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1 KAJ JE MICROSOFT PROJECT? 

 

Microsoft (MS) Project bi lahko z nekaj besedami opredelili kot programsko orodje za podporo 

projektnega managementa. Projektni management je disciplina, ki se ukvarja z načrtovanjem, 

organiziranjem in upravljanjem virov z namenom izpolnitve določenih ciljev. Te cilje 

poskušamo uresničiti v določenem času, saj je ena od glavnih značilnosti vsakega projekta prav 

dejstvo, da gre za začasno prizadevanje za uresničitev edinstvenega izdelka, storitve ali 

rezultata. 

Pri projektu je poleg določitve ustreznega časovnega okvirja potrebno poskrbeti tudi za 

vzpostavitev ravnovesja med njegovim obsegom, kakovostjo in stroški izvedbe. To ni lahka 

naloga, saj poseg v enega od teh elementov običajno vpliva na vse značilnosti projekta. 

Skrajšanje časa izvedbe projekta lahko povzroči neizpolnitev zastavljenih ciljev, podobno velja 

za nižanje stroškov pod sprejemljivo mejo. Za projektnega vodjo so človeški viri, ki sodelujejo 

pri projektu strošek, ki ga poskuša zmanjšati s prerazporejanjem in usklajevanjem njihovih 

aktivnosti. Takšna prizadevanja ne bodo uspešna, če pri tem ne bo upošteval vseh dejavnikov, 

ki vplivajo na razpoložljivost človeških virov. 

 

 

 

V sodobnem projektnem managementu se za načrtovanje, nadzor in zagotavljanje učinkovite 

izvedbe projektov uporabljajo programska orodja, ki so narejena posebej za ta namen in 

upoštevajo specifičnosti projektnega dela.  

Prav takšno programsko orodje je tudi Microsoft Project, ki v najnovejši različici prinaša 

številne novosti, s pomočjo katerih je delo na projektih še bolj intuitivno, enostavno in 

prilagodljivo. MS Project seveda ni nikakakršna čudežna rešitev, ki bo opravila vse delo 

namesto projektnega vodje, ampak ga mora le ta znati uporabljati tako, da ima od njega kar 

največ koristi. 

 

Pri uporabi programske opreme za projektni management se mora projektni vodja 

zavedati, da programska oprema ne more sama, brez njegove pomoči izdelati seznama 

nalog, določiti povezav med njimi, poznati trajanja opravil in vedeti katere vire je potrebno 

uporabiti za izvedbo posameznih nalog. Izdelava natančnega načrta poteka dela je zato 

bistveni del procesa načrtovanja projekta.  
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Kako lahko torej MS Project pomaga pri vodenju projekta? 

 MS Project je orodje, ki podpira delo projektnega managerja, vendarne opravlja 

projektnega managementa namesto njega. 

 MS Project lahko izvaja natančne izračune glede stroškov in trajanja projektnih nalog. 

 MS Project podpira izvajanje scenarijev »Kaj če?« pri uvajanju sprememb v projektu in 

omogoča predogled učinkov teh sprememb še preden so uresničene v realnosti. 

 MS Project bo po zagonu projekta spremljal vse informacije o projektnem delu, 

trajanju, stroških in zahtevah po virih, tako da lahko projektni vodja uvaja ustrezne 

prilagoditve, potrebneza doseganje zastavljenih ciljev. 

 MS Project omogoča izdelavo in natis številnih predpripravljenih poročil in povzetkov 

informacij. 

Delovanje MS Projecta lahko ponazorimo tudi z vhodno – izhodnim modelom (Slika 1), v 

katerega naložimo informacije o nalogah in virih, MS Project pa nato z uporabo svojih 

algoritmov izdela projektni plan, ki ga prikaže v obliki Ganttovega diagrama (Gannt chart), 

mrežnega diagrama (Network Diagram chart) ali grafikona virov (Resource Graph). 

Slika 1: Vhodno – izhodni model 

 

         

 

Informacije o nalogah      Projektni plan 

▪ Ime naloge       ▪ Ganttov diagram  

▪ Trajanje nalog       ▪ Mrežni diagram 

▪ Povezave med nalogami      ▪ Grafikon virov 

▪ Stroški 

▪ Omejitve 

Informacije o virih 

▪ Ime vira 

▪ Dostopnost vira 

▪ Strošek vira 

 

 

 

ALGORITMI 
VHOD IZHOD 
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2 UVOD V MICROSOFT PROJECT 2010 

2.1 Uporabniški vmesnik 

MS Project 2010 lahko zaženete tako, da kliknete na gumb Start, nato pa izberete bližnjico 

»Vsi programi«, odprete mapo»Microsoft Office«in kliknete na ikono »Microsoft Project 

2010«.Program je mogoče zagnati tudi z dvoklikom na njegovo ikono na namizju, ali pa vpisom 

njegovega imena v iskalno  polje menija Start in pritiskom na tipko Enter.  

Na vašem namizju se bo prikazalo okno programa s privzeto razporeditvijo elementov 

uporabniškega vmesnika (Slika 2). 

Slika 2: Okno programa MS Project 2010 

 

 

 

 

 

Glavno delovno območje programa MS Project 2010 je razdeljeno na dva dela: vnosno tabelo 

na levi strani in področje za prikaz Ganttovega diagrama na desni strani. Vnosna tabela je 

Timeline View Orodni trak 
Področje za prikaz 

Ganttovega diagrama 

Vnosna tabela Statusna vrstica 

Izbira pogleda 
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pravzaprav seznam vseh projektnih nalog, vključno z izračuni za te naloge in viri, potrebnimi 

za njihovo izvedbo, medtem ko Ganttov diagram prikazuje trajanje vsake naloge na časovni 

skali. 

Desni klik z miško na področje za izbiro pogleda prikliče orodni trak v katerem lahko izberete 

enega od številnih pogledov, ki so na voljo (Slika 3). 

Slika 3: Preklop med pogledi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timeline View v MS Projectu 2010je nov pogled, ki omogoča zgoščen prikaz celotnega projekta 

na eni skali. Na Timeline View lahko zlahka dodate projektne mejnike ali druge ključne naloge 

in izdelate grafični povzetek projekta, ki ga nato pošljete po e-pošti, dodate v predstavitev ali 

natisnete (Slika 4). 

 

Slika 4: Timeline View 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novost 
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 Nekateri od glavnih pogledov v Microsoft Projectu 2010 so zbrani v spodnji tabeli: 

Tabela 1: Nekateri od glavnih pogledov v MS Projectu 2010 

 

Calendar: Prikaže pogled v obliki koledarja 

Gantt Chart: 

Pogled diagrama projektnih aktivnosti in njihovega časovnega 
poteka. Ta diagram lahko prav tako prikaže razmerja med opravii 
in aktivnostmi, katerih razporeditev in trajanje neposredno vpliva 
na čas zaključka projekta. 

Network Diagram  
Ta pogled predstavlja vsako nalogo v ločenem okvirju, vključno z 
vsemi relevantnimi informacijami. Postavitev okvirjev in linije, ki 
povezujejo te okvirje ponazarjajo strukturo projekta. 

Task Usage Pogled Task Usage prikazuje projektna opravila skupaj z viri, ki so 
potrebni za njihovo izvedbo.  

Tracking Gantt 

Pogled Tracking Gantt prikazuje za vsako nalogo dva traka, enega 
nad drugim. Spodnji trak prikazuje izhodiščni začetni in končni 
datum naloge, medtem ko zgornji trak prikazuje načrtovana 
datuma začetka in konca opravila. Če se je opravilo že pričelo 
izvajati bo zgornji trak prikazoval dejanski začetni in končni 
datum za opravilo. 

Resource Graph Grafični prikaz posameznega vira in njegove aktivnosti.  

Resource Sheet Seznam vseh virov v projektu. 

Resource Usage Ta pogled prikazuje dnevno uporabo vsakega vira v urah.  

More Views 
Omogoča prikaz kombiniranih pogledov ali podrobnosti za 
posamezno opravilo.  

View Bar V tem pogledu je aktiven navpični orodni trak View, ki združuje 
gumbe z bližnjicami za preklop med različnimi pogledi. 

 

V levem delu statusne vrstice se prikazujejo informacije, povezane s tem, kaj trenutno 

počnete. Tukaj si lahko na primer ogledate, če je trenutni pogled filtriran ter preverite, če bo 

za novo opravilo uporabljeno ročno ali samodejno razporejanje. Na desni strani statusne 

vrstice se poleg drsnika za hitro nastavitev velikosti vsebine okna nahajajo gumbi za 

spremembo trenutnega pogleda (Slika 5). 

Slika 5: Statusna vrstica 
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Do ukazov v orodnem traku lahko dostopate tudi s pomočjo bližnjic na tipkovnici. Pritisnite 

tipko Alt in na orodnem traku se bodo prikazale črke, ki jih morate pritisniti, če želite  

 

2.2 Orodni trak 

Tudi orodni trak(Slika 6),oziroma »Ribbon« je novost v MS Projectu 2010. Orodni trak je del 

novega Microsoftovega uporabniškega vmesnika Fluent in uporabniku s pomočjo intuitivnih 

grafičnih menijev zagotavlja lažji dostop do njegovih priljubljenih orodij in funkcij, ki jih 

najpogosteje uporablja. 

Slika 6: Orodni trak 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Orodni trak sestavlja šest zavihkov, ki nadomeščajo klasični sistem menijev in orodnih vrstic. 

Vsak izmed zavihkov združuje funkcionalno organizirane skupine ukazov za delo s programom. 

Pod zavihkom Task(Slika 7)  lahko dostopate do ukazov, povezanih s projektnimi aktivnostmi, kakor 

tudi do ukazov, ki so zbrani pod zavihkom Home v drugih programih paketa Microsoft Office. Ta zavihek 

je vedno izbran, ko se MS Project 2010 zažene. 

Slika 7: Zavihek Task 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novost 

preklopiti zavihek ali zagnati posamezne ukaze v orodni vrstici 

za hitri zagon. Če želite prikazati bližnjice za ukaze znotraj 

posameznega zavihka, najprej pritisnite tipko Alt, nato pa še 

črko – bližnjico za ta zavihek (na primer za zavihek Task najprej 

pritisnite tipko Alt, nato pa še črko H, da se bodo prikazale 

črke – bližnjice za vsak ukaz). 
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Pod zavihkom Resource (Slika 8) so zbrane skupine ukazov za delo z viri. V skupini Insert je gumb za 

dodajanje virov, s klikom na gumb »Assign Resources« v skupini Assignment pa lahko dodelite vire 

izbranim opravilom. 

Slika 8: Zavihek Resource 

 

 

 

 

 

Zavihek Project (Slika 9) vsebuje ukaze za delo na projektu. Tukaj lahko na primer v skupini Properties 

kliknete na gumb »Project information« in določite datum začetka projekta, ali pa s klikom na gumb 

»Change Working Time« prikličete koledar za določanje delovnega časa in delovnih dni. 

Slika 9: Zavihek Project 

 

Gumbi za izvedbo ukazov v zavihku View (Slika 10) omogočajo spremembo trenutnega pogleda, izbiro 

kombiniranih pogledov ter določanje tega, kateri podatki so vidni in kako so urejeni. Tako kot v 

celotnem orodnem traku se bodo tudi na tem mestu prikazali kratki opisi funkcije posameznega 

gumba, če boste položili miškin kazalec nanj. 

Slika 10: Zavihek View 
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Zavihek Format (Slika 11) združuje skupine gumbov za funkcije kot so urejanje formata besedila, 

spreminjanje podobe elementov v diagramu, dodajanje poljubnih stolpcev in podpora za risanje z 

nekaterimi osnovnimi liki.  

Slika 11: Zavihek Format 

 

2.3 Backstage view 

Zavihek File je v MS Projectu 2010 popolnoma preoblikovan, saj se ob kliku nanj v oknu 

programa prikaže pogled »Backstage View«, znotraj katerega so pri Microsoftu združili tako 

imenovane »out« funkcije, ki uporabniku pomagajo nekaj narediti z ustvarjenimi 

vsebinami.Osnovna značilnost teh funkcij je v tem, da ne posegajo v določen del dokumenta.  

Backstage View na enem mestu združuje gumbe za shranjevanje, odpiranje in zapiranje 

dokumenta, prikaz informacij o uporabniških računih, dostop do predlog dokumentov, natis 

dokumenta, pošiljanje dokumenta, dostop do pomoči in odpiranje okna z nastavitvami 

programa, kar prikazuje Slika 12. 

Slika 12: Backstage View 

 

  

 

 

 

 

Novost 
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3 IZDELAVA PROJEKTNEGA NAČRTA 

Sedaj, ko ste se seznanili z osnovnimi elementi uporabniškega vmesnika MS Projecta 2010 je 

napočil čas, da začnete z izdelavo novega projektnega načrta za vaš projekt.  

Pred zagonom novega projekta je običajno potrebno poskrbeti za to, da se projekt ujema s 

strateškimi cilji organizacije. Vodstvo mora predlaganim projektom, ki se osredotočajo na 

temeljne cilje organizacije določiti višjo prioriteto, medtem ko je potrebno projektom, ki se 

nanašajo na obrobne aktivnosti dodeliti nižjo prioriteto. 

Vodstvo mora še pred začetkom dela na projektu določiti sponzorja projekta, prav tako pa je 

potrebno dobro pretehtati poslovno upravičenost projekta, njegove omejitve ter njegove 

tehnične in finančne zahteve. Nato se imenuje vodja projekta, ki je odgovoren za izdelavo 

projektnega načrta s programom MS Project 2010. 

3.1 Izdelava datoteke s projektnim načrtom 

 Odpiranje projektne datoteke 

1. Nov projektni načrt odprete tako, da najprej kliknete na zavihek File  

 

2. V pogledu Backstage View izberete možnost New (Slika 13). 

 

Slika 13: Odpiranje nove datoteke s projektnim načrtom 
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▪ Dvakrat kliknite na gumb »Blank Project«, če želite odpreti nov, prazen projektni načrt. 

▪ Če želite odpreti nov projektni načrt iz pripravljene predloge kliknite na gumb »Recent 

Templates« (nedavno uporabljene predloge), »My Templates« (shranjene predloge) ali 

»Office.com Templates« (Microsoftove predloge iz spletnega mesta Office.com). Shranjene 

predloge so projektni načrti, ki ste jih že shranili, njihova uporaba pa vam lahko močno olajša 

delo, če velikokrat izdelujete projektne načrte, ki so si podobni. 

Sedaj, ko ste odprli nov projekt morate določiti še dan, ko se bo projekt začel izvajati.  

Določanje začetnega datuma projekta 

1. Kliknite na zavihek File in izberite možnost Info.  

2. Na desni strani strani okna z informacijami določite začetni datum projekta v 

vnosnem polju »Start Date« (Slika 14). 

Slika 14: Določanje začetnega datuma projekta 

 

 
 

 

MS Project bo opravila, ki jih boste vnesli v projektni načrt začel privzeto razporejati od 

začetnega datuma naprej, če bo vključeno samodejno 

razporejanje opravil. To obnašanje lahko spremenite 

tako, da v polju polju Schedule From namesto 

možnosti Start izberete možnost Finish in nato v polje 

Finish Date vnesete zaključni datum projekta. 

Program bo v tem primeru začel razporejati opravila 

od zaključnega datuma projekta nazaj, kar lahko pride prav, ko je potrebno na podlagi 

zaključnega datuma projekta in vnešenih opravil izračunati začetni datum projekta. 

 

 

Vnosno polje za 

začetni datum 

projekta 
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Začetni datum projekta lahko določite tudi na drug način 

1. V oknu programa MS Project 2010 izberite zavihek Project. 

2. V skupini ukazov Properties kliknete na gumb »Project Information« 

(Slika 15). 

3. Odprlo se bo okno, kjer je med drugim mogoče spremenititudi vrsto 

projektnega koledarja (privzeto je izbran koledar Standard),alipa s klikom 

na gumb Statistics priklicati okno s statističnimipodatki o projektu(Slika 

16). 

Slika 15: Okno za prikaz informacj o projektu 

 

Slika 16: Statistični podatki o projektu 

 

 

 

Gumb Statistics 

Vnosno polje za 

začetni datum 

projekta 

 Izbira koledarja 

Izbira načina 

načrtovanja opravil: Od 

začetnega datuma 

projekta naprej, ali od 

končnega datuma 

projekta nazaj. 
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3.2 Definiranje delovnega časa 

Naslednji korak je definiranje delovnega časa, ob katerem bodo privzeto potekale aktivnosti 

na projektu.  

Definiranje delovnega časa za projektni koledar 

1. Izberite zavihek Projectin v skupini ukazov Properties kliknite na gumb »Change 

Working Time« (Slika 17). 

2. V oknu, ki se bo pojavilo si lahko ogledate kateri dnevi v tednu so delovni in kateri 

dnevi so namenjeni počitku. To je odvisno od vrste izbranega osnovnega 

koledarja.Privzeto je izbran koledar Standard (Project Calendar). 

 

MS Project 2010 vam sprva ponuja na izbiro tri tipe osnovnih koledarjev: Standard, 24 

– Hours in Night Shift. Vsakega od teh osnovnih koledarjev lahko priredite po svojih željah, 

izdelati pa je mogoče tudi poljubno število novih osnovnih koledarjev. 

 

Slika 17: Izbira koledarja 

 

 

 

 

Seznam koledarjev 

Koledar 

Gumb Options 
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Na dnu okna »Change Working Time« je gumb Options. Kliknite na ta gumb za priklic okna z 

dodatnimi nastavitvami glede delovnega časa, določanja prvega delovnega dneva v tednu in 

samodejnega izvajanja izračunov za izvedbo projektnih nalog kot je prikazano na Sliki 18. 

Slika 18: Okno z dodatnimi nastavitvami delovnega časa, delovnih dni in samodejnega 
izvajanja kalkulacij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardni delovni čas projekta lahko bolj podrobno določite v oknu Details. 

 

Sprememba delovnega časa izbranegaprojektnega koledarja 

1. V oknu »Change Working Time« je poleg zavihka Exceptions tudi zavihek »Work 

Weeks«. 

2. V polju For calendar izberite koledar Standard (Project Calendar), nato pa 

preklopite na zavihek Work Weeksin kliknite na gumb Details, če želite spremeniti 

delovni čas in delovne dni v tednu za projektni koledar (Slika 19). 

 

 

 

 

Delovni čas Prvi delovni dan v tednu 
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Slika 19: Spreminjanje delovnih dni v tednu in delovnega časa za te dni 

 

 
 

S pomočjo funkcije »Work Weeks« lahko izdelatetudi nov osnovni koledar z delovnim časom 

in številom delovnih dni po lastni izbiri. Ta koledar lahko uporabitekot osnovni projektni 

koledar, ali pa ga kasneje dodelite posameznim projektnim opravilom ali delovnim virom. 

 

 Izdelava novega koledarja 

1. Na vrhu okna »Change Working Time« kliknite gumb »Create New Calendar«. 

2. Vnesite ime koledarja, kliknite gumb OK ter natoenako kot v prejšnem primeru z 

izbiro zavihka »Work Weeks« in s klikom na gumb Details prikličite okno za 

določanje delovnih dni v tednu in delovnega časa za te dneve (Slika 20). 

  

Slika 20:Vnos imena za nov koledar 

 

 

 

 

 

Zavihek »Work Weeks« 

Izbira delovnih dni 

Določanje delovnega 

časa za izbrane dni 
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Po teh začetnih korakih je primerno shraniti datoteko s projektnim načrtom, da se 

nastavitve ohranijo.  

Shranjevanje projektne datoteke(prikazuje Slika 21): 

1. V oknu programa MS Project 2010 kliknite na zavihek File. 

2. Kliknite možnost Save. 

3. Odprlo se bo okno Save As, v katerega vnesite ime datoteke. 

4. Kliknite gumb Save. 

Slika 21: Shranjevanje projektne datoteke 

 

  
Polje za vnos imena datoteke 
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4 NAČRTOVANJE OPRAVIL 

Sedaj, ko ste izdelali ter shranili nov projektni načrt in definirali delovni čas za projekt, se 

lahko posvetite vnosu opravil v vaš projekt. Opravila so osnovni gradniki vsakega 

projektnega načrta, vnašajo pa se v vnosno tabelo na levi strani okna programa MS Project 

2010. Vsaka vrstica te tabele je namenjena vnosu enegaopravila. 

 

4.1 Vnašanje opravil v projektni načrt 

 

 Vnašanje opravil 

1. Kliknite zavihek View. 

2. V skupini ukazov Task Views kliknite na gumb »Gantt Chart«. 

3. V polje Task Name vnesite ime opravila. 

Vnašanje opravil je prikazano na Sliki 22. 

  

V fazi načrtovanja projekta je potrebno izdelati uresničljivo shemo za izpolnitev 

ciljev projekta. V ta namen morate identificirati projektne mejnike, rezultate in opravila. 

Prav tako morate razviti in natančno opredeliti vire, ki so potrebni za izvedbo projekta. 

Opravila predstavljajo dejanske posamezne delovne aktivnosti, ki jih je potrebno opraviti 

za dosego glavnih ciljev projekta. Opravilo vsebuje podrobnosti o vsaki aktivnosti ali 

dogodku, ki ga je potrebno izvesti za dokončanje projekta. Te podrobnosti vključujejo vrstni 

red in trajanje opravil, kritičnih nalog in potrebe po virih, ki jih opravilo zahteva.  
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Slika 22: Vnos opravila v tabelo 

 

 

 

 

V MS Projectu 2010 lahko po novem časovno načrtujete opravila ročno 

(Manual Scheduled), ali pa kot v prejšnjih različicah, prepustite programu, da jih 

samodejno načrtuje (Auto Scheduled).   

Ob izbiri ročnega časovnega načrtovanja MS Project opravil ne bo samodejno časovno 

premaknil, pa čeprav se bo spremenil projektni koledar ali katera druga spremenljivka, 

kot so na primer viri za izvedbo opravil ali dodajanje povezav do drugih opravil. 

 

 

Pri uporabi samodejnega časovnega načrtovanja se izogibajte vnašanju začetnih in 

zaključnih datumov za opravilo, ampak vnesite samo čas trajanja opravila, saj bo 

program začetne in zaključne datume izračunal sam in jih tudi spremenil, če bo 

potrebno. 

 

 

Vnos imena 

naloge 

Stolpec »Task Mode« 

Gumb Gantt Chart 

 

 

 

 

Novost 
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Ročno določanje časa trajanja posameznihopravil in datumov za začetek njihovega 

izvajanja 

1. V polja stolpca Task Name vnesite imena vseh opravil, ki sestavljajo vaš projekt. 

2. V MS Projectu je privzeto nastavljeno ročno načrtovanje opravil. Pri 

vsakemopravilu kliknite na desni rob vnosnega polja Duration in nastavite čas 

trajanja opravila. 

3. Podobno storite za vsako opravilo v polju Start in v koledarju izberite datum začetka 

opravila. MS Project bo na podlagi teh podatkov samodejno izračunal datum 

zaključka opravila, ki bo za vsako opravilo prikazan v vrsticah stolpca Finish. 

4. Po končanem vnosu trajanja in začetka izvajanja za vsako posamezno opravilo bo 

MS Project v grafični obliki prikazal vsako opraviloposebej v Ganttovem diagramu. 

Dolžina traka, ki predstavlja posamezno opravilo je odvisna od časa njegovega 

trajanja. 

 

Izbiranje metodenačrtovanjaopravila po njegovem vnosu v tabelo 

1. V seznamu opravil kliknite levo od opravila na vrstico v stolpcu »Task Mode« in 

izberite možnost »Manual Scheduled« ali »Auto Scheduled«. 

2. Alternativno lahko tudi desno kliknete na ime opravila in v pojavnem orodnem 

traku izberete eno od omenjenih možnosti (»Manual Scheduled« ali »Auto 

Scheduled«) kot je prikazano na Sliki 23. 

Slika 23: Izbira metode časovnega razporejanja opravila 

 

 

Na Sliki 24 je primer vnosa opravil in trajanja teh opravil na primeru projekta izdelave seminarske 

naloge. 
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Slika 24: Vnos opravil ter določanje trajanja in datuma začetka za vsakoopravilo 

 

 

 

 

Pri vnosu časa trajanja posameznega opravila (Slika 25) morate upoštevati, da MS Project en 

dan pojmuje kot 8 delovnih ur, če ste takšen delovni čas nastavili v koledarju. Če predvidevate, 

da bo eno opravilo trajalo 24 ur, boste morali zanj rezervirati tri dni (3 x 8 ur). Program prav 

tako ne bo načrtoval izvajanja opravil ob dnevih, ki ste jih v koledarju označili kot nedelovne 

dni.  

Slika 25: MS Project upošteva delovni čas, določen v koledarju 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam opravil, 

ki sestavljajo 

projekt 

Trajanje 

posameznega 

opravila 

Začetek izvajanja 

opravila 

Grafični prikaz opravil na 

Ganttovem diagramu 
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V Tabeli 2 so zbrane nekatere izjeme in posebnosti pri vnosu delovnega časa. 

Tabela 2: Dejanski čas se ne ozira na delovni čas, ki je določen v koledarju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Izdelava mejnikov 

Mejniki (prikazuje jih Slika 26)so pomembni dogodki, ki se običajno uporabljajo za 

spremljanje napredka na projektu. Mejniki so pogosto predstavljeni kot opravila z 

ničelnim trajanjem. 

1. Najprej preklopite na zavihek Task. 

2. V polju Task Name kliknite na opravilo, ki sledi mejniku. 

Pri vnašanju časa trajanja posameznega opravila v vnosno polje Duration lahko takoj za 

število dodate okrajšavo, ki jo bo program samodejno spremenil v ustrezno časovno enoto. 

Dodajte na koncu še vprašaj, če ne veste natančnega časa trajanja (na primer 6d?) 

Okrajšava Časovna enota Pomen 

m min minuta 

h hr ura 

d day dan 

w wk teden 

mo mon mesec 

 

Pri nekaterih opravilih ni smotrno upoštevati delovnega časa, ki je določen v koledarju, 

saj lahko na primer opravilo traja več kot 8 ur dnevno. V tem primeru je mogoče v polje 

Duration vnesti dejanski čas trajanja, ki se ne ozira na delovni čas in nedelovne dni 

koledarja. Vnašanje dejanskega časa je preprosto, le črko e morate vnesti pred okrajšavo 

ali ime časovne enote (Elapsed Duration). Pozor, z uporabo dejanskega časa za izvedbo 

opravila boste spremenili tudi delovni čas delovnih virov, ki so opravilu dodeljeni!  

 

Okrajšava Časovna enota Pomen 

em emin dejanska minuta 

eh ehr dejanska ura 

ed eday dejanski dan 

ew ewk dejanski teden 

emo emon dejanski mesec 
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3. V skupini ukazov Insert kliknite na gumb Milestone, nato pa v polju Task Name 

vnesite ime mejnika. V polju Start vnesite še datum in mejnik se bo prikazal v 

Ganttovem diagramu. 

 

Slika 26: Vstavljanje projektnega mejnika 

 

 

 

 

 

 

4.2 Izdelava opravila povzetka 

Seznam opravil lahko lažje organizirate tako, da v seznam opravil vstavite opravilo povzetka, 

ki združuje skupino opravil v posamezno fazo. 

 Vstavljanje opravila povzetka 

1. Tako kot pri izdelavi mejnikov boste morali tudi tokrat najprej izbrati zavihek Task. 

Gumb Milestone Zavihek Task Ime mejnika Mejnik 

Mejnik je opravilo z ničelnim trajanjem 
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2. Na tipkovnici pridržite tipko Shift ter kliknite prvo in zadnjo opravilo v skupini 

opravil, ki jih želite združiti v povzetku. Na enak način lahko opravila izberete tudi 

v Ganttovem diagramu(Slika 27) . 

3. V skupini ukazov Insert kliknite na gumb Summary. 

 

Slika 27: Izbrana opravila in gumb Summary 

 

 

 

 

4. Po kliku na gumb Summary se bo na seznamu opravil pojavilo novo opravilo 

povzetka, ki ga poimenujte po lastni izbiri. 

5. Opravilo povzetka bo vidno tudi na Ganttovem diagramu. Desno kliknite nanj v 

Ganttovem diagramu ali v seznamu opravil in izberite možnost Add to Timeline, če 

želite opravilo povzetka dodati na časovno premico. Opravilo povzetka lahko tudi 

preprosto označite in kliknite na gumb Add to Timeline v skupini ukazov Properties, 

če vam je desni klik na opravilo odveč (Slika 28 in Slika 29). 

  

Gumb Summary Izbrana opravila 
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Slika 28: Dodajanje opravila povzetka na časovno premico 

 

 

 

 

Slika 29: Kaj storiti, če časovna premica ni vidna v oknu programa MS Project 2010 

 

 

 

 

 

 

 

V seznam opravil in na časovno premico lahko dodate tudi opravilo povzetka za celotni projekt 

in po potrebi dodate še številke orisa pred vsako posamezno opravilo, ter tako dobite boljši 

pregled nad celotnim projektom. 

 

 

 

 

 

Opravilo povzetka na 

časovni vrstici Gumb Add to Timeline 
Opravilo povzetka 

 

Izberite zavihek View in potrdite okvirček Timeline v skupini ukazov Split View, če časovna 

premica ni vidna v oknu programaMS Project 2010. 

 

 

 

Okvirček Timeline 
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 Vstavljanje opravila povzetka celotnega projekta(Slika 30) 

1. Najprej se pomaknite na zavihek Format in v skupini ukazov Show/Hidepotrdite 

okvirček pred možnost Project Summary Task. 

2. Opravilo povzetka celotnega projekta se bo tako pojavilo v seznamu opravil in v 

Ganttovem diagramu. 

3. Potrdite še okvirček pred možnost Outline Number, da se bo pred vsakim 

opravilom na seznamu pojavila številka orisa. 

4. Opravilo povzetka celotnega projekta lahko vstavite na časovno premico tako kot 

prej, z desnim klikom na to opravilo v seznamu opravil ali v Ganttovem diagramu in 

izbiromožnosti Add to Timeline. 

5. V skupini ukazov Show/Hideboste našli tudi možnost Summary Tasks. Počistite 

okvirček pred njo, če v seznamu opravil in na časovni premici ne želite videti 

opravila povzetka, ki ste ga izdelali prej, ko smo obravnavali vstavljanje opravila 

povzetka. 

Slika 30: Opravilo povzetka celotnega projekta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vklop prikaza številk orisa Vklop prikaza povzetka vseh 

opravih projekta 

Številke orisa opravil 

Dodajanje opravila povzetka 

celotnega projekta na 

časovno premico 

Opravilo povzetka celotnega projekta 
Vklop prikaza opravila 

povzetka 



 
 

32 
 

4.3 Povezovanje opravil v projektnem načrtu 

Po vnosu opravil v MS Project 2010 boste morali med temi opravili vzpostaviti še povezave, 

ki ponazarjajo zaporedje izvajanja opravil in odvisnost med zaporednimi opravili. Pri tem 

veljata naslednji zakonitosti: 

1. Naslednje opravilo sledi predhodnemu opravilu. To imenujemo sekvenca, 

oziroma kronološko zaporedje, po katerem se opravila izvajajo. 

2. Začetek ali konec izvajanja naslednjega opravila je odvisen od začetka ali 

dokončanja predhodnega, povezanega opravila. 

Opravila lahko med seboj povežete na več različnih načinov. 

 

 Povezovanje opravil 

1. Najlažje boste povezave med opravili vzpostavili tako, da najprej preklopite na 

zavihek View in s klikom na gumb Gantt Chart v skupini ukazov Task Views 

poskrbite za to, da bo v desnem podoknu programa prikazan Ganttov diagram. 

2. Nato s kliki na opravila v Ganttovem diagramu ali seznamu opravil izberete tista 

opravila, ki jih želite povezati. Pri označevanju pritisnite tipko Shift, če želite  

hkrati označiti več opravil, ki so na seznamu skupaj, ali pa pritisnite tipko Ctrl, če 

želite označiti opravila, ki niso skupaj. 

3. Preklopite na zavihek Task, ko boste imeli opravila označena in v skupini ukazov 

Schedule kliknite gumb Link Tasks. MS Project bo med opravili samodejno izdelal 

povezave »od zaključka do začetka« (Finish-to-Start), kar z drugimi besedami 

pomeni, da se naslednje opravilo ne bo začelo, dokler se predhodno opravilo ne 

bo končalo (Slika 31). 
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Slika 31: Povezovanje opravil v načinu »od zaključka do začetka« (Finish-to-Start) 

 

 

 

 

Opravila je mogoče med sabo povezati tudi v pogledih Network Diagram in Calendar kot je 

prikazano na Sliki 32. 

1. Izberite enega od teh dveh pogledov s klikom na gumb z njegovim imenom 

v skupini ukazov Task Views, ki je v zavihku View.  

2. Način povezovanja opravil je v obeh primerih enak: Kliknite z miško na 

predhodno opravilo in povlecite kazalec miške na opravilo, ki mu sledi. To 

opravilo se tako ne bo moglo začeti izvajati, dokler se prejšnje opravilo ne 

bo končalo. 

 

 

 

 

 

 

 

Povezave med opravili Gumb Link Tasks Označena opravila Gumb Unlink Tasks 
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Slika 32: Povezovanje opravil v pogledu Network Diagram 

 

 

 

 

Na enak način kot v pogledih Network Diagram in Calendar lahko med sabo 

povezujete opravila (in mejnike) tudi v pogledu Gantt Chart.  

 

Način povezovanja opravil v načinu »od zaključka do začetka« (Finish-to-Start) ni vedno 

primeren, ker so lahko opravila povezana med sabo tudi na druge načine. Pogosto se na 

primer zgodi, da se podrejeno opravilo ne more začeti, če se njemu nadrejeno opravilo še ni 

začelo. V tem primeru morate nadrejeno opravilo povezati s podrejenim opravilom v načinu 

»od začetka do začetka« (Start-to-Start). 

Kadar se podrejeno opravilo ne more končati, dokler se tudi nadrejeno opravilo ne konča, je 

potrebno opravili povezati med sabo v načinu »od zaključka do zaključka« (Finish-to-Finish). 

Če se opravilo ne more zaključiti, dokler se opravilo od katerega je odvisno, ne zaključi, je 

potrebno nadrejeno opravilo povezati s podrejenim v načinu »od začetka do zaključka« 

(Start-to-Finish). 

 

 

 

Gumb za preklop v pogled Network Diagram Gumb za preklop v pogled Calendar 
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Ta razmerja lahko ponazorimo z naslednjo tabelo. 

Tabela 3: Različni načini povezovanja opravil 

 
Razmerje med 
opravili 

Pomen Grafični prikaz razmerja 
v Ganttovem diagramu 

 
(Finish-to-Start) 

Zaključni datum predhodnega opravila 
določa začetni datum naslednjega 
opravila 

 

 
(Start-to-Start) 

Začetni datum nadrejenega opravila 
določa začetni datum podrejenega 
opravila  

 
(Finish-to-Finish) 

Zaključni datum nadrejenega opravila 
določa zaključni datum podrejenega 
opravila  

 
(Start-to-Finish) 

Začetni datum nadrejenega opravila 
določa zaključni datum podrejenega 
opravila  

 

Preklop med temi različnimi načini je zelo preprost (prikazuje ga Slika 33), le dvoklikniti 

morate z miško na že ustvarjeno povezavo med dvemi opravili in izbrati ustrezno možnost v 

oknu Task Dependency, ki se pojavi. Po potrebi dodajte še zamik izvedbe opravila v polje Lag. 
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Slika 33: Preklop med načini medsebojne odvisnosti opravil 

 

 

Če boste povezali ročno načrtovano opravilo z drugim ročno ali samodejno 

načrtovanimopravilom se lahko zgodi, da bo MS Project spoštoval ročno vnesene datume za 

začetek in konec izvajanja opravila in ne bo premaknil načrtovane izvedbe opravila v skladu 

s povezavo, ki ste jo ustvarili. Program vas bo na neskladja opozoril tako, da bo podčrtal 

neustrezne datume pri opravilu in simbol opravila v Ganttovem diagramu obkrožil s 

prekinjeno črto (Slika 34). 
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Slika 34: Neskladja pri uporabi ročnega načrtovanja opravil 

 

 

 

 

 Odpravljanje neskladij pri povezovanju ročno načrtovanih opravil 

 Ta neskladja lahko odpravite na več načinov 

1. Posamezno neskladje boste najhitreje odpravili tako, da desno kliknete na 

neskladno opravilo in v priročnem meniju izberete možnost Respect Links 

(Upoštevaj povezave). Gumb Respect Links boste našli tudi v skupini ukazov 

Schedule, ki so v zavihku Tasks in je prikazan na Sliki 35. 

 

Slika 35: Odprava neskladja z uporabo možnosti Respect Links 

 

 

2. Pri uporabi drugega načina za odpravo neskladja ravnate sprva tako kot prej, le da 

tokrat v priročnem meniju izberete možnost Fix in Task Inspector. V oknu orodja 

Task Inspector, ki se pojavi levo od seznama z opravili nato kliknite gumb Respect  

Links, ali pa preklopite opravilo v način samodejnega razporejanja s klikom na gumb 

Auto Schedule kot je prikazano na Sliki 36. 

Oznaki neustreznega datuma izvedbe opravila 

Možnost Respect Links 
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Slika 36: Odprava neskladja z uporabo orodja Task Inspector 

 

 

 

 

 

3. Pojav takšnih neskladij lahko onemogočite s posegom v nastavitve programa MS 

Project 2010. Izberite zavihek File, kliknite postavko Options in v oknu Project 

Options pod nastavitvami Schedule poiščete možnost Update Manually Scheduled 

tasks when editing links.  

4. Potrdite okvirček pred to možnost in program bo odslej vedno samodejno 

posodobil izvedbo opravila v skladu z vrstami povezav, ki jih boste uporabili za 

ponazarjanje odvisnosti med načrtovanimi opravili, ne glede na to, če gre za ročno 

ali samodejno načrtovana opravila. Potrdite izbiro s klikom na gumb OK. Vklop 

samodejnega posodabljanja je prikazan na Sliki 37. 

  

Gumb Respect Links Gumb Auto Schedule 
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Slika 37: Odprava neskladij z vklopom samodejnega posodabljanja izvedbe opravil 

 

 

 

 

 

4.4 Dodajanje opomb k opravilom v projektnem načrtu 

Seznam opravil v vašem projektnem načrtu mora biti preprost in pregleden. Vse dodatne 

informacije, ki se nanašajo na posamezno opravilo lahko k opravilu pripnetez opombo.Vto 

opombo je razen besedila mogoče vstaviti tudi razne dokumente, slikovne, zvočne ali video 

datoteke, ter povezave do datotek ali spletnih strani. 

 

 Dodajanje opomb k opravilu 

1. Dodajanje opomb skorajda ne bi moglo biti bolj preprosto. Poiščite opravilo v 

seznamu opravil, desno kliknite nanj in v priročnem meniju izberite možnostNotes. 

Alternativno lahko tudi označite opravilo in kliknete gumb Notes, ki je v skupini 

ukazov Properties pod zavihkom Task. V obeh primerih se bo na vašem zaslonu 

prikazalo okno Task Information. 

Na spodnji sliki (Slika 38) je prikazano, kako se k opravilu dodaja opombav priročnem meniju. 

Možnost Update Manually 

Scheduled tasks when editing 

links 
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Slika 38: Izbiranje možnosti Notes v priročnem meniju 

 

 

 

 

2. V okno Task Information vnesite opombe in po potrebi vanj vstavite spletne 

povezave ali predmete kot so na primer slike ali dokumenti kot je prikazano na 

Sliki 39. V vnosnem polju Duration lahko tudi spremenite trajanje izbranega 

opravila. 

  

Možnost Notes Gumb Notes 
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Slika 39: Vnos opomb v okno Task information 

 

3. Če želite k opravilu dodati zgolj spletno povezavo bo najbolje, če z desnim klikom 

v priročnem meniju izberete možnostHyperlink (Slika 40). Pojavilo se bo okno 

Insert Hyperlink, v katerem vnesite celotno spletno povezavo v spodnjo vnosno 

polje Address, nato pa v vnosnem polju Text to Display vnesite ime, ki ga želite 

uporabljati za to spletno povezavo. 

Slika 40: Okno za dodajanje spletne povezave 

 

 

 Spletna povezava 

Ime spletne povezave 



 
 

42 
 

4. Opravilo s pripeto opombo boste v seznamu opravil prepoznali po ikoni beležke 

(Slika 41), ki bo poleg njega v stolpcu z informacijami. Položite miško na to ikono 

in pokazal se bo predogled opombe. Dvokliknite na ikono in odprlo se bo okno 

Task Information, kjer si lahko ogledate celotno opombo. Tudi ikona spletne 

povezave bo v stolpcu z informacijami, če ste jo dodali k opravilu. 

Slika 41: Predogled opombe 
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5 DODAJANJE IN DODELJEVANJE VIROV 

Naslednji korak pri izdelavi projektnega načrtaje dodeljevanje virov, potrebnih za izvedbo 

opravil, ki ta projektni načrt sestavljajo. Poleg človeških virov in opreme (delovni viri)je 

mogoče opravilom dodeliti tudi materialne vire (potrošne dobrine) ali stroškovne vire 

(neodvisni stroški, ki jih želite dodeliti opravilu – na primer stroški prevoza). Za vsakega od 

teh dodeljenih virov je potrebno ugotoviti njegovo razpoložljivost ter določiti količino dela, 

ki ga lahko opravi in strošek njegove uporabe. 

 

 MS Project vam omogoča uporabo različnih načinov za dodajanje virov k 

opravilom. Posameznemu opravilu lahko seveda dodelite en vir ali več virov hkrati, 

če je potrebno, podprta pa sta tudi spremljanje uporabe dodeljenega vira in prikaz 

njegovega vpliva na trajanje izvedbe opravila. 

 

5.1 Dodajanje virov v projektni načrt 

Pred dodeljevanjem virov k opravilom boste morali vire najprej dodati v projektni načrt. 

Delovni, materialni in stroškovni viri imajo svoje posebnosti, zato postopkenjihovega 

dodajanja v MS Project2010 predstavljamo ločeno. 

 

 Dodajanje človeških virov v projektni načrt 

1. Odprite datoteko s svojim projektnim načrtom in v oknu programa MS Project 

2010 izberite zavihek View, nato pa v skupini ukazov Resource Views kliknite na 

gumb Resource Sheet kot je prikazano na Sliki 42. 

Slika 42: Odpiranje liste virov (Resource Sheet) 

 

 

2. Kliknite na prazno vnosno polje v stolpcu Resource Name v listi virov in vnesite 

ime prvega človeškega vira, ki bo sodeloval pri izvedbi enega ali več opravil. V 

stolpec Resource Name vnesite tudi imena vseh drugih človeških virov, ki bodo 

sodelovali pri izvedbi projektnih nalog. Poskrbite za to, da bo v stolpcu Type za 

vsak vir izbrana možnost Work (delo). 

 

Gumb Resource Sheet 
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V Stolpcu Max je za vsak vir naveden podatek o tem, koliko njegovega delovnega 

časa je na voljo za izvedbo projektnih opravil, za katera je zadolžen. 100 % 

razpoložljivost pomeni, da lahko vir izvedbi opravil nameni ves svoj delovni čas, 

kar v realnosti ni vedno izvedljivo. Vnesite v to polje manjši odstotek 

razpoložljivosti za vir, če je potrebno. 

Vnesite tudi podatke o plačilu, ki ga bo prejel človeški vir za svoje delo, če so ti 

podatki na voljo. Stolpec Std. Rate vsebuje privzeto podatke o urni postavki za 

redni delovni čas, medtem ko stolpec Ovt. Rate vsebuje podatke o urni postavki 

za nadure. Navesti je mogoče tudi plačilne postavke za druga obdobja, kot so na 

primer minuta (m), dan (d), teden (wk), mesec (mo) ali leto (yr). Zamenjajte 

oznako za uro (hr) z oznakami v oklepajih, če želite to storiti (Slika 43). 

Slika 43: Vnašanje podatkov v listo virov  

 

 

 

 

3. Odločite se lahko tudi za vnos podatkov o viru, ki predstavlja večje število ljudi. 

Vnos podatkov za vir, ki predstavlja večje število ljudi se razlikuje od postopka za 

en sam človeški vir le po tem, da morate v listo virov namesto imena posameznika 

vnesti ime skupine ljudi in nato v stolpcu Max. ustrezno povečati razpoložljivost 

vira. Za skupino treh ljudi bo tako na primer razpoložljivost vira znašala 300 % ali 

manj kot je prikazano na Sliki 44. 

 

 

 

 

 

Plačilo za naduro Plačilo za redno uro Razpoložljivost vira 

Imena človeških virov 
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Slika 44: Tudi skupina ljudi je lahko človeški vir 

 

 

 

  

4. Nekaj truda z vnašanjem človeških virov si lahko prihranite, če boste uporabili 

katero od dveh orodij, ki sta v zavihku Resource. Pomaknite se nazavihek 

Resource ter s klikom na gumb Add Resources in izbiro ustrezne možnostidodajte 

človeške vire iz aktivne mape ali seznama stikov programa Microsoft Outlook. 

Uporabniki programa MS Project Professional 2010 lahko izberejo tudi mpžnost 

Build Team from Enterprise in uvozijo podatke o virih, ki so shranjeni v Project 

Serverju, če imajo z njim vzpostavljeno povezavo. 

S klikom na gumb Resource Pool (Slika 45) je mogoče vire uvoziti iz skupine virov, 

ki je v skupni rabi. 

Slika 45: Uvažanje človeških virov iz aktivne mape, seznama stikov, ali skupine virov, ki je v 
skupni rabi 

 

 

Pri skupini ljudi je razpoložljivost vira seštevek razpoložljivosti vseh virov v skupini 

Gumb Add Resources Gumb Resource Pool 
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Vas moti dejstvo, da je razpoložljivost človeških virov prikazana v odstotkih? To 

nastavitev lahko zlahka spremenite z izbiro zavihka File, klikom na postavko Options in izbiro 

možnosti Decimal poleg nastavitve Show assignment units as a, ki je v razdelku Schedule 

okna Project Options. 

 

 

 

 Dodajanje opreme kot delovnega vira v projektni načrt 

1. Oprema se v listo virov dodaja na enak način kot človeški viri, saj gre v obeh 

primerih za delovne vire. Tudi pri dodajanju opreme boste morali najprej odpreti 

listo virov inv stolpec Resource Name vnesti ime vira – opreme. V stolpcu Type 

izberite možnost Work ter v stolpcu Max vnesite tudi razpoložljivost vira (Slika 

46).  

En vir, oziroma kos opreme (kot je na primer projektor) ima lahko največ 100 

odstotno razpoložljivost, vendar lahko za več enakih kosov opreme vnesete višjo 

razpoložljivost. Trije projektorji imajo lahko tako na primer 300 odstotno 

razpoložljivost. Določite tudi urno postavko opreme (ali ceno uporabe za katero 

drugo obdobje). O delovnem času virov (stolpec Base Calendar) bomo več 

povedali v nadaljevanju pod točko 5.2. 

  

Decimalni prikaz 

razpoložljivosti virov 
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Slika 46: Vnašanje opreme v listo virov 

 

 

 

V listo virov ni potrebno vedno vnašati vse opreme, ki jo boste potrebovali za izvedbo 

projektnih opravil, vendar je to primerno narediti vsaj takrat: 

 ko morate načrtovati in spremljati stroške opreme, 

 ko enak kos opreme uporablja več ljudi ali skupin hkrati in obstaja verjetnost, 

da bodo drugi uporabljali opremo, če si ne boste rezervirali termina za njeno 

uporabo. 

 

 Dodajanje materiala v projektni načrt 

1. Tudi potrošni material za izvedbo projektnih opravil je tako kot delovne vire 

potrebno vnesti v listo virov. V naslednje prazne celice stolpca Resource Name v 

listi virov vnesite ime materialov, ki jih boste potrebovali za izvedbo projekta. 

Poskrbite za to, da bo za vsak material v stolpcu Type izbrana možnost Material. 

Ta možnost bo seveda že izbrana, če boste ime materiala vnesli s pomočjo klika 

na Gumb Add Resources, ki je v skupini ukazov Insert v zavihku Resource. 

2. V vzorčnem projektu izdelave seminarske naloge smo kot potrošni material 

navedli fotokopijo enega lista. Pri materialu seveda ne moremo govoriti o 

odstotku razpoložljivosti kakor pri delovnih virih, ampak vnesemo samo ceno ene 

enote potrošnega materiala. Material se razlikuje od delovnih virov tudi po tem, 

da nima delovnega časa in ne vpliva na čas, potreben za izvedbo opravila (Slika 

47). 

 

 

Oprema 
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Slika 47: Dodajanje materiala v listo virov 

 

 

 

 

Dodajanje stroškovnih virov v projektni načrt 

1. Postopek dodajanja stroškov v listo vira je preprost, saj morate levnesti imena 

neodvisnih stroškov v celice stolpca Resource name in poskrbeti za to, da bo pri 

vsakem neodvisnem strošku izbrana možnost Costs v stolpcu Type. Ti neodvisni 

stroški niso povezani z materialom ali delovnimi viri, ampak nastanejo zaradi 

drugih dejavnosti, potrebnih za izvedbo projektnih opravil (Slika 48). 

2. Denarne vrednosti stroška vam sedaj še ni potrebno vnesti, saj boste to storili 

takrat, ko boste strošek dodelili k opravilu. Stroškovni viri ne poznajo delovnega 

časa in niso odvisni od količine dela, ki je potrebna za izvedbo opravila, h 

kateremu so dodeljeni. 

Slika 48: Vnos stroškovnih virov v listo virov 

 

Ime materiala Cena za enoto potrošenega materiala 

Stroškovni vir 
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5.2 Določanje delovnega časa virov 

Posameznim delovnim virom lahko za določene dni dodelite dopust (dela proste dni), ali pa 

jim priredite drugačen delovni čas kot je nastavljen vkoledarju Standard (Project Calendar), ki 

jim ga je MS Project privzeto dodelil.  

Določanje izjem za delovni čas vira 

1. Pomaknite se na zavihek Projectin v skupini ukazov Properties kliknite na gumb 

»Change Working Time«. 

2. V oknu »Change Working Time« najprej v izbirnem polju »For calendar« izberite 

ime vira, da se bo prikazal njegov delovni urnik v koledarju (vir bo že izbran, če ga 

boste na začetku označili v listi virov). 

3. Izberite dneve v koledarju (med izbiro pridržite tipko Shift), nato pa v vnosno polje 

pod zavihkom Exceptions vnesite ime izjeme. 

4. V poljih Start in Finish je prikazano izbrano obdobje. Kliknite gumb Details in v 

novem oknu Details določite, če bodo dnevi v izbranem obdobju delovni ali 

nedelovni (Nonworking) ter izberite število in pogostost ponavljanja tega 

delovnega vzorca. V Okno Details vnesite tudi delovni čas (Working Times) za 

izbrane dni, če jih boste označili kot delovne (Slika 49).  

Slika 49: Določanje dni, ob katerih bo imel vir drugačen delovni čas 

 

 

 

 

 

Seznam koledarjev in virov 

Ime izjeme 

Polji Start in Finish 

Gumb Details 

Okno Details 

Izbrani dnevi 
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Sprememba delovnega časa vira za celotno obdobje trajanja projekta 

1. Izberite zavihek Projectin v skupini ukazov Properties kliknite na gumb »Change 

Working Time«. 

2. V oknu »Change Working Time« najprej v izbirnem polju »For calendar« izberite 

ime vira, da se bo prikazal njegov delovni urnik v koledarju. 

3. V oknu »Change Working Time« se pomaknite na zavihek »Work Weeks« in kliknite 

na gumb »Details«. 

4. V novem oknu s podrobnostmi izberite dni v tednu, potrdite možnost Set day(s) to 

these specific working times in v razpredelnico vnesite nov delovni čas. 

5. Potrdite spremembo delovnega časa za izbrani vir s klikom na gumb OK (Slika 50). 

Slika 50: Spreminjanje delovnega časa za izbrani vir 

 

 

Posameznemu delovnemu viru ali skupini delovnih virov lahko v oknu Change Working 

Timedodelite tudi drug privzet koledar, če želite (izberete ga v polju Base 

Calendar).Izdelavonovega koledarja smo obravnavali že pod točko 3.2 (več o tem tudi pod 

točko 6.1). 

 

 

 

 

Možnost Set day(s) 

to these specific 

working times 

Tabela za vnos 

delovnega časa 
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5.3 Dodajanje opomb k virom 

Pogosto se zgodi, da je potrebno k posameznemu viru dodati opombe o njegovi dosegljivosti, 

vzrokih za razporeditev njegovega delovnega časa in podobno. Takšne dodatne informacije 

lahko dodate k viru v obliki opomb kot je prikazano na Sliki 51. 

 

 Dodajanje opomb 

1. Izberite zavihek View in v skupini ukazov Resource View izberite možnost 

Resource Sheet. 

2. V listi virov dvokliknite na ime vira in v oknu Resource Information preklopite na 

zavihek Notes. V tem zavihku vnesite opombe in po potrebi vanj vstavite spletne 

povezave ali predmete kot so na primer slike ali dokumenti. 

Slika 51: Dodajanje opombe k viru 

 

 

3. Namesto dvoklika na ime vira lahko za priklic okna za vnos opomb uporabite tudi 

gumb Notes, ki je v skupini ukazov Properties v zavihku Resource. Pred klikom na 

gumb Notes morate v listi virov seveda najprej izbrati vir, ki mu želite dodati 

opombo. 

 

 

 

 



 
 

52 
 

5.4 Dodeljevanje virov k opravilom 

V projektni načrt ste sedaj že vnesli opravila in vire, zato lahko začnete opravilom dodeljevati 

vire, ki so potrebni za njihovo izvedbo. MS Project spremlja uporabo vira, ki je dodeljen 

opravilu ter bo izračunal tudi stroške izvedbe opravila in uporabe vira, če ste v listo virov vnesli 

ceno vira. 

 

 Dodeljevanje delovnih virov 

1. Najprej izberite zavihek View in preklopite v pogled Ganttovega diagrama s klikom 

na gumb Gantt Chart, ki je v skupini ukazov Task Views. 

2. Preklopite na zavihek Resource in v stolpcu Task Name izberite opravilo, ki mu 

želite dodeliti vir. 

3. V skupini ukazov Assingments kliknite na gumb Assign Resourcesn kot je prikazano 

na Sliki 52 v nadaljevanju. 

Slika 52: Izbira opravila in gumb Assign Resources 

 

 

 

 

4. V oknu Assign Resources z miško izberite delovni vir ali več delovnih virov (ob 

hkratnem pridržanju tipke Ctrl) in kliknite gumb Assign za dodajanje virov k 

opravilu. Pred imenom vira se bo pojavila kljukica, ki oznanja, da je bil vir dodeljen 

k opravilu. Vnesite razpoložljivost vira v stolpec Units, če se razpoložljivost vira 

Izbrano opravilo Gumb Assign Resources 
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razlikuje od 100%. Namesto razpoložljivosti vira v odstotkih lahko v polje Units 

vnesete tudi število delovnih ur (na primer 8h), dni (1d) ali drugih časovnih enot. 

5. Okno Assign Resources lahko s klikom na gumb + poleg možnosti Resource list 

options še nekoliko razširite (Slika 53) in tako dobite dostop do gumba za takojšnje 

dodajanje novih virov v seznam in orodij za filtriranje seznama virov. Viri so 

razvrščeni po črkah abecede, zato uporaba filtrov pri majhnem številu virov ni 

potrebna, vendar pridejo ti filtri še kako prav pri večjih projektih, ko je virov veliko. 

Slika 53: Okno Assign Resources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gumb Assign 
Gumb za prikaz dodatnih 

možnosti 

Izbrani delovni 

viri 
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6. V oknu programa MS Project boste sedaj opazili, da se v stolpcu Resource Names 

poleg imena opravila, ki ste ga izbrali, nahajajo imena virov, ki so temu opravilu 

dodeljeni. Imena virov so dodana tudi k simbolu opravila v Ganttovem diagramu (Slika 

54). 

Slika 54: Izbrano opravilo in dodeljen delovni vir 

 

 

 

 

Načrtovanje opravil, čas izvedbe opravila in dodeljeni delovni viri 

Če ste za opravilo, ki ste mu dodelili vire uporabili ročno načrtovanje, se čas izvedbe opravila 

ne bo samodejno spremenil, ne glede na to, koliko dodatnih delovnih virov mu boste kasneje 

dodelili. Nekoliko drugače bo v primeru, če boste za opravilo izbrali samodejno načrtovanje. 

Pri dodeljevanju dodatnih delovnih virov k samodejno načrtovanem opravilu bo MS Project 

samodejno prilagodil čas trajanja izvedbe opravila v skladu s številom delovnih virov, ki ste 

mu jih dodelili in razpoložljivostjo teh dodeljenih virov. Logika tega pristopa je preprosta: Za 

izvedbo opravila je potrebno določeno število delovnih ur, zato se bo čas izvedbe opravila 

prepolovil, če mu boste najprej dodelili delovni vir, ki je 100% razpoložljiv in kasneje dodali 

še eden dodatni delovni vir s 100% razpoložljivostjo. Vsak od teh virov bo namreč lahko hkrati 

izvajal aktivnosti za izvedbo opravila in tako zmanjšal število ur, potrebnih za njegovo 

izvedbo. 

MS Project bo ob večjem številu dodeljenih delovnih virov samodejno skrajšal čas izvedbe 

opravila ob izpolnjevanju treh pogojev. Prvi je ta, da mora biti opravilo samodejno 

načrtovano. Drugi pogoj za samodejno prilagajanje časa izvedbe opravila je ta, da mora biti 

za opravilo omogočena možnost Effort Driven, oziroma »časovno razporejeno«. Tretji pogoj 

je, da gre za opravilo vrste Fixed Units ali Fixed Work. 

Izbrano opravilo Dodeljena delovna vira 
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Primer samodejnega prilagajanjatrajanja opravila pri dodeljevanju večjega števila 

virov  

1.  V vzorčnem projektu označite vsa opravila, nato pa desno kliknite na njih in izberite 

možnost Auto Schedule. Na ta način boste za vsa opravila uveljavili samodejno 

načrtovanje, kar prikazuje Slika 55. 

Slika 55: Izbira samodejnega razporejanja opravil  

 

 

 

2. Izberite eno od opravil v stolpcu Task Name, ki še nima dodeljenih virov in mu 

dodelite vire. Tokrat lahko to storite z drugim, hitrejšim načinom dodajanja virov 

kot prej, zato dvokliknite na opravilo in v oknu Task information, ki se bo pojavilo 

preklopite na zavihek Resources (Slika 56). 

3. V stolpcu Resource Name kliknite ob desnem robu prve celice in v padajočem 

seznamu izberite delovni vir, ki ga želite dodeliti k opravilu. Kliknite še na eno celico 

nižje in dodajte še en vir.  

Možnost Auto Schedule Opravilo »Izvedba uvodnega sestanka« traja en dan 
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Slika 56: Dodeljevanje virov v oknu Task Information 

 

4. Nato se v oknu Task Information pomaknite na zavihek Advanced in poskrbite za 

to, da bo potrjena možnost Effort Driven (Slika 57).Kliknite gumb OK. 
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Slika 57: Potrditev možnosti Effort Driven (časovno načrtovanje) 

 

 

Uporabo časovnega načrtovanja (Effort Driven) lahko privzeto vklopite za vsa nova 

opravila. Izberite zavihek File, kliknite na postavko Options in potrdite možnost »New 

Tasks are effort driven«, ki je v razdelku Schedule okna Project Options. 

 

 

5. Ko si boste nato v oknu programa MS Project ogledali čas trajanja tega opravila 

boste opazili, da se čas trajanja ni spremenil (Slika 59). Ta čas trajanja se bo namreč 

Možnost Effort 

Driven 

Možnost »New 

tasks are effort 

driven« 
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spremenil šele, ko boste opravilu naslednjič dodelilidodatne vire, ali katerega od 

virov odvzeli. 

Slika 58: Pri prvem dodajanju virov se čas trajanja opravila ne spremeni 

 

 

 

6. Sedaj znova dvokliknite na to opravilo in v oknu Task Information dodajte še en, 

dodaten delovni vir (Slika 60). Kliknite na gumb OK. 

Slika 59: Dodajanje dodatnega vira k opravilu »Izvedba uvodnega sestanka« 

 

 

 

7. Čas trajanja opravila se je skrajšal, saj ste opravilu dodeliti dodaten vir, ki ga sprva 

niste predvideli. Ta skrajšani čas trajanja vpliva tudi na časovno razporeditev drugih 

Opravilo »Izvedba uvodnega sestanka« še vedno traja en dan 

Dodatni delovni vir 
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opravil v projektnem načrtu. Vse te spremembe so zato poudarjene z modro barvo 

(Slika 61). 

Slika 60: Čas trajanja opravila se je samodejno skrajšal 

 

 

8. V stolpcu Task Mode boste pred imenom opravila opazili novo oznako – ikono. 

Kliknite nanjo za ogled dodatnih možnosti (Slika 62). Prvo od teh možnosti je 

program že samodejno izbral in skrajšal trajanje opravila, vendar se lahko odločite 

tudi za izbiro druge ali tretje možnosti, pri katerih se čas trajanja opravila zaradi 

dodelitve dodatnega vira ne skrajša.Z oznako – ikono in izbiro dodatnih možnosti si 

boste lahko pomagali tudi v primeru, če boste ročno spremenili trajanje opravila ali 

število delovnih ur, potrebnih za njegovo izvedbo 

Slika 61: Ogled dodatnih možnosti 

 

 

  

Opravilo »Izvedba uvodnega sestanka« je sedaj krajše 

Dodatni možnosti 
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Pri uporabi časovnega načrtovanja in dodeljevanju večjega števila delovnih virov k 

enemu opravilu se morate zavedati, da v realnosti opravilo verjetno ne bo v tolikšni 

meri hitreje izvedeno kot je to izračunal MS Project. Če en delovni vir konča opravilo 

v 20 urah, potem 20 delovnih virov ne bo končalo opravila v eni uri, saj se bo njihova 

produktivnost zmanjšala, ker si bodo napoti. Vsak delovni vir prav tako ni primeren 

za izvedbo vseh opravil in ga bo morda pred dodelitvijo k skupini za izvedbo opravila 

potrebno dodatno usposobiti. Projektni vodja se mora teh omejitev zavedati. 

Časovno načrtovanje spremeni čas trajanja opravila samo v primeru, če k opravilu 

dodate dodatne vire, ali pa zbrišete katerega od že dodeljenih virov. Če ste k opravilu, 

ki traja 20 ur sprva dodelili en delovni vir ter kasneje dodali še en delovni vir, bo MS 

Project vsakemu od obeh virov naložil 10 ur dela. Če ste k opravilu, ki traja 20 ur sprva 

dodelili dva delovna vira, bo vsak od teh delovnih virov moral delati 20 ur za izvedbo 

tega opravila. Odstranitev enega vira bo zato povzročila, da bo moral preostali vir 

opraviti 40 ur dela. 

 

9. Pri uporabi oznake – ikone in izbiri ustrezne možnosti v meniju, ki se pojavi po kliku 

na njo vam ne bo potrebno posebej razmišljati o tem, v katero vrsto se uvršča 

opravilo, ki ste mu pravkar dodelili (ali odvzeli) vire, spremenili število delovnih ur, 

potrebnih za njegovo izvedbo, ali čas njegovega trajanja. V tem primeru lahko 

namreč s klikom na ustrezno možnost v meniju, ki se pojavi, ko kliknete na ikono, 

vedno spremenite možnost, ki jo je program privzeto izbral. 

Če ne želite uporabljati te ikone boste morali možnost, ki jo program privzeto izbere 

kot odziv na spremembe določiti na drugačen način. MS Project namreč za 

samodejno razporejanje v primeru sprememb uporablja naslednjo 

formulo:Duration x Units = Work (trajanje x enote = delo). V tej formuli enote 

izražajo količino dodeljenih virov, trajanje izraža čas trajanja opravila, delo pa izraža 

število delovnih ur, potrebnih za izvedbo opravila. Vrsta opravila določa, katera od 

teh spremenljivk bo ostala enaka, če se drugi dve spremenljivki spremenita. 

MS Project pozna tri vrste opravil: Fixed Units (nespremenljive enote), Fixed Work 

(nespremenljivo delo) in Fixed Duration (nespremenljivo trajanje). Fixed Units je 

privzeta vrsta za vsa nova opravila, ki jih boste izdelali. Če se opravilo uvršča v 

nespremenljive enote, bo program ob spremembi števila delovnih ur privzeto 

preračunal in spremenil trajanje opravila, ob spremembi trajanja opravila pa bo 

preračunal in spremenil število delovnih ur, potrebnih za izvedbo opravila. 

Odzivi na spremembo spremenljivk so prikazani v Tabeli 4.  



 
 

61 
 

Tabela 4: Privzeti odziv na spremembo spremenljivk je odvisen od vrste opravila 

Če je vrsta opravila… 
…in spremenite vrednost spremenljivke 

Duration Units Work 

Fixed Duration 

MS Project 
preračuna 
spremeljivko 
Work 

MS Project 
preračuna 
spremenljivko 
Units 

MS Project 
preračuna 
spremenljivko 
Work 

Fixed Units 

MS Project 
preračuna 
spremenljivko 
Work 

MS Project 
preračuna 
spremenljivko 
Duration 

MS Project 
preračuna 
spremenljivko 
Duration 

Fixed Work 

MS Project 
preračuna 
spremenljivko 
Units 

MS Project 
preračuna 
spremenljivko 
Duration 

MS Project 
preračuna 
spremenljivko 
Duration 

 

10. Vrsto opravila (in s tem privzeti odziv na spremembe teh treh spremenljivk) lahko 

spremenite v oknu Task information. Dvokliknite na opravilo in v tem oknu 

preklopite na zavihek Advanced. V polju Task Type izberite eno od treh različnih 

vrst opravil: Fixed Units, Fixed Work, ali Fixed Duration (Slika 63). Izbiro potrdite s 

klikom na gumb OK.  

Slika 62: Izbira privzete vrste izbranega opravila 

 

 

11. Privzeto vrsto vseh novih opravil lahko spremenite v nastavitvah programa. 

Preklopite na zavihek File, kliknite na Options, nato pa v oknu Project Options 

izberite razdelek Schedule in izberite privzeto vrsto opravila v polju Default Task 

Type (Slika 64). 

Polje Task Type 

(vrsta opravila) 
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Slika 63: Izbira privzete vrste za vsa nova opravila 

 

 

 Dodeljevanje materialnih virov 

1. Dodeljevanje materialnih virov k opravilu se ne razlikuje veliko od dodeljevanja 

delovnih virov. Tudi v tem primeru morate najprej preklopiti v pogledGanttovega 

diagrama (če še niste v tem pogledu) s klikom na gumb Gantt Chart, ki je v skupini 

ukazov Task Views. 

2. Kliknite na zavihek Resource in v stolpcu Task Name izberite opravilo, ki mu želite 

dodeliti materialni vir. 

3. V skupini ukazov Assingments kliknite na gumb Assign Resources.V oknu Assign 

Resources poiščite materialni vir, ki ga želite dodeliti k opravilu in kliknite na gumb 

Assign. Dodani vir se bo pojavil v stolpcu Resource Names in v Ganttovem 

diagramu poleg imena opravila, h kateremu je dodeljen. 

Postopek dodeljevanja materialnega vira je prikazan na Sliki 65. 

  

Polje Default Task Type 
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Slika 64: Dodeljevanje materialnega vira 

 

 

 

  

Materialni vir 

Polje Units 
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Pri dodeljevanju materialnega vira k opravilu lahko uporabo in stroške tega vira načrtujete 

na dva načina: 

1. Opravilu dodelite fiksno število enot materialnega vira, kot smo storili v našem 

primeru. MS Project nato izračuna strošek vira tako, da zmnoži ceno ene enote 

materialnega vira s številom enot. 

2. Opravilu dodelite določeno število enot materialnega vira za določeno časovno 

enoto. Če na primer opravilu dodelite za en dan 30 enot materialnega vira (vpis 

vrednosti 30/d v celico Units v oknu Assign Resources), bo MS Project pri izračunu 

stroškov materialnega vira vedno upošteval število dni, ki bodo potrebni za izvedbo 

opravila, pa čeprav se bo čas izvedbe opravila spremenil. 

 

 Dodeljevanje stroškovnih virov 

1. Tudi pri dodajanju stroškovnih virov morate tako kot pri dodajanju delovnih in 

materialnih virov najprej preklopiti na pogled Ganttovega diagrama, če še niste v 

tem pogledu. 

2. Kliknite na zavihek Resource in v stolpcu Task Name izberite opravilo, ki mu želite 

dodeliti stroškovni vir. 

3. V skupini ukazov Assingments kliknite na gumb Assign Resources. V oknu Assign 

Resources poiščite stroškovni vir, ki ga želite dodeliti k opravilu. V stolpec Cost tega 

stroškovnega vira vnesite denarni znesek, ki bo potreben za plačilo tega 

stroškovnega vira in kliknite na gumb Assign. 

Na Sliki 66 je prikazano dodeljevanje stroškovnega vira. 
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Slika 65:Dodeljevanje stroškovnega vira 

 

 

4. Ime stroškovnega vira in njegova cena se bosta pojavila poleg simbola opravila v 

Ganttovem diagramu (Slika 67). 

Slika 66: Stroškovni vir hrana v Ganttovem diagramu 

 

 

 

5. Dvokliknite na opravilo, ki ste mu dodelili stroškovni vir in v oknu Task Information 

izberite zavihek Resources, če želite videti stroške vseh virov, ki ste mu jih dodelili 

(Slika 68). 

  

Hrana 
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Slika 67: Prikaz stroškov opravila 

 

 

 

 

V tem poglavju o dodeljevanju virov k opravilu smo vam že pokazali, kako lahko vire 

dodeljujete z uporabo okna Assign Resources in okna Task Information. To nista edina načina 

za dodeljevanje virov, saj je mogoče v MS Projectu vire dodeljevati k opravilu tudi s pomočjo 

okna Task Form (obrazec za opravilo). To okno omogoča uporabniku širši pogled in večji nadzor 

nad dogajanjem. 

 

 Dodeljevanje virov z uporabo obrazca za opravilo 

1. Preklopite v pogled Ganttovega diagrama, če še niste v tem pogledu in izberite 

zavihek View. 

2. V skupini ukazov Split View potrdite okvirček pred možnost Details in poskrbite za 

to, da bo v polju, ki je desno od te možnosti izbran pogled Task Form. Okno 

programa MS Project se bo razdelilo v dva pogleda. V zgornjem delu okna je 

prikazan običajni pogled Ganttovega diagrama, medtem ko spodnji del okna zaseda 

pogled Task Form kot je razvidno iz Slike 69. 

  

Stroški opravila 



 
 

67 
 

Slika 68: Deljeni pogled, ki ga sestavljata Ganttov diagram in obrazec za opravilo 

 

 

 

 

3. Za dodeljevanje vira k opravilu najprej izberite opravilo v pogledu Ganttovega 

diagrama, nato pa v pogledu Task Form izberite vire, ki jih želite dodeliti k temu 

opravilu kot je prikazano na Sliki 70. 

Slika 69: Dodeljevanje virov 

 

Ganttov diagram Izbira pogleda Možnost Details 

Obrazec za opravilo (Task Form) 
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4. V obrazcu Task Form (Slika 71) lahko poleg izbiranja virov opravite še vrsto drugih 

nalog kot so med drugim določanje trajanja opravila, izbira vrste opravila, potrditev 

uporabe časovnega načrtovanja (Effort driven), vklop ročnega razporejanja opravil 

in vnašanje odstotka dokončanosti izbranega opravila. Kliknite na gumb OK za 

uveljavitev sprememb, ki ste jih v tem oknu naredili. 

Slika 70: Obrazec Task Form 

 

 

 

 

5.5 Čezmerno dodeljeni viri 

Vsak delovni vir, ki ga boste dodelili opravilom v vašem projektnem načrtu ima svojo normalno 

zmogljivost, preko katere ga ne morete obremeniti. Pri dodeljevanju virov k opravilom morate 

biti zato pozorni na to, da vira ne boste čezmerno dodelili. Vir je lahkočezmerno dodeljen, če 

ga dodelite k opravilu in pri tem navedete večjo razpoložljivost vira, kot pa jo vir ima glede na 

svoj delovni čas. Pogosto se tudi dogaja, da je vir čezmerno dodeljen zaradi tega, ker je 

dodeljen k večjemu številu opravil, katerih izvajanje poteka ob istem času. 

Čezmerno dodeljene vire je potrebno izravnati, kar je mogoče storiti na več različnih načinov. 

 

 Prepoznava čezmerno dodeljenih virov 

1. Kateri viri so čezmerno dodeljeni si lahko najhitreje ogledate v listi virov (Resource 

Sheet), kjer so ti viri obarvani z rdečo barvo kar je vidno na Sliki 72. 

  

Seznam virov Trajanje opravila 
Vklop časovnega načrtovanja 

(Effort Driven)  

Dokončanost opravila 
Vklop ročnega 

razporejanja opravila 

 

Izbira 

vrste 

opravila 
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Slika 71: Čezmerno dodeljen vir v listi virov 

 

2. Tiste prekomerne zadolžitve, ki povzročajo čezmerno dodeljenost virov lahko 

poiščete tako, da preklopite na zavihek View in v skupini ukazov Task Views kliknete 

na gumb Task Usage. V pogledu Task Usage je prikazan čas, ki ga posamezni viri 

namenjajo izvedbi opravil ob dnevih, ki so predvideni za izvajanje teh opravil. Tukaj 

lahko hitro ugotovite, ob katerih dnevih je čezmerno dodeljen vir obremenjen 

preko svojih zmogljivosti. V našem vzorčnem primeru je vir Andrej Prijatelj 

prekomerno obremenjen v petek4.2, ko njegova prisotnost pri izvajanju treh 

opravil presega njegov razpoložljivi delovni čas za ta dan (Slika 73). 

Slika 72: Prekomerna obremenitev delovnega vira 

 

 

 

Čezmerno dodeljen delovni vir Prekomerna obremenitev v petek, 4.2. 
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3. Enak, vendar bolj pregleden rezultat boste dobili z izdelavo poročila o čezmerno 

dodeljenih virih. Premaknite se na zavihek Project in v skupini ukazov Reports 

kliknite na gumb Reports. V oknu Reports dvokliknite na gumb Assignments, nato 

pa v oknu Assignment Reports dvokliknite na gumb Overallocated Resources. V 

oknu programa MS Project se bo odprlo poročilo s povzetkom podatkov o 

čezmerno dodeljenih virih (Slika 74). 

Slika 73: Poročilo o čezmerno dodeljenih virih 

 

Izravnavanje čezmerno dodeljenih virov 

1. Eden od načinov za izravnavo čezmerno dodeljenega vira je podaljšanje njegovega 

delovnega časa. Ta način lahko uporabite, če ne želite spreminjati trajanja in časovne 

razporeditve opravil. V listi virov dvokliknite na čezmerno dodeljen vir in v oknu 

Resource Information kliknite na gumb Change Working Time. Odprlo se bo okno 

Change Working Time (Slika 75), kjer lahko podaljšate delovni čas vira tako, kot smo 

opisali pod točko 5.2.  
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Slika 74: Izravnava čezmerno dodeljenega vira s spremembo delovnega časa tega vira 

 

 

 

 

2. Naslednji način za izravnavo čezmerno dodeljenega vira je uporaba skupine ukazov 

Level, ki jih boste našli v zavihku Resource. Pomaknite se na ta zavihek in izberite 

opravila, pred katerimi je rdeča ikona za čezmerno dodeljen vir (več opravil izberite s 

kliki miške in hkratnem pritisku na tipko Ctrl ali Shift). V skupini ukazov Level kliknite 

na gumb Level Resource in v oknu, ki se bo pojavilo kliknite na gumb Level Now. Ta 

zadnji korak si lahko prihranite, če boste takoj po izbiri opravil kliknili na gumb Level 

Selection. 

Vse čezmerno dodeljene vire v projektu lahko z eno potezo izravnate s klikom na gumb 

Level All.Poleg tega gumba je v skupini ukazov Level tudi gumb Clear Leveling, ki vam 

omogoča razveljavitev izravnave virov za celoten projekt ali tista opravila, ki jih boste 

pred klikom na ta gumb označili (Slika 76). 

  

Gumb za spremembo delovnega časa 
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Slika 75: Izravnava čezmerno dodeljenih virov s skupino ukazov Level 

 

 

 

 

 

 

MS Project bo čezmerno dodeljene vire privzeto izravnal tako, da bo eno ali več opravil, ki jim 

je dodeljen eden čezmerno dodeljen vir ali več čezmerno dodeljenih virov,časovno razporedil 

ali razdelil na več delov tako, da vir ali viri ne bodo več čezmerno dodeljeni. 

 

Pri izravnavanju čezmerno dodeljenih virov MS Project 2010 privzeto prerazporedi tako 

samodejno kot ročno načrtovana opravila.Če želite dovoliti samo spreminjanje 

razporedasamodejno načrtovanih opravil, boste morali to potrditi v nastavitvah. V 

skupini ukazov Level kliknite na gumb Leveling Options in poskrbite za to, da v oknu 

Resource Leveling (izravnavanje obremenitve virov)ne bo potrjena možnost Level 

manually scheduled tasks (poravnaj ročno načrtovana opravila). 

 

 

Gumb Level Resource Gumb Level All 

Gumb Level Now 

Gumb Clear Leveling 

Gumb Level Selection Ikona čezmerno dodeljenega vira 
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Okno Resource Leveling vsebuje še vrsto drugih nastavitev: 

 Potrditemožnost Automatic (samodejno)v razdelku Leveling Calculations (izračuni 

izravnavanja), če želite, da bo MS Project vedno samodejno izravnal čezmerno 

dodeljene vire. 

 V polju Look for overallocations on a ... basis (poišči čezmerne dodelitve na… osnovi) 

izberite časovno obdobje, ki ga bo program uporabljal za zaznavanje čezmerno 

dodeljenih virov. 

 V razdelku Leveling Range (obseg izravnavanja) izberite časovno obdobje, ki bo zajeto 

v izravnavo. 

 V polju Leveling order (vrstni red izravnavanja) izberite vrstni red opravil, ki ga bo 

program uporabljal za izravnavo čezmerno dodeljenih virov. Pri izbiri možnosti ID Only 

(le ID) bo program izravnal vire po vrstnem redu opravil, ki so jim ti viri dodeljeni. 

Možnost Standard (standardno) je privzeta, pri njeni izbiri pa bo program najprej 

upošteval odvisnosti predhodnih opravil, čas, ki je na razpolago za spremembo časa 

trajanja opravila, ne da bi to opravilo vplivalo na druga opravila, in omejitve 

posameznega opravila. Pri izbiri možnosti Priority, Standard (prioriteta, standardno) 

bo program najprej preveril prioritete opravil(več o tem na naslednji strani) in šele 

nato upošteval standardne kriterije. 

 Potrdite možnost Level only within available slack (izravnaj le znotraj časovne rezerve, 

ki je na voljo), če želite preprečiti, da bi se trajanje projekta podaljšalo zaradi izravnave 

čezmerno dodeljenih virov. Upoštevajte dejstvo, da časovne rezerve običajno ni dovolj, 

da bi bilo mogoče projekt dokončati v predvidenem času, kadar je čezmerno 

dodeljenih virov preveč. 

 Pustite potrjeno možnost Leveling can adjust individual assignments on a task 

(izravnavanje lahko prilagodi posamezne dodelitve v opravilu), če želite dopustiti 

izravnavanje prekomerno dodeljenih virov, ki niso odvisni od drugih virov, dodeljenih 

k posameznim opravilom. 

 Program bo po potrebi samodejno razdelil opravilo na več delov, če boste pustili 

potrjeno možnost Leveling can create splits in remaining work (izravnavanje lahko 

povzroči razdelitve v preostalem delu). Razdeljene dele opravila bo MS Project nato 

razporedil tako, da bodo izvedeni takrat, ko bodo viri za njihovo izvedbo na razpolago. 

 Potrdite možnost Level resources with the proposed booking type (izravnaj 

obremenitve vira s predlagano vrsto rezervacije), če želite opravilom dodeliti dodatne 

rezervirane, vendar trenutno še neavtorizirane vire. 

 

Na Sliki 77 je prikazuje nastavitve okna Resource Leveling. 
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Določanje prioritete opravil vam omogoča, da posameznim opravilom dodelite višjo 

ali nižjo stopnjo pomembnosti. Opravilom z najvišjo prioriteto program ne bo mogel 

spremeniti časovnega razporeda, ko bo izravnaval čezmerno dodeljene vire. Vsakemu 

opravilu je privzeto dodeljena stopnja prioritete 500, to stopnjo pa lahko znižate na 

manjšo vrednost, ali povišate do najvišje vrednosti 1000. Opravila z nižjo prioriteto 

bodo časovno razporejena ali razdeljena prej kot opravila z višjo prioriteto. Stopnjo 

prioritete posameznega opravila lahko spremenite v oknu Task Information. V oknu 

programa dvokliknite na ime opravila, nato pa v oknu Task Information pod zavihkom 

General vnesite vrednost prioritete v polje Priority. 

 

Slika 76: Okno z nastavitvami izravnavanja obremenitve virov 
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3. Čezmerno dodeljene vire lahko zelo hitro izravnate z uporabo ukazov v priročnem 

meniju, ki se pojavi po desnem kliku na ikono, oziroma indikator čezmerno 

dodeljenega vira (Slika 77). V pogledu Ganttovega diagrama desno kliknite na ta 

indikator in izberite ukaz Reschedule to available date, če želite čezmerno dodeljeni vir 

hitro izravnati. Kliknite na ukaz Fix in Task Inspector (Popravi v pregledovalniku 

opravil)za prikaz dodatnih možnosti. 

Slika 77: Izravnava čezmerno dodeljenega vira z ukazi v priročnem meniju 

 

 

4. Po kliku na ukaz Fix in Task Inspector se bo v oknu programa prikazalo orodje Task 

Inspector (Slika 78), v katerem sta dva gumba. Klik na gumb Reschedule Task bo imel 

enak učinek kot klik na ukaz Reschedule to available date v priročnem meniju, medtem 

ko bo klik na gumb Team Planner v okno programa priklical pogled Team Planner. 
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Slika 78: Orodje Task Inspector  

 

 

 

5.6 Orodje team planner 

 

Team Planner (skupinski načrtovalnik) je novpogled, ki je na voljo samo v profesionalni 

različici programa MS Project 2010. 

 

Team Planner vam omogoča analiziranje trenutnega stanja dodeljenih virov s pomočjo 

uporabniku prijaznega grafičnega prikaza. Pogled Team Planner lahko kadarkoli prikličete v 

okno programa s klikom na gumb Team Planner, ki se nahaja v skupini ukazov View, v orodnem 

traku zavihka Resource. 

Pogled Team Planner sestavljata dve podokni (Slika 79). V levem delu zgornjega podokna so 

zbrani viri, ki ste jih vnesli v pogled Resource Sheet, v desnem delu tega podokna pa so 

prikazana časovno razporejena opravila, ki so jim ti viri dodeljeni. Nenačrtovana opravila 

(Unscheduled Tasks – ročno časovno razporejena opravila brez trajanja, začetnega ali 

zaključnega datuma), ki so že dodeljena viruso prikazana v stolpcu poleg imena vsakega vira.V 

spodnjem podoknu so zbrana nedodeljena opravila (Unassigned Tasks – opravila, ki jim še 

niste dodelili virov). 
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Slika 79: Pogled Team Planner 

 

 

 

Položite miškin kazalec na opravilo za hiter prikaz informacij o tem opravilu kot prikazje 

spodnja Slika 80. 

Slika 80: Hiter prikaz informacij o opravilu 
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Sivo obarvana območja na desni strani obeh podoken označujejo nedelovne dni v tednu. V 

zgornjem podoknu dvokliknite na sivo območje v vrstici vira, če želite priklicati okno Change 

Working Time, ki vam omogoča spremembo delovnega časa za ta vir (Slika 81).  

Slika 81: Nedelovni dnevi in priklic okna za spremembo delovnega časa vira 

 

 

Čezmerno dodeljeni viri v levem delu zgornjega podokna so označeni z rdečo barvo. Desno 

kliknite na čezmerno dodeljen vir in v priročnem meniju kliknite ukaz Level Resource, če želite 

vir izravnati. Enak učinek boste dosegli, če boste najprej izbrali čezmerno dodeljen vir in nato 

kliknili na gumb Level Resource v skupini ukazov Level (Slika 82). 

  

Nedelovni dnevi Okno Change Working Time 
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Slika 82: Izravnava čezmerno dodeljenega vira v pogledu Team Planner 

 

 

Čezmerno dodeljene vire lahko izravnate tudi na bolj intuitiven način, pri katerem boste imeli 

večji nadzor nad dogajanjem. V našem primeru je razvidno (slika 89), da je čezmerno dodeljen 

vir Andrej Prijatelj 4.2. hkrati zaposlen z dvemi opravili, ki zahtevata od njega opravljanje 

večjega števila delovnih ur kot znaša njegov delovni čas za ta dan. To težavo lahko razrešite 

tako, da eno od obeh opravil z miškinim kazalcem zagrabite ter premaknete navzdol in ga tako 

dodelite drugemu viru, ali pa eno od opravil pomaknete desno, da se bo izvajalo kasneje, ko 

bo imel vir na voljo dovolj časa (Slika 83). 

Slika 83: Izravnava čezmerno dodeljenega vira z uporabo funkcije povleci – in – spusti 

 

 

Na podoben način lahko dodelite virom nedodeljena opravila, ki so v spodnjem podoknu: 
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Slika 84: Dodeljevanje nedodeljenega opravila k viru z uporabo funkcije povleci – in – 
spusti 

 

 

 

Barvno označevanje je v pogledu Team Planner prisotno pri vseh grafičnih elementih. Modro 

obarvani elementi tako na primer predstavljajo samodejno razporejena opravila, turkizno 

obarvani elementi so ročno razporejena opravila, temno modra barva ponazarja stopnjo 

dokončanosti opravila, črno obarvani elementi z belim besedilom so opravila, ki zamujajo, sivi 

elementi pa predstavljajo eksterna opravila v drugem projektu. Rdeča obroba grafičnega 

elementa ponazarja časovno obdobje, v katerem je vir čezmerno obremenjen (Slika 85). 

Slika 85: Barvno označevanje grafičnih elementov 
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Shemo barvnega označevanja lahko zlahka spremenite (Slika 86), če vam privzete vrednosti 

ne ustrezajo. Pomaknite se na zavihek Format in izberite nove barve za vsak grafični element 

s klikom na njegov gumb v skupini ukazov Styles. Nove barve lahko dodelite grafičnim 

elementom kot so: izbrana opravila (Selected Tasks), samodejno razporejena opravila (Auto 

Scheduled), ročno razporejena opravila (Manually Schedulled), stopnja dokončanosti opravila 

(Actual Work), eksterna opravila (External Tasks) in opravila, ki zamujajo (Late Tasks). 

Slika 86: Spreminjanje barvnih shem grafičnih elementov 

 

 

 

 

V zavihku Format se nahaja tudi gumb Prevent Overallocations (Prepreči čezmerno dodelitev). 

Kliknite ga, če želite, da program samodejno izravna vse trenutno čezmerno dodeljene vire in 

poskrbi za to, da bodo tudi vsi morebitni bodoči čezmerno dodeljeni viri takoj izravnani (Slika 

87). V statusni vrstici okna programa lahko vedno preverite, če je ta funkcija vključena. 

Slika 87: Funkcija za preprečevanje čezmerne dodelitve virov je vključena 

 

  

Izbira nove barvne sheme za grafični element Gumb Prevent Overallocations 
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6 IZPOPOLNJEVANJE PROJEKTNEGA NAČRTA 

Vaš projektni načrt je z dodajanjem opravil in virov ter dodeljevanjem virov k opravilom dobil 

osnovno obliko, vendar ga boste morali sedaj še izpopolniti, da bodo vsi njegovi sestavni deli 

medsebojno pravilno usklajeni. Nekatera opravila se namreč ne bodo mogla izvajati ob 

običajnih delovnih urah, druga opravila bo morda potrebno prekiniti in nadaljevati kasneje, pri 

določenih opravilih boste morali uporabiti različne omejitve, nekatera izmed opravil pa se 

bodo ponavljala v enakih intervalih skozi celotno trajanje projekta. V tem poglavju si lahko 

preberete, kako se je potrebno spoprijeti s takšnimi izzivi. 

6.1 Spreminjanje delovnega časa opravila 

Pod točko 5.2 smo vam pojasnili, kako je mogoče posameznemu viru izjemoma dodelitidela 

proste dni, ali celo popolnoma spremeniti delovni čas za ta vir.  

Tudi opravila, ki ste jih dodali v projektni načrt se ne morejo vedno odvijati ob točno 

določenem delovnem času.Sprememba delovnega časa za posamezno opravilo poteka 

nekoliko drugače kot sprememba delovnega časa posameznega vira, saj morate opravilu 

dodeliti drug koledar z delovnim časom, ki ustreza potrebam tega opravila. 

 

 Dodeljevanje koledarja k opravilu 

1. Omenili smo že, da so MS Projectu priloženi trije različni osnovni koledarji: 

Standard, 24 – Hours in Night Shift. Sprememba delovnega časa opravila bo zato 

zelo preprosta, če želite delovni čas opravila prestaviti v nočne ure, ali mu dodeliti 

na razpolago 24 ur na dan, za vse dni njegovega trajanja. V pogledu Ganttovega 

diagrama dvokliknite na opravilo, ki mu želite spremeniti delovni čas ter se v oknu 

Task Information, ki se bo pojavilo pomaknite na zavihek Advanced. 

2. V polju Calendar izberite koledar z delovnim časom, ki ustreza potrebam opravila 

(Night Shift ali 24 Hours). V seznamu imate tri koledarje, ki so programu že 

priloženi. Potrdite tudi okvirček pred možnost Scheduling ignores resource 

calendars (načrtovanje prezre koledarje virov), če želite, da delovni čas izbranega 

koledarja preglasi delovni čas virov, ki so temu opravilu dodeljeni. Kliknite gumb OK 

za uveljavitev sprememb (Slika 88). 

 

 

 

 

 



 
 

83 
 

 

Slika 88: Izbira koledarja za opravilo 

 

 

Opravilu lahko dodelite 24 ur dnevno za vse dni njegovega trajanja tudi z vnosom 

dejanskega časa trajanja, kot smo pojasnili pod točko 4.1 

 

Trije priloženi koledarji seveda niso dovolj velika izbira, da bi lahko pokrili potrebe vseh opravil, 

ki se morajo izvajati tudi izven privzetega delovnega časa. Če želite določenemu opravilu 

dodeliti delovni čas, ki ni zajet v katerem od teh koledarjev, boste morali nov koledar s 

pravilnim delovnim časom izdelati sami. 

 

 Izdelava novega koledarja 

1. Za izdelavo novega koledarja boste morali najprej na zaslon priklicati okno Change 

Working Time (Slika 89). Preklopite na zavihek Project in v skupini ukazov 

Properties kliknite na gumb Change Working Time. 

Slika 89: Priklic okna Change Working Time 
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2. V zgornjem desnem kotu okna Change Working Time kliknite na gumb Create New 

Calendar, da se bo pojavilo  polje Create New Base Calendar (Slika 90). V polje 

Name vnesite ime koledarja (najbolje, da uporabite kar ime opravila), potrdite 

možnost Make Copy of in v polju poleg te možnosti izberite koledar Standard. 

Kliknite gumb OK. 

 

Slika 90: Vnos imena novega koledarja 

 

 

3. V polju For Calendar okna Change Working Time je sedaj izbran vaš novi koledar, ki 

mu morate spremeniti še delovni čas. Preklopite na zavihek Work Weeks in kliknite 

na gumb Details, da se bo odprlo okno Details (Slika 91). 

Slika 91: Zavihek Work Weeks in gumb Details 
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4. V oknu Details (Slika 92) označite delovne dneve (z miško in pridržano tipko Shift) 

ter izberite možnost Set day(s) to these specific working times. V tabelo vnesite 

delovni čas za izbrane dni in kliknite na gumb OK.  

Slika 92: Okno Details 

 

 

Sprememba delovnega časa za vse dni v tednu morda ne bo zadostovala, če bo opravilu za en 

dan ali več dni potrebno določiti drugačen delovni čas kot za preostale dni izvajanja opravila, 

ali celo prekiniti izvajanje opravila za en dan ali več dni. V tem primeru boste morali v koledar 

za opravilo, ki ste ga pravkar izdelali, vnesti izjeme, podobno kot ste to storili pri vnašanju 

izjem za koledar virapod točko 5.2.  

 

 Določanje izjem v novem koledarju 

1. V oknu Change Working Time najprej preverite, če je v polju For Calendar izbran 

koledar z imenom vašega opravila, nato pa se pomaknite na zavihek Exceptions. V 

prikazu koledarja z miško (in pridržano tipko Shift) izberite dni, ki bodo zajeti v 

izjemo. Poimenujte izjemo in kliknite na gumb Details (Slika 93). 

Slika 93: Določanje izjem 
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2. V oknu Details izberite možnost Nonworking, če želite izbrane dni označiti kot 

nedelovne, ali možnost Working Time, če želite vnesti specifičen delovni čas za te 

dni v tabelo. Izberite tudi vzorec ponavljanja izbranega vzorca in kliknite na gumb 

OK. Kasneje lahko v oknu Change Working Time z uporabo enakega postopka 

določite še več dodatnih izjem (Slika 94), vendar boste morali pri tem biti pozorni 

na to, da se izjeme med sabo ne bodo prekrivale. 

Slika 94: Določanje podrobnosti za izjemo 

 

 

3. Novi koledar je sedaj izdelan, zato vam preostane samo še to, da ga izberete v oknu 

Task Informations (Slika 95). V pogledu Ganttovega diagrama dvokliknite na 

opravilo ter se v oknu Task Information pomaknite na zavihek Advanced. V polju 

Calendar izberite koledar z imenom opravila, ki ste ga prej izdelali in potrdite še 

okvirček pred možnostjo Scheduling ignores resource calendars. 

Slika 95: Izbira novega koledarja 
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4. Če možnosti Scheduling ignores resource calendars ne boste potrdili, bo MS Project 

poskušal uveljaviti za opravilo delovni čas, ki je skupen koledarju opravila in 

koledarju virov, ki so opravilu dodeljeni. Če skupnega delovnega časa ne bo dovolj, 

vas bo na to opozoril (Slika 96) in predlagal, da spremenite delovni čas virov, 

zamenjate koledar opravila, ali vklopite možnost Scheduling ignores resource 

calendars. Odpravite neujemanje z izvršitvijo enega od teh predlogov. 

Slika 96: Opozorilno okno 

 

 

V stolpcu z informacijskimi indikatorji se bo sedaj poleg opravila pojavila ikona (Slika 97), ki 

oznanja, kateri koledar je dodeljen k temu opravilu. Zaradi novega delovnega časa opravila bo 

verjetno prišlo do čezmerne dodelitve virov, ki so dodeljeni temu opravilu. Izravnajte vire tako, 

kot smo opisali pod točko 5.5. Če ne želite podaljšatičasa izvajanja opravila, ki ste mu dodelili 

novi koledar bo najbolje, če čezmerno dodeljenim virom podaljšate delovni čas za tiste dni, ko 

bodo dodeljeni opravilu. 

Slika 97: Informacijski indikatoroznanja, kateri koledar je dodeljen k opravilu 

 

 

 

 

 

 

Informacijski indikator 
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6.2 Razdelitev opravila 

Med potekom projekta je včasih potrebno aktivnosti za katero od opravil prekiniti in 

nadaljevati z izvajanjem opravila kasneje. Opravilo lahko v tem primeru razdelite in tako 

ponazorite, da je bilo delo na opravilu prekinjeno in se je znova nadaljevalo šele čez nekaj časa. 

 

 Razdelitev opravila na dva dela 

1. V pogledu Ganttovega diagrama se pomaknite na zavihek Task in kliknite na 

opravilo, ki ga želite razdeliti. Razširite Ganttov diagram tako, da povlečete levi rob 

njegovega podokna v levo stran. Z drsnikom za povečavo povečajte pogled na 

Ganttov diagram, da bo grafični simbol, ki predstavlja opravilo zapolnil celotno 

širino podokna z Ganttovim diagramom (Slika 98). 

Slika 98: Razširitev grafičnega simbola opravila čez podokno Ganttovega diagrama 

 

 

 

2. Kliknite na gumb Split Task (Slika 99), ki je v skupini ukazov Schedule in položite 

miškin kazalec na grafični simbol opravila v podoknu Ganttovega diagrama. Kazalec 

položite na tisto mesto, kjer želite opravilo razdeliti. Natančni čas tega mesta je 

prikazan v polju z informacijami, ki se je pojavilo po pritisku na gumb Split Task. 

Pomaknite se z miškinim kazalcem levo ali desno po simbolu opravila, če čas ni 

pravilen. 

 

 

Drsnik za povečavo 
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Slika 99: Polje Split Task 

 

 

 

 

3. Kliknite na simbol opravila in povlecite kazalec miške v desno stran na mesto, kjer 

se mora začeti izvajati drugi del razdeljenega opravila. Začetni in končni čas drugega 

dela opravila je med postopkom ves čas prikazan v polju Split Task. Po končani 

razdelitvi opravila bo program med razdeljena dela opravila vstavil prekinjeno črto 

(Slika 100). 

Slika 100: Razdeljeno opravilo povezuje prekinjena črta 

 

 Polje Split Task Kazalec miške Čas razdelitve Gumb Split Task 

Prekinjena črta 
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Razdeljena dela opravila lahko po enakem postopku delite naprej tolikokrat kot je 

potrebno. Vsak razdeljeni del lahko naknadno z miško pomaknete na željeno mesto 

časovne lestvice tako kot druga, nerazdeljena opravila. Program bo pri tem ohranil 

vzorec razmerja med razdeljenimi segmenti opravila in prekinitvami. Ta vzorec se bo 

ohranil tudi v primeru podaljšanja ali skrajšanja časa trajanja opravila zaradi dodelitve 

ali odvzema virov, oziroma spremembe katere druge spremenljivke, ki vpliva na čas 

trajanja opravila. 

6.3 Vstavljanje ponavljajočih se opravil 

Določena opravila kot so na primer sestanki, čiščenje produktne linije ali preverjanje napredka 

se pri projektih pogosto ponavljajo ob določenih intervalih. Tudi ta opravila je potrebno 

načrtovati in vnesti v projektni načrt, saj je tudi za njihovo izvedbo potrebno angažirati vire. 

 

 Vstavljanje ponavljajočega se opravila 

1. V pogledu Ganttovega diagrama se pomaknite na zavihek Task in v seznamu opravil 

kliknite na opravilo, pred katerega želite dodati ponavljajoče se opravilo. Nato 

kliknite na gumb Task v skupini ukazov Insert in v pojavnem meniju kliknite na 

možnost Recurring Task (Slika 101). 

Slika 101: Klik na možnost Recurring Task 

 

 

Možnost Recurring Task 
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2. V oknu Recurring Task Information (Slika 102) najprej v polje Task Name vnesite 

ime ponavljajočega se opravila. V polju Duration vnesite čas trajanja 

ponavljajočega se opravila. Nato v razdelku Recurrence pattern izberite vzorec 

ponavljanja ter v razdelku Range of recurrence določite še obseg ponavljanja.  

Program bo kot začetni datum izvajanja ponavljajočega se opravila izbral datum, ki 

ste ga določili kot začetni datum projekta (točka 3.1). Spremenite ta začetni datum, 

če želite začeti z izvajanjem opravila kasneje. Potrdite možnost Workdays, da se bo 

opravilo izvajalo samo ob delovnih dnevih. 

V razdelku Calendar for scheduling this task lahko izberete celo koledar za izvajanje 

tega opravila, tako kot pri vseh drugih opravilih. 

Slika 102: Okno Recurring Task Information 

 

 

 

3. Ponavljajoče se opravilo boste v seznamu opravil prepoznali po ikoni, ki je pred 

njim v stolpcu z informacijskimi indikatorji (Slika 103). Ponavljajoče se opravilo je v 

stolpcu z opravili prikazano kot eno opravilo, prek katerim je znak +. Kliknite na ta 

znak za prikaz vseh ponovitev, ki sestavljajo to opravilo. Vsaka ponovitev je 

prikazana tudi v Ganttovem diagramu. 

Če želite katero od ponovitev opravila preskočiti jo boste morali najprej v seznamu 

označiti s klikom in nato v skupini ukazov Schedule klikniti na gumb Inactivate, tako 

kot pri onemogočanju običajnih opravil. 
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Slika 103: Ponavljajoče se opravilo v seznamu opravil 

 

 

4. Za dodajanje enakih virov k vsem ponovitvam ponavljajočega se opravila najprej 

označite ponavljajoče se opravilo (pred njim je znak +) in se pomaknite na zavihek 

Resource. V skupini ukazov Assignments kliknite na gumb Assign Resources in nato 

v oknu z enakim imenom dodajte vir ali vire, ki bodo zadolženi za izvajanje vseh 

ponovitev (Slika 104).  

Zaradi novih zadolžitev se lahko pojavijo čezmerne dodelitve virov.V tem primeru 

uporabite katerega od načinov za izravnavo virov, ki smo jih opisali pod točko 5.5, 

ali pa dodelite spornim ponovitvam opravila vir, oziroma vire, ki takrat niso 

zasedeni. 

Slika 104: Dodelitev virov k ponavljajočemu se opravilu 

 

 

Ikona 

ponavljajočega 

se opravila 

Simbol 

ponavljajočega 

se opravila 

Gumb 

Inactivate 

Simbol 

ponovitve 

ponavljajočega 

se opravila 

Gumb Assign 

Resources 

Okno Assign 

Resources 

Ponovitve 

ponavljajočega 

se opravila 



 
 

93 
 

 

6.4 Vpliv omejitev opravil na samodejno razporejanje opravil 

Vsako samodejno načrtovano opravilo, ki ga vnesete v projektni načrt ima dodeljeno katero 

od omejitev, ki vpliva na možnost njegovega samodejnega razporejanja. Ta omejitev je lahko 

prilagodljiva, delno prilagodljiva ali neprilagodljiva ter določa začetni ali zaključni datum 

opravila.  

Ob izdelavi projektnega načrta za naš vzorčni primer projekta izdelave seminarske naloge smo 

povsem na začetku vnesli začetni datum projekta. MS Project pri vnosu začetnega datuma 

projekta vsa samodejno načrtovana opravila načrtuje od tega datuma naprej ter pri tem 

uporabi omejitev »As Soon As Possible – ASAP« (čim prej). To z drugimi besedami pomeni, da 

se mora vsako opravilo začeti izvajati tako hitro kot je mogoče. To se običajno zgodi, ko se 

predhodno opravilo konča (Vrstni red izvajanja opravil smo določili z vstavljanjem povezav 

med njimi). 

Če bi v projektni načrt vnesli končni datum projekta, bi MS Project za vsa samodejno 

načrtovana opravila uporabil omejitev »As Late As Possible« - ALAP« (čim pozneje). Vsako 

opravilo bi se v tem primeru začelo tako pozno kot je mogoče. 

 

Omejitev As Soon As Possible bo privzeto uporabljena tudi za vsa ročno načrtovana 

opravila, kojih boste prvič spremenili v samodejno načrtovana opravila. Ker taopravila 

ne bodo več ročno, ampak samodejno načrtovana, tudi datum njihovega začetka ne bo 

več fiksen, ampak se bodo opravila začela izvajati takoj, ko bo to mogoče (čim prej). Pri 

spreminjanju samodejno načrtovanega opravila, ki mu je dodeljena omejitev v ročno 

opravilo in naknadnem spreminjanju tega ročnega opravila v samodejno načrtovano 

opravilo se bo prejšnja omejitev ohranila. 

 

Prilagodljiva omejitev omogoča MS Projectu spremembo začetnega in zaključnega datuma 

opravila. Prilagodljiva omejitev ne pozna fiksno določenega začetnega ali zaključnega datuma 

opravila. 

Delno prilagodljiva omejitev daje MS Projectu možnost spremembe začetnega in zaključnega 

datuma (ne trajanja) opravila znotraj določene meje. 

Neprilagodljiva omejitev zahteva, da se opravilo začne ali konča ob določenem datumu in tako 

prepreči samodejno načrtovanje opravila. 

V Tabeli 5 se nahajajo podrobnejši opisi kategorij omejitev. 
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Tabela 5: Značilnosti omejitev opravil 

Kategorija 
omejitve 

Vrsta omejitve Značilnosti omejitve 

Prilagodljiva 
omejitev 

As Soon As Possible 
– ASAP (čim prej) 

Program bo načrtoval opravilo tako, da se bo 
začelo izvajati čimprej. To je privzeta omejitev 
novih opravil, če je projekt načrtovan od datuma 
njegovega začetka. 

AsLate As Possible 
– ALAP (čim 
pozneje) 

Program bo načrtoval opravilo tako, da se bo 
začelo izvajati tako pozno kot je mogoče. To je 
privzeta omejitev za vsa nova opravila, če je 
projekt načrtovan od njegovega končnega 
datuma. 

Delno 
prilagodljiva 
omejitev  

Start No Earlier 
Than – SNET (ne 
začni pred) 

Program bo načrtoval opravilo tako, da se bo 
začelo na določen datum ali po tem datumu. 
Uporabite to omejitev, če želite zagotoviti, da se 
opravilo ne bo začelo pred določenim datumom. 

Start No Later Than 
– SNLT (začni 
najpozneje do) 

Program bo načrtoval opravilo tako, da se bo 
začel na določen datum ali pred tem datumom. 
Uporabite to omejitev, če želite zagotoviti, da se 
opravilo ne bo začelo po določenem datumu. 

Finish No Earlier 
Than – FNET (ne 
dokončaj pred) 

Program bo načrtoval opravilo tako, da se bo 
končalo na določen datum ali po tem datumu. 
Uporabite to omejitev, če želite zagotoviti, da se 
opravilo ne bo končalo pred določenim 
datumom. 

Finish No Later 
Than- FNLT 
(dokončaj 
najpozneje do) 

Program bo načrtoval opravilo tako, da se bo 
končalo na določen datum ali pred tem 
datumom. Uporabite to omejitev, če želite 
zagotoviti, da se opravilo ne bo končalo po 
določenem datumu. 

Neprilagodljiva 
omejitev 

Must Start On – 
MSO (mora se 
začeti na) 

Program bo načrtoval opravilo tako, da se bo 
začelo ob določenem datumu. Uporabite to 
omejitev, če želite, da se bo opravilo začelo ob 
določenem datumu. 

Must Finish On – 
MFO (mora biti 
zaključeno na) 

Program bo načrtoval opravilo tako, da se bo 
končalo ob določenem datumu. Uporabite to 
omejitev, če želite, da se bo opravilo končalo ob 
določenem datumu. 

 

 

Spreminjanje omejitve opravila 
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1. Vsakemu samodejno razporejenemu opravilu lahko zlahka zamenjate omejitev, ki 

mu je dodeljena. V pogledu Ganttovega diagrama dvokliknite na opravilo, ki mu 

želite spremeniti omejitev in se v oknu Task Information pomaknite na zavihek 

Advanced. 

2. V vnosnem polju Constraint type izberite vrsto omejitve (Slika 105). Če ste izbrali 

neprilagodljivo ali delno prilagodljivo omejitev boste morali v polje Constraint date 

vnesti še datum, kiga bo ta omejitev uporabila. Potrdite izbiro s klikom na gumb 

OK. 

Slika 105: Izbira omejitve opravila 

 

 

3. Okno Task Information lahko prikličete tudi tako, da se v pogledu Ganttovega 

diagrama najprej pomaknete na zavihek Task in v skupini ukazov Properties 

kliknete na gumb Information (Slika 106). Ta način boste morali uporabiti, če želite 

spremeniti omejitev za večje število opravil, ki jih morate pred tem seveda označiti 

s kliki miške (in hkratnem pridržanju tipke Shift ali Ctrl). Še en način za priklic okna 

Task Information je desni klik na opravilo in izbira možnosti Information v 

priročnem meniju, ki se pojavi. 
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Slika 106: Spreminjanje omejitve za večje število opravil hkrati 

 

 

4. Dodeljevanje neprilagodljive ali delno prilagodljive omejitve k opravilu lahko 

povzroči konflikte z drugimi načrtovanimi opravili, ki so povezana s tem opravilom. 

Če ima na primer opravilo določen fiksni datum za njegov začetek (Must Start On – 

MSO), ga MS Project ne bo pomaknil po časovni lestvici, ko se bo spremenil 

načrtovani datum izvedbe njegovega predhodnega opravila.  

Takšnim konfliktom se lahko izognete tako, da izberete zavihek File, kliknite 

postavko Options in v oknu Project Options pod nastavitvami Schedule poiščete 

možnost Tasks will always honor their contraint dates (opravila bodo vedno 

upoštevala datume omejitve). Počistite okvirček pred to možnostjo in kliknite 

gumb OK kot je prikazano na Sliki 107. 
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Slika 107: Onemogočanje možnosti Tasks will always honor their contraint dates 

 

 

Že pod točko 4.1 smo omenili, da se je pri samodejno načrtovanih opravilih 

priporočljivo izogibati vnašanju začetnega in končnega datuma. Z vnosom začetnega 

datuma za opravilo boste namreč opravilu samodejno dodelili omejitev Start No Earlier 

Than, medtem ko boste z vnosom končnega datuma opravilu dodelili omejitev Finish 

No Earlier Than, ne da bi zaradi tega morali odpirati okno Task Information.  

 

Faktorje, ki vplivajo na načrtovanje opravil si lahko ogledate s pomočjo orodja Task Inspector 

(nadzornik opravil). V pogledu Ganntovega diagrama izberite opravilo, preklopite na zavihek 

Task in v skupini ukazov Tasks kliknite na gumb Inspect, da se bo Task Inspector pojavil ob levi 

strani podokna s seznamom opravil kot je prikazano na Sliki 108.  
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Slika 108: Ogled vplivnih faktorjev z orodjem Task Inspector 

 

 

 

6.5 Kritična pot projekta 

V vsakem projektu obstaja serija opravil, ki neposredno vplivajo na zaključni datum projekta. 

To serijo opravil imenujemo kritična pot. Zakasnitev pri izvajanju katerega od teh opravil bo 

povzročila tudi zakasnitev zaključnega datuma projekta. Izraz kritična pot se ne nanaša na 

pomembnost posameznih opravil, ampak na vpliv, ki ga ima načrtovanje teh opravil na trajanje 

projekta.  

 

 Ogled kritične poti projekta 

1. V pogledu Ganttovega diagrama preklopite na zavihek View in v skupini ukazov 

Task Views ali Resource Views kliknite na gumb Other Views. 

2. V pojavnem meniju kliknite na možnost More Views. Odločite se lahko tudi za klik 

na gumb Gannt Chart (v skupini ukazov Task Views) in izbiro možnosti More Views 

(Slika 109). 

 

 

 

 

 

Task Inspector Gumb Inspect 
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Slika 109: Priklic okna More Views 

 

 

  

3. V oknu More Views izberite pogled Detail Gannt (Ganttov grafikon sledenja) in 

kliknite na gumb Apply). 

4. Opravila, ki predstavljajo kritično pot (nujna opravila) so v desnem podoknu 

označena z rdečo barvo (Slika 110). Nekritična opravila so obarvana modro, 

nekatera med njimi pa imajo ob desni dodano tudi črto, ki ponazarja Slack (časovno 

rezervo). Časovna rezerva predstavlja čas, za katerega je mogoče opravilo 

zamakniti, ne da bi s tem podaljšali čas trajanja projekta. 

Slika 110: Ogled kritične poti projekta 
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5. Opravila so na kritični poti, če njihova časovna rezerva znaša nič, ali pa je manjša 

od določenega številadni. To število dni lahko določite v nastavitvah programa 

(Slika 111). Izberite zavihek File, kliknite postavko Options in v oknu Project Options 

pod nastavitvami Advanced izberite vrednost v polju poleg postavke Tasks are 

critical if slack is less than or equal to … days. Povečanje števila dni v tem polju je 

koristno, če želite identificirati serije opravil, ki jim do uvrstitve na kritično pot ne 

manjka veliko. 

Slika 111: Izbira kriterija za uvrstitev opravila na kritično pot 

 

 

6. Opravila, ki so na kritični poti si lahko ogledate tudi v pogledu standardnega 

Ganttovega grafikona. Preklopite na ta pogled in se pomaknite na zavihek Format. 

V Skupini ukazov Bar Styles potrdite okvirčke pred postavkama Critical Tasks in 

Slack (Slika 112). 

Slika 112: Ogled kritične poti v pogledu standardnega Ganttovega grafikona 
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Nekritična opravila niso na kritični poti prav zaradi tega, ker imajo na voljo nekaj 

časovne rezerve, ki omogoča njihov zamik brez vpliva na zaključni datum projekta. Na 

kritični poti poleg tega ni tudi opravil, ki so že končana, saj ta opravila ne morejo več 

vplivati na čas trajanja projekta. Opravila na kritični poti morate spremljati in 

preprečiti, da bi prišlo do njihovega zamika, če želite trajanje projekta ohraniti znotraj 

predvidenih časovnih okvirjev. 
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7 SPREMLJANJE PROJEKTA 

Z izdelavo projektnega načrta ste postavili temelje za uspešno izvedbo vašega projekta. Ko bo 

projekt zaživel tudi v realnosti, boste morali ta projektni načrt sproti posodabljati, spremljati 

spremembe ter ukrepati, če bo prišlo do prevelikih razhajanj med dejanskim napredkom 

projekta in vrednostmi, ki ste jih vnesli v projektni načrt. 

 

7.1 Osnovniin prehodninačrt 

Izdelava osnovnega načrta (Baseline) je pomemben korak, ki vam bo močno olajšal primerjavo 

doseženega napredka na projektu s projektnim načrtom, ki ste ga sestavili. Osnovni načrt 

morate shraniti še pred začetkom spremljanja poteka projekta, če ga želite kasneje primerjali 

s posodobljenim stanjem vašegaprojekta. Ko bo projekt napredoval, boste morda občasno 

želeli shraniti tudi prehodni načrt (Interim Plan). S pomočjo osnovnega in prehodnega načrta 

boste lahko lažje identificirali in razrešili neskladnosti, ki bodo nastopile med tekom projekta 

ter tako izboljšali tudi natančnost svojega načrtovanja pri bodočih projektih. 

 

Osnovni načrt združuje skoraj 20 osnovnih referenčnih točk, razvrščenih v pet kategorij: 

začetni datumi, zaključni datumi, trajanje, delo in ocenjeni stroški. Z izdelavo osnovnega 

načrta lahko izdelate trenutni posnetek vašega dokončanega projektnega načrta, ki vam bo 

kasneje služil za primerjavo z dejanskim stanjem teh referenčnih točk med tekom projekta. Ko 

bo projekt napredoval, lahko izdelate še več osnovnih načrtov (največ 11 za vsak projekt) in 

tako lažje ugotovite vzroke odstopanj. Če na primer vaš projekt sestavlja več faz, je 

priporočljivo izdelati osnovni načrt ob zaključku vsake faze. 

 

Prehodni načrt po drugi strani shranjuje samo dve vrsti informacij: trenutni začetni datumi in 

trenutni zaključni datumi opravil. Prehodni načrt je najbolje shraniti po začetku projekta ter 

ga kasneje primerjati z dejanskimi vrednostmi in tako spremljati napredek projekta. V enem 

projektu lahko shranite največ 10 prehodnih načrtov (to lahko na primer storite ob rednih 

časovnih intervalih).  
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 Shranjevanje osnovnega in prehodnega načrta 

1. Shranjevanje osnovnega načrta je običajno korak, ki sledi odobritvi vašega 

dokončanega projektnega načrta. Osnovni načrt lahko shranite samo za izbrana 

opravila ali celoten projektni načrt. V prvem primeru boste morali najprej izbrati 

opravila in nato nadaljevati, v drugem primeru pa izbiro opravil preskočite. Odprite 

vaš projektni plan in se pomaknite na zavihek Project. V skupini ukazov Schedule 

kliknite na gumb Set Baseline in v pojavnem meniju izberite možnost Set Baseline 

kot je prikazano na Sliki 113. 

Slika 113: Shranjevanje osnovnega načrta 

 

 

2. V oknu Set Baseline izberite možnost Set Baseline ter v pojavnem meniju znotraj 

tega razdelka izberite osnovni načrt, ki ga želite shraniti. Shranite lahko največ 11 

osnovnih načrtov. V razdelku For: potrdite možnost Entire Project, če želite shraniti 

osnovni načrt celotnega projekta. Potrdite možnost Selected Tasks, če želite 

shraniti samo izbrana opravila. Shranite izbiro s klikom na gumb OK (Slika 114). 

Slika 114: Shranjevanje osnovnega načrta 
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3. Če želite shraniti prehodni načrt boste morali tako kot prej priklicati okno Set 

Baseline.Pomaknite se na zavihek Project, nato pa v skupini ukazov Schedule 

kliknite na gumb Set Baseline in v pojavnem meniju izberitemožnost Set Baseline 

(pred tem lahko tako kot pri shranjevanju osnovnega načrta najprej označite samo 

tista opravila, ki jih želite zajeti v prehodni načrt). V oknu Set Baseline potrdite 

možnost Set interim plan. V polju Copy izberite trenutne načrtovane začetne in 

zaključne datume (Scheduled Start/Finish) ali katerega od shranjenih osnovnih 

načrtov (začetne in zaključne datume v tem osnovnem načrtu). V polju Into izberite 

ime prehodnega načrta, v katerega želite shraniti izbrane začetne in zaključne 

datume. Potrdite možnost Selected Tasks, če želite shraniti samo izbrana opravila. 

Shranite izbiro s klikom na gumb OK. O prikazu podatkov iz shranjenega 

prehodnega načrta bomo več povedali pod točko 8.1. 

 

 

Ogled osnovnega načrta 

 

1. Shranjeni osnovni načrt lahko s trenutnimi vrednostmi najhitreje primerjate v 

Ganttovem grafikonu.Pomaknite se na zavihek View in v skupini ukazov Task 

Views kliknite na gumb Gantt Chart. Nato se pomaknite na zavihek Format ter 

v skupini ukazov Bar Styles kliknite na gumb Baseline in izberite osnovni načrt, 

ki ste ga shranili (Slika 115). Opravila, shranjena v osnovnem načrtu so 

prikazana kot dodaten trak pod vsakim opravilom v Ganttovem grafikonu. 

Slika 115: Izbira osnovnega načrta za ogled 
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2. Podatke iz osnovnega načrta si lahko ogledate tudi v tabeliv levem podoknu (Slika 

116). Pomaknite se na zavihek View in v skupini ukazov Task Views kliknite na gumb 

Gantt Chart. Nato v skupini ukazov Data kliknite na gumb Tables in v pojavnem 

meniju namesto privzete možnosti Entry potrdite možnost Variance. V tabeli 

pogleda Ganttov grafikon se bodo pojavili dodatni stolpci, ki prikazujejo začetne in 

zaključne datume opravil v osnovnem načrtu ter začetne in zaključne datume 

opravil v trenutnem, posodobljenem projektnem načrtu. Prikazane so tudi razlike 

med temi vrednostmi, shranjenimi v osnovnem načrtu in vrednostmi za projekt, ki 

je trenutno v teku. 

Slika 116: Ogled začetnih ter zaključnih datumov opravil in razlik med temi vrednostmi v 
projektnem načrtu in osnovnem načrtu 

 

 

3. V pojavnem meniju Tables lahko izberete tudi možnost Cost ali Work. Ob izbiri 

možnost Cost boste lahko v tabeli primerjali trenutne stroške, ki so dodeljeni 

opravilom s stroški, ki so bili dodeljeni opravilom takrat, ko steshranili osnovni 

načrt. Ob izbiri možnost Work boste lahko v tabeli primerjali trenutno število 

delovnih ur za vsako opravilo s številom delovnih ur, ki so bile dodeljene 

vsakemu opravilu v osnovnem načrtu, ki ste ga shranili (Slika 117). 

Slika 117: Primerjava trenutnih delovnih ur s posnetkom stanja v osnovnem načrtu 
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7.2 Posodabljanje projektnega načrta 

 

Posodabljanje vašega projektnega načrta je edina pot, ki vam zagotavlja, da bodo trenutne 

vrednosti spremenljivk v projektnem načrtu izražale dejansko stanje. Spremenljivke kot so 

število opravil, stopnja dokončanosti opravil, njihove medsebojne odvisnosti, trajanje opravil, 

dodelitve virov in stroški se namreč spreminjajo, ko projekt napreduje, zato začetni projektni 

načrt kmalu ne bi več odražal dejanskega stanja, če ga ne bi redno posodabljali. 

 

Posodabljanje projektnega načrta vključuje spreminjanje trajanja opravil, začetnih ali 

končnih datumov opravil, medsebojnih odvisnosti opravil, dodeljevanje virov k 

opravilom in dodajanje novih opravil v skladu z novimi informacijami ali zahtevanimi 

spremembami. Posodobljene vrednosti redno primerjajte s shranjenim osnovnim 

načrtom in tako spremljajte odstopanja. 

 

 Posodabljanje vseh vrednosti na trenutni datum 

1. Najbolj preprost način posodabljanja vrednosti v projektnem načrtu je uporaba 

trenutnega datuma. Ta način lahko uporabite samo v primeru, če se projekt odvija 

natanko tako kot ste določili v projektnem načrtu. To pomeni, da med izvajanjem 

projekta ni prišlo do odstopanja med dejanskimi vrednostmi in vrednostmi, ki ste 

jih predvideli v projektnem načrtu.  

2.  

Preklopite na zavihek Project in v skupini ukazov Status kliknite na gumb Update 

Project (Slika 118), da se bo pojavilo okno z enakim imenom.Poskrbite za to, da bo 

bo v oknu potrjena možnost Update work as complete through, ter da bo v polju 

za vnos datuma vnesen trenutni datum. Kliknite gumb OK. 

Slika 118: Okno Update Project 
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3. MS Project bo samodejno preračunal trenutno dokončanost opravil in prikazal 

napredek v Ganttovem grafikonu tako, da bo v grafičen prikaz vsakega opravila 

vstavil dodaten trak, ki ponazarja trenutno dokončanost opravila (Slika 119). Poleg 

tega bo v levem podoknu v stolpec z informacijskimi indikatorji pred vsakim 

dokončanim opravilom dodal kljukico. 

Slika 119: Trenutna dokončanost opravil 

 

 

 

 

 

 

MS Project privzeto prikazuje grafični simbol (trak) vsakega opravila v Ganttovem grafikonu 

tudi za nedelovne dni (Slika 120), pa čeprav dela na opravilih takrat ne potekajo. To obnašanje 

lahko spremenite, če vas moti.V Ganttovem grafikonu desno kliknite na sivo območje, ki 

ponazarja nedelovne dni ter v pojavnem meniju kliknite možnost Nonworking Time. Pojavilo 

se bo okno Timescale, v katerem potrdite možnost In front of task bars in kliknite gumb OK. 

Grafični simboli opravil v Ganttovem grafikonu bodo tako vedno prikazani tako, da bodo 

odražali prekinitev dela ob nedelovnih dnevih. 
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Slika 120: Prikaz nedelovnega časa pred grafičnimi simboli opravil 

 

 

 

 

 Ročno posodabljanje datumov in trajanja opravil 

1. Vsakemu opravilu lahko med posodabljanjem obstoječih vrednosti ročno določite 

odstotek njegove dokončanosti, začetni in zaključni datum, trajanje, ali vrednost 

dejanskega dela, potrebnega za njegovo izvršitev. Spreminjanje omenjenih 

vrednosti za vsako opravilo smo smo že obravnavali, razen določanja odstotka 

dokončanosti opravila. 

2. Določanje odstotka dokončanosti opravila ali opravil je zelo preprosto. Pomaknite 

se na zavihek Task, v stolpcu Task Name izberite opravila, ki jim želite dodeliti 

odstotek dokončanosti in v skupini ukazov Schedule kliknite na enega od štirih 

gumbov, ki ponazarjajo odstotek dokončanosti (0%, 25%, 50% in 100%). Izbran 

odstotek dokončanosti se bo odrazil tudi v Ganttovem grafikonu (Slika 121). 
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Slika 121: Določanje odstotka dokončanosti opravil 

 

 

 Posodabljanje delovnih ur in stroškov 

1. Dejanske delovne ure in stroške boste v vaš projektni načrt najlažje vnesli v Tabelo 

sledenja. Pomaknite se na zavihek View in v skupini ukazov Data kliknite na gumb 

Tables. V seznamu nato izberite tabelo Tracking kot je razvidno na spodnji sliki 

(Slika 122). 

Slika 122: Izbira tabele Tracking 

 

 

2. V tabeli Tracking (Slika 123) vnesite dejanske delovne ure opravil v stolpec 

Act.Work, dejanske stroške opravil pa v stolpec Act.Cost. V tabeli Tracking lahko za 

vsako opravilo vnesete tudi odstotek dokončanosti (% Comp.), dejansko trajanje 

(Act.Dur), preostalo trajanje (Rem.Dur.), dejanski začetek (Act.Start), dejanski 

konec (Act.Finish) in fizični odstotek dokončanosti (Phys. % Comp.), ki ga je mogoče 

uporabiti kot nadomestno vrednost za izračun predvidene cene opravljenega dela 

(budgeted cost of work performed). 
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Slika 123: Vnos dejanskega dela in dejanskih stroškov opravil 
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8 PRILAGODITEV PRIKAZA INFORMACIJ IN IZDELAVA POROČIL 

Nekatere od glavnih pogledov za prikaz informacij, ki jih je mogoče uporabljati v MS Projectu 

smo opisali že pod točko 2.1, pod točko 5.5 pa smo pojasnili tudi, kaj je potrebno storiti za 

izdelavo poročila s povzetkom podatkov o čezmerno dodeljenih virih.  

Poglejmo si sedaj še to, kako lahko prikaz informacij v oknu programa MS Project prilagodite 

tudi drugače kot samo z izbiro drugega pogleda, inkatere druge vrste poročil je še mogoče 

izdelati s tem programom. 

8.1 Prilagoditev Prikaza informacij 

Eden od najlažjih načinov za prilagoditev trenutno izbranega pogleda na vaše potrebe je izbira 

vrste tabele, ki je v levem podoknu pogledov kot so na primer Gantt Chart (Ganttov grafikon), 

Resource Usage (Uporaba vira), Resource Sheet (List virov), Task Sheet (List opravila), Task 

Usage (Uporaba opravila) in Milestone Rollup (Zbrani mejnik). 

 

 Izbira vrste tabele 

1. Pomaknite se na zavihek View in izberite enega od omenjenih pogledov s klikom na 

njegov gumb v skupinah ukazov Task Views ali Resource Views. Nato v skupini 

ukazov Data kliknite na gumb Tables (Slika 124) in v pojavnem meniju izberite 

tabelo, ki vsebuje stolpce s tistimi informacijami, ki jih trenutno želite prikazati. V 

pojavnem meniju kliknite na možnost More Tables, če želite priklicati okno s 

seznamom vseh tabel za izbrani pogled. 

Slika 124: Pojavni meni s seznamom tabel 
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2. Seznam tabel pri pogledih, ki v tabeli prikazujejo vire se razlikuje od seznama tabel 

pri pogledih, ki v tabeli prikazujejo opravila. Poskusite izbrati različne tabele in 

opazujte, katere stolpce vsebuje vsaka od njih. V pojavnem meniju, ki se prikaže po 

kliku na gumb Tables kliknite na možnost Reset to Default, če želite izbrati privzeto 

tabelo za pogled, ki je trenutno izbran. 

 

 Dodajanje novih stolpcev v tabelo 

1. V tabelo lahko dodate tudi enega ali več novih stolpcev in jo tako še bolje 

prilagodite na vaše potrebe. Pomaknite se do desnega roba tabele in kliknite na 

naslovno vrstico zadnjega stolpca, ki se imenuje Add New Column (Slika 125). 

Prikazal se bo seznam, v katerem lahko izberete enega od številnih 

predpripravljenih stolpcev, v katerem so zbrane informacije, ki jih potrebujete.  

Slika 125: Izbira novega stolpca 

 

 

2. Podatke iz shranjenega prehodnega načrta (Interim Plan) lahko tako na primer v 

tabeli prikažete tako, da najprej v seznamu izberete stolpec Start1, nato pa kliknete 

na naslovno vrstico naslednjega stolpca in v seznamu izberete stolpec Finish1. V 

novih stolpcih bosta tako prikazana shranjeni začetni in končni datum vsakega 

opravila kot prikazuje Slika 126. To bo seveda veljalo samo v primeru, če ste izbrali 

pogled, ki v tabeli prikazuje opravila. 
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Slika 126: Prikaz začetnih in končnih datumov, ki ste jih shranili v prehodni načrt 

 

 

3. Tabelo, v katero ste dodali nove stolpce lahko tudi shranite pod drugim imenom, 

če želite. Kliknite na gumb Tables, nato pana dnu pojavnega menija kliknite na 

možnost Save Fields as a New Table. Pojavilo se bo okno Save Table (Slika 127), v 

katerega vnesite ime tabele in kliknite gumb OK. Nova tabela bo dodana v seznam 

tabel, zato jo boste lahko vedno priklicali s klikom na gumb Tables in izbiro njenega 

imena v pojavnem meniju.  

Slika 127: Shranjevanje tabele z dodatnimi stolpci pod novim imenom 

 

 

4. V tabelo lahko vstavite tudi stolpec z imenom po vaši izbiri. Pomaknite se do 

desnega roba tabele in kliknite na naslovno vrstico zadnjega stolpca, ki se imenuje 

Add New Column (Slika 128), vendar tokrat ne poiščite stolpca v seznamu, ki se 

pojavi, ampak vtipkajte ime stolpca neposredno v njegovo naslovno vrstico. Nato 

desno kliknite na naslovno vrstico ter na dnu pojavnega menija položite miškin 

kazalec na možnost Data Type in izberite vrsto podatkov, ki jih bodo celice v stolpcu 

vsebovale.V pojavnem meniju je tudi ukaz Hide Column. Kliknite nanj, če želite 

stolpec odstraniti iz tabele. 
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Slika 128: Vstavljanje stolpca s poljubnim imenom 

 

 

 Prilagajanje videza izbranega pogleda 

1. Prilagajanje pogledov v MS Projectu seveda ni omejeno samo na izbiro tabele in 

dodajanje novih stolpcev v izbrano tabelo. Različne možnosti za prilagajanje videza 

izbranega pogleda so zbrane tudi pod zavihkom Format (Slika 129). 

2. Izberite pogled, ki ga želite prilagoditi, nato pa pod zavihkom Format izberite vrsto 

elementa, ki ga želite prikazati ali prilagoditi. Nekatere od teh elementov kot so 

številka orisa (Outline Number), opravilo povzetka (Summary Tasks), nujna opravila 

(Critical Tasks), osnovni načrt (Baseline) in časovna rezerva (Slack)smo že 

predstavili, v pogledu Ganttovega grafikona pa imate med drugim na izbiro tudi 

različne sloge Ganttovega grafikona (Gantt Chart Style) in besedila (Text Styles), 

vstavljanje mrežnih črt (Gridlines), prilagajanje postavitve (Layout) grafičnih 

elementov, gumb za vstavljanje novega stolpca v tabelo (Insert Column), 

prilagajanje nastavitev stolpca (Column Settings) in izbira polj po meri (Custom 

Fields).V skupini ukazov Drawing je zbranih tudi nekaj orodij za risanje po 

Ganttovem grafikonu. 

Slika 129: Zavihek Format v pogledu Gantt Chart 
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3. Vrsta in število elementov pod zavihkom Format se razlikujeta glede na trenutno 

izbrani pogled. Oglejte si, kateri elementi so zbrani pod zavihkom Format v različnih 

pogledih, recimo v pogledu Team Planner kot prikazuje Slika 130. 

Slika 130: Zavihek Format v pogledu Team Planner 

 

 

Če želite filtrirati, označiti ali združiti opravila v tabeli za ogled ali kasnejši natis, lahko 

to storite pod zavihkom View. Preklopite na ta zavihek in uporabite ustrezna orodja 

(Filter, Highlight ali Group by) v skupini ukazov Data. 

8.2 Izdelava in natis poročil 

S programom MS Project lahko izdelate tri različne vrste poročil:  

 Vizualna poročila (Visual Reports), ki jih uporabite, če želite videti informacije vašega 

projekta v obliki vrtilne tabele v oknu programa MS Excel 2010 ali v obliki vrtilnega 

grafikonav oknu programa MS Visio Professional 2010. 

 Poročila (Reports), ki jih uporabite, če želite izdelati osnovna poročila s povzetkom 

izbranih informacij, za ogled katerih ne potrebujete programov MS Excel ali MS Visio. 

 Poročila »primerjaj projekte« (Compare Projects) lahko uporabite za primerjavo razlik 

med informacijami v trenutno odprtem projektnem načrtu in informacijami v drugem 

projektnem načrtu. 

 

 Izdelava vizualnega poročila 

1. Pomaknite se na zavihek Project in v skupini ukazov Reports kliknite na gumb Visual 

Reports (Slika 131). 
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Slika 131: Okno Visual Reports – Create Report 

 

 

 

2. V oknu Visual Reports – Create Report izberite ustrezno predlogo, ki združuje 

informacije, katere želite vključiti v poročilo.  

3. V polju Select level of usage data to include in the report izberite še časovno 

obdobje, ki bo zajeto v poročilu in kliknite na gumb View. Če vam nobena predloga, 

ki je na izbiro ne ustreza, izberite tisto, ki je najbolj ustrezna ter nato kliknite na 

gumb Edit Template in v predlogo dodate podatkovna polja, ki jih želite vključiti v 

vizualno poročilo.  

4. Dodatna podatkovna polja lahko v poročilo vstavite tudi naknadno, ko bo poročilo 

že odprto v oknu programa MS Excel 2010. Potrdite okvirčke pred imeni 

podatkovnih polj v podoknu Pivot Table Field List, če želite to storiti kot je prikazano 

na Sliki 132. 
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Slika 132: Vizualno poročilo s povzetkom delovnih ur virov 

 

 

 Izdelava osnovnega poročila 

Za izdelavo katerega od osnovnih poročil, ki so na voljo se pomaknite na zavihek Project 

in v skupini ukazov Reports kliknite na gumb Reports. V oknu Reports izberite ustrezno 

kategorijo poročil, kliknite gumb Select in nato v oknu s seznamom poročil za to 

kategorijoizberite tisto poročilo, ki ga želite izdelati. Kliknite gumb Select za prikaz 

poročila v oknu programa (Slika 133). 

Slika 133: Izdelava osnovnega poročila 
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 Izdelava poročila Compare Projects 

1. Tudi za izdelavo poročila Compare Projects se morate najprej pomakniti na zavihek 

Project. Nato v skupini ukazov Reports kliknite na gumb Compare Projects. 

2. V oknu Compare Project Versions kliknite na gumb Browse in poiščite datoteko s 

projektnim načrtom, ki ga želite primerjati s trenutno odprtim projektnim 

načrtom.V vnosnih poljih Task Table (tabela opravil) in Resource Table (tabela 

virov) izberite polja, ki jih želite uporabiti za primerjavo (Slika 134). V poročilu bosta 

za vsak izbrani stolpec v obeh tabelah prikazana stolpec s podatki iz obeh različic 

projektnega načrta in stolpec, v katerem bodo prikazane razlike med temi 

vrednostmi. Kliknite gumb OK. 

Slika 134: Izbira projektnega načrta in stolpcev za primerjavo 

 

3. V spodnjem delu okna z izdelanim poročilom Compare Projects sta prikazana oba 

projektna načrta, medtem ko zgornji del okna zavzema poročilo, ki prikazuje razlike 

med stolpci, ki ste jih izbrali v prejšnjem koraku. To poročilo lahko zaradi večje 

preglednosti razširite čez celotno okno programa. V oknu programa je sedaj tudi 

nov zavihek, ki se imenuje Compare Projects. Znotraj tega zavihka lahko med 

drugim preklopite med prikazom tabele virov ali tabele opravil in izberetestolpce, 

ki so prikazani v primerjalni tabeli (Slika 135). 
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) 

Slika 135: Poročilo Compare Projects 

 

 

 

Natis poročila 

Izdelana opravila lahko seveda tudi kadarkoli natisnete tako, da se pomaknete na 

zavihek File in kliknete na postavko Print kot je prikazano na Sliki 136. V pogledu za 

tiskanje je tako kot pri drugih programih v zbirki Microsoft Office 2010 mogoče 

povečati predogled natisa, izbrati natis poročila na več strani in spremeniti tudi vse 

druge nastavitve tiskanja, ki so na izbiro.  

Slika 136: Okno za natis izdelanega poročila 

 

  

Zavihek Compare 

Projects 

Primerjalna tabela 

Projektni načrt, izbran 

za primerjavo 

Trenutni projektni 

načrt 

Gumb za prikaz tabele 

opravil 

Gumb za prikaz tabele 

virov 

Gumb Print za natis 

poročila 
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9 ZAKLJUČEVANJE PROJEKTA 

Med izdelavo projektnega načrta, spremljanjem izvedbe projekta in nenehnim 

posodabljanjem projektnega načrta med potekom projekta se boste veliko naučili. Vnesite 

opombe glede svojih spoznanj o področjih, ki zahtevajo dodatne izboljšave in primerih 

najboljših praks, ki ste jih spoznali v vaš projektni načrt. Šele nato arhivirajte projektni načrt v 

skladu z navodili organizacije v kateri ste zaposleni. 

Zaključna poročila izdelajte v skladu z navodili, ki smo jih predstavili v prejšnji točki in pri tem 

poleg standardnih procedur upoštevajte tudi zahteve, ki jih bodo izrazili vaši predpostavljeni.  

Projektni načrt je priporočljivo tudi shraniti kot predlogo, da vam bo v bodoče vedno pri roki, 

ko se boste lotili izdelave projektnega načrta za katerega od projektov s podobnimi 

značilnostmi. 

 

 Shranjevanje projektnega načrta med predloge 

Za shranjevanje projektnega načrta med predloge se najprej pomaknite na zavihek File 

in kliknite na možnost Save As. V polju Save as type izberite postavko Project Template 

(*.mpt) in kliknite gumb Save (Slika 137). Program vas bo nato v oknu Save As Template 

pozval k temu, da iz predloge izbrišete določene vrste podatkov, ki jih verjetno ne boste 

potrebovali pri izdelavi novega projekta s pomočjo te predloge. Označite te vrste 

podatkov in kliknite gumb Save. 

Slika 137: Shranjevanje projektnega načrta med predloge 

 

  

Postavka Project Template 
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