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IZZIV PROJEKTOV DIGITALIZACIJE 

Izkušnje kažejo, da je za uspešnost projektov zelo pomembno 
jasno prevzemanje in razumevanje vlog. Še posebej 
projektni vodja oz. vodja tima, poleg strokovnih – tehničnih 
kompetenc, v tej vlogi potrebuje še veliko ostalih, mehkih 
kompetenc. Timi, ki imajo zastopane vse potrebne 
kompetence in vloge, pa morajo pri izvajanju projektov 
zagotavljati še ustrezno komunikacijo in se pravočasno 
odločati.  

 

Rollings (2013) v raziskavi ugotavlja, da  projekti ne 
padajo zaradi tehničnih kompetenc, ampak predvsem 
zaradi organizacijskih in neustrezne komunikacije.  



VEČPLASTNOSTI PROJEKTOV DIGITALIZACIJE 

Večplastnost je obravnavana z vidika posameznika s 
svojimi ključnimi kompetencami, ki jih je izpostavila 
Komisija Evropskih skupnosti (2006). Naslednjo plast 
predstavljajo timi, pogoji za njihovo delovanje in vloge 
po Belbinu (2017), zadnjo plast pa predstavlja projekt, 
ki lahko uspe samo takrat, ko se te plasti povežejo in 
kompetence omogočijo, da se odigrajo vloge v timu in 
vloge v projektu ter se lahko izvajajo aktivnosti, ki 
omogočajo usklajenost vseh področij delovanja 
projekta. 



PRIPRAVA MODELA 

Za pripravo modela in ocenjevane je 
bila uporabljena večkriterijska metoda 
DEX (Bohanec & Rajkovič,  1990; 
Bohanec, Rajkovič, Bratko,  Zupan, & 
Žnidaršič,  2013). Metodološki pristop 
modela sloni na kvalitativnem 
večkriterijskem modeliranju 
odločitvenega znanja po metodi DEX. 

 

Za dvig transparentnosti pa je bil 
izdelan in preizkušen model 
projektne plošče, ki dviguje 
zavedanje o delovanju projekta in 
omogoča boljšo komunikacijo.  



KOMPETENCE, VLOGE, TIM, DELOVANJE 

Te kompetence in preko njih ustrezno zastopane vloge, 
omogočajo ustrezno sestavo tima in njegovo učinkovito 
delovanje. Mathieu in ostali  (2014) v članku o sestavi 
tima ugotavljajo, da znanje, spretnosti, sposobnosti in 
ostale značilnosti posameznikov na nižjem nivoju, preko 
sestave tima, vplivajo na učinkovitost na višjih nivojih. 
Zastopanost ustreznih vlog skozi celotni življenjski 
cikel projekta in pravilna teža posamezne vloge v vsaki 
fazi, omogoča učinkovito delovanje projektnih timov 
in s tem tudi bolj uspešno izvedbo projektov. 



KOMPETENCE POSMEZNIKA  

Področje kompetenc 
informacijske oz. digitalne 
pismenosti je pri 
ocenjevanju smiselno 
dodatno razgraditi in 
izmeriti njihovo stopnjo, ker 
so za projekte digitalizacije 
ključne. 

 

 



POGOJI IN VLOGE ZA 
DELOVANJE TIMOV 

Projektni tim zahteva določne 
vloge, za katere so potrebne 
ustrezne kompetence, poleg 
tega pa morajo biti za 
delovanje tima izpolnjeni še 
drugi pogoji: vodenje in 
motiviranje, medsebojno 
spremljanje uspešnosti ter 
prilagodljivost in timska 
naravnanost. 

 



POGOJI ZA DELOVANJE 
PROJEKTOV 

Ta del drevesa predstavlja 
tretjo plast pogojev, vlog in 
področij delovanja projekta, ki 
so v drevesu atributov 
predstavljene v treh vejah: 
vplivu na projekt, izvedbi 
vsebinsko in tehnično ter 
izvedbi organizacijsko in 
administrativno. 



PRIMER OCENJENIH PROJEKTOV  



IZVEDBA PROJEKTOV DIGITALIZACIJE 

• Uvedba projektne plošče za dvig zavedanja o delovanju 
projekta. Ideja projektne plošče je bila s strani 
projektnih vodij prepoznana kot uporabna rešitev za 
dvig razumevanja in komunikacije.  

• Namen projektne plošče je dvig transparentnosti in 
povečanje sporočilne vrednosti, ki se v kompleksnosti 
projektov digitalizacije izgublja. 

Področje delovanja projekta % 

Strokovnost 21,0 

Projektno vodenje 20,0 

Sodelovanje s stranko – trgom 20,0 

Delovanje timov 18,0 

Komunikacija 15,0 

Administracija 6,0 



PROJEKTNA PLOŠČA (100 gradnikov) 



USPEH DIGITALIZACIJE 

 

Izkušnje pri projektih digitalizacije kažejo, da je uspeh velikokrat 
odvisen od tega, kako kompetentni projektni timi te projekte 
izvajajo in kako uspešno komunicirajo ter kako hitro odpravljajo 
motneje, ki se pri izvedbi takšnih projektov nedvomno pojavljajo. 

 

Same tehnične kompetence in strokovnost so samo del ključnih 
kompetenc in šele takrat, ko so odigrane ustrezne vloge in je 
vzpostavljena dobra komunikacija v projektnem timu ter do 
stranke, projekti potekajo v skladu s pričakovanji in so na koncu 
uspešno zaključeni. 

 

Če bo ta model pomagal pri dvigu uspešnosti projektov 
digitalizacije, potem je namen dosežen.  




