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SKUPNI CILJ – skupne informacije

� ZASEBNI PARTNER

� JAVNI PARTNER

� FINANČNE INŠTITUCIJE

� PROJEKTANTI

� IZVAJALCI

� INŽENIRING PODJETJA

• Izdelava projektno-investicijskega 
elaborata

• Ocena investicije

• Simulacija denarnega toka

• Informatizacija razpisnih postopkov

• Nadzor nad obračunom del

• Upravljanje projektne dokumentacije 
in komunikacije

• Kontroling projekta

• Obvladovanje portfelja projektov

• OBVLADOVANJE TVEGANJ



PROCES OBVLADOVANJA 
TVEGANJ

DOGODEK / 
stanje

VZROK

TVEGANJE

eden ali več vzrokov lahko povzroči
 nastop enega ali več tveganj

več dogodkov
več tveganj

ocena posledic 
na stroške

ocena posledic 
na čas

odgovori na tveganje - 
UKREP

klasifikacija 
tveganj

narava 
tveganj 

domena 
tveganj

za odziv na tveganje lahko definiramo več ukrepov, 
posamezen ukrep pa lahko predstavlja odziv na več tveganj

obstoječe ali nove 
dejavnosti v planu

dogodek ali več dogodkov generira 
enega ali več vzrokov

posamezno tveganje se nanaša na 
določene dejavnosti v planu projekta

ocena posledic 
na kakovost

ocena možnosti 
nastopa



IDENTIFIKACIJA TVEGANJ in 
OCENA POSLEDIC

� IDENTIFIKACIJA - klasificirani seznami tveganj

� OCENA POSLEDIC TVEGANJ (časovna, finačna)

� modeliranje negotovosti (vplivni parametri!)

� analiza variant/scenarijev (WHAT-IF, občutljivosti, simulacije)



PORAZDELITEV / PREVZEM TVEGANJ 
med partnerji

� IDENTIFIKACIJA, 
� OCENA MOŽNOSTI NASTOPA in 
� KVANTIFIKACIJA POSLEDIC

TRANSPARENTNO – TEMELJ POGODBE
PRED SKLENITIVJO PARTNERSTVA 

kakovost ocene se povečuje iz faze v fazo PROJEKTA

1. faza DEFINICIJA 

2. faza OSREDOTOČENJE  

začetek 
RMP

3. faza IDENTIFIKACIJA 

4. faza STRUKTUIRANJE 

5. faza LASTNIŠTVO 

6. faza OCENA 

7. faza VREDNOTENJE 

8. faza  PLANIRANJE 

9. faza UPRAVLJANJE 

PODCIKEL

začetek 
izvajanja

intenzivno izvajanje izvajanje prekinitev izvajanja

I. iteracija II. iteracija III. iteracija

Inciacija

Analiza



KONCEPT SISTEMA

Gradbeno projektno vodenje:

� Upravljanje tveganj

� Obvladovanje stroškov

� Terminsko planiranje

� Analiza likvidnosti 

� Situiranje

� Projektni kontroling

Portfelj projektov:
� Gospodarski plan

� Ocena planiranih stroškov

� Analiza prislužene vrednosti

� Analiza likvidnosti

Baza znanja:
� klasifikacije

� viri

� normativi

� tehnologije

� standardne  

postavke

• Portfolio projektov
• Združevanje projektov
• Usklajevanje projektnih planov

GIS

� BVP
� Posegi, projekti, vplivi
� dokumentacija

� popis del

� pogodbeni 
predračuni

� situacije

� reporti

� analitika

• Dokumenti, fotodokumentac
• Preglednice
• Koledarji, opravila



JAVNI PARTNERJI

�Vzpostavitev enovitega sistema

� standardizacija procesov

� standardizacija metod

� standardizacija informacij

� skupen register tveganj 

� baza znanja

aleksander.srdic@fgg.uni-lj.si


