N

25 % C1 100 % S1
Splošna 
pogojenost

80 % P1 P1 - Predpisane zahteve

Predpisi in zahteve 80 % P2 P2 - Zastarelost/neustreznost opreme

20 % P3 P3 - Predpogoj za ostale projekte/RN

25 % C2
Strateško zanimiva 
investicija

40 % S2
Poslovna 
ustreznost

40 % P4
P4 - Skladnost s strategijo 

30 % P5 P5 - Tveganje iz naslova ne-realizacije

30 % P6 P6 - Tveganje iz naslova realizacije 

30 % S3
Tehnološka 
ustreznost

100 % P7 P7 - Skladnost z arhitekturo IS

30 % S4
Poslovna 
priložnost 

55 % P8 P8 - Dodana vrednost 

45 % P9
P9 - Preoblikovanje poslovnega 
procesa/poslovna inovativnost 

25 % C3
Celovita zmožnost 
izvedbe 

50 % S5
Kompleksnost 
izvedbe

33 % P10 P10 - Jasnost poslovnega problema

33 % P11 P11 - Trajanje projekta/RN

33 % P12
P12 - Zrelost/preizkušenost/
uveljavljenost uporabljene tehnologije  

50 % S6
Zmožnosti za 
izvedbo 

50 % P13 P13 - Poslovne zmožnosti za izvedbo 

50 % P14 P14 - IT zmožnosti za izvedbo 

25 % C4 Stroški investicije 100 % S7 Skupni stroški 100 % P15
P15 - Skupni stroški (PLC* + TCO 5 
let**)

* PLC - Življenjski cikel projekta

** TCO 5 let - Skupni stroški lastništva do 5 let

Preizkus vsebinske ustreznosti in operativnosti testnega modela je bil opravljen na IT 

projektih in razvojnih nalogah z najvišjo prioriteto, 

letu, ko modela za vrednotenje še nismo imeli. Med projekti in razvojnimi nalogami smo 

izbrali le tiste za katere se je tekom izvajanja izkazalo, da jim je bila dejansko objektivno 

najvišja prioriteta, saj izhajajo iz konkretnih poslovnih potreb, so koristni za podjetje 

imajo velik vpliv na poslovanje (so skladni s strategijo) in glede na to, da so se izvajali v 

da jih je tudi možno izvesti. Izbrane IT projekte in razvojne naloge smo s 

o

Z vidika vsebinske ustreznosti modela nas je zanimalo ali 

se bodo projekti/razvojne naloge z najvišjo prioriteto tudi dejansko 

uvrstili /razvojne naloge, ki imajo velik vpliv na poslovanje 

(so skladni s strategijo) in jih je možno izvesti. Dobljene rezultate smo nato primerjali še z

rezultati iz preteklega leta. Primerjava je pokazala, da je bila dejansko dodeljena višja 

prioriteta IT projektu in razvojni nalogi, ki je koristnejši(a) za izbrano podjetje, poleg tega pa 

so se tudi vsi na novo ovrednoteni projekti in razvojne naloge v izvajanju, z objektivno

najvišjo prioriteto uvrstili /razvojne naloge, ki imajo velik 

vpliv na poslovanje (so skladni s strategijo) in jih je možno izvesti, tudi

lahko potrdili vsebinsko ustreznost modela (slika 23).
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Na podlagi ugodnih rezultatov smo nato testni model, dejansko še testno verzijo, ker uteži 

metodološko, uporabili za vrednotenje projektov in 

razvojnih nalog konec leta 2010, u . Takrat je 

bilo v podjetju prijavljeno, glede na predhodna leta, ekstremno veliko predlogov projektov in 

razvojnih nalog , skupaj 24 predlogov; letih št. 

predlogov za polovico manjše. Med 24 predlogi je bilo 17 novih predlogov in 7

projektov/razvojnih nalog iz preteklega leta, medtem ko jih je bilo v izvajanju 12 in med temi 

je bilo kar nekaj takih, ki so že krepko zaostajali Torej 

skupaj 36.

Razlog za tako veliko število prijavljenih razvojnih aktivnosti, v primerjavi s preteklimi leti, 

gre predvsem na formiranja kontrolinga v podjetju, v okviru katerega smo 

, tudi za 

nazaj, tj. od leta 2008. V skladu z rezultati analize smo vodstvo opozorili na nizko realizacijo

v letih 2009–2010

projektnega dela v podjetju

navedenem obdobju gibala med 20 in 30 %, kar j Nizka 

IT projektov in razvojnih nalog v predhodnem

novih predlogov IT projektov in razvojnih nalog je pomenila pomemben signal za vodstvo, da 

V okviru predlaganih sprememb je bil tudi 

predlog, da IT projektov in 

razvojnih nalog, bi izvedli selekcijo le-teh

samo tiste, ki so strateškega pomena in ki prinašajo koristi podjetju ter jih je možno, glede na 

razpoložljive vire tudi dejansko izvesti.

modela za vrednotenje predlogov razvojnih IT projektov/nalog smo le-te razvrstili 

po prioriteti, pri tem upoštevali koristi in potencial za doseganje strateških ciljev, in na tak 

predlogov, izvesti v naslednjem planskem letu.

V postopek tako novi kot tudi ponovno predlaga

predlogi iz preteklega leta, poleg teh pa tudi IT projekti v izvajanju. Rezultat vrednotenja je 

- V 23) novih 

predlogov, ki so izhajali iz konkretnih poslovnih potreb 

in za katere smo vodstvu predlagali, da jih uvrsti v investicijski .

- Na mejo med zgornjim desnim kvadrantom in spodnjim desnim kvadrantom odlo

matrike se je uvrstilo devet predlogov, od tega štirje novi in pet h iz preteklega 

leta. Za omenjene mejne predloge je bilo predlagano, da se jih 

pogojno, v primeru razpoložljivosti 

Na podlagi dodatne vsebinske analize se je izkazalo, da predlogi ne 

izh
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za uvedbo tehnoloških novosti/funkcionalnosti, ki imajo potencial v posrednih koristih, ki 

pa jih je bilo takrat še težko ovrednotiti.

- Med sedmimi predlogi, ki so se uvrstili najnižje v desni spodnji kvadran

matrike, je bilo pet novih predlogov, ki so bili vsi vezani na nadgradnjo IKT 

, vezana 

na . je bila pomanjkljivo utemeljenih,

zato je bilo predlagano, da se jih pogojno , v investicijskem 

za leto 2011 pa se zanje zagotovi ustrezne vire in sredstva za izvedbo pripravljalnih 

aktivnosti, v okviru katerih se predloge še dodatno analizira in pripravi podrobna 

projektna dokumentacija, ki bo jasno opredelila

vrednostnega modela smo za približno polovico zmanjšali št. predlogov na obseg, 

ki je bil odraz dejanskih potreb in nujen za poslovanje, in ki je bil glede na razpoložljive vire 

tudi izvedljiv.

Slika 23: Rezultat vrednotenja predlogov –

Kon ponovno potrdili 

vsebinsko ustreznost in operativnost uporabljene metodologije. V zgornji desni kvadrant so se 

uvrstili vsi predlogi, ki so bili tudi po vsebini pomembni za poslovanje, in ki se jih je bilo 

potrebno lotiti takoj. Za sam preizkus modela je bilo pomembno, da so se v zgornji desni 

kvadr in razvojne naloge, ki so bili že v 
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fazi izvajanja, z izjemo razvojne naloge (RN9), k

objektivnih razlogov kasneje tudi prekinjena.

Za zelo koristnega se je izkazal gr

(slika 23), ki je med drugim tudi opozoril na . Izkazalo se je,

ustrezno usklajeni z oddelkom Informacijske tehnologije,

obenem pa tudi znotraj oddelka Informacijske tehnologije samega, saj so bili vsi predlogi s

strani udeleženih oddelkov bolj ali manj ocenjeni kot izvedljivi, izkušnje iz preteklosti pa 

masa izvedljivosti precej pod , glede na 

razpoložljive vire, ki so enaki kot v preteklosti. Razlog za takšno neobjektivno oceno 

pomanjkanju komunikacije med 

oddelki znotraj podjetja. Med razlogi za t. i. neobjektivno oceno velja v izbranem podjetju

izpostaviti nekaj t za neprofitne organizacije: izpostavljanje

pomembnosti projektov/razvojnih nalog v okviru 

oddelka za oddelek, ki se jih kasneje lahko prerazporedi iz enega na 

drug projekt/razvojno nalogo ; argument vodstvu za 

nove zaposlitve; neustrezno nagrajevanje za uspešno izvedbo projekta/razvojne naloge oz.

neuveljavitev sankcij v primeru nerealizacije ipd.

4.4.2

Glede na pozitivni rezultat testiranja testnega modela je bilo v nadaljevanju potrebno izvesti le 

lastnemu širšemu okolju na metodološko dolo

prioritetne faktorje (utež

opisan v podpoglavju 4.3, je bil izdelan in testiran glede objektivnosti in 

uporabnosti leto dni kasneje pri vrednotenju predlogov razvojnih projektov/nalog

IT . Vrednotenje/prioritizacija predlogov 

se je tokrat izvajalo v sodelovanju z avtorjem modela, s predlagatelji – potencialnimi

projektnimi vodji, ki so pripravili predloge, in predstavniki projektne pisarne, ki naj bi v 

postopek vrednotenja.

Rezultat vrednotenja, tokrat manj predlogov kot v prejšnjih letih, kaže na to, da so bili 

predlogi dejansko , kot se je to dogajalo v preteklih 

letih. Nekateri predlogi iz prejšnjih let do te mere, da so bili primerni

za izvedbo. P , z izjemo enega, so se uvrstili v zgornji desni kvadrant 

(slika 24). Poleg tega pa se je izkazalo, da so bili predlogi v primerjavi s 

predhodnimi leti tudi veliko bolje argumentirani, so bili rezultati vrednotenja bolj

t , sam postopek vrednotenja pa lažji. Razlog za boljšo argumentiranost izhaja iz 

samega modela, ki vsebuje predpisan nabor kriterijev, ki 
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predloga in so v naprej poznani predlagateljem. Manjše število predlogov je tudi odraz 

ovanja in zavedanja, da je smisel liko, kolikor je tudi 

možno realizirati glede na razpoložljive vire. zagotovo 

izhaja tudi iz uvedbe nove metodologije upravljanja in spremljanja projektnega dela v 

organizaciji, ki pomeni korak naprej k poslovanju.

Slika 24: Rezultat vrednotenja predlogov –

4.4.3 Primerjava 

primerjamo prvotni –

metodološko na podlag

izkaže, da razlike so, vendar niso velike. Razlike med modeloma so se 

pokazale predvsem pri vplivu kriterijev C1 – Predpisi in zahteve in C4 – Stroški investicije na 

IT projekta/razvojne naloge pomen predpisom 

in zahtevam kot stroškom, kar je v skladu s poslovno logiko izbranega podjetja. Do manjše 

razlike je prišlo tudi pri preostalih dveh kriterijih C2 – Strateško zanimiva investicija in C3 –

Celovita zmožnost izvedbe razvojne 
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Za primerjavo smo ovrednotili predloge IT projektov/razvojnih 

2012 z obema modeloma. Rezultat primerjave je pokazal, l malenkost bolj 

restriktiven v primerjavi s prvotnim – testnim modelom, saj so se v primeru vrednotenja 

predlogov s trije predlogi (RN1, RN5 in RN6), kot je prikazano na sliki 

24, uvrstili na spodnjo mejo zgornjega desnega kvadra ko je 

predlog razvojne naloge RN224 iz omenjenega kvadranta izpadel. ja

predlogov IT projektov/razvojnih s

prvotnim tesnim modelom je prikazan na sliki 25 vrednosti kriterijev za 

oba modela pa v preglednici v prilogi 5.

Slika 25: Rezultat vrednotenja predlogov s testnim modelom – invest.

4.5 Rezultati uporabe modela

Ne glede na to, da se je IT projektov v letu 2011 v

primerjavi z letom 2010 na okoli 50 % uspešno z IT projektov,

IT projektov, je bila 

uspešnost realizacije še vedno se je, da 

zgornji desni kvadrant 

sti tudi dva mejna predloga in dva infrastrukturna strateško manj 

pomembna predloga, torej predloge z nižjo prioriteto, ni bila najboljša. Del strateških IT 

projektov je bil sicer realiziran, del pa jih zaradi pomanjkanja razpoložljivih virov, predvsem 

24 RN2 – razvojna naloga, za katero se je izkazalo, da se jo lahko izvede tudi z zamikom enega leta, 
kar se je v praksi tudi zgodilo.
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ni bil realiziran. Zato za leto 2012,

poleg IT projektov v izvajanju, predlogi z najvišjo prioriteto (Prioriteta 1),

torej tisti, ki jih je potrebno izvesti in ki jih tudi dejansko lahko izvedemo glede na 

, medtem ko se ostale predloge, ki so poslovno 

utemeljeni in imajo nižjo prioriteto, 2012 

dosegli 75 % realizacijo , kar pomeni, da bi se n lahko v

nekaj letih postopno približali zastavljenemu strateškemu cilju,

90 % realizaciji IT projektov.

Slika 26: Realizacija IT projektov/nalog 2009–2012

4.6 Preverjanje raziskovalnih hipotez

Izdelan model smo

2012, ,

preverili raziskovalni hipotezi:

Hipoteza 1

okviru 

Hipoteza 2 v okviru 

de v

izboljšati delež

Hipotezo 1 smo potrdili s tem, ko se je izkazalo, da je model vsebinsko ustrezen in operativen, 

poleg tega pa razvita aplikativna rešitev IT projektov tudi 

(podpoglavje 4.4).
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IT 

projektu, ki je koristnejši za izbrano podjetje, operativnost modela pa 

Vsebinsko ustreznost smo preverili s smo ponovno 

ovrednotili projekte v izvajanju, ki so bili potrjeni za izvedbo že v letu 2010, tokrat z uporabo 

prioriteta glede na to, da so koristni za podjetje - imajo velik vpliv na poslovanje (so skladni s 

strategijo) in so enostavni za izvedbo. S tem ko smo potrdili koristnost teh projektov in so se

uvrstili (slika 23) med projekte, ki imajo velik vpliv na poslovanje (so 

skladni s strategijo) in so obenem enostavni za izvedbo, smo potrdili vsebinsko ustreznost 

modela.

modela, s katerim smo potrdili hipotezo 2, relativni 

v letih 2011 (takrat še 

testni model) in 2012 z letom

2010, ko modela.

Hipotezo 2 smo še dodatno preverili t-test
25

za neodvisna vzorca

v okviru programa SPSS, na IT projektov 

v letih 2010 in 2012. Rezultat testa je prikazan v preglednici v prilogi 6. 

Iz preglednice (Group Statistics) (priloga 6) je razvidno, da je bila na realizacija 

projektov v letu 2012 za 46 % višja kot v letu 2010, ko še nismo imeli v uporabi modela za 

prioritizacijo investicijskih predlogov. Za potrditev raziskovane domneve, da uporaba modela 

pomembno vpliva na realizacijo, moramo pogledati naslednjo preglednico (Independent 

Samples Test). Preglednica je razdeljena na dva dela; v prvem delu (Levene's Test for Equality 

of Variances) preverimo ali sta varianci v obeh skupinah enaki. Ker je signifikanca26

0,05 (dejansko je 0,664) ni eviden

domnevo, da sta varianci enaki Zato 

pogledamo rezultat v drugem delu preglednice (t-test for Equality of Means), kjer je razvidno, 

da je signifikanca 0,009 < 0,05, kar pomeni, da in 

sprejmeno hipotezo 2, da je uporaba modela pomembno vplivala na višjo realizacijo pri 

stopnji tveganja

4.7 Kaj smo z modelom pridobili

Model za vrednotenje predlogov razvojnih projektov in nalog – investicij se je 

na podlagi doseženih pozitivnih rezultatov zadnjih dveh letih

25
t-test je smiselna, ko preizkušamo domneve o razlikah med dvema 

26
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, ki je obenem tudi pripomogel k 

.

Z modelom smo pridobili/zagotovili, da:

se prioriteta posameznega predloga

enotne metodologije, kvalitetnejšo oceno koristnosti posameznega predloga 

za podjetje

izvedbe,

je možno predloge med seboj tudi primerjati,

predlogi, ki izhajajo iz konkretnih poslovnih potreb (z izjemo tehnoloških rešitev, ki jih je 

potrebno izvesti zaradi obsoletnosti oz. tehnološke zastarelosti posameznih 

rešitev/sklopov IS), dosegajo višjo prioriteto,

so predlogi kvalitetnejši in bolje argumentirani, vrednotenje in 

tudi na koncu tudi 

lahko vodstvu pripravimo kvalitetne informacije .

Velja pa ob tem poudariti, kot ugotavljajo Chou, Chou in Tzeng (2005), da model za 

vrednotenje predlogov razvojnih projektov in prioritet ni zgolj orodje za 

vrednotenja 

od iložnost, da predstavijo svoja mnenja, kar pomeni, da model na 

avlja tudi orodje za diskusijo in komunikacijo med predlagatelji in 

. To pa je 
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5 SKLEP

5.1 Glavne ugotovitve

poslovnega upravljanja 

podjetja, je izrednega pomena za uspešno poslovanje in doseganje zastavljenih ciljev kot so 

upravljanju IT predstavlja upravljanje investicij , katerega 

sredstva in viri omejeni, je zelo pomembno, da imamo v veljavi ustrezne mehanizme na 

zgolj tiste, ki imajo ko 

realiziramo.

Objektivnost vrednotenja s katerimi zagotavljamo vrednost IT in 

tudi celotne organizacije, je velikega pomena za upravljanje investicij.

ednotenja investicijskih predlogov s 

bil prispevati k reševanju opisane problematike.

Cilj magistrske naloge je bil oblikovati metodologijo (prvi cilj) na podlagi katere se 

nižjimi stroški (drugi cilj) izdela na izbranega 

za uporabo enostaven predlogov 

investicij . Izdelan m predlogov – alternativ po

prioriteti in selekcijo tistih, ki imajo 

lahko realiziramo. Izbor najkoristnejših in izvedjivih predlogov bi omejil število predlogov na 

tiste, ki jih je glede na razpoložljive vire možno realizirati , bi 

izboljšali nizko rea je bili 

deležni v podjetju v letih 2009 in 2010.

investicijskega 

– pripomo

tj.

Cilj magistrske naloge je bil model preizkusiti tudi v praksi (tretji cilj) in na podlagi dobljenih 

rezultatov preveriti raziskovalno domnevo, da je možno z modelom izboljšati nizek procent 

v zadnjih 

nekaj letih, in se približati ciljni realizacij
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V okviru raziskave smo realizirali vse tri zastavljene cilje: (i) oblikovali smo metodologijo na 

podlagi katere smo izdelali lastni model za vrednotenje IT projektov v izbranem podjetju; (ii) 

lastni model, ki je aplikativno podprt, za vrednotenje IT projektov v izbranem podjetju nam je 

uspelo izdelali z minimalnimi stroški; (iii) ustreznost modela smo preverili tudi v praksi v

za leto 2011 in 2012 v izbranem podjetju.

Kljub velikemu številu raznih teorij, metod, konceptov, modelov in nenazadnje tudi

rešitev – produktov/orodij za vrednotenje investicij v okviru razpoložljive strokovne 

literature nismo uspeli najti uporabnih informacij, na podlagi katerih bi bila nazorno 

lahko uporabili pri izdelavi lastnega modela. Predpostavljamo, da takšne informacije 

obstajajo, so pa v

rešitve so se izkazale za prekompleksne za naše potrebe ob predpostavki, da je model 

ek – dodatno orodje, tako tistim, ki so zadolženi za pripravo 

hko pomagamo pri 

mo se seznanili z metodo AHP, za 

katero se je tudi v praksi izkazalo, da je 

vrednotenje alternativ, istnosti (združevanj) vsebinsko najustreznejša 

in najbolj operativna metoda, zato smo omenjeno metodo tudi uporabili za oblikovanje 

funkcij koristnosti v okviru modela za vrednotenje razvojnih projektov in 

nalog .

Pri oblikovanju ega modela so bili upoštevani vsi pomembnejši kriteriji, s

ožno kar se da celovito ovrednotiti posamezni investicijski predlog, tako 

vsebinsko.

razstavljivosti, neredundantnosti in minimalno

ja razdeljen 

nivojev in podnivojev.

, zbranih z metodo Delfi, smo ocenili

parne primerjave kriterijev sameznih 

nivojih odl smo pripravili vprašalnik po zgledu metode LCA,

v katerem smo paroma primerjali kriterije (parametre) na posameznem nivoju ega 

drevesa po pomenu (vplivu) na prioriteto IT projekta in na i prioritetne 

smo i programsko opremo Expert Choice.
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so poleg 

ekonomskih kriterijev upoštevani tudi vsebinski kriteriji, se je izkazal za koristen 

– uporabno orodje razvojnih aktivnosti in 

Zavedati se je potrebno, da mora biti v , na 

in enotnih kriterijev predlogov –

alternativ. To je še toliko bolj pomembno, ker se v praksi dogaja, da 

ocenijo isti projekt in enako tudi,

priložnostih. V praksi se pri vrednotenju alternativ dogaja, da prihaja do majhnih razlik pri 

v ov ni dovoj Tako trdi

tudi Merkhofer (2005) . Pa vendar ocenjujemo, da je koristneje do

poenostaviti evalvacijske modele,

predlagatelje projektov zavirati s pridobivanjem množice podrobnih podatkov. V našem 

podjetju šele na 

tema za upravlajnje s projekti. Uvedba kompleksnega 

modela z množico kriterijev že bi lahko imela v

konstelaciji s pomanjkanjem znanj a s projekti, obenem pa bi slednje 

lahko celo ogrozilo inovativnost in ustvarjalno razmišljanje v podjetju, ki pa 

razvoj podjetja.

, ki je aplikativno podprt, se je v praksi izkazal za uporabno orodje. V podjetju 

, ki je poleg tega, da predlogov

tudi uporabniku prijazna rešitev, nazornega

ega prikaza z uporabo . Model, 

ki med drugim pomemben 

samo dveh letih iz 30 % na 75 %, po

štirih letih uporabe pa ciljni 90 % realizaciji.

S na samem mo predloge, za katere 

da so bolj ali manj izražene želje, tudi vplivnih posameznikov 

predlogi tudi slabo dokumentirani). Model nam v vseh fazah 

tudi izdelavo

e.

Model orodje.

deležniki dobijo priložnost, da predstavijo svoja mnenja, kar pomeni, da model na 

avlja tudi orodje za diskusijo in komunikacijo med deležniki.

enostavno dodajanje ali odvzemanje novih kriterijev, v kolikor se izkaže, da je model 
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preširoko ali preozko strukturiran. V primeru, da bi želeli dodati nove kriterije na d

faktorje (uteži) in 

. Funkcij 

koristnosti na ostalih nivojih ni potrebno spreminjati. Enako kot za kriterije velja tudi za 

zaloge vrednosti, ki so prirejene posameznim parametrom in si jih lahko poljubno priredimo 

glede na potrebe. In ravno v tem delu sta tako model kot tudi metodologija zanimiva za

Raziskovalno hipotezo 1

praksi. Rezultati so pokazali, da je model vsebinsko ustrezen in operativen, v procesu 

pa 

sprejemanju .

Poleg tega pa se je v praksi pokazalo, da razvita aplikativna rešitev 

lažji izbor IT projektov

.

projektov, smo potrdili tudi raziskovalno hipotezo 2, ki pravi, da je uporaba ve

modela za vrednotenje IT projektov den od dejavnikov,

izboljšati delež

upravljanja IT.

modela, s katerim smo potrdili hipotezo 2, relativni 

smo , ko model še ni bil uporabljen.

Hipotezo 2 smo še dodatno preverili metode t-test za neodvisna vzorca, 

v

–2012.

Model je pomemben in nepogrešljiv element v procesu priprave ,

– visok odstotek realizacije v kombinaciji 

nad izvajanjem IT projektov. To se je potrdilo v praksi leto dni kasneje. Trend rasti realizacije

se je ohranil, realizacija je bila še malenkost v

.

model, ki je bil razvit za izbrano podjetje, je metodološko dovolj splošen, da ga 

je možno uporabiti , morebitne prilagoditve pa 

enostavno in hitro brez dodatnih stroškov.
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Ocenjujemo, da tako model kot tudi metodologija, razvita v okviru raziskave, predstavljata 

korak naprej pri razvoju tovrstnih modelov, obenem pa tudi izziv za nadaljnje raziskave na 

sistemov.

5.2 Možnosti za nadaljnje raziskave

Majhne razlike pri ocenah prioritet ovrednotenih IT projektov, ki jih dobimo kot rezultate 

ega modela, predstavljenega v okviru 

raziskave, bi bile lahko posledica ozkega nabora 

nadaljne raziskave v smislu širitve nabora kriterijev modela, 

Med drugim bi veljajo v nadaljnjih raziskavah preveriti ali uporaba modela in podpornih

sistemov vpl in v kolikšni meri.

Izziv pri nadaljnih raziskavah vidimo tudi v nadgradnji modela v delu, ki se nanaša na 

se v modelu

vidika investicij omejili zgolj na metodo ocene skupnih stroškov lastništva. Izbrana metoda je 

sko omejena,

pa je možno zgolj izjemoma. S tem bi se tudi 

razširila uporabnost modela.

Dodatni izziv pri nadaljnjih raziskavah vidimo tudi glede

lestvic za oceno parnih primerjav. V našem primeru smo pri izdelavi modela uporabili 

linearno tj. Saaty-jevo lestvico, aplikativnih 

rešitvah. Se pa v literaturi poleg linearne lestvice omenjajo tudi druge lestvice, kot npr. 

idr. O tem katera lestvica je 

najprimernejša poteka v znanstvenih krogih burna razprava. Nekateri znanstveniki trdijo, da je 

Ishizaka in Labib 2009).

Ne gre pa pri vsem tem pozabiti na racionalni vidik oz. kot je dejal Quesnel (1995, 

po Cracknell 2000, 154): »Pomembneje je 60 % informacij,

da poskušamo zaobjeti vse možno potrošnje 
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PRILOGE

Priloga 1 Primer – Vprašalnik (1. krog)

Priloga 2 Primer – Vprašalnik (2. krog)

Priloga 3 Rezultati 2. kroga – ocene parnih primerjav

Priloga 4 Parametri modela – podrobni opis

Priloga 5 –

Priloga 6 





Priloga 1

VPRAŠALNIK

(1. krog)

Ocena parametrov modela za vrednotenje (predlogov) projektov in razvojnih nalog s 

podjetja

Splošni podatki:

Podatki o izpolnjevalcu:  ______________________________________ (ime in priimek)

_____________________________ (oddelek)

______________ (int. tel.)

Funkcija:  uprave  Direktor oddelka

Navodila za izpolnjevanje:

Prosimo, da pri spodaj navedenih parih parametrov (kriterijev), za vsak posamezni nivo 

modela ocenite, kateri kriterij je po vašem mnenju pomembnejši. Pri kriteriju, ki ima po 

razlike pomena tega kriterija v primerjavi s primerjanim, merjeno z lestvico od 1 do 9, ki je 

opisana v tabeli 1. 

Tabela 1: Lestvica relativnih primerjav (Vir: Saaty 1994, 73.)

Intenzivnost 

pomembnosti

Definicija Razlaga

1 Enaka pomembnost Kriterija i in j sta enako pomembna

2 Rahla

3 Šibka razlika pomembnosti Kriterij i je nekoliko pomembnejši od 

kriterija j

4 Srednja

5 Velika razlika pomembnosti Kriterij i je veliko pomembnejši od 

kriterija j

6 Zelo velika 

7 Kriterij i

kriterija j

8

9 Absolutna razlika 

pomembnosti

Kriterij i je absolutno pomembnejši od 

kriterija j



Priloga 1

Primer izpolnjevanja vprašalnika:

Ocena parne primerjave parametrov P1-2 in P3 na 3. nivoju modela z uporabo lestvice od 1 

do 9 prikazane v tabeli 1.

P1-2 - Predpisane zahteve                   :         P3 - Predpogoj za druge P/RN

1 23 2456789 9876543

Obrazložitev: Ocena 4, v prid parametra P1-2. Parameter P1-2, ki se nanaša na predpise in 

zahteve predstavlja kriterij, ki je glede na oceno 4 srednje bolj pomemben v primerjavi s 

parametrom P3, ki se nanaša na pomen odvisnosti projekta/razvojne naloge glede na preostale 

projekte in razvojne naloge iz portfelja P/RN.

novi 

program Expert Choice). Za konkretni primer parne primerjave, ki jo ocenimo z oceno 4

-2 80 % in 20 % za parameter P3.



Priloga 1

1. OCENA 3. nivo modela (osnovni parametri):

Ocenite kateri param prioritete projekta/razvojne 

naloge. Parne primerjave ocenite z uporabo lestvice od 1 do 9 prikazane v tabeli 1.

P1-2 - Predpisane zahteve    : P3 - Predpogoj za druge P/RN
1 23 2456789 9876543

P4 - Skladnost s strategijo   : P5 - Tveganje iz naslova ne-realizacije

1 23 2456789 9876543

P4 - Skladnost s strategijo   : P6 - Tveganje iz naslova realizacije 

1 23 2456789 9876543

P5 - Tveganje iz naslova ne-realizacije  : P6 - Tveganje iz naslova realizacije
1 23 2456789 9876543

P8 - Dodana vrednost           : P9 - Preoblikovanje poslovnega                       
procesa/poslovna inovativnost      

1 23 2456789 9876543

P10 - Jasnost poslovnega problema       : P11 - Trajanje projekta/RN
1 23 2456789 9876543

P10 - Jasnost poslovnega problema : P12 - Zrelost/preizkušenost/uveljavljenost                     
uporabljene tehnologije

1 23 2456789 9876543

P11 - Trajanje projekta/RN  : P12 - Zrelost/preizkušenost/uveljavljenost
uporabljene tehnologije

1 23 2456789 9876543



Priloga 1

P13 - Poslovne zmožnosti za izvedbo    : P14 - IT zmožnosti za izvedbo
1 23 2456789 9876543

2. OCENA   2. nivo modela (izvedeni parametri):

Ocenite kateri parameter (kriterij) je pomembnejši 

naloge. Parne primerjave ocenite z uporabo lestvice od 1 do 9 prikazane v tabeli 1.

S2 - Poslovna ustreznost : S3 - Tehnološka ustreznost 
1 23 2456789 9876543

S2 - Poslovna ustreznost : S4 - Poslovna priložnost
1 23 2456789 9876543

S3 - Tehnološka ustreznost                  : S4 - Poslovna priložnost
1 23 2456789 9876543

S5 - Kompleksnost izvedbe                  : S6 - Zmožnosti za izvedbo
1 23 2456789 9876543



Priloga 1

3. OCENA   1. nivo modela (izvedeni parametri):

naloge. Parne primerjave ocenite z uporabo lestvice od 1 do 9 prikazane v tabeli 1

C1 - Predpisi in zahteve : C2 - Strateško zanimiva investicija
1 23 2456789 9876543

C1 - Predpisi in zahteve : C3 - Celovita zmožnost izvedbe
1 23 2456789 9876543

C1 - Predpisi in zahteve : C4 - Stroški investicije
1 23 2456789 9876543

C2 - Strateško zanimiva investicija       : C3 - Celovita zmožnost izvedbe

1 23 2456789 9876543

C2 - Strateško zanimiva investicija       : C4 - Stroški investicije 
1 23 2456789 9876543

C3 - Celovita zmožnost izvedbe            : C4 - Stroški investicije 
1 23 2456789 9876543





Priloga 2

VPRAŠALNIK

(2. krog)

Uskladitev ocen parametrov modela za vrednotenje (predlogov) projektov in razvojnih 

Splošni podatki:

Podatki o izpolnjevalcu: ……………………………………….. (ime in priimek)

………….. (oddelek)

………….. (int. tel.)

Funkcija: Direktor oddelka

Sprememba ocen 1. kroga: DA NE

Navodila za izpolnjevanje:

Prosimo, da na podlagi vaše ocene in skupnega rezultata prvega kroga vseh respondentov 

(slika 1) ocenite ali je vaša ocena še vedno enaka prvotni, v tem primeru obkrožite prvotno 

oceno in s tem potrdite vaš prvotni odgovor, v kolikor pa menite, da bi jo bilo smiselno 

uskladiti z ostalim, v tem primeru popravite vašo prvotno oceno in pri kriteriju, ki ima po 

obkrožite drugo 

ustrezno oceno razlike pomena tega kriterija v primerjavi s primerjanim, merjeno z lestvico 

od 1 do 9, ki je opisana v tabeli 1.

Rezultati prvega kroga –

valno skalo.

Primer: rezultat ocene parne primerjave P13 : P14

P13 - Poslovne zmožnosti za izvedbo :      P14 - IT zmožnosti za izvedbo

1 23 2456789 9876543

1 2 3 4 5 6

vrednosti:   1 - maximum; 2 - Q3 (3. kvartil); 3 - mediana; 4 - Q1 (1. kvartil);
5 - minimum; 6 - osamelec (ocena, ki je od okvirja -Q1)/2).

Opomba: Okvir predstavlja kvartilni razmik Q (Q=Q3-Q1), ki vsebuje  50 % vseh prejetih ocen.
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Tabela 1: Lestvica relativnih primerjav (Vir: Saaty 1994, 73.)

Intenzivnost 

pomembnosti

Definicija Razlaga

1 Enaka pomembnost Kriterija i in j sta enako pomembna

2 Rahla

3 Šibka razlika pomembnosti Kriterij i je nekoliko pomembnejši od 

kriterija j

4 Srednja

5 Velika razlika pomembnosti Kriterij i je veliko pomembnejši od kriterija j

6 Zelo velika 

7 pomembnosti Kriterij i

kriterija j

8

9 Absolutna razlika 

pomembnosti

Kriterija i je absolutno pomembnejši od 

kriterija j

Slika 1: MODEL na podlagi ocen 1. kroga z utežmi* za posamezni parameter

* (L: .401) predstavlja relativni pomen oz. utež v velikosti 40,1 % funkcije koristnosti C1 – Predpisi in 

zahteve v Prioriteti P/RN
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1. OCENA 3. nivo modela (osnovni parametri):

Ocenite kateri parameter (kriterij) prioritete projekta/razvojne 

naloge. Parne primerjave ocenite z uporabo lestvice od 1 do 9 prikazane v tabeli 1.

P1-2 - Predpisane zahteve : P3 - Predpogoj za druge P/RN
1 23 2456789 9876543

P4 - Skladnost s strategijo : P5 - Tveganje iz naslova ne-realizacije

1 23 2456789 9876543

P4 - Skladnost s strategijo : P6 - Tveganje iz naslova realizacije

1 23 2456789 9876543

P5 - Tveganje iz naslova ne-realizacije  : P6 - Tveganje iz naslova realizacije
1 23 2456789 9876543

P8 - Dodana vrednost : P9 - Preoblikovanje poslovnega 
procesa/poslovna inovativnost

1 23 2456789 9876543

P10 - Jasnost poslovnega problema : P11 - Trajanje projekta/RN

1 23 2456789 9876543

P10 - Jasnost poslovnega problema : P12 - Zrelost/preizkušenost/uveljavljenost 
uporabljene tehnologije

1 23 2456789 9876543

P11 - Trajanje projekta/RN : P12 - Zrelost/preizkušenost/uveljavljenost
uporabljene tehnologije 

1 23 2456789 9876543
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P13 - Poslovne zmožnosti za izvedbo :    P14 - IT zmožnosti za izvedbo
1 23 2456789 9876543

2. OCENA   2. nivo modela (izvedeni parametri):

Ocenite kateri parameter (kriterij) prioritete projekta/razvojne 

naloge. Parne primerjave ocenite z uporabo lestvice od 1 do 9 prikazane v tabeli 1.

S2 - Poslovna ustreznost : S3 - Tehnološka ustreznost
1 23 2456789 9876543

S2 - Poslovna ustreznost : S4 - Poslovna priložnost
1 23 2456789 9876543

S3 - Tehnološka ustreznost : S4 - Poslovna priložnost
1 23 2456789 9876543

S5 - Kompleksnost izvedbe : S6 - Zmožnosti za izvedbo
1 23 2456789 9876543
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3. OCENA   1. nivo modela (izvedeni parametri):

Ocenite kateri parameter (kriteri prioritete projekta/razvojne 

naloge. Parne primerjave ocenite z uporabo lestvice od 1 do 9 prikazane v tabeli 1.

C1 - Predpisi in zahteve : C2 - Strateško zanimiva investicija
1 23 2456789 9876543

C1 - Predpisi in zahteve : C3 - Celovita zmožnost izvedbe
1 23 2456789 9876543

C1 - Predpisi in zahteve : C4 - Stroški investicije
1 23 2456789 9876543

C2 - Strateško zanimiva investicija : C3 - Celovita zmožnost izvedbe

1 23 2456789 9876543

C2 - Strateško zanimiva investicija : C4 - Stroški investicije 
1 23 2456789 9876543

C3 - Celovita zmožnost izvedbe                 :     C4 - Stroški investicije 
1 23 2456789 9876543
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Preglednica: Ocene respondentov po 2. krogu z iz

Odgovori na 
vprašalnik 2. krog

P1-
2:P3

P4:
P5

P4:
P6

P5:
P6

P8:
P9

P10:
P11

P10:
P12

P11:
P12

P13:
P14

S2:
S3

S2:
S4

S3:
S4

S5:
S6

C1:
C2

C1:
C3

C1:
C4

C2:
C3

C2:
C4

C3:
C4

Respondent 1 1/5 1/5 1/5 1
1/7
27 3 1/7 1/7 1/7 1 1/3 1/7 1/7 1/5 1/5 1/6 1/5 1/3 1/4

Respondent 2 1/5 1/4 1/3 1 1/3 3 1/4 1/7 1/2 1 1/2 1/7 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3 1/2 1/3
Respondent 3 1/3 1/4 1/3 1 1/3 3 1/4 1/6 1 1 1/2 1/5 1/5 1/3 1/4 1/3 1/3 1 1/3
Respondent 4 1/3 1/4 1/3 1 1 3 1/3 1/6 1 2 1/2 1/5 1/4 1/3 1/4 1/3 1/3 1 1
Respondent 5 1 1/4 1/3 1 1 3 1/3 1/6 2 3 1 1/5 1/4 2 1/3 1 1/3 2 1
Respondent 6 2 1/4 1 2 1 4 1/2 1/5 2 3 2 1/2 1/4 2 1/3 1 1 2 2
Respondent 7 2 1/3 1 2 1 4 1/2 1/5 3 4 2 1/2 1/3 2 1/2 2 1 2 2
Respondent 8 3 1/3 2 3 1 4 2 1/4 3 4 2 1/2 1/3 3 1 3 1 2 2
Respondent 9 3 1 2 3 1 5 2 1/3 4 4 3 1/2 1/3 4 2 3 1 3 3
Respondent 10 3 1 3 3 2 5 2 1/3 5 4 3 2 1/3 4 2 4 2 3 3
Respondent 11 5 1 3 3 2 5 2 1/3 5 5 3 3 1/3 5 2 4 3 3 3
Respondent 12 5 2 4 4 3 6 2 1/3 5 6 3 3 1/2 5 3 5 3 3 3
Respondent 13 5 4 4 5 3 6 2 1/3 5 7 3 3 1 6 4 5 3 4 3
Respondent 14 5 4 4 6 3 6 3 1/2 6 7 3 5 1 7 5 6 5 5 4
Respondent 15 7 4 4 8 3 7 7 2 8 7 6 5 5 7 5 9 8 7 5

min 1/5 1/5 1/5 1 1/3 3 1/7 1/7 1/2 1 1/3 1/7 1/5 1/5 1/5 1/6 1/5 1/3 1/4
max 7 4 4 8 3 7 3 2 8 7 6 5 1 7 5 9 8 5 5
Me 3 1/3 2 3 1 4 2 1/4 3,50 4 2 1/2 1/3 3 1 3 1 2 2

Q1 0,67 1/4 1/3 1 1 3 1/3 1/6 2
2,5
0

0,7
5

1/5 1/4
1,1
7

2/7 1/2 1/3
1,2
5

1

Q3 5
1,5
0

3,5
0

3,5
0

2,5
0

5 2 1/3 5
5,5
0

3 3 1/3 5
2,5
0

4
2,7
5

3 3

27
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Parametri za vrednotenje razvojnih 

projektov/nalog s pod

Definicije in zaloge vrednosti
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P1: Predpisane zahteve

1.1 Definicija

Katere zahteve predpisujejo izvedbo projekta/razvojne naloge?

1.2 Zaloga vrednosti

6 : tive/Predpisi/Pogodbene obveznosti.
atumom izvedbe.

4 : Zahteve vodstva .
3 : Zahteve skrbnika poslovnega procesa.
2 : Zahteve uporabnikov.
1 : Zahteve iz naslova izvajanja (operativne zahteve).

1.3 Pojasnila

Katero vrednost izbrati za parameter, in predpisi. Zahtevo(e) je potrebno 

preveriti s poslovnimi korespondenti (skrbniki oz. odgovornimi za poslovni proces). V 

IT zahteva(e) s katero se seznani vodstvo, vendar zahteva po vsebini (še) ni 
odobrena oz. 3 odvisno od primera).
IT zahteva(e), ki je po vsebini odobrena s ali 5 

oz. zahtev).
IT zahteva(e), ki je v skladu s
z 6).
IT zahteva direktivo/predpisom /pogodbo, in 
ki bo pomagala pri 6).

Zahteva skrbnika poslovnega procesa, je mišljena tista zahteva odgovornih za 

.
Zahteva(e) uporabnika, je mišljena tista zahteva, ki se nanaša na ugotovljeno potrebo 

.
Zahteva(e) iz naslova izvajanja, je mišljena skrbniška zahteva IT operative po 

razpoložljivosti oz. lažjega nadzora nad delovanjem uporabljene 
.
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P2: Poslovni proces se izvaja na tehnološko zastareli - neustrezni opremi

2.1 Definicija

Do katere mere lahko tehnološka zastarelost opreme/rešitve vpliva na izvajanje 

poslovnega procesa oz. na poslovni primer?

2.2 Zaloga vrednosti

6 : .
5 : - nje.
4 : Objavljena uradna informacija o koncu oz. prenehanju podpore

tehnološki opremi/rešitvi.
3 : Najava/neuradna informacija o koncu oz. prenehanju podpore 

tehnološki opremi/rešitvi.
2 : Utemeljeno p prehodu na novo platformo (nižji stroški, 

enostavnejše .
1 : ehnološka oprema/rešitev ustrezna.

2.3 Pojasnila

-hoc dogovora za zagotavljanje podpore, podpora pa je 

potrebna. 

V kolikor je storitev podpore uradno ustavljena, zagotavljanje podpore, pa je možno 

koncu oz. prenehanju podpore. V kolikor proizvajalec objavi uradno informacijo, da tudi 

formalno potrjeno s strani pristojnih organov. V kolikor gre za novo rešitev, še 
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P3: Predpogoj za ostale projekte/razvojne naloge

3.1 Definicija

stale projekte/razvojne naloge?

3.2 Zaloga vrednosti

6: Predpogoj za predpisane ("Must Do") projekte/razvojne naloge z vnaprej 
.

5: Predpogoj za predpisane ("Must Do") projekte/razvojne naloge brez vnaprej 
.

4: Predpogoj za ostale .
3: Predpogoj za ostale projekte/RN brez datuma izvedbe.
2: Predpogoj za odobrene projekte/RN, ki
1: Ni predpogoj za kateri koli projekt /RN.

3.3 Pojasnila

Predpogoj za ostale 

drugih projektov.

aktivnosti na projektu -

Upošteva odvisnost med 

aktivnostmi, njihovo trajanje in omejitve glede razpoložljivosti virov.

projekt porabi v vsakem (tudi najboljšem) 

primeru in ga po eni strani ne moremo še skrajšati, po drugi pa bi vsaka zakasnitev 

aktivnosti na tej poti pomenila tudi zakasnitev projekta.
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-

4.1 Definicija

Kako je projekt/ skladna

4.2 Zaloga vrednosti

6 :Velik prispevek k celotni strategiji.
5 :Velik prispevek vendar zgolj v enem delu (v okviru ene funkcije).
4 : Srednje velik prispevek k celotni strategiji.
3 : Srednje velik prispevek zgolj v enem delu (v okviru ene funkcije).
2 : Majhen prispevek.
1 : Ni otipljivega prispevka.

4.3 Pojasnila

Za velik prispevek velja primer, ko bi ne-realizacija projekta lahko ovirala realizacijo 
strateških ciljev.
Za srednje velik prispevek velja primer, ko bi ne-
pri realizaciji strateških ciljev.
Za majhen prispevek velja primer, ko bi ne-realizacija projekta potencialno prinesla 

pri realizaciji strateških ciljev.
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P5: Tveganje iz naslova ne-realizacije

5.1 Definicija

Kakšen je vpliv na finance, na poslovanje, na ugled, v kolikor poslovni primer ne 

5.2 Zaloga vrednosti

6 : Zelo velik vpliv na organizacijo.
5 : Velik vpliv na organizacijo.
4 : Srednje velik vpliv na organizacijo.
3 : Nizek vpliv na organizacijo.
2 : Malenkosten - nepomemben vpliv na organizacijo.
1 : Ni vpliva.

5.3 Pojasnila

Ocena velikosti vpliva je sestavni del projektnega elaborata. Ocena je izdelana na podlagi 

lestvice za oceno operativnih tveganj (ORM: Risk Impact grading scales). Najvišji 
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P6: Tveganje iz naslova realizacije

6.1 Definicija

Kakšno tveganje za poslovanje predstavlja realizaci (v 

m obdobju rešitve, odvisnost od tretjih 

oseb/ponudnikov/drugih produktov, ipd)?

6.2 Zaloga vrednosti

6 : Ni prisotnega tveganja.
5 : Ni prisotnega pomembnejšega tveganja.
4 : Tveganje je, vendar majhno.
3 : Prevladuje  srednje visoko tveganje.
2 : .
1 : Prevladuje visoko tveganje.

6.3 Pojasnila

Ocena tveganja je podana v projektnem elaboratu v skladu z lestvico za oceno 

operativnih tveganj. Rezultat ocenjenega tveganja se preslika v naslednje parametre: 

6 : Ni prisotnega tveganja.
5 : Ni prisotnega pomembnejšega tveganja (vsi v zeleni coni).
4 : Tveganje je, vendar majhno ( .
3 : Prevladuje srednje visoko tveganje ( , ).
2 : ( leni in/ali rumeni 

coni).
1 : Prevladuje visoko tveganje ( ).
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P7: Skladnost z arhitekturo v organizaciji

7.1 Definicija

arhitekturo IS?

7.2 Zaloga vrednosti

6 : Rešitev je v celoti storitveno- brez sprememb
.

5 : Rešitev je storitveno-naravnana, brez sprememb IS na enostaven 
.

4 : Rešitev je storitveno-naravnana, 
prilagoditev IS integrirati v IS oz. gre za infrastrukturno rešitev.

3 : Rešitev ni storitveno-naravnana brez sprememb IS na
.

2 : Rešitev ni storitveno-naravnana, 
prilagoditev IS integrirati v IS.

1 : Rešitev ni storitveno-naravnana in 

7.3 Pojasnila

glede na nekatere splošne principe IS:

- – to pomeni, da 

ali poslovno),
v celoti SOA: celotna rešitev je izdelana kot skupek servisov,
delno SOA: v sklopu rešitve so deli, ki ne delujejo kot servisi,

-

: vse ident
uporabiti,

.
V kolikor gre za infrastrukturne projekti (npr: strojna oprema, podatkovne baze, ipd) 
se oceni z 4 . V primeru, da uvedbo novih t. i. skupnih 
storitev pa se oceni z 6.
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P8: Dodana vrednost

8.1 Definicija

Kolikšna je dodana vrednost (v smislu kvalitativne koristi in ugleda) projekta oz. 

organizacijo?

8.2 Zaloga vrednosti

6 : Prinaša dodano vrednost tudi .
5 : Prinaša dodano vrednost znotraj organizacije .
4 : Lahko prinese dodano vrednost tudi navzven organizacije .
3 : Lahko prinese dodano vrednost znotraj organizacije n .
2 : Ni dodane vrednosti.
1 : Ima lahko negativen vpliv.

8.3 Pojasnila

"Navzven" pomeni vpliv na trg v splošnem oz. na poslovne partnerje, ipd. Dejanska 

ni 
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P9: Preoblikovanje poslovnega procesa/poslovna inovativnost

9.1 Definicija

inkovitosti poslovnega 

procesa in kakšen nivo poslovne inovativnosti prinaša?

9.2 Zaloga vrednosti

6 : organizacije.
5 : Srednji velik doprinos k inovativno cesov

organizacije.
4 : Visok doprinos k inovativnosti podpornih poslovnih procesov organizacije.
3 : Srednji velik doprinos k inovativnosti podpornih poslovnih procesov 

organizacije.
2 : Majhen doprinos k prenovi/inovativnosti poslovnih procesov organizacije.
1 : Ni doprinosa.

9.3 Pojasnila 

tralno 

napovedovanje, ipd.

Doprinos (prispevek) je:

,
srednje velik, ko spremembe izboljšajo delovni proces vendar manj kot v primeru 
visokega doprinosa,
majhen, ko spremembe niso tako pomembne (sprememba delovnega procesa brez 
inovacij oz. uporabe boljših orodij).

se upošteva

najnižja vrednost.
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P10 Jasnost poslovnega primera

10.1 Definicija

Kako jasen (razumljiv) je poslovni primer?

10.2 Zaloga vrednosti

6:  Jasen poslovni primer z enostavno rešitvijo.
5: Poslovni primer z nekaj nejasnostmi, vendar so zahteve

enostavne in lahko razumljive.
4: 

.
3 : Poslovni primer zahteva dodatno analizo.
2 : Nejasen poslovi primer.
1: Nejasen poslovi primer

vplivnih predlagateljev.

10.3 Pojasnila 

Jasnost poslovnega primera se nanaša na težavnost realizacije celotnega nabora zahtev, ki 

ti poslovnega primera

samega. 
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P11: Trajanje projekta/razvojne naloge

11.1 Definicija

trajanje projekta (od formalne potrditve do zaklj

prehoda v produkcijo)?

11.2 Zaloga vrednosti

6 : 0 do 6 mesecev
5 : 7 do 12 mesecev
4 : 13 do 24 mesecev
3 : 25 do 36 mesecev
2 : 37 do 60 mesecev
1 : > 5 let
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P12: Zrelost/preizkušenost/uveljavljenost uporabljene tehnologije

12.1 Definicija

Kako uveljavljena oz. preizkušena je tehnologija, ki je predvidena v okviru zastavljene 

rešitve?

12.2 Zaloga vrednosti

6 : U
ustrezno podporo z notranjimi viri.

5 : U tero je možno zagotoviti 
zgolj omejen nivo podpore z notranjimi viri.

4 : U
zgolj podporo z zunanjimi viri.

3 : Uporaba uveljavljene tehnologije, ki je nova za organizacijo.
2 : Uporaba najnovejše, še nepreverjene tehnologije.
1 : U

zagotovljena podpora in je kompatibilna z IS.

12.3 Pojasnila

- : v organizaciji in za katero se predvideva, 
da je preizkušena in uveljavljena na trgu,

- uveljavljena/zagotovljena podpora:v organizaciji imamo strokovnjake za vzdrževanje 
tehnologije,

- uveljavljena/delno podprta: v organizaciji imamo zaposlene, ki poznajo tehnologijo, 
vendar za tehnologije niso sposobni sami zagotavljati ustrezne strokovne podpore,

- najnovejša /še nepreverjena tehnologija: gre za popolnoma novo še ne preizkušene 
tehnologije.
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P13: Poslovne zmožnosti za izvedbo

13.1 Definicija

dejansko tudi uporabljati?

13.2 Zaloga vrednosti

6 : .
5 : 

.
4 : 

preteklosti in, ki so bile v preteklosti tudi že rešene.
3 : njih 

.
2 : ( ) nepredvidene težave, ki so nove za izvajalce, vendar se za njih 

obvladati/rešiti.
1 : je v celoti nova za poslovanje – manjkajo 

potrebne poslovne izkušnje.

13.3 Pojasnila 

Najvišja vrednost naj bi bila izjema in utemeljena. 
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P14: IT zmožnosti za izvedbo

14.1 Definicija

Kakšne so zmožnosti IT za izvedbo projekta in za operativno izvajanje oz. zagotavljanje 

14.2 Zaloga vrednosti

6 : Ni predvidenih težav.
5 : .
4 : 

preteklosti in, ki so bile v preteklosti tudi že rešene.
3 : 

.
2 : ( ) nepredvidene težave, ki so nove za izvajalce, vendar se za njih 

bo težko obvladati/rešiti.
1 : je v celoti nova za poslovanje – manjkajo 

potrebne poslovne izkušnje.

14.3 Pojasnila 

Najvišja vrednost naj bi bila izjema in utemeljena. 
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P15: Skupni stroški (PLC28 + TCO do 5 let) 

15.1 Definicija

obratovalnimi stroški za , v kolikor pride do realizacije 

rešitve? 

TCO = življenjski cikel projekta (projektiranje, izvedba) + obratovalni stroški za obdobje 

5 let (stroški vzdrževanja, strošek IT in poslovnega procesa).

15.2 Zaloga vrednosti

6 : <= EUR 50.000 
5 : EUR 50.001 – 100.000
4 : EUR 100.001 – 300.000
3 : EUR 300.001 – 500.000
2 : EUR 500.001 – 1.000.000
1 : > EUR 1.000.001

28 PLC – Življenjski cikel projekta/razvojne naloge
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Preglednica: Primerjava rezultatov vrednotenja - testni in 

model 

Projekti/RN

P
R

IO
R

IT
E

T
A

 

P
/R

N
Celovita zmožnost 

izvedbe

%
Strateško zanimiva 

investicija

%
Stroški 

investicije

%
Predpisi in 

zahteve

%

Proj1 (testni model) 6 3,82 4,6 6 6

Proj1 6 3,98 4,96 6 6

Proj2 (testni model) 6 4,31 3,63 5 6

Proj2 6 4,28 4,23 5 6

RN1 (testni model) 6 4,89 3,85 5 5

RN1 6 5,03 3,55 5 5

Proj3 (testni model) 6 4,89 5,01 4 6

Proj3 6 4,92 5 4 6

Proj4 (testni model) 3 3,98 3,87 3 2,6

Proj4 3 4,01 4,11 3 2,5

RN4 (testni model) 6 3,82 3,56 3 6

RN4 6 3,81 3,38 3 6

RN3 (testni model) 6 4,39 5,01 3 6

RN3 6 3,75 5 3 6

RN6 (testni model) 3 5,31 3,87 2 2,6

RN6 3 5,11 3,47 2 2,5

RN5 (testni model) 6 4,48 3,86 2 6

RN5 6 4,25 3,52 2 6

RN2 (testni model) 3 4,64 3,48 2 3,2

RN2 3 4,34 3,23 2 3,25

RN7 (testni model) 6 4,81 3,55 2 6

RN7 6 4,81 4,05 2 6

RN8 (testni model) 6 4,81 3,55 1 6

RN8 6 4,81 4,05 1 6

Legenda: – kriterija v primerjavi s testnim modelom 

   – kriterija v primerjavi s testnim modelom 0 - 10 %

– brez spremembe vrednosti kriterija v primerjavi s testnim modelom

   – znižanje vrednosti kriterija v primerjavi s testnim modelom 0 - 10 %

                     – znižanje vrednosti kriterija v primerjavi s testnim modelom 





Priloga 6

vrednosti realizacij projektov/nalog v letih 2010 in 2012

(izpis iz SPSS)

T-Test

Group Statistics

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Realizacija FN2010 21 ,29 ,463 ,101

FN2012 12 ,75 ,452 ,131

Independent Samples Test

Levene's Test for 
Equality of Variances

t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

Lower Upper

Realizacija Equal variances 
assumed

,193 ,664 -2,794 31 ,009 -,464 ,166 -,803 -,125

Equal variances not 
assumed

-2,813 23,483 ,010 -,464 ,165 -,805 -,123


