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Projektno vodenje pred digitalno dobo 

 Prevladujoči „waterfall“ pristop 

 Vodja projekta ključni komunikacijski kanal  

 Pogosto pozno prepoznavanje kritičnih situacij in 
odstopanj od plana (‚scope creep‘, zahteve za 
spremembe…) 

 Projektni timi na isti ali bližnji lokaciji 

 Dokumentacija večinoma centralizirana in v papirni 
obliki 

 Statusna poročila in statusni sestanki  

 zahtevajo veliko časa 

 

 





Projektno vodenje v digitalni dobi 

 Digitalizacija - Projektni informacijski sistemi in  
selitev v oblak (transparentnost) 

 Razpršeni projektni timi  

 Uporaba digitalne komunikacijske tehnologije 

 Novi pristopi k projektnemu vodenju (SCRUM, 
Kanban,…) 

 Hitrejše prepoznavanje odklonov  

 in odstopanj 

 

 



Vodstvo podjetja 
 Pregled portfelja in statusov projektov 

 Obvladovanje večjih sprememb in ključnih tveganj  

 ter vprašanj  

 Spremljanje (pričakovanega) poslovnega izida 

 

Projektni vodja 

 Enostavna priprava planov 

 Spremljanje realizacije ter poročanje  

 Obvladovanje dokumentacije, tveganj 

 

Člani projektnega tima 

 Pregled nalog in poročanje o izvedbi 

 Komuniciranje z drugimi člani tima 

 Shranjevanje in pregled projektne  

 dokumentacije 

 

 
Spremembe 

Tveganja 

Odprta vprašanja 

Informacijske zahteve 



Projektni informacijski sistem 

 Vključevanje vseh deležnikov projekta 

 Transparentnost podatkov 

 Hitro odzivanje na odstopanja od plana 

 Komunikacija (formalna) poteka preko nalogov, 
poročanja o opravljenem delu, forumov 

 Dokumentacija shranjena na centralnem mestu in 
dostopna vsem glede na dostopne pravice 

 Na voljo tudi specializirani sistemi npr. SCRUM 
board,.. za spremljanje učinkovitosti tima 

 

 

 



Novi pristopi k projektnem vodenju 

Klasični ‚waterfall‘ pristop 

 
 

 
 
 
Novejši-agilni pristop (SCRUM metodologija) 

 
 

1. 
Analiza  
zahtev 

2.  
Načrtovanje 
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Testiranje 
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Z100 

Uporabniške zahteve 1. Iteracija 2. Iteracija 3. Iteracija 4,5,6…. Iteracija 



SCRUM 



Razpršeni projektni timi 

 Člani projektnega tima: 

 So na različnih lokacijah 

 Niso iz istega podjetja 

 Niso iz iste države 

Časovne razlike 

Kulturne razlike 

Različna usposobljenost 

 

 

 



Projektni vodja v digitalni dobi 

 Ohranjanje zavedanja glede mehkih veščin 
 Ohranjanje dobrih odnosov s člani tima in ostalimi deležniki na 

projektu 

 Osebna komunikacija je še vedno ključna, predvsem v primerih 
kritičnih situacij 

 Stalno izobraževanje in usposabljanje 
 Uvajanje novih pristopov 

 Informacijska pismenost 
 

 

 

 

 

 



Procesi in znanja  
projektnega vodenja 

Vir: PM BOK  



„A fool with a tool is still a fool!“ 




