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POVZETEK
V magistrskem delu smo optimizirali potek organizacije recenzije projektov v
podjetju z izvedbo aplikacije. V uvodu smo predstavili cilje, namen in metode dela.
V nadaljevanju so opisane teoretične osnove, kjer se dotaknemo kadrov, sprememb
v podjetju, zadovoljstvo zaposlenih in prenove poslovnega procesa. S prikazom
obstoječega stanja smo predstavili podjetje in potek recenzij projektov. Ugotovili
smo, da je obstoječe stanje organizacije recenzije zamudno in neorganizirano. V
nadaljevanju smo predstavili potek raziskave. Najprej smo izdelali aplikacijo s
programskim orodjem Microsoft Access. S pregledom arhiva smo določili, koliko časa
je potrebno za organizacijo recenzije posamezne skupine. Po testiranju aplikacije
smo ocenili, koliko časa prihranimo z uvedbo aplikacije. V nadaljevanju so aplikacijo
testirali vsi zaposleni. Z anketnim vprašalnikom smo preverili zadovoljstvo
zaposlenih z organizacijo recenzije pred in po uporabi aplikacije. Na podlagi
odgovorov in njihove analize, smo rezultate primerjali ter v zaključku podali
odgovore na raziskovalna vprašanja.
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ABSTRACT
In the master's thesis, we optimized the course of organizing project reviews in the
company with the implementation of the application. In the introduction we
presented the goals, the purpose and methods of work. Next we described the
theoretical bases, where we included human resorses, changes in the company,
employee satisfaction and business process reengineering. With an overview of the
existing situation we presented the company and the course of project reviews. We
have found that the existing state of organization of project reviews is time
consuming and unorganized. Folowing we started our research. First, we created an
application with the Microsoft Access software. By reviewing the archive, we
determined how long it takes to organize a review of each group. After testing the
application, we estimated how much time we saved with the implementation of the
application. The application was then tested by all employees. With the
questionnaire we checked the satisfaction of our employees with the organization
of the review before and after using the application. Based on the answers and their
analysis, we compared the results and provided answers to the research questions.
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UVOD

1.1. OPIS PODROČJA IN OPREDELITEV PROBLEMA
Dobra organiziranost delovnega procesa je temelj dobrega počutja zaposlenih, ki
preko delovnih procesov vplivajo na uspešno poslovanje organizacij. Konkurenčnost
na trgu sili podjetja k izboljšanju delovnih procesov.
V ta namen smo se v magistrski nalogi posvetili optimizaciji delovnega procesa
organizacije recenzij v projektantskem podjetju.
Problem v podjetju je zamudno in neorganizirano izvajanje in organizacija recenzij
projektov javnih cest. V obravnavani organizaciji recenzije organizira tajnik
recenzije, od katerega je odvisen celoten postopek organizacije. V primeru njegove
odsotnosti, je pregled nad postopkom recenzije neorganiziran in težaven. Prav tako
bi bila organizacija recenzije z izvedbo aplikacije hitrejša, preglednejša, izvedena
z manj napakami, sistematizirana in bolje dokumentirana. V ta namen bomo izdelali
aplikacijo, v kateri bomo povezali vse podatke, ki so potrebni v postopku
organizacije recenzije. Z magistrskim delom bomo odgovorili na raziskovalna
vprašanja, ki so navedena v nadaljevanju.

1.2. NAMEN, CILJI, TEZE IN PREDPOSTAVKE
Cilj naloge je optimizacija procesa dela organizacije recenzij z izvedbo aplikacije s
programskim orodjem Microsoft Access. Izvedena aplikacija bo v podjetju prispevala
k hitrejši, preglednejši in enostavnejši organizaciji izvedbe recenzij.
Teza, ki smo si jo postavili, je, da bo z uvedbo programske opreme mogoče
optimizirati proces recenzije projektov. Optimizirali bomo čas, ki ga zaposleni
porabi za organizacijo recenzije projekta. V ta namen bomo s pomočjo ankete in
njene analize odgovorili na podana raziskovalna vprašanja:
R1: Ali lahko s pomočjo aplikacije po mnenju zaposlenih organizacijo recenzije
izvedejo tudi drugi zaposleni, ki ne delujejo na delovnem mestu organizatorja
recenzije?
R2: Ali je zadovoljstvo zaposlenih z organizacijo recenzije boljše z izvedbo
aplikacije ali brez?
R3: Ali je z uporabo aplikacije organizacija recenzije hitrejša kot brez aplikacije?
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1.3. METODE DELA
Pri preučevanju problema smo uporabljali naslednje metode:








Z opisom obstoječega stanja smo predstavili trenutno stanje organizacije
izvajanj recenzij;
Z metodo študija literature smo preučili teoretične osnove, ki bodo podlaga za
izvedbo magistrske naloge in izvedbo aplikacije;
Deskriptivno metodo smo uporabili za zbiranje literature in informacij, ki smo
jo pregledali in analizirali;
S komparativno metodo smo primerjali izvajanje recenzij z in brez aplikacije;
Izdelava aplikacije je potekala s programskim orodjem Microsoft Access;
S pomočjo anket smo odgovorili na raziskovalna vprašanja. Izvedli smo anketo
med zaposlenimi pred in po uvedbi aplikacije ter primerjali karakteristike;
Z ARIS metodo smo prikazali proces poteka recenzije.
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TEORETČNE OSNOVE

2.1. KADRI
Izraz kadri opredeljuje ljudi, ki ustvarjalno delujejo v organizaciji. Kot posamezniki
so vir osebnostnih, strokovnih in delovnih lastnosti. Izraz kadrovski viri pa »/…/
opredeljuje zaposlene, njihove sposobnosti, znanje, motiviranost, vrednote,
njihovo navezanost na organizacijo, pripravljenost za sodelovanje ipd.« (Možina,
2002: 7)
Model na Sliki 1 prikazuje, kako pomemben je človeški potencial pri pridobivanju
konkurenčnih prednosti organizacije. Razvoj kadrovskih virov je potrebno
povezovati s strateškim vodenjem organizacije.
Za kvalitetnejšo organiziranost delovnih nalog, doseganje boljšega strateškega
vodenja, izvajanje kontinuiranega učinkovitega usposabljanja svojih zaposlenih in
razvoja njihovih potencialov ter lažje prilagajanje razmeram v organizacijskem
okolju je potrebno povezovati razvoj virov s strateškim vodenjem organizacije
(Možina, 2002).

Kakovost
organizacije
in dela
kakovost
usposabljanja
in razvoja

Kadri - ključ
do uspeha

Kakovost
strateškega
vodenja

Kakovost
prilagajanja
in
spreminjanja

Slika 1: Konkurenčne prednosti organizacije (vir: Možina, 2002)
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Osnovo za definiranje kadrovske funkcije v podjetju lahko opišemo kot:








ena izmed osnovnih funkcij v podjetju je kadrovska, ki je močno povezana
z ostalimi funkcijami;
vsebina in predmet kadrovske funkcije so kadri;
osnovni nosilci kadrovske funkcije v podjetju so kadri kot predmet
kadrovske funkcije in kadrovske politike, poleg njih pa še organi
upravljanja in poslovodni organi ter kadrovske službe;
kadrovska služba se izvaja s pomočjo medsebojno usklajenih dejavnosti in
aktivnosti, preko katerih se realizirajo določene naloge, ki so vezane na
kadre v podjetju in so usmerjene k realizaciji osnovnih ciljev podjetja;
med kadrovsko funkcijo sodijo kadrovska politika, kadrovska tehnologija in
nosilci kadrovske funkcije;
na delo kadrovske funkcije vpliva tudi okolje;
v podjetju pridobiva kadrovska funkcija vse večji značaj razvojne funkcije
(Florjančič, 1982).

Kadrovsko funkcijo v podjetju izvajajo z namenom zagotavljanja ustreznih človeških
zmožnosti za doseganje zastavljenih poslovnih ciljev. Človeške zmožnosti so
definirane kot znanje, sposobnosti, osebne lastnosti, mišljenje in motivacija
(Lipičnik, 1998). Človeške zmožnosti vplivajo na doseganje ciljev in uspešnosti
podjetij. Zato je namen podjetij pridobiti in razviti ustrezne človeške zmožnosti, ki
posledično vplivajo na uspešnost in konkurenčnost podjetja.
Kadrovsko funkcijo se pogosto zamenjuje s kadrovskimi viri, ki se razlikujeta v dveh
vidikih (Možina, 1998):



o ravnanju s kadrovskimi viri se ne ukvarja le kadrovska funkcija, temveč
sodi med sestavne dele dejavnosti organizacijskega mišljenja vseh
zaposlenih, predvsem pa vseh vodilnih v podjetju;
ravnanje s kadrovskimi viri vsebuje strateški vidik obravnavanja zaposlenih
v organizaciji. Potrebno je jasno prepoznavanje vpliva zunanjih okoliščin,
konkurence in dinamike na trgu delovne sile, dolgoročna usmerjenost,
obravnavanje vseh zaposlenih ter povezanost ravnanja z ljudmi, tako s
strateškimi odločitvami organizacije kot s strategijami ravnanja s kadri.

Kadri so v delovnem procesu s svojim znanjem, izkušnjami in sposobnostmi
pomemben faktor pri doseganju uspešnosti podjetja, zato je potrebno stremeti k
stalnemu razvoju kadrov. »Razvoj kadrov je sistematičen in načrtovan proces
priprave, izvajanja in nadzorovanja vseh kadrovsko–izobraževalnih postopkov in
ukrepov, namenjenih strokovnemu, delovnemu in osebnostnemu razvoju
zaposlenih.« (Florjančič in Jereb, 1998: 45)
»Delovni proces je tako naravna, samostojna osnova vsem organizacijskim
razmeram med ljudmi v organizaciji. Proizvodnja izdelkov ali storitev se opravlja v
sestavljenih ali enotnih delovnih procesih.« (Možina et al., 2002: 376)
Z razvojem kadrov zagotavljamo optimalne izobrazbene, kvalifikacijske in poklicne
strukture vseh zaposlenih, ki so povezani s strateškimi cilji in razvitostjo
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organizacije. Za učinkovit razvoj kadrov skrbi strokovna služba s sodobnimi znanji,
ki ima vso podporo vodstva (Majcen, 2009).
Cilj vsake organizacije je doseganje zastavljenih ciljev, ki temelji na veščinah,
znanju in odgovornosti. Zato morajo biti zaposleni optimalno usposobljeni za svoje
delo, poleg tega pa morajo imeti tudi občutek pripadnosti organizaciji (Florjančič
in Jereb, 1998).
Organizacijo dela urejamo s sistemiziranjem dela, kjer so glede na razvoj kadrov
ključnega pomena opisi delovnih mest. Posamezni opisi so opredeljeni v temeljnih
kadrovskih aktih, ki so podlaga za mnogo kadrovskih ukrepov ter povezujejo
organizacijo dela, delavce in vrednotenje dela (Florjančič in Jereb, 1998).
Torej je uspešnost podjetij odvisen od učinkovite kadrovske funkcije. V mikro
podjetjih izvajajo kadrovske funkcije kar lastniki ali direktorji podjetja, ki se vse
bolj zavedajo pomena, ki ga imajo zaposleni pri doseganju uspešnosti in poslovanja
v podjetju, zato si vsi prizadevajo pridobiti ustrezen kader. Cilj manjših podjetij
je, da so njihovi zaposleni prilagodljivi in da lahko delujejo na različnih področjih.
2.1.1. ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Zadovoljstvo zaposlenih je ključnega pomena pri uspešnem delovanju organizacij,
saj je z zadovoljstvom zaposlenih povezano tudi uspešno delovanje podjetja.
Na zadovoljstvo zaposlenih vpliva več dejavnikov, ki jih različni avtorji različno
opredeljujejo. Možina (Možina, 1998) pravi, da so dejavniki, ki najbolje vplivajo na
zadovoljstvo zaposlenih, vsebina dela, samostojnost pri delu, plača, dodatki in
ugodnosti, vodenje in organizacija dela, odnosi pri delu in delovne razmere. Mihalič
(2006, 266) trdi, da so dejavniki zadovoljstva zaposlenih z delovnim mestom odvisni
od posameznika, vendar pa obstajajo nekateri splošni elementi.
Moorhaed in Griffin razdelita dejavnike zadovoljstva v tri večje skupine (Hribar
2007, 5):
 organizacijski dejavniki: plača, varnost, delovni pogoji, možnost
napredovanja, delo;
 skupinski dejavniki: kolektiv;
 osebni dejavniki: potrebe, priznanja, ugodnosti.
George in Jones (1996) med dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih,
uvrščata osebnost, delovne vrednote, delovne razmere in družbeni vpliv. Omenjeni
dejavniki so prikazani na Sliki 2.
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Sistem vrednost
posameznika

Socialni
dejavnik dela
Slika 2: Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo pri delu
(Vir: George in Jones, 1996)
a) Vpliv osebnih značilnosti na zadovoljstvo
Osebnost posameznika je skupek gensko podedovanih lastnosti iz vzgoje in izkušenj,
ki jih pridobimo tekom življenja. S poznavanje posameznikovih osebnih lastnosti
lahko razumemo, kaj čuti, misli in kako reagira v dani situaciji (George in Jones,
1990). Tudi posameznikova osebnost ima velik vpliv na delo, saj posameznik išče
tako zaposlitev, ki bo ustrezala njegovim genskim zasnovam (Gorše, 2011).
b) Vpliv vrednot posameznika na zadovoljstvo
Na delovnem mestu se vrednote pojavijo kot delovne vrednote. To so osebna
prepričanja zaposlenih o tem, kaj pričakovati od dela in kakšno je sprejemljivo
obnašanje na delovnem mestu. Od podjetja pričakujejo preskrbljeno življenje,
osebno varnost in občutek spoštovanja. Podjetje pa v zameno od posameznika
pričakuje iznajdljivost, ambicioznost, poslušnost in korektno opravljanje
zastavljenega dela (George in Jones, 1999).
c) Vpliv značilnosti delovnega mesta na zadovoljstvo
Narava dela je verjetno najpomembnejši vpliv na zadovoljstvo zaposlenih ter način
odnosa podjetja do zaposlenih. Od delovnega mesta se pričakujejo raznolike
delovne naloge, odgovornost, samostojnost, izzivi … Zato delovno mesto in narava
dela najpomembnejše vplivata na to, ali bo zaposleni zadovoljen na delovnem
mestu ali ne. Zadovoljen bo takrat, ko bodo njegove osebnostne značilnosti in
vrednote usklajene z značilnostmi delovnega mesta in naravo dela (Gorše, 2011).
d) Vpliv socialnih dejavnikov dela na zadovoljstvo
Socialni dejavniki se kažejo skozi vpliv, ki ga imajo posamezniki, skupine ali celotna
družba na posameznike. Na stopnjo zadovoljstva na delovnem mestu tako vpliva
okolje, v katerem posameznik živi (sodelavci, pripadnost skupinam, družina,
prijatelji …) (Gorše, 2011).
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Če povzamemo splošne ugotovitve avtorjev, lahko ugotovimo, da na zadovoljstvo
zaposlenih vplivajo osebne lastnosti posameznika (samostojnost, motiviranost, želja
po osebni rasti …), kolektiv in organizacija dela (odnosi pri delu, delovne razmere,
organizacija dela) in nenazadnje finančni dejavniki (plača, sistem nagrajevanja,
dodatki, ugodnosti). Torej obstaja močna povezava med zadovoljstvom zaposlenih
in doseganjem dobrih poslovnih rezultatov.

2.2. PRENOVA POSLOVNEGA PROCESA
»Poslovni proces opredeljujemo kot skupek logično povezanih izvajalskih in
nadzornih postopkov in aktivnosti, katerih posledica oziroma izid je načrtovani
izdelek ali storitev. Lahko ga opredelimo tudi kot povezan nabor dejavnosti in nalog,
ki imajo namen vhodnim elementom v proces za naročnika ali kupca dodati
uporabno vrednost na izhodni strani procesa« (Kovačič in Vukšić, 2005, 29).
Shematski prikaz poslovnega procesa je prikazan na Sliki 3.

Slika 3: Shematski prikaz poslovnega procesa
(Vir: Kovačič in Vukšić, 2005)
Avtorja Mihelič in Škafar (2002) predstavljata proces kot vsako aktivnost v podjetju
ali izven njega, vendar nas zanimajo le tisti procesi, ki na kakršen koli način
prispevajo k dodani vrednosti končnih proizvodov ali opravljenih storitev. Mihelič s
tega vidika upošteva naslednje osnovne značilnosti poslovnih procesov:









cilji procesov (kakšne rezultate želimo doseči),
kdo je lastnik (upravljalec) procesa,
terminska opredelitev začetka in konca procesa,
kaj predstavlja vhode in izhode procesa,
zaporedje in koraki (sosledje faz, vneskov in izneskov, gibov, delovnih
operacij, delovnih nalog, itd.) preoblikovanja v samem procesu,
možnost ugotavljanja učinkovitosti procesa (medfazno in končno),
ciljne skupine notranjih ali zunanjih kupcev in dobavitelji,
možnost stalnega izboljševanja.

Prenovo poslovnih procesov lahko opišemo kot temeljito in radikalno spremembo
poslovnih procesov, ki jo povzročimo z namenom doseganja dobrih rezultatov na
področjih, kot so zniževanje stroškov, povečanje kakovosti izdelkov in skrajšanje
dobavnih rokov (Kladnik, 2006).

Saša Otrin: Optimizacija procesa recenzije projektov in njen vpliv na kadre

stran 7

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Izboljšave se običajno izvajajo v okviru ene poslovne funkcije, kjer z analizo
obstoječega stanja s pomočjo poenostavitev, izboljšav ali racionalizacije preidemo
k spremembam delovnih procesov. Na ta način pogosto dosežemo avtomatizacijo,
zniževanje stroškov in skrajšanje procesa dela (Kosi, 2010).
Potek prenove poslovanja Kovačič in Vukšić opredelita s štirimi stopnjami (Slika 4):
1.
2.
3.
4.

Razumevanje,
Izhodiščno modeliranje,
Poenostavitev,
Optimizacija.

Slika 4: Potek – stopnje, postopki in ključni rezultati prenove
poslovanja (Vir: Kovačič in Vukšić, 2005, 50)
Prva faza procesa prenove poslovanja je razumevanje, kjer je ključnega pomena
ugotoviti, kako poteka poslovni proces, izpostaviti, s čim smo nezadovoljni, kaj
želimo spremeniti in ali je sprememba nujna.
V drugi fazi izhodiščno modeliranje grafično prikažemo s posnetkom obstoječega
stanja poslovnega procesa ter poiščemo in prikažemo možnosti odpravljanja
neusklajenosti pri njihovem izvajanju.
Na osnovi prikaza obstoječih procesov v tretji fazi razmišljamo o poenostavitvi z
namenom večje učinkovitosti in uspešnosti. Poenostavimo lahko čas poslovnega
procesa, stroške, porabe materiala …
Sledi četrta – zadnja faza optimizacije, kjer standardiziramo posamezne procese
z namenom doseganja zastavljenih ciljev.
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Trikotnik na Sliki 5 prikazuje razmerje med časom, stroški in kakovostjo. Vsak krak
trikotnika predstavlja enega od možnih ciljev. Tako lahko zelo kakovosten produkt
proizvedemo hitro, običajen produkt lahko proizvedemo hitro in poceni, ne moremo
pa proizvesti zelo kakovostnega izdelka hitro in poceni. V tem primeru so stroški
omejitveni kriterij (Kovačič in Vukšić, 2005).

Slika 5: Temeljni cilji prenove poslovanja
(Vir: Kovačič in Vukšić, 2005, 42)
Prenova poslovnih procesov zajema in vključuje naslednja izhodišča in globalne cilje
(Kovačič in Vukšić, 2005: 42):









poenostavitev poslovnih postopkov s skrajšanjem nepotrebnih aktivnosti,
kot so odobritve izvedbe, dokumentacije in drugih organizacijskih
aktivnosti;
skrajševanje poslovnega cikla oziroma vseh poslovnih procesov v podjetju,
dvig odgovornosti in posledično znižanje stroškov poslovanja;
dvigovanje dodane vrednosti v vseh poslovnih postopkih ter ob tem
postopno dvigovanje kakovosti proizvodov in storitev podjetja;
zniževanje stroškov izvajanja postopkov ob ohranjanju ustreznega
razmerja do kakovosti in časa;
dvigovanje zanesljivosti ter doslednosti izvajanja postopkov in s tem
kakovosti proizvodov in storitev;
prenovo poslovnih procesov v smeri tesnejšega in neposrednejšega
povezovanja z dobavitelji (v smislu lastnih zunanjih virov);
usmerjanje v lastne ključne zmožnosti in prenos izvajanja drugih procesov,
ki niso ključni ali kjer nismo konkurenčni, izven podjetja.
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2.2.1. SPREMEMBE V ORGANIZACIJI
Na področju tehnologije se v zadnjih letih dogajajo velike spremembe, ki vplivajo
na način dela zaposlenih v podjetju. Na trgu je veliko programskih orodij, ki
omogočajo hitrejše opravljeno delo z zmanjšanjem napak, večjo organiziranostjo
znotraj podjetja … Od zaposlenih se torej pričakuje sledenje novim trendom in
sprejemanje novih tehnoloških napredkov, ki jih uporabljajo v delovnem okolju.
Splošno imajo zaposleni odpor do sprememb, saj morajo biti pripravljeni prilagoditi
se in se naučiti uporabljati novo tehnologijo.
Poleg spoznanja, da se določene stvari v podjetju stalno spreminjajo, pa obstajajo
tudi nekatere, ki so stalnica. To velja za (Kovačič in Vukšić, 2005, 66):






potrebo po spoznanju koristnosti zaposlenih,
potrebo po spoštovanju – vsak želi biti informiran in enakopravno
obravnavan,
potrebo po zaupanju – zaposleni želijo, da se jim zaupa odgovorno delo in
možnost sprejemanja odločitev,
potrebo po produktivnosti – na splošno vsi delamo, da ustvarimo in ne zaradi
dela samega,
potreba po rasti – vsak ima željo po napredovanju v karieri in osebnostni
rasti.

Med zaposlenimi se velikokrat pojavi odpor do sprememb. Avtorja Kovačič in Vukšić
navajata pet razlogov, zakaj je temu tako (Kovačič in Vukšić, 2005):






občutek izgube nadzora (delali bodo nekaj neznanega, česar ne obvladajo in
nad čemer nimajo nadzora),
občutek utapljanja v spremembah (nejasnost, negotovost v boljše
rezultate),
občutek, da je ideja slaba (razlogi za spremembe jih niso prepričali),
preveč predhodnih napak (pojavijo se slabe izkušnje na podlagi preteklosti),
ščitenje svojega obstoja (strah pred izgubo delovnega mesta, menijo, da z
uvedbo sprememb ne bodo več potrebni).

Glavni razlog nesprejemanja sprememb je, da vodstvo glavnih nosilcev sprememb
ne podpre dovolj odločno. Spremembe so najprej podprte v majhnem krogu
najtesnejših sodelavcev in če ti niso dovolj prepričljivi, bo večina ostala skeptična
in ne bo dobila zadostne podpore. Eden izmed najpogostejših razlogov
nesprejemanja sprememb je slaba komunikacija in demonstracija. Demonstracija
mora obsegati jasno predstavitev izboljšav, prednosti in prihrankov, ki jih
spremembe povzročijo. Zaposlenim je potrebno podati zadostne informacije in jih
na pravilen način seznaniti s spremembami (Kosi, 2010).
S psihološkim učinkom je potrebno vse vpletene vključiti v nastajanje sprememb,
da se čutijo kot soustvarjalci sprememb. Nadvse pomembno je tudi, da vsi
zaposleni, ki so vključeni v določen poslovni proces, sodelujejo pri nastajanju
sprememb. Tako se jim omogoči podajanje predlogov, pripomb, razjasnijo se jim
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morebitna vprašanja in so tako že pri nastajanju novosti vključeni kot aktivni
sodelavci (Kosi, 2010).
Različni avtorji različno obravnavajo spremembe. Glede na vsebino in obseg
sprememb Vizjak (1994, 850–852) opredeljuje štiri skupine sprememb:







Prestrukturiranje: povzroča večje spremembe v organizaciji, s čimer se
lahko uvede ukinjanje in uvajanje novih oddelkov, zmanjševanje
organizacijskih ravni, spreminjanje hierarhije v skupinsko delo, itd. Take
spremembe pogosto povzročajo odpor, saj neposredno vplivajo na zaposlene
(Rozman, Kovač, in Koletnik 1993: 132).
Reorganizacija: pomeni sprememba obstoječe organizacije znotraj podjetja
s popolno racionalizacijo celotnega poslovanja (Vizjak, 2003).
Optimiranje poslovnih procesov: delna strateška sprememba poslovnih
procesov z namenom doseganja konkurenčne prednosti. Do optimiranja
poslovnih procesov pride zaradi potrebe po doseganju hitrosti in točnosti
dobave, diferenciacije s pomočjo novih izdelkov in stroškovne prednosti
(Vizjak, 1994).
Optimiranje poslovnih dejavnosti: je delna operativna sprememba
poslovnega sistema. Z novimi metodami in boljšo sistemsko podporo
dosežemo racionalizacijo določenih poslovnih procesov in dejavnosti.
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OBSTOJEČE STANJE

3.1. PREDSTAVITEV PODJETJA
Obravnavano podjetje se ukvarja s projektiranjem, izvedbo prometnih študij in
recenzij. Struktura podjetja je prikazana na Sliki 6. V magistrski nalogi bomo
optimirali proces izvedbe recenzije z izvedbo programa v programskem orodju
Microsoft Access.

vodstvo

projektiva

recenzije

prometne
študije

Slika 6: Struktura podjetja
Po zakonu o gospodarskih družbah se družbe razvrščajo na mikro, majhne, srednje
in velike družbe glede na uporabo meril na bilančni presečni dan letne bilance stanja
po kriterijih, opredeljenih v Tabeli 1. V posamezno kategorijo sodi podjetje, če
izpolnjuje vsaj dva od treh kriterijev (ZGO, 2006).
Število delavcev
Prihodki od
prodaje
Vrednost aktive

Mikro družba
<10
<700.000 EUR

Majhna družba
<50
<8.000.000 EUR

Srednja družba
<250
40.000.000 EUR

<350.000 EUR

<4.000.000 EUR

20.000.000 EUR

Tabela 1: Opredelitev velikosti podjetij po ZGD (vir: ZGD, 2006)

Velika družba je tista, ki ne sodi med mikro, majhno ali srednjo družbo.
V organizaciji je zaposlenih 9 oseb. Od tega so 4 ženske in 5 moških. Prihodki od
prodaje znašajo za leto 2017 609.000 € (vir: Bizi.si). Na podlagi omenjenih kriterijev
sodi obravnavano podjetje med mikro podjetja.
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Razporeditev zaposlenih po najvišji doseženi izobrazbi je prikazana na Grafu 1, iz
katerega lahko razberemo, da ima največ zaposlenih stopnjo izobrazbe VI/2 (44
%), nato VII/2 (33 %) in najmanj stopnjo izobrazbe V (11 %) in VIII/1 (11 %).

Graf 1: Prikaz strukture zaposlenih v podjetju glede na najvišjo doseženo stopnjo
izobrazbe
Najmlajši zaposleni star 28 let, najstarejši pa 47 let. Povprečna vrednost zaposlenih
v izbranem podjetju je 37 let in 6 mesecev, kot je prikazano v Tabeli 2.
Descriptive Statistics
N

Minimum

strarost

9

Valid N (listwise)

9

28,00

Maximum
47,00

Mean
37,55

Tabela 2: Prikaz starostne strukture zaposlenih
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3.2. RECENZIJE PROJEKTOV
Recenzija je v Pravilniku za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih
del v javno korist na javnih cestah opredeljena kot strokovna presoja racionalnosti
projektnih rešitev in usklajenosti projektne rešitve s projektno nalogo, pravili stroke
in veljavnimi predpisi. Prav tako je tudi proces recenzije predpisan v omenjenem
pravilniku (Uradni list RS, št. 7/2012, 2012).
»Recenzija projektne dokumentacije je obvezna, če je za izvedbo investicijskih
vzdrževalnih del, vzdrževalnih del v javno korist ali gradnjo predpisana izdelava
projektne dokumentacije.« (Uradni list RS, št. 7/2012, 2012)
V podjetju potekajo recenzije rekonstrukcij ali novogradenj cest. Potek recenzije v
podjetju se začne z ustnim ali elektronskim naročilom recenzije, ki ga direktor ali
tajnik recenzije evidentirata. V primeru da je naročilo pomanjkljivo, se ponovno
kontaktira naročnika. Nato tajnik preda projekt v pregled recenzentom v elektronski
ali papirnati obliki. V nadaljevanju recenzent pregleda predan del projektne
dokumentacije, na podlagi katere napiše recenzijsko poročilo, ki ga elektronsko
posreduje odgovornemu projektantu. Odgovorni projektant pripravi odgovore na
recenzijsko poročilo. Za obravnavo poročil vodja recenzije razpiše recenzijsko
razpravo, na katero so vabljeni vodja investicijskega projekta investitorja,
odgovorni vodja projekta, odgovorni projektanti, recenzenti in drugi. O obravnavi
se zapiše zapisnik, skladno s katerim projektant uskladi projekt v roku, ki ga določi
vodja recenzije. Usklajen projekt nato znova poda v pregled recenzentu. Če je
projekt usklajen po dogovoru, recenzent napiše izjavo o skladnosti. Če je projekt
pomanjkljiv, se ponovi postopek o usklajevanju. Ko odgovorni projektant prejme
izjavo o skladnosti vseh delov načrta, napiše izjavo o skladnosti odgovornega
projektanta. V nadaljevanju vse zbrane izjave odgovorni projektant elektronsko
posreduje tajniku recenzije. Po prejemu poročil vodja recenzije izda potrdilo o
opravljeni recenziji, ki se smatra kot zaključek recenzije. Model procesa recenzije
je prikazan na Sliki 7.
Model procesa recenzije je izdelan z metodologijo ARIS, ki ureja, združuje ter
standardizira metode modeliranja osnovnih značilnosti poslovnih procesov.
Omogoča pregleden in celosten posnetek stanja poslovnih procesov. S takimi modeli
lahko analiziramo učinkovitost poslovanja, usklajevanje projektov s strateškimi
poslovnimi cilji, vpeljavo procesno usmerjenih organizacijskih struktur in učinkovito
integracijo informacijske tehnologije. Metoda ARIS omogoča prestavitev celovitega
opisa poslovanja z več vrstami modelov oziroma stopenj. Skupni pogled na poslovni
model nato združimo v procesnem modelu (Kovačič, 1998).
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Slika 7: Model poteka recenzije
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3.3. ANALIZA PSPN OBSTOJEČEGA STANJA
Za prepoznavanje prednosti in slabosti obstoječega stanja organizacije recenzije
bomo uporabili analizo PSPN (prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti) ali v
angleški terminologiji SWOT analiza (angl. strengths, weaknesses, opportunities,
threats). S PSPN analizo ugotovimo, kakšne so določene značilnosti procesa, ki jih
lahko adaptiramo na različna področja, zato je vsestransko uporabna. Analiza
pomaga pri strateških odločitvah, usmerjanju poslovanja, opuščanju in podpiranju
programov itd. Prednosti/slabosti se nanašajo na notranje dejavnike,
priložnosti/nevarnosti pa na zunanje. Pri notranjih dejavnikih imamo vpliv na
spremembe, medtem ko na zunanje dejavnike ne moremo vplivati, lahko se jim le
prilagodimo. Končni cilj je, da gradimo na prednostih, odpravimo slabosti,
izkoristimo priložnosti in se izognemo nevarnostim (Kos, 2010). PSPN analiza je
prikazana v Tabeli 3.
Prednosti:
- strokoven kader
- odlične reference

Slabosti:
- slaba organiziranost
- nepreglednost podatkov
- program Microsoft Access ni
nameščen na vseh računalnikih

Priložnosti:
- rast gradbenih projektov
- veliko povpraševanj po
recenzijah

Nevarnosti:
- kriza v gradbeništvu
- sprememba v zakonodaji

Tabela 3: Prikaz PSPN analize
Prednosti vidimo v strokovnem kadru odgovornih recenzentov, ki sodelujejo z
obravnavanim podjetjem. S preteklimi izkušnjami in izvedbami so v podjetju
pridobili odlične reference, ki so izvrstna podlaga za nova naročila.
Slabost se je pojavila zaradi slabe organiziranosti poteka organizacije recenzije,
zamujanja datumov, nepreglednosti podatkov in informacij. V teku testiranja
aplikacije je bila slabost tudi ta, da program Microsoft Access ni bil nameščen na
vseh računalnikih.
Trend je, da se v zadnjem obdobju izvajajo množične rekonstrukcije državnih cest
in posledično raste število povpraševanj po recenzijah izvedenih projektov, kar
predstavlja veliko poslovno priložnost.
Kljub rasti gradbenih projektov, se gradbena stroka boji ponovne krize v
gradbeništvu, kjer bi upadlo povpraševanje po recenzijah projektov. Prav tako se
lahko v prihodnosti spremeni zakonodaja, ki lahko izvzame obveznost izvedbe
recenzije iz pravilnika.
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RAZISKAVA

4.1. ZASNOVA
Za potrebe optimizacije procesa organizacije recenzij v podjetju smo izdelali
program, kjer so zbrani vsi podatki, ki so potrebni pri organizaciji recenzije. S tem
namenom lahko vsak izmed zaposlenih dostopa do podatkov, za katere ne sprašuje
ustno organizatorja recenzije in ga pri tem moti pri delu. Optimizacije bi se lahko
lotili tudi z izobraževanjem dodatne osebe v podjetju, lahko bi zaposlili še eno
osebo ali pa delo predali zunanjemu izvajalcu. Izobraževanje dodatne osebe, ki je
že zaposlena v podjetju, ne bi rešilo problema zbranosti podatkov, z vprašanji o
projektih bi se tako zaposleni lahko obračali na dve osebi, ki bi si med seboj morali
izmenjevati podatke. Zaposlitev dodatne osebe bi imelo enak učinek kot pri
izobraževanju dodatne osebe in ne bi rešilo osnovnega problema. S predajo dela
zunanjemu izvajalcu pa bi iz podjetja odtekal tudi finančni priliv, ki ga z
organizacijo recenzije pridobijo. Zato smo z namenom boljše preglednosti in
organiziranosti recenzij, izdelali program s programskim orodjem Microsoft Access,
kjer so zbrani in dostopni vsi podatki, ki so potrebni pri postopku organizacije
recenzije. Prva stopnja razvoja aplikacije je poznavanje problema in načrtovanje
vizualnega izgleda aplikacije. S problemom smo se spoznali, ker je avtorica
magistrskega dela zaposlena v izbranem projektantskem podjetju, kjer je opisan
problem splošno znan. Podatki, ki jih vsebuje aplikacija so bili povzeti po izdelanih
recenzijskih poročilih. Vizualno aplikacije nismo pripravljali predčasno, saj je
oblikovanje aplikacije s programskim orodjem Microsoft Access preprosto, zato ni
bilo potrebe po predhodnem grafičnem oblikovanju.

4.2. UPORABLJENA ORODJA
Program je izveden s programskim orodjem Microsoft Access. Microsoft Access je
baza podatkov, v katerem so tabele med seboj povezane z različnimi vrstami relacij.
Omogoča nam, da zbrane informacije in podatke upravljamo v eni datoteki.
Omenjeno programsko orodje ima štiri glavna področja: tabele, poizvedbe, obrazce
in poročila (Introduction to Microsoft Access 2013).
Tabele so osnovni gradniki v zbirki podatkov, ki shranjujejo vse željene podatke in
informacije (Microsoft Access: Uvod v tabele).
S poizvedbami lažje pregledujemo, dodajamo, spreminjamo in brišemo podatke v
Accessovi podatkovni bazi, kjer pridobimo željene zapise glede na nastavljene
kriterije. (Microsoft Access: Introduction to queries).
S pomočjo obrazca ustvarimo uporabniški vmesnik za aplikacijo, ki ga uporabimo za
vnos, urejanje ali prikaz podatkov iz vira podatkov, s katerim je povezan (Microsoft
Access: Uvod v obrazce).
Poročila nam omogočajo pregled, oblikovanje in povzemanje informacij v zbirki
podatkov (Microsoft Access: Uvod v poročila).

Saša Otrin: Optimizacija procesa recenzije projektov in njen vpliv na kadre

stran 18

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

4.3. PREDSTAVITEV PODATKOVNEGA MODELA
4.3.1. SPLOŠNO
Aplikacija je postavljena na server podjetja, do katerega dostopajo vsi zaposleni. V
izogib dodajanja ali brisanja podatkov ima administrativno dovoljenje organizator
recenzij in direktor podjetja. Ostali zaposleni imajo dovoljen le vpogled v podatke,
ki jih ne morejo spreminjati.
4.3.2. TABELE
V nadaljevanju smo izdelali aplikacijo. Cilj aplikacije je zbrati vse potrebne podatke
o projektu na enem mestu, ki so dostopni vsem zaposlenim v izbranem
projektantskem podjetju. Podatkovni model smo zasnovali na podatkih, ki so
potrebni v postopku organizacije recenzije. Razdelili smo jih na tri osnovne tabele.
V tabeli Projekt so zbrani osnovni podatki glede na projekt recenzije. Definirana je
številka projekta v izbranem projektantskem podjetju, ID naročnika recenzije,
kontaktna oseba naročnika, investitor, odgovorni vodja projekta, številka in naziv
projekta, datum projekta, ID recenzije, vodja in tajnik recenzije, datum
recenzijske razprave in rok za dopolnitev, datum izdanega končnega potrdila in
številka potrdila, oznaka končane recenzije in izdanega računa. Vsi podatki in
podatkovni tipi polj so prikazani na Sliki 8.

Slika 8: Prikaz podatkov v tabeli Projekt
Tabela Recenzent vsebuje podatke o recenzentih. Tukaj so podani osnovni (ime in
priimek) in kontaktni podatki (telefonska številka in elektronski naslov) ter
področje, ki ga recenzirajo. V primeru da tajnik recenzije zboli ali je na dopustu,
lahko kdorkoli od zaposlenih pridobi kontaktne podatke recenzentov. Vsi podatki in
podatkovni tipi polj so prikazani na Sliki 9.
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Slika 9: Prikaz podatkov v tabeli Recenzent
Tabela Recenzija vsebuje podatke o področjih recenziranja danega projekta. V njej
so definirani ID recenzije, številka projekta, področje recenziranja, ID odgovornega
recenzenta, številka naročilnice ter časovno zasnovana polja, kdaj je bil projekt
predan v recenzijo, datum prejetega poročila in datum, ko je bilo poročilo poslano
projektantu, datum prejetih odgovorov, izjava recenzenta in njegova prisotnost na
razpravi. S poljem »koncano« definiramo, ali je končana recenzija dela projekta. V
nadaljevanju smo vključili tudi finančne podatke, kot so vrednost izvedene
recenzije, prejem računa in plačilo računa. Namen tabele je pregled nad delom
recenzije. Predstavlja pregled nad datumsko določenimi roki in posledično
končanjem projekta. Finančni podatki omogočajo pregled nad prejemom in
plačilom računov. Vsi podatki in podatkovni tipi polj so prikazani na Sliki 10.

Slika 10: Prikaz podatkov v tabeli Recenzije
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4.3.3. RELACIJE
Tabele so med seboj povezane preko primarnih ključev. Prva tabela Projekt vsebuje
podatke o prejetih projektih za recenziranje. Njegov primarni ključ je enolično
določena številka projekta podjetja, pod katerim se vodi vsak projekt recenzije, ki
je z relacijo povezan do tabele Recenzija. Primarni ključ v omenjeni tabeli je
enolično določen ID, pod katerim se vodijo deli recenzij. ID recenzenta je v tabeli
Recenzija povezana s tabelo Recenzent, v katerem je to primarni ključ. Tukaj so
zbrani kontaktni podatki recenzentov. V tabeli Naročnik so zbrani podatki o
naročnikih, ki je preko primarnega ID ključa povezana s tabelo Projekt. Tabela
področje pa prikazuje področja recenziranjja in je preko glavnega ključa povezana
s tabelo recenzent. Za lažji vnos podatkov v polje ID_recenzije v tabeli Projket, je
ustvarjena povezava tudi med tabelo Projekt in Recenzijo (Recenzija_1). Na Sliki
11 je prikazan podatkovni model relacij med tabelami.

Slika 11: Podatkovni model
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4.3.4. POIZVEDBE
S poizvedbami zberemo podatke, ki jih potrebujemo za določen proces. V našem
primeru smo naredili dve poizvedbi. S prvo smo iz tabele recenzija izvlekli podatke
o številki projekta, naročnika, če je projekt dokončan in če je bil zanj izstavljen
račun. V podkategoriji smo želeli, da nam poizvedba izpiše le tiste projekte, ki so
bili dokončani, a za njih račun še ni bil izdan. S tem namenom je preglednost nad
dokončanimi projekti zbrana in vsebuje finančne podatke. S tem namenom ima
lahko oseba, ki izdaja račune, pregled nad neizdanimi računi na enem mestu.
Naslednja poizvedba, ki je pomembna za hiter izpis potrebnih podatkov, je finančno
stanje recenzije glede na recenzente. Tako nam poizvedba plačilo računov
recenzentov izpiše ime in priimek recenzenta glede na dokončano številko projekta.
Označen je tudi prejem računa in ali je plačilo računa izvedeno. Poleg tega pa je
potreben še podatek o dogovorjeni vrednosti dela.
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4.3.5. OBRAZCI
Za lažjo dostopnost in preglednost smo naredili obrazce, ki so povezani s
posameznimi tabelami. Na Sliki 12 je prikazan obrazec za vnos, iskanje ali urejanje
podatkov v tabeli Projekt. Vsebuje vse ključne podatke, ki so potrebni v postopku
organizacije recenzije. Vnos podatkov je bolj pregleden kot vnašanje v osnovno
tabelo. Z dodanim gumbom »išči« omogoča iskanje po omenjeni tabeli, nov vnos,
shranjevanje vnosa ali zapiranje obrazca.

Slika 12: Prikaz obrazca Projekti
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Na Sliki 13 je prikazan obrazec za vnos, urejanje ali iskanje podatkov po tabeli
Recenzent. Obrazec omogoča enostavno in pregledno vnašanje podatkov, omogoča
tudi iskanje po omenjeni tabeli, kar je preprosto, ko želimo dobiti podatke o
recenzentih. Šifra recenzenta se določi samodejno glede na prejšnje vnose. Gumbi
na dnu obrazca omogočajo shranjevanje, vnašanje novega recenzenta, iskanje po
tabeli in zapiranje obrazca. S premikanjem po zapisih se lahko enostavno
premikamo po šifrah in posledično različnih recenzentih.

Slika 13: Prikaz obrazca recenzenti
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Na Sliki 14 je prikazan obrazec za vnos, urejanje ali iskanje podatkov po tabeli
Recenzije. Omogoča nam vnos podatkov o recenzijah glede na projekt. Na ta način
lahko z gumbom iskanje pregledujemo, na kakšni stopnji izvedbe projekta je
posamezni del recenzije. Z dodanimi gumbi na dnu obrazca je omogočeno
shranjevanje vnosa, nov vnos, iskanje po tabeli Recenzije in zapiranje obrazca.

Slika 14: Prikaz obrazca Stanje recenzije
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Izdelali smo tudi obrazec Glavni meni, kot je prikazano na Sliki 15. Namen obrazca
Glavni meni je preglednost in zbranost vseh podanih operacij. Poleg obrazcev vseh
tabel smo tukaj zbrali tudi poročilo o dokončanih projektih. Tako s klikom na
posamezna okna odpremo obrazce in poizvedbe, s pomočjo katerih lahko vnašamo,
iščemo ali urejamo podatke. Na vrhu obrazca je prikazan tudi logotip podjetja, ki
smo ga v okviru magistrskega dela zaradi anonimnosti podjetja izpustili. Z gumbom
izhod ne zapremo le obrazca, ampak zapustimo celoten program Microsoft Access.

Slika 15: Obrazec Glavni meni
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4.3.6. POROČILA
Na Sliki 16 je prikazano poročilo, ki je izvedeno iz poizvedbe Dokončani projekti.
Omogoča pregleden izpis iz tabele, ki se ga lahko tudi natisne. Poročilo je
opremljeno z datumom in uro izpisa. V poročilu so vključeni isti podatki kot pri
istoimenski poizvedbi, to so Številka projekta, oznaka, ali je projekt dokončan in
račun izdan, ter naročnik recenzije.

Slika 16: Poročilo Dokončani projekti
Na Sliki 17 je prikazan izpis poročila iz poizvedbe plačil računov recenzentov.
Poročilo nam omogoča pregled nad opravljenimi recenzijami, izdanimi računi
recenzentov in plačili računov. Na koncu pa je podan tudi skupen znesek stroška za
plačilo računov po projektu.
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Slika 17: Poročilo stanje računov-recenzenti
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4.4. OPTIMIZACIJA PROCESA RECENZIJE PROJEKTOV
S pregledom arhiva podjetja smo razdelili recenzije za obdobje od leta 2015 do 2017
v skupine glede na vrsto projekta. Iz naročilnice smo povzeli število ur, potrebnih
za organizacijo ene recenzije in izbrali povprečno vrednost za posamezno skupino.
Tako smo ugotovili število ur, potrebnih za organizacijo posamezne recenzije, kot
je prikazano v Tabeli 4.
Vrsta projekta
Recenzija
rekonstrukcije križišča
Recenzija novogradnje
križišča
Recenzija
rekonstrukcije ceste
Recenzija novogradnje
ceste
Recenzija nove
kolesarske povezave
SKUPAJ

Število projektov
(2015–2017)
22

ur/kom
12

število ur skupaj
264

4

14

56

25

14

350

8

17

136

2

11

22

61

828

Tabela 4: Potreben čas za organizacijo posameznih vrst projektov
Po uvedbi aplikacije so štirje zaposleni s testiranjem aplikacije ocenili, koliko časa
prihranimo pri posameznih vrstah projekta, kot je prikazano v Tabeli 5. Ugotovimo,
da po oceni v dveh letih prihranimo 209,5 delovnih ur. Z dodatnim časom lahko
izvedemo več recenzij, ali pa opravimo drugo delo.
Vrsta projekta
Recenzija
rekonstrukcije križišča
Recenzija novogradnje
križišča
Recenzija
rekonstrukcije ceste
Recenzija novogradnje
ceste
Recenzija nove
kolesarske povezave
SKUPAJ

Število projektov
(2015–2017)
22

ur/kom
9

število ur skupaj
198

4

10,5

42

25

10,5

262,5

8

12,5

100

2

8

16

61

618,5

Tabela 5: Potreben čas za organizacijo posameznih vrst projektov z
uporabo aplikacije
Z analizo podatkov in oceno trajanja organizacije recenzije z uporabo aplikacije
smo odgovorili na raziskovalno vprašanje R3: Ali je z uporabo aplikacije organizacija
recenzije hitrejša kot brez aplikacije?
Organizacija recenzije je z uporabo aplikacije hitrejša kot brez nje.
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4.5. ANALIZA ANKET
Z namenom ugotovitve zadovoljstva zaposlenih z izdelano aplikacijo smo vsem
zaposlenim podali anketni vprašalnik pred predstavitvijo aplikacije. Nato je sledila
predstavitev aplikacije, ki so jo zaposleni lahko uporabljali en teden. Ponovno smo
izvedli anketiranje na ista vprašanja, katerim smo dodali še vprašanja o aplikaciji.
V nadaljevanju smo rezultate ankete analizirali in jih med seboj primerjali.
1. Poznam postopek recenzije v podjetju
V Tabeli 4 so prikazani rezultati statistične analize, prve trditve o poznavanju
postopka recenzije v podjetju, kjer lahko ugotovimo, da 44,4 % zaposlenih v
podjetju ne pozna postopka organizacije recenzije, 33,4 % se ne more opredeliti,
55,5 % pa jih pozna postopek recenzije, kot je prikazano v Tabeli 6.
Poznam postopek recenzije v podjetju
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

delno se ne strinjam

1

11,1

11,1

11,1

niti da niti ne

3

33,4

33,4

44,5

delno se strinjam

1

11,1

11,1

55,6

popolnoma se strinjam

4

44,4

44,4

100,0

Total

9

100,0

100,0

Tabela 6: Prikaz statističnih rezultatov ankete na trditev: »poznam
postopek recenzije v podjetju« pred uporabo aplikacije
Po uporabi aplikacije smo ponovili anketni vprašalnik. Ugotovili smo, da po uporabi
aplikacije kar 88,8 % zaposlenih pozna postopek recenzije, 11,2 % pa jih niti ne
pozna niti pozna. Rezultati so prikazani v Tabeli 7.
Poznam postopek recenzije v podjetju-po aplikaciji
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

niti da niti ne

1

11,2

11,2

11,2

delno se strinjam

4

44,4

44,4

55,6

popolnoma se strinjam

4

44,4

44,4

100,0

Total

9

100,0

100,0

Tabela 7: Prikaz statističnih rezultatov ankete na trditev: »poznam
postopek recenzije v podjetju« po uporabi aplikacije
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Povprečna vrednost obravnavane trditve je pred uporabo aplikacije 3,8, po uporabi
aplikacije pa 4,3. Minimalna vrednost pred uporabo aplikacije je bila 2, po uporabi
aplikacije pa 3. S primerjavo podatkov, kot je prikazano v Tabeli 8, lahko sklepamo,
da z uporabo aplikacije zaposleni bolje poznajo postopek recenzije kot pred njo.
Poznam postopek recenzije v
podjetju
N

Poznam postopek recenzije v
podjetju – z aplikacijo

Valid

9

9

Missing

0

0

Mean

3,88

4,33

Minimum

2,00

3,00

Maximum

5,00

5,00

Tabela 8: Primerjava povprečne vrednosti trditve: »Poznam postopek
recenzije v podjetju« pred in po uporabi aplikacije
2. Znam samostojno organizirati/izpeljati recenzijo
V Tabeli 9 so prikazani podatki druge trditve »Znam samostojno
organizirati/izpeljati recenzijo«. Z njim smo želeli preveriti, kolikšen delež
zaposlenih meni, da zna samostojno organizirati recenzijo. Pred uporabo aplikacije
je bilo 55,6 % zaposlenih mnenja, da ne znajo samostojno organizirati recenzije,
11,1 % se jih je odločilo za srednjo vrednost, 33,3 % pa jih je menilo, da znajo
samostojno organizirati recenzijo.
Znam samostojno organizirati/izpeljati recenzijo
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

sploh se ne strinjam

3

33,3

33,3

33,3

delno se ne strinjam

2

22,3

22,3

55,6

niti da niti ne

1

11,1

11,1

66,7

popolnoma se strinjam

3

33,3

33,3

100,0

Total

9

100,0

100,0

Tabela 9: Prikaz statističnih rezultatov ankete na trditev: »Znam
samostojno organizirati recenzijo« pred uporabo aplikacije
Po analizi vprašanja, ki je bilo postavljeno po uporabi aplikacije, smo ugotovili, da
77,7 % zaposlenih meni, da bi znali samostojno organizirati recenzijo, 22,3 % pa se
jih je odločilo za srednjo vrednost, kot je prikazano v Tabeli 10.
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Znam sam organizirati recenzijo
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

niti da niti ne

2

22,3

22,3

22,3

delno se strinjam

4

44,4

44,4

66,7

popolnoma se strinjam

3

33,3

33,3

100,0

Total

9

100,0

100,0

Tabela 10: Prikaz statističnih rezultatov ankete na trditev: »Znam
samostojno organizirati recenzijo« po uporabi aplikacije
Po primerjavi povprečnih vrednosti iz Tabele 11 lahko ugotovimo, da se je
povprečna vrednost obravnavane trditve povečala iz 2,8 na 4,1. Najmanjša vrednost
pred uporabo aplikacije je bila 1, po uporabi aplikacije pa 3. Tako lahko sklepamo,
da zna večji delež zaposlenih z uporabo aplikacije samostojno organizirati
recenzijo.
Statistics
Znam samostojno organizirati
recenzijo
N

Valid
Missing

Mean
Minimum
Maximum

Znam samostojno organizirati
recenzijo – z aplikacijo
9

9

0
2,77
1,00
5,00

0
4,11
3,00
5,00

Tabela 11: Primerjava povprečne vrednosti trditve: »Znam samostojno
organizirati recenzijo« pred in po uporabi aplikacije
Z analizo trditve o znanju samostojne organizacije recenzije lahko odgovorimo na
raziskovalno vprašanje R1: Ali lahko s pomočjo aplikacije po mnenju zaposlenih
organizacijo recenzije izvedejo tudi drugi zaposleni, ki ne delujejo na delovnem
mestu organizatorja recenzije?
Glede na povprečno vrednost lahko trdimo, da lahko s pomočjo aplikacije po mnenju
zaposlenih organizacijo recenzije izvedejo tudi ostali zaposleni, ki ne delujejo na
delovnem mestu organizatorja recenzij.
3. Z organizacijo recenzije sem zadovoljen
S trditvijo »Z organizacijo recenzije sem zadovoljen« smo izvedeli, kakšno je
zadovoljstvo zaposlenih z izvedbo recenzije pred in po uporabi aplikacije. Pred
uporabo aplikacije se je 44,4 % zaposlenih opredelilo za srednjo vrednost, kar
pomeni, da niti so niti niso zadovoljni z izvedbo recenzije, 55,6 % zaposlenih pa je
zadovoljnih z izvedbo recenzije. Rezultati so prikazani v Tabeli 12
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Zadovoljen sem z izvedbo recenzije
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

niti da niti ne

4

44,4

44,4

44,4

delno se strinjam

3

33,4

33,4

77,8

popolnoma se strinjam

2

22,2

22,2

100,0

Total

9

100,0

100,0

Tabela 12: Prikaz statističnih rezultatov ankete na trditev:
»Zadovoljen sem z izvedbo recenzije« pred uporabo
aplikacije
Po uporabi aplikacije smo ponovili anketni vprašalnik in na dano trditev dobili
rezultate, kot je prikazano v Tabeli 13. 100 % zaposlenih je zadovoljnih z izvedbo
recenzije. Od tega jih je 55,6 % odgovorilo z vrednostjo 4 (delno zadovoljni), 44,5
% pa z vrednostjo 5 (popolnoma zadovoljni).
Zadovoljen sem z izvedbo recenzije
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

delno se strinjam

5

55,6

55,6

55,6

popolnoma se strinjam

4

44,5

44,5

100,0

Total

9

100,0

100,0

Tabela 13: Prikaz statističnih rezultatov ankete na trditev:
»Zadovoljen sem z izvedbo recenzije« po uporabi aplikacije

Po primerjavi rezultatov povprečne vrednosti iz Tabele 14 lahko ugotovimo, da je
zadovoljstvo z izvedbo recenzije po uvedbi aplikacije boljše (4,4) kot pred uvedbo
aplikacije (3,8). Pred uvedbo aplikacije je bila najmanjša ocena 3, po uvedbi
aplikacije pa 4.
Statistics
Zadovoljen sem z izvedbo
recenzije
N

Zadovoljen sem z izvedbo
recenzije - z aplikacijo

Valid

9

9

Missing

0

0

Mean

3,77

4,44

Minimum

3,00

4,00

Maximum

5,00

5,00

Tabela 14: Primerjava povprečne vrednosti trditve: »Zadovoljen sem z
izvedbo recenzije« pred in po uporabi aplikacije
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Z analizo trditve 3 lahko odgovorimo na raziskovalno vprašanje:
R2: Ali je zadovoljstvo zaposlenih z organizacijo recenzije boljše z izvedbo
aplikacije ali brez?
S primerjavo povprečnih vrednosti lahko trdimo, da je zadovoljstvo zaposlenih z
organizacijo recenzije boljše z uporabo aplikacije kot brez nje.
4. Izvedba organizacije recenzije je hitra
S trditvijo »Izvedba organizacije recenzije je hitra« smo želeli izvedeti, kako hitra
je organizacija recenzije pred uvedbo aplikacije po mnenju zaposlenih. Iz Tabele
15 je razvidno, da 22,2 % zaposlenih meni, da izvedba recenzije ni hitra, 55,6 % jih
je izbralo srednjo vrednost, 22,2 % pa jih meni, da je izvedba recenzije hitra.
Izvedba organizacije recenzije je hitra
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

delno se ne strinjam

2

22,2

22,2

22,2

niti da niti ne

5

55,6

55,6

77,8

popolnoma se strinjam

2

22,2

22,2

100,0

Total

9

100,0

100,0

Tabela 15: Prikaz statističnih rezultatov ankete na trditev: »Izvedba
organizacije recenzije je hitra« pred uporabo aplikacije
Na isto trditev smo po recenziji dobili rezultate, prikazane v Tabeli 16. Po uporabi
aplikacije 100 % zaposlenih meni, da je izvedba recenzije hitra. Od tega jih je 55,6
% odgovorilo z vrednostjo 4 (delno se strinjam), 44,4 % pa z vrednostjo 5 (popolnoma
se strinjam).
Izvedba recenzije je hitra
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

delno se strinjam

5

55,6

55,6

55,6

popolnoma se strinjam

4

44,4

44,4

100,0

Total

9

100,0

100,0

Tabela 16: Prikaz statističnih rezultatov ankete na trditev: »Izvedba
organizacije recenzije je hitra« po uporabi aplikacije
S primerjavo obeh povprečnih vrednosti smo ugotovili, da je po mnenju zaposlenih
izvedba recenzije z uporabo aplikacije (povprečna vrednost 4,4) hitrejša kot pred
uporabo aplikacije (povprečna vrednost 3,2), kot je razvidno v Tabeli 17. Najmanjša
vrednost pred uporabo aplikacije je 2, po uporabi pa 4.
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Statistics
Izvedba organizacije
recenzije je hitra
N

Izvedba recenzije je hitra-z
aplikacijo

Valid

9

9

Missing

0

0

Mean

3,22

4,44

Minimum

2,00

4,00

Maximum

5,00

5,00

Tabela 17: Primerjava povprečne vrednosti trditve: »Izvedba
organizacije recenzije je hitra« pred in po uporabi aplikacije
5. Postopek recenzije se mi zdi enostaven
S trditvijo »Postopek recenzije se mi zdi enostaven« smo želeli ugotoviti, če se
zaposlenim zdi postopek recenzije enostaven. Podatki iz Tabele 18 nam povejo, da
se pred uvedbo aplikacije 55,5 % zaposlenih postopek recenzije ne zdi enostaven.
22,2 % se jih je odločilo za srednjo vrednost, 22,2 % zaposlenih pa meni, da je
postopek recenzije delno enostaven.
Postopek recenzije je enostaven
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

sploh se ne strinjam

2

22,2

22,2

22,2

delno se ne strinjam

3

33,4

33,4

55,6

niti da niti ne

2

22,2

22,2

77,8

delno se strinjam

2

22,2

22,2

100,0

Total

9

100,0

100,0

Tabela 18: Prikaz statističnih rezultatov ankete na trditev: »Postopek
recenzije je enostaven« pred uporabo aplikacije
Po uporabi aplikacije so zaposleni ponovno izpolnili anketni vprašalnik, kjer smo na
isto trditev dobili rezultate podane v Tabeli 19. 33,3 % zaposlenih je izbralo srednjo
vrednost, kar pomeni, da se jim postopek recenzije ne zdi enostaven niti ne
kompliciran. 66,6 % zaposlenih vsaj delno meni, da je postopek recenzije enostaven.
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Postopek recenzije je enostaven
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

niti da niti ne

3

33,3

33,3

33,3

delno se strinjam

5

55,6

55,6

88,9

popolnoma se strinjam

1

11,1

11,1

100,0

Total

9

100,0

100,0

Tabela 19: Prikaz statističnih rezultatov ankete na trditev: »Postopek
recenzije je enostaven« po uporabi aplikacije
Primerjali smo rezultate obeh anket in s primerjavo povprečne vrednosti ugotovili,
da je postopek recenzije po mnenju zaposlenih bolj enostaven z uporabo aplikacije
(3,8) kot brez nje (2,4). Najmanjša vrednost je pred aplikacijo znašala 1, po uporabi
aplikacije pa 3. Podatki so prikazani v Tabeli 20.
Statistics
Postopek recenzije je
enostaven
N

Postopek recenzije je
enostaven – z aplikacijo

Valid

9

9

Missing

0

0

Mean

2,44

3,77

Minimum

1,00

3,00

Maximum

4,00

5,00

Tabela 20: Primerjava povprečne vrednosti trditve: »Postopek
recenzije je enostaven« pred in po uporabi aplikacije
6. Organizacijo recenzije se je lahko naučiti
S trditvijo »Organizacijo recenzije se je lahko naučiti« smo želeli ugotoviti, če se je
po mnenju zaposlenih organizacijo recenzije lahko naučiti. Najprej smo analizirali
podano trditev pred uporabo aplikacije, nato pa še po njeni uporabi. Ugotovili smo,
da 33,4 % zaposlenih meni, da se organizacijo recenzije ni lahko naučiti. 44,4 % je
izbralo srednjo vrednost, 22,2 % pa jih meni, da se je organizacijo recenzije delno
lahko naučiti. Rezultati so prikazani v Tabeli 21.
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Organizacijo recenzije se je lahko naučiti
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

delno se ne strinjam

3

33,4

33,4

33,4

niti da niti ne

4

44,4

44,4

77,8

delno se strinjam

2

22,2

22,2

100,0

Total

9

100,0

100,0

Tabela 21: Prikaz statističnih rezultatov ankete na trditev:
»Organizacijo recenzije se je lahko naučiti« pred uporabo
aplikacije
Po uporabi aplikacije je odstotek zaposlenih, ki je izbral srednjo vrednost 22,2 %,
77,8 % pa jih meni, da se je organizacije recenzije lahko naučiti. Od tega jih je 66,7
% izbralo vrednost 4, 11,1 % pa vrednost 5. Rezultati so prikazani v Tabeli 22.
Organizacijo recenzije se je lahko naučiti
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

niti da niti ne

2

22,2

22,2

22,2

delno se strinjam

6

66,7

66,7

88,9

popolnoma se strinjam

1

11,1

11,1

100,0

Total

9

100,0

100,0

Tabela 22: Prikaz statističnih rezultatov ankete na trditev:
»Organizacijo recenzije se je lahko naučiti« po uporabi
aplikacije
Po primerjavi rezultatov obeh anket smo iz Tabele 23 ugotovili, da je srednja
vrednost pred uporabo aplikacije 2,9, po uporabi aplikacije pa 3,9. To pomeni, da
se je po mnenju zaposlenih organizacijo recenzije lažje naučiti z aplikacijo kot brez.
Najmanjša vrednot pred aplikacijo je bila 2, najvišja pa 4, po uporabi aplikacije pa
je bila najmanjša 4, najvišja pa 5.
Statistics
Organizacijo recenzije se je
lahko naučiti
N

Organizacijo recenzije se je
lahko naučiti – z aplikacijo

Valid

9

9

Missing

0

0

Mean

2,88

3,88

Minimum

2,00

3,00

Maximum

4,00

5,00

Tabela 23: Primerjava povprečne vrednosti trditve: »Organizacijo
recenzije se je lahko naučiti« pred in po uporabi aplikacije
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7. Postopek organizacije recenzije si je lahko zapomniti
S trditvijo »Postopek organizacije recenzije si je lahko zapomniti« smo želeli
ugotoviti, če si je postopek organizacije recenzije lahko zapomniti. Iz Tabele 24
lahko razberemo, da pred uporabo aplikacije 55,6 % zaposlenih meni, da si postopek
recenzije v podjetju ni lahko zapomniti. 22,2 % je izbralo srednjo vrednost, 22,2 %
pa jih meni da si je postopek organizacije recenzije v podjetju lahko zapomniti.
Postopek organizacije recenzije si je lahko zapomniti
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

sploh se ne strinjam

2

22,2

22,2

22,2

delno se ne strinjam

3

33,4

33,4

55,6

niti da niti ne

2

22,2

22,2

77,8

delno se strinjam

1

11,1

11,1

88,9

popolnoma se strinjam

1

11,1

11,1

100,0

Total

9

100,0

100,0

Tabela 24: Prikaz statističnih rezultatov ankete na trditev: »Postopek
organizacije recenzije si je lahko zapomniti« pred uporabo
aplikacije
Po uporabi aplikacije je 33,4 % zaposlenih izbralo srednjo vrednost, 66,6 % pa jih
meni, da si je postopek organizacije recenzije lahko zapomniti, kar je razvidno iz
Tabele 25.
Postopek organizacije recenzije si je lahko zapomniti
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

niti da niti ne

3

33,4

33,4

33,3

delno se strinjam

4

44,4

44,4

77,8

popolnoma se strinjam

2

22,2

22,2

100,0

Total

9

100,0

100,0

Tabela 25: Prikaz statističnih rezultatov ankete na trditev: »Postopek
organizacije recenzije si je lahko zapomniti« po uporabi
aplikacije
Po primerjavi srednjih vrednosti iz Tabele 26 ugotovimo, da je srednja vrednost
izbrane trditve pred uporabo aplikacije 2,6, po uporabi aplikacije pa 3,9. To
pomeni, da zaposleni menijo, da si je postopek recenzije lažje zapomniti z uporabo
aplikacije kot brez nje. Najmanjša vrednost obravnavane trditve pred uporabo
aplikacije je 1, po uporabi aplikacije pa 3.
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Statistics
Postopek organizacije
recenzije si je lahko zapomniti

Postopek organizacije
recenzije si je lahko zapomniti
– z aplikacijo

Valid

9

9

Missing

0

0

Mean

2,55

3,88

Minimum

1,00

3,00

Maximum

5,00

5,00

N

Tabela 26: Primerjava povprečne vrednosti trditve: »Postopek
organizacije recenzije si je lahko zapomniti« pred in po
uporabi aplikacije
8. Organizacija recenzije je učinkovita
Z naslednjo trditvijo smo želeli ugotoviti, kaj zaposleni menijo o učinkovitosti
organizacije recenzije pred uporabo aplikacije. Iz Tabele 27 je razvidno, da 66,6 %
zaposlenih meni, da je organizacija recenzije neučinkovita, 22,3 % pa jih je izbralo
srednjo vrednost. Niti en zaposlen ni izbral pozitivnega odgovora.
Organizacija recenzije je učinkovita
Frequency
Valid

sploh se ne strinjam
delno se ne strinjam
niti da niti ne
Total

2
4
3

Percent
22,3
44,4
33,3

Valid Percent
22,3
44,4
33,3

9

100,0

100,0

Cumulative
Percent
22,3
66,7
100,0

Tabela 27: Prikaz statističnih rezultatov ankete na trditev:
»Organizacija recenzije je učinkovita« pred uporabo
aplikacije
Iz Tabele 28 je razvidno, da so se vrednosti po uporabi aplikacije spremenile. 44,4
% zaposlenih je izbralo srednjo vrednost, 55,6 % pa se jih delno strinja z izbrano
trditvijo.
PO_Organizacija recenzije je učinkovita
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

niti da niti ne

4

44,4

44,4

44,4

delno se strinjam

5

55,6

55,6

100,0

Total

9

100,0

100,0

Tabela 28: Prikaz statističnih rezultatov ankete na trditev:
»Organizacija recenzije je učinkovita« po uporabi aplikacije
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S primerjavo povprečnih vrednosti obeh trditev lahko ugotovimo, da je organizacija
recenzije po mnenju zaposlenih z uporabo aplikacije(3,6) bolj učinkovita kot brez
aplikacije (2,1). Najmanjša vrednost pred uporabe aplikacije je 1, največja pa 3.
Po uporabi aplikacije je najmanjša vrednost 3, največja pa 4. Podatki so podani v
Tabeli 29.
Statistics
Organizacija recenzije je
učinkovita
N

Organizacija recenzije je
učinkovita – z aplikacijo

Valid

9

9

Missing

0

0

Mean

2,11

3,55

Minimum

1,00

3,00

Maximum

3,00

4,00

Tabela 29: Primerjava povprečne vrednosti trditve: »Organizacija
recenzije je učinkovita« pred in po uporabi aplikacije
9. Pri organizaciji recenzije se pojavi malo napak
S trditvijo »Pri organizaciji recenzije se pojavi malo napak« smo želeli ugotoviti,
kakšna je vrednost napak, ki se pojavijo pri postopku recenzije. Iz Tabele 30 je
razvidno, da se pred uporabo aplikacije 44,4 % zaposlenih ne strinja s trditvijo, torej
menijo, da se pri postopku recenzije pojavi veliko napak. 33,4 % zaposlenih je
izbralo srednjo vrednost, 22,2 % pa se delno strinjajo z izbrano trditvijo, da se pri
organizaciji recenzije pojavi malo napak.
Pri organizaciji recenzije se pojavi malo napak
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

delno se ne strinjam

4

44,4

44,4

44,4

niti da niti ne

3

33,4

33,4

77,8

delno se strinjam

2

22,2

22,2

100,0

Total

9

100,0

100,0

Tabela 30: Prikaz statističnih rezultatov ankete na trditev: »Pri
organizaciji recenzije se pojavi malo napak« pred uporabo
aplikacije
Odgovori na izbrano trditev po uporabi aplikacije so podani v Tabeli 31. 22,2 %
zaposlenih je izbralo srednjo vrednost, medtem ko jih 77,8 % meni, da se pri
organizaciji recenzije z uporabo aplikacije pojavi malo napak.
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Pri organizaciji recenzije se pojavi malo napak
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

niti da niti ne

2

22,2

22,2

22,2

delno se strinjam

6

66,7

66,7

88,9

popolnoma se strinjam

1

11,1

11,1

100,0

Total

9

100,0

100,0

Tabela 31: Prikaz statističnih rezultatov ankete na trditev: »Pri
organizaciji recenzije se pojavi malo napak« po uporabi
aplikacije
S primerjavo srednjih vrednosti iz Tabele 32 lahko ugotovimo, da se z uporabo
aplikacije (3,9) pojavi manj napak kot pred uporabo aplikacije (2,8). Najnižja
vrednost izbrane trditve pred uporabo aplikacije je 2, najvišja pa 4. Po uporabi
aplikacije je najnižja 3, najvišja pa 5.
Statistics
Pri organizaciji recenzije se
pojavi malo napak – z
aplikacijo

Pri organizaciji recenzije se
pojavi malo napak
N

Valid

9

9

Missing

0

0

Mean

2,77

3,88

Minimum

2,00

3,00

Maximum

4,00

5,00

Tabela 32: Primerjava povprečne vrednosti trditve: »Pri organizaciji
recenzije se pojavi malo napak« pred in po uporabi
aplikacije
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V nadaljevanju smo želeli izvedeti še uporabniške izkušnje o aplikaciji z odgovori
na anketni vprašalnik po uporabi aplikacije.
10. Aplikacija je preprosta za uporabo
S prvo trditvijo naslednjega sklopa nas je zanimalo, če je aplikacija preprosta za
uporabo. 44,4 % zaposlenih se delno strinja s trditvijo, 55,6 % pa se jih popolnoma
strinja z izbrano trditvijo. Glede na odgovore anketirancev lahko ugotovimo, da je
aplikacija preprosta, saj je povprečna vrednost 4,5. Najmanjša vrednost je 4,
največja pa 5. Rezultati ogovorov anketirancev so prikazani v Tabeli 33.

Aplikacija je preprosta za uporabo
Frequency
Valid

N

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

delno se strinjam

4

44,4

44,4

44,4

popolnoma se strinjam

5

55,6

55,6

100,0

Total

9

100,0

100,0

Valid

9

Missing

0

Mean

4,55

Minimum

4,00

Maximum

5,00

Tabela 33: Prikaz statističnih rezultatov ankete za trditev: »Aplikacija
je preprosta za uporabo«
11. Aplikacijo lahko najdem
Z naslednjo trditvijo smo želeli izvedeti, kako dostopna je aplikacija vsem
uporabnikom. 33,3 % zaposlenih se delno strinja s trditvijo, 66,7 % pa se jih
popolnoma strinja z izbrano trditvijo. Po rezultatih ankete lahko povzamemo, da je
aplikacija dostopna, saj je povprečna vrednost odgovorov 4,7. Najmanjša vrednost
je 4, najvišja pa 5, kot je prikazano v tabeli 34.
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Aplikacijo lahko najdem
Cumulative
Frequency
Valid

N

Percent

Valid Percent

Percent

delno se strinjam

3

33,3

33,3

33,3

popolnoma se strinjam

6

66,7

66,7

100,0

Total

9

100,0

100,0

Valid

9

Missing

0

Mean

4,66

Minimum

4,00

Maximum

5,00

Tabela 34: Prikaz statističnih rezultatov ankete za trditev: »Aplikacijo
lahko najdem«
12. Aplikacija služi svojemu namenu organizacije recenzije
V nadaljevanju nas je zanimalo, če aplikacija služi svojemu namenu. 33,3 %
zaposlenih se delno strinja z izbrano trditvijo, 66,7 % pa popolnoma. Anketiranci so
podali pozitivne odgovore s povprečno vrednostjo 4,6, kar pomeni, da aplikacija
služi svojemu namenu. Prikaz rezultatov je v Tabeli 35.

Aplikacija služi svojemu namenu organizacije recenzije
Frequency
Valid

N

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

delno se strinjam

3

33,3

33,3

33,3

popolnoma se strinjam

6

66,7

66,7

100,0

Total

9

100,0

100,0

Valid

9

Missing

0

Mean

4,66

Minimum

4,00

Maximum

5,00

Tabela 35: Prikaz statističnih rezultatov ankete za trditev: »Aplikacija
služi svojemu namenu organizacije recenzije«
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13. Aplikacija je uporabna
Uporabnost aplikacije smo preverili z naslednjo trditvijo. 33,3 % zaposlenih se delno
strinja z izbrano trditvijo, 66,7 % pa se jih popolnoma strinja. S povprečno
vrednostjo 4,6 smo ugotovili, da je aplikacija uporabna. Najvišja vrednost je 5,
najmanjša pa 4, kot je prikazano v Tabeli 36.
Aplikacija je uporabna
Frequency
Valid

N

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

delno se strinjam

3

33,3

33,3

33,3

popolnoma se strinjam

6

66,7

66,7

100,0

Total

9

100,0

100,0

Valid

9

Missing

0

Mean

4,66

Minimum

4,00

Maximum

5,00

Tabela 36: Prikaz statističnih rezultatov ankete za trditev: »Aplikacija
je uporabna«
14. Aplikaciji zaupam
Z zadnjo trditvijo nas je zanimalo, če uporabniki zaupajo aplikaciji. 11,1 %
zaposlenih se delno strinja z izbrano trditvijo, 88,9 % pa se jih popolnoma strinja,
da aplikaciji lahko zaupajo. Ugotovili smo, da je aplikacija vredna zaupanja, saj je
povprečna vrednost odgovorov 4,8. Rezultati odgovorov so prikazani v Tabeli 37.
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Aplikaciji zaupam
Frequency
Valid

N

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

delno se strinjam

1

11,1

11,1

11,1

popolnoma se strinjam

8

88,9

88,9

100,0

Total

9

100,0

100,0

Valid

9

Missing

0

Mean

4,88

Minimum

4,00

Maximum

5,00

Tabela 37: Prikaz statističnih rezultatov ankete za trditev: »Aplikaciji
zaupam«
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ZAKLJUČEK

Program smo predstavili v podjetju in ga dali v uporabo zaposlenim. Že na tej stopnji
smo naleteli na prvo omejitev, in sicer pomanjkanje programskega orodja Microsoft
Access na nekaterih računalnikih. Ko smo to uredili z namestitvijo programa, smo
ugotovili, da imajo kljub preprostosti programa, nekateri zaposleni pomanjkljivo
znanje uporabe programskega orodja Microsoft Access. Po kratki predstavitvi je vsak
preizkusil izdelan program in z vodenjem organizatorja recenzije poskusil
organizirati recenzijo.
Glede na to, da je program izdelan s programskim orodjem Microsoft Access, ki je
del Microsoft Office, ne potrebujemo dodatnih finančnih in tehničnih sredstev.
Aplikacija je bila s strani zaposlenih pozitivno sprejeta, zato menimo, da jo bodo
tudi v nadaljevanju uporabljali. Združuje vse potrebne podatke, je preprosta za
uporabo in dosegljiva vsem zaposlenim. S pogostejšo uporabo in pomočjo
skupinskega dela se bodo lahko vsi zaposleni naučili vsaj osnovne uporabe programa
Microsoft Access.
Preko anketnega vprašalnika smo izvedeli ugotovitve zaposlenih in jih primerjali
pred uporabo aplikacije in po uporabi aplikacije. S statistično analizo smo analizirali
podatke, kot je prikazano v poglavju 4.4. Ugotovili smo, da zaposleni po uporabi
aplikacije bolje poznajo postopek organizacije recenzije kot pred njo. Prav tako
menijo, da bi z uporabo aplikacije sami znali organizirati recenzijo. Splošno je
zadovoljstvo z organizacijo recenzije boljše z uporabo aplikacije, saj lahko do
podatkov, ki so zbrani na enem mestu, dostopajo vsi zaposleni. Z izvedbo aplikacije
smo optimizirali čas organizacije recenzije, kar za podjetje pomeni, da bo lahko
izvedel več recenzij in posledično povečal dobiček na tem področju. Zaposleni
menijo, da z uporabo aplikacije postopek organizacije ni kompliciran, lahko se ga
je naučiti in zapomniti. Pomembno pa je tudi to, da se pri organizaciji recenzije z
uporabo aplikacije po mnenju zaposlenih zmanjša število napak. Posledično to
vpliva na zadovoljne naročnike in tudi zaposlene v podjetju. Tako si podjetje
ustvarja dobre reference, ki ponovno vplivajo na nova naročila in večji zaslužek.
Poleg tega pa je aplikacija po mnenju zaposlenih preprosta za uporabo, lahko
dosegljiva, služi svojemu namenu, je uporabna in zaposleni ji zaupajo, kar je
zagotovilo, da jo bodo uporabljali tudi v prihodnje.
V magistrski nalogi smo odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja:
R1: Ali lahko s pomočjo aplikacije po mnenju zaposlenih organizacijo recenzije
izvedejo tudi drugi zaposleni, ki ne delujejo na delovnem mestu organizatorja
recenzije?
Na prvo raziskovalno vprašanje smo odgovorili pritrdilno, saj po mnenju zaposlenih
lahko organizacijo recenzije izvedejo tudi ostali zaposleni, ki ne delujejo na tem
področju.
R2: Ali je zadovoljstvo zaposlenih z organizacijo recenzije boljše z izvedbo
aplikacije ali brez?
Po analizi ankete smo ugotovili, da je zadovoljstvo zaposlenih z organizacijo
recenzije boljše z izvedbo aplikacije.
Saša Otrin: Optimizacija procesa recenzije projektov in njen vpliv na kadre

stran 46

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

R3: Ali je z uporabo aplikacije organizacija recenzije hitrejša kot brez aplikacije?
Z analizo arhivskih podatkov in testiranja aplikacije smo ugotovili, da je
organizacija recenzije hitrejša z uporabo aplikacije. To ugotovitev so potrdili tudi
zaposleni z odgovori na anketni vprašalnik.
Z dolgotrajnejšo uporabo aplikacije se bodo pokazale nove priložnosti za nadgradnjo
aplikacije. Pozitivna lastnost programa Microsoft Access je, da se da aplikacijo
nadgraditi v vsakem trenutku. Lahko dodamo nova polja v tabeli, izdelamo nove
tabele, obrazce, poizvedbe itd. Lahko izdelamo aplikacijo tudi na drugih področjih
podjetja, npr. za projektiranje, kjer bi lahko podobno združili vse potrebne
podatke, ki jih potrebujemo v postopku projektiranja. Glede na odziv zaposlenih na
uvedbo obstoječe aplikacije smo mnenja, da dobro sprejemajo spremembe in
sodelujejo v podajanju mnenj pri izboljšavi, kar je vsekakor prednost pri uvajanju
sprememb, zato v prihodnosti ne vidimo problemov pri uvajanju inovacij na
področju delovnega procesa, če te predstavljajo izboljšanje delovnega procesa.
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PRILOGA 1 - ANKETNI VPRAŠALNIK-pred uporabo aplikacije
OPTIMIZACIJA PROCESA RECENZIJE PROJEKTOV IN NJEN VPLIV NA KADRE V MIKRO PODJETJU
Spoštovani. Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo le nekaj minut. Anketa je anonimna
Spol:
Starost:
Dosežena stopnja izobrazbe:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1-M
2-Ž
_______let
1-osnovnošolska II
2-nižje poklicno izobraževanje (2 letno) III
3-srednje poklicno izobraževanje (3 letno) IV
4-gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz.
drugo strokovno izobraževanje V
5-višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program VI/1
6-specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programi/
visokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st) VI/2
7-specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program,
magisterij stroke (2. bol. st.) VII
8-specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti VIII/1
9-doktorat znanosti VIII/2

V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi
trditvami:
Poznam postopek recenzije v podjetju
Znam sam organizirati/izpeljati recenzijo
Z organizacijo recenzije sem zadovoljen
Izvedba organizacije recenzije je hitra
Postopek organizacije recenzije enostaven
Organizacijo recenzije se je lahko naučiti
Postopek organizacije recenzije si je lahko
zapomniti
Organizacija recenzije je učinkovita
Pri organizaciji recenzije se pojavi malo
napak

Sploh se ne
strinjam
1
1
1
1
1
1

Se ne
strinjam
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

Se
strinjam
4
4
4
4
4
4

Popolnoma
se strinjam
5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Niti-niti

PRILOGA 2 - ANKETNI VPRAŠALNIK-po uporabi aplikacije

OPTIMIZACIJA PROCESA RECENZIJE PROJEKTOV IN NJEN VPLIV NA KADRE V MIKRO PODJETJU
Spoštovani. Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo le nekaj minut. Anketa je anonimna
Spol:
Starost:
Dosežena stopnja izobrazbe:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1-M
2-Ž
_______let
1-osnovnošolska II
2-nižje poklicno izobraževanje (2 letno) III
3-srednje poklicno izobraževanje (3 letno) IV
4-gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz.
drugo strokovno izobraževanje V
5-višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program VI/1
6-specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programi/
visokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st) VI/2
7-specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program,
magisterij stroke (2. bol. st.) VII
8-specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti VIII/1
9-doktorat znanosti VIII/2

V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi
trditvami:
Poznam postopek recenzije v podjetju
Znam sam organizirati/izpeljati recenzijo
Z organizacijo recenzije sem zadovoljen
Izvedba organizacije recenzije je hitra
Postopek organizacije recenzije je
enostaven
Organizacijo recenzije se je lahko naučiti
Postopek organizacije recenzije si je lahko
zapomniti
Organizacija recenzije je učinkovita
Pri organizaciji recenzije se pojavi malo
napak

V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi
trditvami o aplikaciji?
10. Aplikacija je preprosta za uporabo
11. Aplikacijo lahko najdem
12. Aplikacija služi svojemu namenu
organizacije recenzije
13. Aplikacija je uporabna
14. Aplikaciji zaupam

Sploh se ne
strinjam
1
1
1
1

Se ne
strinjam
2
2
2
2

3
3
3
3

Se
strinjam
4
4
4
4

Popolnoma
se strinjam
5
5
5
5

1
1

2

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Sploh se ne
strinjam
1
1
1

Se ne
strinjam
2
2
2

Niti-niti

Se strinjam

3
3
3

4
4
4

Popolnoma
se strinjam
5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Niti-niti

