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IZVLEČEK 

Pri delu se večkrat znajdemo v nepredvidljivih situacijah, za katere potrebujemo 

veliko moči in znanja, da se iz njih čim hitreje rešimo in imamo čim nižje stroške. 

Veliko podjetij se sooča z izrednimi dogodki, ki nastanejo nepredvideno, 

nenačrtovano, brez opozorila in v podjetju povzročijo nujno in takojšnje ukrepanje; v 

nasprotnem primeru imajo lahko taki dogodki za podjetje usodne posledice. 

Namen diplomskega dela je sestaviti aplikacijo, ki bi podjetju nudila nadzor in 

spremljanje pojavljanja določenih izrednih dogodkov. Izdelali smo informacijski 

sistem, ki je oblikovan kot obrazec za vnašanje podatkov. Vneseni podatki se 

shranijo v bazo, iz katere lahko določeni zaposleni pobirajo in pregledujejo 

informacije. Tako se na podlagi vseh zbranih poročil lažje spremlja dogajanje in 

pogostosti pojavljanja določenih dogodkov. Prednost take aplikacije je v tem, da 

lahko analiziramo zbrane podatke in na podlagi pogostosti pojavljanja predčasno 

ukrepamo in se tako izognemo nepotrebnim nevšečnostim in stroškom.  

Pred uvedbo aplikacije je podjetje vsa poročila hranilo v fizični obliki, zato je bila 

analiza vseh informacij dolgotrajna in zamudna. Z razvojem informacijskega sistema 

za vodenje izrednih dogodkov pa je iskanje ustreznih podatkov z iskalnikom hitro in 

učinkovito. Praktična navodila za uporabo aplikacije pa delo uporabniku 

poenostavijo in približajo. 

KLJUČNE BESEDE 

informacijski sistem, izredni dogodek, modeliranje, obrazec za vodenje, navodila 

uporabnikom 
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TITLE 

Development of information system for managing exceptional events 

ABSTRACT 

In the work process, we often find ourselves in unpredictable situations, which 

require a lot of strength and knowledge to be resolved as quickly as possible and with 

the lowest possible costs. Many companies face unforeseen exceptional events, 

which, arising unexpectedly and without warning, demand urgent and immediate 

action; otherwise such events can have fatal consequences for the company. 

The purpose of the thesis is to set up a programme which would enable the company 

to provide control and observe the development of certain exceptional events. We 

have developed an information system, created as a form for entering data. The latter 

is saved in a database, allowing certain employees to access and review information. 

Based on all collected reports, it is in this way easier to monitor the occurence and 

frequency in the development of certain exceptional events. An advantage of such a 

programme is to have an opportunity to analyse the collected data and, based on the 

frequency of the occurence, take early action avoiding unnecessary inconvenience 

and expense. 

Prior to the introduction of the programme, the company kept the reports in physical 

form, which made the analysis of all information prolonged and time-consuming. 

The development of the information system for managing exceptional events allows 

a quick and effective search of the required data, while a practical user's guide for 

using the programme makes the work easier and brings it closer to the user.    

KEYWORDS 

information system, exceptional event, modelling, form management, user's guide 
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1   UVOD 

Živimo v času velikega tehnološkega napredka, v času nenehnih in hitrih sprememb 

pri posamezniku, družbi, okolju in seveda organizaciji. Večkrat se znajdemo v 

nepredvidljivih situacijah, za katere potrebujemo veliko moči in znanja, da se jim 

prilagodimo. Ravno hiter tempo sprememb kliče po konkurenčnosti organizacij in s 

tem seveda pretoku informacij v sami organizaciji in zunaj nje.  

Podatki in informacije se vsakodnevno kopičijo, nadgrajujejo in hitro naraščajo. 

Posamezna organizacija pa je konkurenčna le, če razvija ustrezno, sodobno 

informacijsko tehnologijo, ki zna veliko količino podatkov in informacij zbrati in 

analizirati. 

Informacija je tisto, kar se o določeni stvari pove, sporoči ali se nanjo nanaša (SSKJ, 

2002), lahko rečemo, da je temelj, na katerega se mora podjetje osredotočiti. Če neko 

informacijo ali podatek vidimo pravočasno, lahko v njej/njem prepoznamo številne 

nevarnosti, ki se ponavljajo in jih celo predvidimo ter se jim v bodoče izognemo. 

Nenadna napaka na objektu ali sistemu, izpad električnega toka, okvara stroja in 

podobne težave, ki se pojavijo iznenada, v podjetjih povzročijo pravo zmešnjavo. 

Takrat v podjetju vlada izredno stanje, saj je onemogočeno nadaljnje delo. Pojav take 

situacije imenujemo izredni dogodek.  

Izredni dogodek je dogodek, ki nastane nepredvideno, nenačrtovano, brez opozorila 

in v podjetju povzroči nujno in takojšnje ukrepanje. Npr., če na napravi za črpanje 

vode pride do puščanja ventila in povzročanja poplave, je to izredni dogodek, saj 

zahteva takojšen poseg vzdrževalne ekipe.  

Diplomsko delo obravnava spopadanje podjetja Soške elektrarne Nova Gorica z 

izrednimi dogodki. Spoznali bomo aplikacijo oziroma informacijski sistem, ki bo 

pomagal spremljati pogostosti pojavljanja izrednih dogodkov. Na osnovi evidence in 

analize zbranih podatkov o preteklih izrednih dogodkih bomo izdelali predloge 

postopkov, s katerimi bomo zmanjšali verjetnost pojavitve novih izrednih dogodkov 

in s tem posledično tudi stroškov v podjetju. 
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1.1   Predstavitev problema 

V diplomskem delu se bomo posvetili razvoju informacijskega sistema za vodenje 

izrednih dogodkov v novogoriškem podjetju Soške elektrarne Nova Gorica (v 

nadaljevanju SENG). Diplomsko delo je nastalo na potrebo vodje oddelka za 

obratovanje oziroma natančneje vodje pri službi za informacijsko tehnologijo.  

SENG je družba z osnovno dejavnostjo proizvodnje modre energije, in sicer 

proizvodnjo električne energije iz obnovljivega vira v hidroelektrarnah na povodju 

Soče. Povodje Soče obsega  izkoriščanje hidroenergetskega potenciala Soče, Idrijce 

in Bače ter drugih vodotokov na tem območju.  

S koncesijsko pogodbo je družba dobila pravice in obveznosti poslovanja z velikimi 

in malimi hidroelektrarnami za gospodarsko izkoriščanje hidroenergetskega 

potenciala Soče in njenih pritokov. V Soških elektrarnah že vse od ustanovitve leta 

1947 zanesljivo dobavljajo električno energijo svojim odjemalcem. Postale so 

tehnološko napredno in pa tržno usmerjeno podjetje. Zaposleni imajo visoko stopnjo 

znanja in jasno razvojno strategijo vlaganja v obnovo obstoječih in gradnjo novih 

hidroelektrarn (SENG, 2013). 

V podjetju je več oddelkov z različnimi nalogami. Naloga službe za informacijsko 

tehnologijo je skrb, da podjetje deluje nemoteno. K temu spada tudi daljinsko 

vodenje hidroelektrarn. Iz enega računalnika upravljajo celotno soško dolino pa vse 

do Sežane. Že sama obsežnost območja je za delavce v tem oddelku precej naporna. 

Odpravljanje napak, terenska vzdrževalna dela in nujne intervencije predstavljajo 

vsakodnevno navzočnost ter hitro ukrepanje zaposlenih.  

Po vsaki intervenciji oziroma izrednem dogodku je potrebno izpolniti obrazec z 

osnovnim podatki: imenom dogodka, krajem, datumom, uro, na katerem objektu se 

je pojavila okvara, kratek opis okvare, kratek opis popravila, priporočila za nadaljnje 

delo, kdo vse je bil priča dogodku itd. Izpolnjen in natisnjen obrazec pregleda in 

podpiše nadrejeni. Dokončno poročilo se nato shrani v arhivskih mapah v skladišču 

podjetja. Poročila za tekoče leto pa hrani nadrejeni službe za informacijsko 
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tehnologijo. Pomanjkljivost takega skladiščenja dokumentov je nepreglednost. Saj so 

podatki težko dostopni in zamudni za obdelavo. 

Ravno zato podjetje vidi rešitev oziroma možnost lažjega spremljanja pojavljanja in 

pogostosti izrednih dogodkov v izdelavi aplikacije za vodenje evidence o izrednih 

dogodkih, kamor bi vsak, ki je bil prisoten na izrednem dogodku, vnesel podatke v 

elektronski obrazec. Ti podatki pa bi se shranili v bazo podatkov in bili tako lažje 

dostopni in pregledni za nadaljnje analize ali kontrole. 

V podjetju se na mesec zgodi kar nekaj takih izrednih dogodkov, hude in manj hude 

narave. Ravno zato želijo s to aplikacijo spremljati pogostosti pojavljanja določenih 

izrednih dogodkov. Analiza izrednih dogodkov pomaga predvideti, kolikšna je 

možnost pojavitve novega izrednega dogodka na določenem objektu ali napravi in 

kako lahko z ustreznim ukrepanjem preprečimo okvare. 

1.2   Cilji diplomskega dela 

Glavni cilj diplomskega dela je izdelava računalniške aplikacije za spremljanje 

izrednih dogodkov v podjetju SENG. Poleg glavnega cilja smo si postavili še dva 

podcilja, ki se nanašata na izdelano računalniško aplikacijo. 

Prvi podcilj lahko uresničimo šele, ko bomo izdelali računalniško aplikacijo za 

vodenje in spremljanje izrednih dogodkov, takrat bomo lahko predlagali postopke, 

kako preprečiti nenačrtovan izreden dogodek. Poleg tega je potrebno tudi zaposlene 

v podjetju SENG, katerim bo ta aplikacija dostopna, podrobneje seznanit s samim 

delovanjem aplikacije. Torej drugi podcilj diplomskega dela je priprava navodil za 

zaposlene glede uporabe aplikacije za vodenje evidence o izrednih dogodkih. 

1.3   Metodologija dela 

Teoretični del diplomskega dela bo temeljil na obstoječi literaturi domačih in tujih 

avtorjev, uporabi internetnih virov in analizi obstoječega stanja. Na podlagi teorije pa 

bomo predstavili oziroma sestavili načrt aplikacije za spremljanje izrednih 

dogodkov. Najpomembnejša metodologija pa je izdelava aplikacije v programu 

Microsoft Access. 
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1.4   Uporabljena programska oprema 

Za izdelavo aplikacije za vodenje evidence o izrednih dogodkih bomo uporabili dva 

Microsoftova programa, in sicer Visio 2003 in Access 2010. S prvim programom 

bomo izdelali entitetno-relacijske diagrame, medtem ko bo celotna aplikacija 

temeljila na delu s programom Microsoft Access, kateri deluje kot sistem za 

upravljanje podatkovnih baz. Za uporabo teh dveh programov smo se odločili, ker sta 

najbolj enostavna za uporabo, pregledna in učinkovita. 

1.5 Struktura dela 

Po uvodnem delu bo sledil teoretični del diplomskega dela, ki se bo začel s 

poglavjem Opredelitev osnovnih pojmov, saj je razlaga osnovnih pojmov bistvena za 

lažje razumevanje informacijskih sistemov. 

Tretje poglavje Načrtovanje informacijskega sistema nas bo seznanilo z 

načrtovanjem informacijskih sistemov na splošno. Spoznali bomo metodologijo 

načrtovanja, življenjski cikel informacijskega sistema, izgradnjo informacijskega 

sistema in opis uporabljenih računalniških programov. 

Na koncu teoretičnega dela, ki bo podlaga za razvoj aplikacije za vodenje evidence o 

izrednih dogodkih, bosta v četrtem poglavju Strukturna analiza informacijskega 

sistema prikazana in opisana diagram toka podatkov in podatkovno modeliranje. 

Sledilo bo najpomembnejše poglavje Razvoj aplikacije za vodenje evidence o 

izrednih dogodkih, kjer bomo prikazali, kako smo oblikovali in sprogramirali 

aplikacijo za vodenje in spremljanje izrednih dogodkov ter kako lahko z analizo 

skladiščenih podatkov predvidimo in preprečimo pojav morebitnega izrednega 

dogodka.  

V zaključnem delu bomo povzeli ključne ugotovitve in predlagali rešitve. V tem 

poglavju bomo podali tudi predloge, kaj je potrebno še narediti, da bo aplikacija 

služila svojemu namenu. 



5 

 

Kot zadnje poglavje se nahaja priloga, ki bo oblikovana kot majhna knjižica z 

navodili za uporabo aplikacije za uslužbence podjetja Soške elektrarne Nova Gorica. 

2 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV 

Podatek je dejstvo, ki se nanaša ali kaj pove o določeni stvari. Gre za golo nevtralno 

dejstvo o dogodkih v podjetju ali nekem okolju (Gradišar, 2003). Podatek je osnova 

za informacijo predstavljena z znaki, zvokom ali sliko. Ko podatek pri naslovniku 

(tistemu, ki je podatek namenjen) pridobi pomen, namen in uporabnost postane 

informacija. 

Informacija »kritični vložek, od katerega je posledično odvisna kakovost odločitve« 

(Gradišar, 2003). Oblikujejo jo podatki ali drugače, podatek je nosilec informacije. 

Vsaka informacija pa mora: 

 biti sintaktično pravilno izražena, 

 imeti nedvoumno vsebino o pojavu, na katerega se nanaša, 

 biti uporabna za začetek neke akcije. 

Informacijski sistem je množica ljudi, strojev, idej, aktivnosti, podatkov in 

postopkov, ki omogočajo pridobivanje koristnih informacij (Damij in drugi, 1995). 

Nekateri pa informacijski sitem opredeljujejo kot sistem programske opreme, ki 

omogoča učinkovit način zbiranja, shranjevanja, obdelave, urejanja, upravljanja, 

iskanja in prikazovanja podatkov (Gradišar in Resinovič, 1998). Skratka 

informacijski sistem je sistem, kjer se obdelujejo, shranjujejo in pretakajo 

informacije in podatki.  

Funkcija zbiranja podatkov mora odgovoriti na vprašanje, kako bomo 

pripravili/sestavili sistem, zbirali in vnašali želene podatke. Zbrane podatke je nato 

potrebno obdelati tako, da so zadovoljivi za uporabnika in služijo njegovim 

potrebam. To pomeni, da podatke pretvarjamo, razčlenjujemo in zgoščamo (Sirća in 

drugi, 1995). V fazi hranjenja podatkov zberemo obdelane podatke za kasnejšo 

uporabo. Če pa so podatki nujni za ukrepanje, odločanje in nadzor, jih nemudoma 
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posredujemo naprej uporabnikom. Za uspešno izpeljavo omenjenih funkcij in 

posledično uresničitev zastavljenih ciljev, mora sistem imeti neko določeno 

strukturo. 

Metodologija je znanost v vseh oblikah in načinih raziskovanja, s katerimi je 

mogoče doseči objektivno in sistemsko znanje. Skratka metodologija v povezavi 

načrtovanja, gradnje in vzdrževanja informacijskih sistemov je združitev postopkov, 

tehnik, orodij, pravil in metod, ki se uporabljajo pri načrtovanju in implementaciji 

informacijskega sistema. Sestavljena je iz več faz in podfaz. 

  



7 

 

3   NAČRTOVANJE INFORMACIJSKIH SISTEMOV 

V današnji poindustrijski družbi imajo podjetja težko nalogo zbiranja in iskanja 

vedno več kakovostnejših podatkov. To pa ni dovolj. S podatki je potrebno znati tudi 

upravljati. Konkurenčno okolje, hitro napredujoča in zmogljivejša informacijska 

tehnologija ter nova znanja kadrov »bodo vodstvom organizacij narekovala potrebo 

po sprotnih informacijah, izhajajočih iz najrazličnejših virov in različnih ravni 

organizacije« (Kovačič in Vintar, 1994). Preživela pa bo le tista organizacija, ki bo 

našla način za pridobivanje ustreznih in vedno novih podatkov in posredovanja teh 

podatkov v najširšem smislu. 

Nobena oblika organizacije ni mogoča brez pravočasne, točne in popolne 

informacije, do katere pridemo lahko le z nenehnih in hitrim razvojem informacijske 

in komunikacijske tehnologije, ki predstavlja temelj poslovanja. Obvladovanje 

informacijskih in komunikacijskih sistemov daje podjetju prednost pred ostalo 

konkurenco. 

Nekaj desetletij nazaj še ni bilo splošno formaliziranih postopkov razvoja 

informacijskih sistemov. Ti sistemi niso bili prilagojeni uporabniku, bili so slabo 

dokumentirani, predstavljali so velik strošek podjetju, na dolgi rok so bili neuporabni 

in težki za vzdrževanje ter prilagajanje. S časom so prišli do spoznanja, da je 

potrebno za izdelavo uporabnega informacijskega sistema opraviti podrobno analizo 

in skrbno načrtovati sistem (Gradišar, 2003). 

3.1   Metodologija načrtovanja informacijskih sistemov 

Pojem metodologija smo že definirali v poglavju Osnovni pojmi. Bistvo 

metodologije je, da gre za skupek metod, ki se uporabljajo pri kakem raziskovanju 

(SSKJ, 2002). Naloga metodologije načrtovanja informacijskih sistemov je 

formalizacija načrtovanja sistemov. Pri načrtovanju se nam postavljajo naslednja 

vprašanja: 

 Kako naj projektiramo informacijski sistem? 
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 S katerimi orodji, metodami, postopki naj upravljamo, da bo naš 

sistem uspešno deloval? 

Ustrezno tehniko razvijanja sistema pa razvijalci, programerji izberejo glede na fazo 

oziroma podfazo. Metodologijo razlikujemo ravno po tehnikah v posamezni fazi. Od 

želja, zahtev in ciljev posameznika ali podjetja pa je odvisno, ali izberemo človeški 

pogled, znanstveni način ali avtomatizacijo. Z uporabo določene metodologije se 

doseže (Gradišar, 2003): 

 natančne zahteve uporabnikov, 

 sistematični razvoj informacijskega sistema, 

 najkrajši čas izgradnje in nizke stroške, 

 dobro dokumentiran sistem z enostavnim vzdrževanjem. 

Le sistematični pristop je zagotovilo, da bomo razvili dober in za uporabnika 

zadovoljiv informacijski sistem. Uporabnik bo zadovoljen le, če mu bo sistem nudil 

kakovostne in pravočasne informacije, zanesljive rezultate, učinkovitost in kar je 

najpomembnejše, da bo enostaven za uporabo. Za programerje oziroma razvijalce 

sistema pa je dober tisti sistem, ki se ga z lahkoto prilagaja uporabniku, je razumljiv, 

sestavljen iz delov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, je enostaven za testiranje in 

primerjavo z drugimi sistemi (Gradišar, 2003). 

Številni avtorji so si nasprotujoči v določanju vrste metodologij, saj lahko najdemo 

veliko raznolikih sistemov razvoja metodologij. Ene metodologije so postavljene kot 

formalni standardi, spet druge razvijejo znana podjetja, ki imajo svojo točno 

definirano metodologijo. 

Metodologije za razvoj informacijskega sistema Gradišar in Resinovič razdelita v tri 

tipične skupine (Gradišar in Resinovič, 1998): 

 tradicionalne metodologije, 

 prototipni pristop, 

 objektivni pristop. 
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Prva skupina oziroma tradicionalne metodologije delujejo po načelu zaporedja. To 

pomeni, da se mora prva faza v celoti zaključiti in šele nato se lahko prične z 

naslednjo fazo. Slabost te faze je v visokih stroških in predolgem časovnem 

intervalu. 

Pri prototipnem pristopu se uvaja prototipe, s katerimi uporabnikom lažje 

predstavimo nov informacijski sistem. Kaj je to prototip? Gre za prvi primer sistema, 

naprave, stroja, ki pa ni za končno rabo. Gre le za nekakšen testni model za 

uporabnika, s katerim želimo sistem približati uporabnikom in če je potrebno 

izboljšati in dodati manjkajoče elemente. Na ta način že v zgodnji fazi lahko 

odkrijemo napake in jih še dovolj zgodaj odpravimo in prilagodimo željam in 

potrebam uporabnika. Prototip da izvajalcem in uporabnikom nove ideje in zamisli o 

končnem sistemu. Ravno vključitev uporabnika v načrtovanje in gradnjo 

informacijskih sistemov približa sam sistem uporabniku, ki čuti več zaupanja v nov 

sistem. S tem pristopom dosežemo: 

 krajši čas doseganja prvih rezultatov, 

 sodelovanje uporabnikov in izvajalcev, 

 dovolj zgodaj odpravi napake in pomanjkljivosti.  

Objektne metodologije pa ne ločujejo med podatkovnimi in procesnimi pristopom, 

ampak uravnavajo oba vidika skupaj. 

3.2   Življenjski cikel informacijskih sistemov 

Tako kot smo v naravi priča številnim življenjskim ciklom rojstva in smrti, tako je 

tudi v organizacijskih sistemih. Ko se v organizaciji pojavi problem, se poišče 

ustrezne rešitve v sklopu novega sistema. Tako se razvija ustrezne rešitve in izdela 

nov sistem, ki ga je potrebno vpeljati v delovanje podjetja. Ko pa ta sistem enkrat 

deluje in se ga uporablja, zahteva od nas tudi vzdrževanje in nadgradnjo ter možnost 

spreminjanja glede na potrebe. Tako poteka življenjski cikel razvoja informacijskega 

sistema. 
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Cilj vsakega podjetja je projektirati in narediti učinkovit in zanesljiv informacijski 

sistem. Poleg tega pa je potrebno paziti na napake in težave, ki se lahko pojavijo 

tekom načrtovanja informacijskega sistema. Metodologija sistemske analize nam to 

omogoča (Srića in drugi, 1995). Z uporabo sistemske analize se razvije informacijski 

sistem, ki se ga proučuje in organizira v življenjski cikel. 

Življenjski cikel razvoja sestavlja več faz. Avtorji si niso enotni glede poimenovanj 

in števila faz, ampak dejstvo je, da vsak informacijski sistem enkrat gre skozi etape 

življenjskega cikla. V diplomskem delu se bomo naslanjali na opredelitev Sriće in 

drugih, ki pravijo, da se razvojne faze informacijskega sistema oziroma razvojni 

cikel informacijskega sistema deli na šest faz (glej sliko 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Razvojne faze informacijskega sistema (prirejeno po: Srića in drugi, 1995) 

Faze se lahko od projekta do projekta razlikujejo, v osnovi pa potekajo po omenjenih 

fazah. V veliki večini primerov si faze razvoja življenjskega cikla sledijo v nekem 
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logičnem zaporedju, ni pa nujno. Vsaka od omenjenih faz pa bo podrobneje opisana 

v nadaljevanju dela. 

3.2.1   Analiza obstoječega stanja 

V prvi fazi življenjskega cikla je potrebo dobro poznati vzrok težav in sam proces, za 

katerega se razvija nov sistem. Analiza obstoječega stanja je uspešna, če združita 

svoje znanje in poznavanje poklicni informatik in seveda uporabnik. Poklicni 

informatik pregleda razpoložljivost tehnologij, medtem ko uporabnik, ki je 

usposobljen za obvladovanje »starega« sistema, ve kje je ta sistem pomanjkljiv, 

pozna zahteve in potrebe za nov sistem. 

Analizirati je potrebno, kakšno je trenutno stanje obstoječega sistema. To pa najlažje 

ugotovimo, če v podjetju pregledamo dokumentacijo in poročila, opazujemo in 

anketiramo uporabnike. Iščemo koristne informacije o datotekah, upravljalnih 

postopkih, potrebnih izhodnih sestavinah, uporabljenih postopkih, metodah dela, 

hranjenju podatkov ter o sedanji računalniški strojni ali programski opremi (Sirća in 

drugi, 1995). Nato sledi analiza zbranega materiala z diagramom toka podatkov, 

sistemskega diagrama, strukturnega diagrama ali posebnih računalniških programov. 

Ta faza se zaključi s poročilom za vodstvo podjetja, ki nato sprejme odločitev za 

nadaljevanje dela. 

3.2.2   Opredelitev nalog novega sistema 

Druga faza gradnje novega informacijskega sistema je opredelitev zahtev. Te je 

potrebno natančno in točno opredeliti, saj v nasprotnem primeru sistem ne izpolnjuje 

naših želja. Dobro je potrebno poznati zahteve uporabnika ter razumeti probleme, s 

katerimi se srečuje pri »starem« informacijskem sistemu. V tej fazi si je potrebno 

zastaviti naslednja vprašanja: 

 Kakšno informacijo potrebuje uporabnik? Potrebuje jo pogosto in 

hitro ali mora biti bolj podrobna. 
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 Ali lahko določene postopke poenostavimo, opravimo hitreje ali 

povezano? 

Le z odgovori na ta vprašanja dobimo realen pogled na potrebe in zahteve 

uporabnikov informacijskega sistema. 

Zahteve glede izhodnih sestavin v tej fazi oblikujejo tudi preostale zahteve, medtem 

ko se vhodne sestavine naslanjajo na nahajališče, nosilca, pogostost in obseg 

podatkov zajetih v sistem. Obseg, število in spremenljivosti podatkov pa so zahteve 

hranjenja podatkov. Zahteve obdelave pa so odvisne od časa potrebnega za vnos 

podatkov, pogostosti obdelave ter kompleksnosti matematičnih in logičnih operacij 

(oblikujejo vhod tako, da dobimo želene izhodne podatke) (Sirća in drugi, 1995). 

Oprema (strojna in programska) je določena na podlagi izraženih zahtev. Tudi v tej 

fazi se ob zaključku izdela poročilo o sistemskih zahtevah ter predlaga vodstvu 

najustreznejše rešitve. 

3.2.3   Oblikovanje novega sistema 

Z izbiro primerne rešitve se začne tretja faza oblikovanja novega sistema. Za potek te 

faze potrebujemo osebe za izdelovanje programske opreme ali s tujko softvera. 

Cilji faze oblikovanja novega sistema so: 

 izdelava novega sistema, 

 vzpostavitev kontrole delovanja novega sistema, 

 ustrezna dokumentacija o razvoju novega sistema. 

Nov sistem lahko oblikujemo z naslednjimi orodji: 

 sistemskega diagrama, 

 metode oblikovanja sistema, 

 strukturiranega razvoja, 

 podatkovnega slovarja, 

 psevdokod. 
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V okviru diplomskega dela bomo nov sistem oblikovali s sistemskim diagramom. 

Naloga tega je prikaz slike in sestava novega sistema ter pregleden prikaz toka 

podatkov. 

V okviru delovanja novega sistema je potrebno pri oblikovanju upoštevati določena 

pravila in nadzorne postopke. Poznamo dva nadzorna postopka: 

 splošni nadzor (niz organizacijskih pravil za nemoteno in zanesljivo 

delovanje), 

 nadzor aplikacij (zagotoviti natančnost in zanesljivost vhodnih 

podatkov ter njihove obdelave, poskrbeti, da pooblaščene osebe 

uporabljajo aplikacije). 

Po končanem oblikovanju sistema se preveri, če nov sistem uresničuje zahteve in 

specifikacije. Sledi nabava nove strojne opreme.  

3.2.4   Razvijanje novega sistema 

Četrta faza življenjskega cikla vključuje izdelavo programske opreme. Dejavnosti te 

faze so: 

 analiza zahtev programa na podlagi vhodnih in izhodnih sestavin, 

 ugotavljanje logične sestave programa, 

 analiza sestave programov, 

 kodiranje programov v izbranem programskem jeziku, 

 analiza kodiranih programov,  

 testiranje in odpravljanje napak, 

 dokumentiranje programov. 

Razvojna faza novega sistema je zaključena z izdelavo, testiranjem in 

dokumentacijo. Dobimo nov, uporaben sistem. 



14 

 

3.2.5 Uvajanje novega sistema 

Naloga pete faze je uvajanje novega sistema pri uporabniku. Razložiti, pokazati in 

naučiti ga je potrebno uporabe novega sistema. Ta faza je namenjena izobraževanju 

in učenju uporabnika. Sestavljena pa je iz naslednjih korakov: 

 oblikovanja operativne dokumentacije in postopkov, 

 izobraževanje uporabnika, 

 konvertiranje starih datotek v novem sistemu, 

 testiranje novega sistema, 

 nov sistem v redni rabi. 

Prvi korak oblikovanje operativne dokumentacije je potreben za lažjo uporabo in 

vzdrževanje novega informacijskega sistema. Dokumentacija vsebuje navodila 

vnašanja podatkov, postavljanja zahtev, posredovanja pregledov in upravljanja 

obdelave (Sirća in drugi, 1995). 

Drugi korak uporabnika pripravi za delo z novim sistemom. Uporabnika se 

izobražuje z raznimi tečaji in učnimi urami. 

Tretji korak je namenjen spreminjanju standardnih oblik v računalniško obliko. Gre 

za postopek prenašanja ročno izpolnjenih poročil, dokumentov v računalniško obliko 

oziroma računalniško bazo podatkov. 

V četrtem koraku pa se v celoti testira nov sistem na podlagi realnih podatkov in z 

ustvarjanjem resnične situacije dela. 

Šele ko opravimo opisane korake, lahko nov sistem pride v redno rabo. V tej fazi se 

omenja tri načine uporabe: 

 neposredna uvedba novega sistema (star sistem popolnoma 

zamenjamo z novim), 

 vzporedna uvedba novega sistema s starim (stari in nov sistem nekaj 

časa delujeta hkrati, nato starega zamenja nov), 
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 fazna uvedba novega sistema (zaradi kompleksnosti, nov sistem 

začnejo vpeljevati po delih). 

3.2.6    Ocena učinkovitosti oziroma uspešnosti novega sistema 

Čisto v zadnji fazi sledi ocena učinkovitosti novega sistema, ki zajema: 

 preverjanje zahtev novega sistema, 

 omogočanje vzdrževanja novega sistema – odpravljanje težav. 

Tudi na koncu te faze je potrebno izdelati poročilo z oceno uspešnosti novega 

sistema. Zaželeno je, da zaobjame tudi priporočila za izboljšave. 

3.3  CASE orodja 

Informacijske sisteme se lahko nadgrajuje, izboljšuje in seveda izdeluje le z 

ustreznimi orodji. Zato je bistvenega pomena, da se vlaga tudi v razvoj orodij 

potrebnih za nastanek informacijskega sistema. Ta orodja imenujemo CASE (ang. 

computer aided software engineering) orodja. Poznamo orodja za (Hoffer in drugi, 

1996): 

 izdelavo diagramov za grafične predstavitve procesov, podatkov in 

strukture sistema, 

 generatorje ekranskih mask in poročil, 

 analizo, 

 generatorje tehnične in uporabniške dokumentacije, 

 generatorje programske kode za bazo novega sistema. 

Z uporabo CASE orodij lažje pridemo do (Hoffer in drugi, 1996): 

 boljših sistemov, 

 boljših rezultatov in doseženih ciljev razvijalcev, 

 lažjega in kakovostnega testiranja, 

 boljše dokumentacije, 
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 lažjega vodenja projektov, 

 enostavnejšega vzdrževanja sistema in 

 večje prenosljivosti programske opreme med različnimi okolji. 

3.4  Sama izgradnja informacijskih sistemov 

Prepoznava, opredelitev oziroma definiranje problema je začetek razvoja novega 

informacijskega sistema. Seveda je predpogoj za izdelavo dobrega informacijskega 

sistema analiza nastalega stanja v podjetju ter izbrane zahteve in želje, ki naj bi nov 

sistem naredile popoln in uporaben. 

Poznamo tri bistvene značilnosti informacijskih sistemov, za katere se uporablja 

tehnike in metode strukturirane analize. Te značilnosti so naslednje: 

 opis procesov (procesno modeliranje), 

 opis odločitvene logike v procesih (logično modeliranje), 

 opis podatkov (podatkovno modeliranje). 

3.5  Računalniški program 

Izbira pravega računalniškega programa pri izdelavi informacijskega sistema je ena 

najpomembnejših nalog vsakega programerja. Skrbno izbran program olajša številne 

naloge pri oblikovanju in sestavi informacijskega sistema. Za izdelavo našega 

informacijskega sistema za razvoj in vodenje informacijskih sistemov smo se odločili 

za uporabo dveh programov, in sicer Microsoft Visio in Microsoft Access. Oba 

programa sta podrobno opisana v nadaljevanju. 

3.5.1 Program Microsoft Visio 

Program Microsoft Office Visio je orodje namenjeno risanju poslovnih diagramov, 

načrtov, obrazcev itd. Uporablja se ga kot pomoč za vizualno predstavitev procesov, 

sistemov, projektov in virov. Visio je enostaven program ustvarjanja različnih vrst 

risb ali diagramov.  
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Z uporabo enostavnih orodij za široko uporabo, ki jih nudi ta program, bomo izdelali 

modele ali z drugimi besedami sheme, ki bodo ponazarjale naše zamisli za  izdelavo 

aplikacije za vodenje evidence o izrednih dogodkih. Gre za program za grafično 

prikazovanje podatkov. Te risbe oziroma modeli nam bodo predstavljale informacije, 

ki jih bo naš program vseboval, na jasen način tudi, če gre za zahtevno in specifično 

temo (Microsoft Visio, 2013). 

Za hitro in učinkovito ustvarjanje ima program že vrsto predlog. Predloga je 

datoteka, ki vključuje vsa orodja, oblikovanje, nastavitve in oblike potrebne za 

določeno vrsto risb ali diagrama (Microsoft Visio, 2013). Organizirane pa so po 

kategorijah, in sicer diagram potega, inženiring, načrt, omrežje, poslovno, 

programska oprema in zbirka podatkov, splošno ter zemljevidi in tlorisi. Od naše 

rabe pa je odvisno, katero kategorijo bomo izbrali. Mi bomo za naš primer 

potrebovali potek diagrama, zato bomo uporabili predlogo Osnovni diagram poteka. 

Ta kategorija vsebuje oblike, ki predstavljajo podatke, postopke, odločitve itd. 

Diplomsko delo bo temeljilo na izdelavi obrazca za vnos in prikaz izrednih 

dogodkov. Veliko pozornosti pa bomo namenili tudi procesnemu modeliranju z 

uporabo diagramov toka podatkov in podatkovnemu modeliranju z uporabo E-R 

diagramov. Več o tem bo opisano in podrobneje predstavljeno v poglavju 4. 

3.5.2   Program Microsoft Access  

Gre za program oziroma sistem za upravljanje baz podatkov (SUBP). Je enostaven za 

uporabo in dovolj zmogljiv, da z njim izdelamo enostavne relacijske baze podatkov. 

V teh bazah podatkov so podatki shranjeni v tabelah in so med seboj povezani. Prva 

in najpomembnejša stvar, ki jo je potrebno narediti, je nova prazna baza podatkov 

kamor bomo shranjevali tabele (kasneje tudi poizvedbe, zaslonske maske, poročila 

itd.) (Microsoft Access, 2013). 

Ko imamo prazno bazo podatkov, ustvarimo še tabele, ki so osnovni gradnik baze 

podatkov. Tabelo pa ustvarimo v skladu z načrtom. Vsaki vrstici v tabeli (imenujemo 

jo atribut) določimo ime, izberemo ji za kakšen tip atributa gre oziroma določimo, 

kakšne tipe podatkov bo polje vsebovalo (tekstovni, številski, datumski itd.), dodatno 
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pojasnimo, kaj posamezen atribut predstavlja ter določimo dodatne lastnosti 

posameznemu atributu (npr. njegovo dolžino, obliko, dodamo pomoč za vnos in 

kontrolo podatkov, privzeto vrednost itd.). Pomembno je, da izmed vseh atributov v 

tabeli določimo, kateri je ključni. 

Glede na to, da baza vsebuje navadno več tabel, jih je potrebo povezati med seboj. 

To pa naredimo preko ključnih atributov, tabeli se poveže tako, da imata nek skupen 

atribut, ki v obeh tabelah vsebuje enako vrednost. Če tabeli nimata skupnega atributa, 

sistem ne zazna povezave. Ko imamo tabele ustvarjene in ustrezno povezane, lahko 

začnemo bazo uporabljati. Podatke v tabelo vnašamo ročno ali pa preko t.i. 

zaslonskih mask. Zaslonske maske so poseben grafični vmesnik med uporabnikom in 

tabelami v bazi podatkov, preko katerih se podatki v bazo najpogosteje vnašajo 

(popravljajo in brišejo) preko njih (Microsoft Access, 2013). Pomembni so zaradi 

možnosti dodajanja različnih kontrol nanje (npr. dodamo gumb za iskanje podatkov, 

tiskanje maske, pomik naprej itd.). Uporabljajo se za vnos podatkov v več tabel 

naenkrat.  

Ko imamo enkrat v bazi shranjene številne podatke in bi želeli poiskati točno 

določene informacije, le-te poiščemo s poizvedbami. Poizvedbe so »pogledi« na 

podatke, shranjene v osnovnih tabelah. To pomeni, da v poizvedbi naštejemo le 

različne pogoje in kriterije, nato pa sistem za upravljanje baz podatkov (v našem 

primeru je to Access) prikaže podatke, ki tem pogojem ustrezajo, v obliki nove tabele 

(Microsoft Access, 2013).  

Pri izdelavi poizvedb je potrebno dobro poznati relacijski podatkovni model oziroma 

načrt baze podatkov. V nasprotnem primeru, lahko želimo pridobiti informacije, do 

katerih naš »ukaz« ne more priti. 
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4 STRUKTURNA ANALIZA INFORMACIJSKEGA SISTEMA 

Preden se posvetimo opredelitvi strukturne analize oziroma modeliranju procesov 

informacijskega sistema, je potrebno razumeti oziroma razlikovati tri bistvene 

pojme: realni svet, predstave o realnem svetu in model. Ozrimo se malo okoli nas, 

vse kar naše oko vidi, opazuje in preučuje je svet, ki nas obdaja, je stvarnost, realni 

svet. Mi, ljudje predstavljamo velik del te stvarnosti. Stvarnost »obvladuje množica 

človeških in strojnih aktivnosti, ki so med seboj povezani v smiselno celoto za 

opravljanje neke naloge oziroma doseganje nekega cilja« (Kovačič in Vintar, 1994). 

Vsak posameznik ima svoje modelne predstave, ki so odvisne od »pogleda na svet« 

in so vse lahko pravilne vendar lahko odstopajo od modela. Poudariti je potrebno, da 

model ni stvarnost, je le preslikava neke predstave ali pogleda na stvarnost. Pri 

načrtovanju sistema pa je model bistvenega pomena. Kot lahko vidimo na sliki 2, 

model predstavlja poenostavljen prikaz želenega sistema, ki pa se lahko razlikuje od 

originala. Zato je pomembno, da snovalci sistema delujejo kot tim, enotno in imajo 

enak pogled na svet. To pa se doseže s tesnim komuniciranjem uporabnika in 

ustvarjalca sistema. Model se lahko dopolnjuje in ga do potankosti prilagaja 

uporabniku, kar bi pri že narejenem sistemu težko izvedli. Poleg tega pa je 

oblikovanje modela praktično tudi za odkrivanje morebitnih napak v začetnih fazah. 

 

 

 

Slika 2: Preslikava stvarnosti v model (prirejeno po: Kovačič in Vintar, 1994) 

stvarnost predstava o stvarnosti v 

očeh opazovalca 
model 
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4.1   Procesno modeliranje 

Pri načrtovanju informacijskega sistema so bistveni del sistema procesi in podatki, ki 

imajo enakovredno noto pri samem sitemu. Že uvodoma smo omenili, da so podatki 

kot »surovina« v informacijskem sistemu, brez katerega informacijski sistem ne 

more delovati. Proces ali postopek pa je osnovna dejavnost in sestavina poslovnih 

procesov, ki oblikuje logično zaključeno celoto, katere bistvene značilnosti so 

vhodnimi in izhodnimi podatki ter pravila za njihovo obdelavo. Skratka pri 

modeliranju procesov gre za tehniko organiziranja in dokumentiranja procesov, 

vhodov, izhodov in podatkovnih shramb. Z uporabo postopkovnih modelov imamo 

lahko: 

 boljši vpogled v strukturo in delovanje posameznih poslovnih funkcij 

ali sistema kot celote in 

 lažjo komunikacijo med načrtovalci sistema ter uporabniki. 

Poleg omenjenega pa nam omogočajo še razcepljanje delov poslovnega sistema na 

manjše sklope in opredelitev ključnih značilnosti načrtovane računalniške rešitve 

(Kovačič in Vintar, 1994). 

Metodo, ki se jo uporablja za modeliranje procesov imenujemo strukturna analiza 

sistemov (ang. Structured Systems Analysis). To metodologijo je v 70-ih razvil Ed 

Yourdon za bolj sistematičen način analize in načrtovanja izdelanega sistema 

(Yourdon in Constantine, 1979). Definiral je pet tehnik:  

 diagram toka podatkov, 

 podatkovni slovar, 

 entitetni diagram, 

 diagram prehajanja stanj in 

 strukturni diagram. 
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4.1.1   Diagram toka podatkov 

Končni izid načrtovanja s strukturno analizo sistemov je model procesov, imenovan 

tudi diagram toka podatkov (v nadaljevanju DTP). DTP je najbolj osnovna in 

uporabljena tehnika procesnega modeliranja, s katero z modeli prikažemo postopke 

informacijskega sistema in pretok podatkov oziroma dokumentov. S temi DTP-ji 

prikazujemo uporabnost novega informacijskega sistema. Prikaže nam tudi, kateri 

podatki so v procesu vhodni in kateri izhodni.  

Diagram temelji na štirih gradnikih:  

 proces ali postopek, 

 podatkovni tok ali tok podatkov, 

 podatkovna baza ali zbirka, 

 zunanja entiteta ali izvori in ponori. 

Proces ali postopek je aktivnost oziroma funkcija, ki pretvarja vhode v izhode. 

Postopki morajo biti poimenovani na razumljiv način tako, da lahko razumemo 

spremembo vhodnih tokov podatkov v izhodne (Kovačič in Vintar, 1994). Podatke 

spreminja, pošilja, zajema in shranjuje. Grafično je prikazan s krogom ali ovalom. 

 

Slika 3: Grafični prikaz procesa 

Podatkovni tok je samostojen podatek ali logična zbirka podatkov. To so podatki ali 

dokumenti, ki se izmenjujejo v različnih delih sistema. Že sama beseda »tok« nam 

nakazuje, da podatki ne mirujejo, ampak so v nenehnem potovanju. Tako vhodni 

podatki potrebni za izpeljavo postopka kot izhodni podatki so grafično prikazani s 

puščicami usmerjeni v ali izven postopkov. Ponazarjajo potek informacij med 

postopki in zunanjim svetom (Kovačič in Vintar, 1994). 
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Slika 4: Grafični prikaz toka podatkov 

Tudi podatkovna baza je zbirka podatkov. Uporablja se jo za modeliranje 

podatkovnih zbirk. V tej podatkovni bazi najdemo vsa pojavljanja objektov, vse 

povezave in atribute. Podatkovni tokovi, ki vodijo v zbirke podatkov, izstopajo iz 

podatkov. Tokovi vodeni iz zbirke podatkov, pa vstopajo v postopke (Kovačič in 

Vintar, 1994). Zbirka podatkov je prikazana z dvema vzporednima črtama. 

 

Slika 5: Grafični prikaz podatkovne baze 

Zunanja entiteta pa predstavlja osebo, organizacijo ali sistem, ki se nahaja izven 

modeliranega sistema torej ni pod kontrolo procesa. Čeprav se nahaja zunaj sistema, 

pa je z njim v interakciji oziroma komunicira. Vhodni podatki oziroma informacije 

prihajajo ravno od zunanjih entitet, vanje pa se izlivajo izhodni podatki. Lahko pride 

tudi do situacije, ko so ravno zunanje entitete tiste, ki povzročijo izvajanje procesa in 

posledično povzročijo izvajanje določenega sistema (Kovačič in Vintar, 1994). 

Zunanje entitete so grafično ponazorjene s pravokotniki. 

 

Slika 6: Grafični prikaz zunanje entitete 

Diagram toka podatkov je praktičen za odkrivanje in odpravljanje morebitnih napak 

in pomanjkljivosti sistema. 

Z DTP prikazujemo različne nivoje podrobnosti procesa. Prvi diagram toka 

podatkov, ki ga naredimo pri modeliranju procesa je diagram konteksta (context 
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diagram). Že samo ime diagrama nam pove, da prikazuje kontekst delovanja procesa. 

Celoten proces pa je prikazan kot en sam proces (proces 0). V tem diagramu 

konteksta so prikazane vse zunanje entitete v interakciji s sistemom in tokove 

podatkov, ki pa povezujejo entitete s sistemom. Vse procese je možno razbiti na 

procese nižjega ranga. 

Sledi diagram nivoja 0, ki ponazarja osnovno zgradbo sistema z vsemi glavnimi 

procesi načrtovanega sistema. Glavne procese delimo v več podprocesov. Samo 

diagram nivoja 0 prikazuje povezave med samimi podprocesi kot tok podatkov in 

med zunanjimi entitetami in podprocesi. Dodatno prikazuje tudi notranje shrambe 

podatkov. 

Diagrama nivoja 1 in 2 tudi prikazujeta relacije med podprocesi kot tok podatkov. 

Do tega diagrama pridemo, ko se vsak proces s hierarhično višjega nivoja prikaže na 

lastnem diagramu in je še dodatno razdeljen v podprocese. Deljenje na podprocese 

traja dokler ne pridemo do osnovnega oziroma baznega procesa. To je tisti proces, ki 

izvaja le eno samo določeno funkcijo. 

 4.2   Podatkovno modeliranje 

Omenili smo že, da so poleg programov bistveni sestavni del vsakega 

informacijskega sistema tudi podatki. Podatki, ki so kot »surovina«, se pretakajo 

skozi informacijski sistem, v njem se obdelujejo in shranjujejo. To je tudi razlog 

zakaj so v okviru modeliranja informacijskih sistemov tako relevantni. Modeliranje 

podatkov in podatkovni modeli so nastajali istočasno z razvojem informacijske 

tehnologije. Začelo se je z razvojem čisto preprostih modelov za prikaz fizičnih 

struktur podatkov. S časoma so se, zaradi potreb razvoja novih konceptov in 

modelov, razvili semantični podatkovni modeli, ki uvajajo široke in bolj bogate 

koncepte modeliranja podatkov. Z njimi lahko boljše prikažemo semantične podatke 

v fazi modeliranja informacijskega sistema in izdelave konceptualnega ali logičnega 

modela informacijskega sistema (Štumberger, 2004). 

Cilj modeliranja podatkov je določitev, katere podatke bomo shranili v bazo 

podatkov, jih razporedili v skupine in povezali med seboj. Ko modeliramo s podatki, 
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želimo delček resničnega oziroma realnega sveta in njegove lastnosti, kar se da 

stvarno prikazati. Podatkovni model obsega podatke, ki so kasneje temelj za razvoj 

baze podatkov. 

Primarni model podatkov je prva osnova za nadaljnje natančne tehnične zasnove 

baze podatkov. Izdelavi tega primarnega modela dajejo sodobne metodologija za 

izdelavo zasnove baz podatkov velik pomen. Podatkovni model je razumljiv tudi za 

tehnično manj sposobne uporabnike, pomembno je, da razumejo delovanje 

organizacije in pomen podatkov. Pri modeliranju je potrebno razumevanje realnega 

sveta in določitev entitet, o katerih moramo v bazi podatkov zbirati podatke ter 

odnose med entitetami. Model podatkov predstavlja temelj za nadaljnje delo. Za 

izdelavo uporabnega in dobrega podatkovnega modela je potrebna natančna analiza 

in presoja organizacije ter izvajanje aktivnosti. 

Diagram modela podatkov uporabljamo za grafični prikaz podatkov in odnosov med 

njimi. Uporablja se jih v vseh fazah razvoja informacijskega sistema. V 

podatkovnem modelu je v ospredju komunikacijski značaj, saj je to najbolj stabilna 

sestavina informacijskega sistema (Štumberger, 2004). Trenutno najpogosteje 

uporabljen model je model entitete-relacije. 

4.2.1 E-R model 

S podatkovnim modelom predstavljamo logičen prikaz podatkov v organizaciji. 

Najpogostejša uporaba predstavitve podatkovnega modeliranja so entitetno-relacijski 

(E-R) modeli. Načrtovanje podatkovnih sistemov temelji na že prej opredeljenih 

potrebah oziroma zahtevah. Trije koncepti sestavljajo E-R model, in sicer entiteta, 

atribut in relacije (Štumberger, 2004). 

Entiteta, to je objekt, subjekt ali pojem, ki obstaja v realnem svetu. Ime entiteta je 

samostalnik v ednini, zapisan z velikimi tiskanimi črkami. Opisujemo jo s podatki in 

predstavlja množico individualnih primerkov z enakimi lastnostmi (Kovačič in 

Vintar, 1994).  
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Atribut je lastnost entitete. Vsaka entiteta je sestavljena z različnim številom 

atributov. Ime atribut je samostalnik, ki mu zaradi boljše razumljivosti lahko na 

začetek imena dodamo še del imena entitete. Na tem mestu je potrebno izpostaviti še 

primarni ključ, ki je privilegiran ključni atribut. 

Relacije so povezave med dvema ali več entitetami. Opredeljujejo odnos med 

entitetami oziroma povejo medsebojno razmerje entitet v podatkovnem modelu. 

Običajno gre pri modeliranju podatkov za dvosmerne povezave (1 : 1, 1 : M ali M : 

1, M : M). 

Dvosmerne povezave so ena-z-ena, ena-na-mnogo, mnogo-na-ena in mnogo-na 

mnogo. Prva dvosmerna povezava, ki opisuje razmerje ena-z-ena, pove, da je 

posamezna vrednost A povezana natanko z eno vrednostjo B ter obratno. Posamezna 

vrednost B je povezana z eno samo vrednostjo A. 

Naslednja dvosmerna povezava, ki ji drugače rečemo tudi ena-na-mnogo, pa pomeni, 

da je posamezna vrednost A povezana z eno, nobeno ali več vrednostmi B. Medtem 

ko je vsaka posamezna vrednost B povezana le z eno vrednostjo B. Lahko pa je tudi 

več vrednosti iz B povezanih z vrednostjo A, takrat pa velja M:1. 

Kot zadnja dvosmerna povezava je povezava mnogo-na-mnogo v obeh smereh. Torej 

vsaka posamezna vrednost A (B) je lahko povezna z eno, nobeno ali več vrednostmi 

B (A). 
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KARDINALNOST (ŠTEVNOST) 

RELACIJE 

GRAFIČNI PRIKAZ 

1 : 1  

1 : M  

M : M  

Slika 7: Grafični prikaz relacij 

Opisane in predstavljene so povezave, ki jih bomo kasneje podrobneje spoznali pri 

izdelavi aplikacije za vodenje evidence izrednih dogodkov. Poleg zgoraj prikazanih 

pa so možne tudi kombinacije teh povezav: 

 1,1 : 1,1; 

 1,1 : 1,M; 

 1,M : 1,M; 

 1,1 : 0,M; 

 1,M : 0,M. 

Entitetno-relacijski model se z razvojem sistema dopolnjuje in nadgrajuje, v fazi 

logičnega načrtovanja pa iz njega razvijemo relacijski podatkovni model. 

4.2.2 Relacijski podatkovni model 

Leta 1970 je relacijski podatkovni model za modeliranje podatkov predlagal Code 

(Code, 2013). Ta model nam predstavlja podatkovne baze na konceptualnem in 

zunanjem razvoju. Gre za formaliziran model, ki ima najpreprostejše strukture in ne 

vsebuje elementov fizičnega shranjevanja podatkov. Zaradi precejšnje podobnosti z 

E-R modelom ju pogostoma zamenjujemo. Razlika se kaže v enoznačni matematični 

predstojnik oddelek 

oddelek predstojnik 

učitelj študent 
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podlagi, ki jo ima relacijski podatkovni model. Poleg tega so njegovi koncepti jasno 

formulirani in omogočajo uporabo relacijske algebre. 

Relacijski model predstavljajo podatki, ki so oblikovani kot zbirka relacij. 

Neformalno vsaka relacija spominja na tabelo oziroma obliko neke datoteke. 

Predstavljamo si jo lahko kot tabelo vrednosti, kjer vsaka vrstica ponazarja zbirko 

med seboj povezanih vrednosti podatkov. Vrednosti v tem modelu predstavljajo 

dejstva za opisovanje entitet in povezav. Tabele se med seboj ločujejo po lastnih 

imenih, po katerih prepoznamo pomen vrednosti v koloni. Vsaka vrstica v tabeli 

vsebuje neka dejstva o posamezni tabeli. Imena kolon pa nam povedo interpretacijo 

podatkov v posamezni koloni. Vse vrednosti v koloni so enakega tipa. V 

terminologiji relacijskega modela se imenuje n-terka, atribut pa je ime za kolono, 

celotna tabela pa je relacija. 

S pomočjo relacijskega modela izberemo podatke iz več datotek in jih damo v novo 

datoteko, ki je sestavljena iz podatkov oziroma  rezultatov nekega poizvedovanja. Ti 

podatki so rezultat postavljenega pogoja. 
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5 RAZVOJ APLIKACIJE ZA VODENJE EVIDENCE O IZREDNIH 

DOGODKIH 

Kot je že uvodoma zapisano, je podjetje SENG želelo izboljšati »nadzor« nad 

pojavom izrednih dogodkov z izdelavo aplikacije oziroma baze podatkov, kjer bodo 

lahko na enem mestu zbrani in nazorno prikazani vsi izredni dogodki. Izredni 

dogodek je tisti dogodek, ki nastane nenadzorovano, nenačrtno in nanj ne moremo 

vplivati. V podjetju se na mesec zgodi kar nekaj izrednih dogodkov, hude in manj 

hude narava. Ravno zato želijo s to aplikacijo spremljati pogostosti pojavljanja 

določenih izrednih dogodkov. Aplikacija je oblikovana kot obrazec, sprogramirana 

pa je bila v programu Microsoft Access. Vneseni podatki se shranijo v bazo, iz katere 

lahko določeni zaposleni pobirajo in pregledujejo informacije. Tako bodo na podlagi 

vseh zbranih poročil lažje spremljali dogajanje in pogostosti pojavljanja določenih 

težav. Morebiti bodo celo preprečili kakšen izreden dogodek, ker ga bo moč 

predvideti že v naprej in predčasno ukrepali. 

5.1   Pregled obstoječega stanja v podjetju 

Do sedaj so bila vsa poročila v podjetju SENG o izrednih dogodkih v elektronski in 

fizični obliki. Elektronska oblika, brez podpisa nadrejenega in prisotnih, je shranjena 

na osebnih računalnikih izdajatelja oziroma prisotnega na dogodku. Poudariti je 

potrebno, da je največkrat izdajatelj poročila tudi tisti, ki je bil prisoten na dogodku. 

Natisnjen obrazec s podpisi pa je shranjen v arhivskih mapah. Obe obliki poročila sta 

zamudni pri pregledovanju in analizi izrednih dogodkov. 

5.2   Kaj naj informacijski sistem vsebuje? 

Po opravljenih pogovorih pri službi za informacijsko tehnologijo, smo prišli do 

skupnih predlogov. Sistem naj bo podoben že obstoječemu obrazcu, pregleden, jasen 

in z že vgrajenimi predlogi, da ne bodo zapravljali časa po nepotrebnem. Naj bo 

razdeljen na dva dela. Prvi bo namenjen pisanju poročila, medtem ko bo naloga 

drugega, iskanje oziroma brskanje po že vnesenih izrednih dogodkih. To naj bi 

omogočilo hitro in enostavno pregledovanje in analizo dogodkov. 
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5.3 Oblikovanje informacijskega sistema za vodenje izrednih dogodkov 

Preden smo začeli s konkretno izdelavo aplikacije je bil potreben tehten premislek, 

katere podatke želimo zajeti v sistem. Z modeliranjem podatkov smo določili, katere 

podatke želimo shraniti v bazo podatkov, razdelili smo jih po skupinah ter poiskali 

medsebojne povezave. 

5.3.1  Modeliranje informacijskega sistema za vodenje izrednih dogodkov v 

podjetju SENG 

Kot vidimo na spodnji sliki, je poslovni proces prikazan le kot en sam proces, tako 

imenovan proces 0. Jasno sta vidni tudi zunanji entiteti, ki ju predstavljata 

administrator oziroma izdajatelj poročila in nadrejeni. Administrator prek prijave v 

sistem vnaša podatke o pojavu izrednega dogodka, lokacijah, kjer se je dogodek 

pojavil in prisotnostih na dogodku. Njegova naloga je, da sprejema in posreduje 

informacije, ki jih ponuja naš proces. Nadrejeni pa preko prijave lahko le spremlja 

pogostosti pojavitve izrednih dogodkov. 

0. SPREMLJANJE IN 

ANALIZA IZREDNIH 

DOGODKOV

ADMINISTRATOR/

IZDAJALEC 

POROČILA

NADREJENI

Vnos izrednih dogodkov

Vnašanje podatkov o prisotnostih na dogodku

Vnašanje podatkov o lokacijah

Vnašanje podatkov o napravah

Identifikacijski podatki

Spremljanje poročil o izrednih dogodkih

Identifikacijska številka

Seznam vseh izrednih dogodkov

Seznam vseh lokacij in objektov

 

Slika 8: Diagram konteksta 

Naslednji korak je bila izdelava diagrama nivoja 0. V našem primeru postopkovnega 

modela nastopata dve zunanji entiteti, štirje procesi in ena baza podatkov – evidenca 



30 

 

izrednih dogodkov. Procesi so v poljih označeni z modro barvo in predstavljajo 

prijavo/registracijo v sistem, vnašanje podatkov o izrednih dogodkih, izdelovanje 

poročil in pregledovanje poročil. Entiteti predstavljata administrator/izdelovalec 

poročila in nadrejeni (označeno z rumeno barvo). Skupno skladišče podatkov 

prikazuje evidenca izrednih dogodkov, ki jo vodi naš administrator (glej sliko 9). 

ADMINISTRATOR/

IZDAJATELJ POROČILA

NADREJENI

1. PRIJAVA/

REGISTRACIJA

2. VNAŠANJE PODATKOV 

O IZREDNIH DOGODKIH

3. IZDELOVANJE 

POROČIL

EVIDENCA IZREDNIH 

DOGODKOV

4. PREGLEDOVANJE 

POROČIL

Osebni podatki

Identifikacijska številka Podatki o prisotnem/administratorju

Podatki o nadrejem

Osebni podatki
Identifikacijska številka

Podatki o izrednih dogodkih
Pregled izrednih dogodkov

Podatki o pojavu izrednega dogodka

Prisotni na dogodku

Kdaj in čas dogodka

Vnos izrednih dogodkov

Podatki o objektih

Lokacija dogodka
Podatki o izrednih dogodkih

Kdaj in čas dogodka

Podatki o lakaciji

Podatki o pojavu izrednega dogodka

 

Slika 9: Diagram nivoja 0 za vnos in evidenco pojava izrednih dogodkov 

Sistem deluje tako, da se najprej naš administrator prijavi v sistem z vpisom osebne 

kode oziroma šifre in se registrira kot administrator, torej tisti, ki bo lahko vnašal in 

spreminjal podatke. Z registracijo dobi dostop do sistema. Administrator je v našem 

primeru tista oseba, ki mora napisati poročilo o izrednem dogodku. Največkrat je to 

tudi ista oseba, ki je bila prisotna na dogodku. Podatke iz terena obdeluje v procesih 

sprejemanja, ki potekajo v vnaprej izdelanih obrazcih. Administrator posreduje 

podatke o imenu izrednega dogodka, lokacijah in napravah, kjer se je izredni 

dogodek pojavil. Vse omenjeni podatke se vnese v proces, na podlagi katerega se 

oblikuje poročilo. Urejeni podatki se shranijo v bazo podatkov. Znotraj statističnih 

podatkov nam administrator posreduje podatke, kot so kraj in čas pojava, lokacija 

pojava in prisotnosti na dogodku. Skratka v sistem vnaša vse potrebne podatke, ki 
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zajemajo pojav izrednega dogodka. Nato nastopi nadrejeni, ki lahko le spremlja, 

pregleduje in išče želene podatke. 

Sledi izdelava najpomembnejšega dela diplomskega dela, in sicer izdelava relacijsko 

podatkovnega modela, brez katerega baza podatkov ne more obstajati. 

Najpomembnejše pri tem modelu je imenovanje entitet (entiteta v našem primeru 

predstavlja množico individualnih primerkov z enakimi lastnostmi, namenjena je za 

zbiranje in hranjenje podatkov v informacijskem sistemu), določitev atributov 

(opisujejo lastnosti entitet) in tipov atributov ter opredelitev oziroma definiranje 

relacij med entitetami. Tip atributov je potrebno pravilno določit, sicer informacijski 

sistem ne bo pravilno deloval. 

Prva in najpomembnejša entiteta je DOGODEK, saj je to informacija, ki jo 

obravnavamo in iščemo. Na podlagi dogodka smo želeli tudi podatek, kje se dogodek 

nahaja, natančneje, na katerem objektu. Ker pa je tudi objektov več in imajo različne 

lokacije, pripada ena entiteta tudi lokaciji. Lokacija je vezana na izbiro objekta in ne 

direktno na dogodek. Poleg tega se dogodek pojavi lahko na določeni napravi 

oziroma še ožje na delu naprave. Ravno tako je entiteta DELI_NAPRAVE v relaciji 

oziroma vezana le na izbiro naprave, torej ni vezana na dogodek, ampak na entiteto 

NAPRAVA. Pri izrednih dogodkih je pomembno tudi, kdo je bil prisoten na 

dogodku ali drugače, kdo je odpravljal napake. Poleg tega je potrebno za vsak 

dogodek napisati poročilo, zato ena entiteta pripada Izdajatelju poročil, druga pa 

prejemniku, ki je največkrat nadrejeni izdajatelju oziroma prisotnemu na dogodku. 

Omenjeni dogodek, objekt, lokacija, naprava, del naprave, prisotni na dogodku, 

izdajatelj in prejemnik poročila predstavljajo tudi imena tabel. Na sliki 10 je 

predstavljena izdelava tabele DOGODEK, kateri smo določili naslednje atribute: 

DogodekID (identifikacijska številka), ime_Dogodka, Datum_dogodka, 

Ura_Dogodka, Zadeva, Kronologija_dogodka itd in jim določili podatkovni tip npr. 

Ime_Dogodka ima podatkovni tip besedilo, saj bomo v nadaljevanju v to tabelo 

vnašali besede, medtem ko Datum_dogodka ima podatkovni tip Datum/ura. 
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Slika 10: Izdelava tabel 

Podobno smo atribute določili ostalim entitetam. Atribute smo izbrali tiste, ki so nam 

pri določeni entiteti dali najpomembnejši podatek (glej sliko 11). Seveda smo, kot je 

zapisano pri opisu programa Microsoft Access, skrbno preverili, kateri atributi 

povezujejo določene tabele med seboj. Najpomembnejše pri tem je bilo narediti 

povezave oziroma pravilno povezati tabele med seboj. Med vsem entitetami smo 

določili relacijo mnogo proti mnogo. Kar pomeni, da enemu primerku iz prve entitete 

ustreza več primerkov iz druge entitete, prav tako pa enemu primerku iz druge 

entitete ustreza več primerkov iz prve entitete. Primeri take števnosti so vse relacije 

na sliki 11. 
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Slika 11: Entitete in relacije v bazi podatkov Access 

Ker smo določili, da so entitete v relaciji mnogo : mnogo, program zahteva vmesno 

tabelo, ki vsebuje atribute iz obeh tabel (slika 12). Te vmesne tabele so: POROČILO, 

POROČILO2, DogodekObjekt, Lokacija_na_objektu, Dogodek_naprava, 

Naprava_deli in Prisotnost_dogodek. 

 

Slika 12: Primer relacije mnogo : mnogo z vmesnima tabelama 

Po končani izdelavi tabel in narejenih relacijah v bazi podatkov, smo začeli ročno 

vnašati podatke v tabelo. Primer vnesenih podatkov predstavlja slika 13. Stolpci 

tabele prikazujejo atribute, vrstice pa njihove ročno vnesene podatke. 
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Slika 13: Tabela s podatki 

5.3.2   Uporabniški vmesnik 

Ta vmesnik je enostavno oblikovan tako, da se z njim znajde vsak uporabnik. 

Omogoča nezahtevno pregledovanje in vnašanje podatkov v samo podatkovno bazo. 

Ko zaženemo aplikacijo, se prikaže osnovno okno GLAVNI MENI, s katerim lahko 

dostopamo do vgrajenih funkcij (slika 14). Preko osnovnega okna lahko dostopamo 

do drugih obrazcev. Če želimo pregledati že obstoječa poročila ali pa dodati nova, 

kliknemo na izbirni gumb POROČILO O IZREDNEM DOGODKU. S pritiskom na 

ta gumb se v novem oknu odpre obrazec POROČILO O IZREDNEM DOGODKU z 

novim osnovnim obrazcem. V primeru, da želimo točno določene podatke in ne 

želimo izgubljati časa med vsemi že izpolnjenimi obrazci, ampak želimo konkretne 

informacije, izberemo drugo možnost ISKANJE PO … S klikom na omenjeni gumb 

se odpre novo okno z osnovnimi obrazci. 

 

Slika 14: Osnovno okno aplikacije 
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Uporabniški vmesnik je bil narejen oziroma oblikovan z orodji za načrtovanje 

obrazca. 

5.3.3   Obrazec/poročilo o izrednem dogodku 

Naslednji korak je bila izdelava obrazca. S »Čarovnikom za obrazce«, smo izbrali, 

katera polja želimo imeti na obrazcu. Izbrali smo tista polja, ki so bistvena za vsako 

poročilo. Ta polja so: Število dogodkov, Ime dogodka, Datum dogodka, Ura 

dogodka, Zadeva, Ime objekta, Ime lokacije na objektu, Ime naprave, Dela naprave, 

Prisotni na dogodku, Kronologija dogodka, Pregled stanja izvajanja, 

Vzroki/posledice/problemi, Sanacijski ukrepi, Izvedeni ukrepi, Izdajatelj poročila in 

še Prejemnik poročila. 

Obrazec je nezahteven do uporabnika, saj je oblikovan tako, da z lahkoto vnaša, 

ureja, briše, pregleduje in analizira podatke. Obrazec je sestavljen na način, da 

uporabnika usmerja pri vnosu podatkov in mu dovoljuje nadzor nad vsemi podatki. 

Nekatera polja v obrazcu nudijo uporabniku hitro in enostavno izbiro želenega 

podatka iz že obstoječega seznama. Polja, ki nam nudijo že vgrajene možnosti, 

prepoznamo po puščici v desnem robu okna (glej sliko15). 
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Slika 15: Poročilo o izrednem dogodku 

Obrazec sestavljajo tudi spustni seznami, kot so Seznam izdajalcev, Seznam 

prejemnikov in Seznam prisotnih, ki omogočajo izbiro več podatkov v enem oknu. Iz 

seznamov izberemo želene podatke in jih enega po enega s klikom na puščice 

prenesemo v ustrezno okno. Iz seznama pa ni mogoče izbrati enega podatka dvakrat. 

Ti dve polji se imenujeta kombinirano polje in polje s seznamom. 

Na zgornjem robu obrazca se nahajajo še ukazni gumbi za enostavnejše prehode 

oziroma brskanje med obrazci. Desno od ukaznih gumbov se nahaja gumb DODAJ 

NOV DOGODEK. S klikom na ta gumb se odpre nov prazen obrazec za vpis 

podatkov o novem izrednem dogodku. Če se želimo vrniti na GLAVNI MENI, to 

Ime 1 

Ime 2 

Ime 3 
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storimo s klikom na rdeč krog s križcem med ukaznimi gumbi. Ta gumb shrani in 

zapre obrazec POROČILO O IZREDNEM DOGODKU ter nas zopet vrne v 

GLAVNI MENI. 

5.3.4   Obrazec NOV OBJEKT in NOVA NAPRAVA 

Povezava do omenjenega obrazca je preko obrazca POROČILO O IZREDNEM 

DOGODKU. Teh dveh obrazcev se poslužujemo v primerih, ko na obrazcu med 

ponujenimi možnostmi ni tiste, ki jo potrebujemo. Takrat kliknemo na ukazni gumb, 

ki se nahaja na desni strani polj Ime objekta, Ime naprave, Prisotnosti na dogodku, 

Izdajatelj poročila in Prejemnik. Ta gumb, ki v imenu vsebuje besedo »NOV« (slika 

16), v novem oknu odpre nov obrazec (slika 17), kamor lahko ročno vnašamo nove 

podatke. S klikom na gumb NOV OBJEKT na tem obrazcu, se podatek shrani v 

tabelo. Spodnja slika prikazuje primer za vnos novega objekta. 

 

Slika 16: Primeri ukaznih gumbov 

 

Slika 17: Nov obrazec za vnos novih podatkov 
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5.3.5   Obrazec za iskanje določenih podatkov – iskalnik podatkov 

V GLAVNEM MENIJU imamo poleg gumba Poročilo o izrednem dogodku tudi 

gumb ISKANJE PO … S klikom na ta gumb se odpre nov obrazec oziroma iskalnik 

po tematikah. Iskalnik nam omogoča hitro pridobitev želenih podatkov. Na sliki 18 

vidimo, katere možnosti iskanja nudi obrazec. 

 

Slika 18: Obrazec za iskanje določenih podatkov 

Glede na iskalne želje kliknemo na ustrezen gumb, ki odpre okno, kamor vpišemo 

želeno besedo (slika 19). Velikost črk pri tem ne igra nobene vloge. 

 

Slika 19: Ročni vnos 
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Rezultati se izpišejo v tabeli, kot prikazuje slika 20. 

 

Slika 20: Izpis zadetkov 

Izpis teh podatkov je zelo pomemben pri ugotavljanju pogostosti pojavljanja izrednih 

dogodkov. V našem primeru vidimo, da se je na objektu Plave v enem mesecu 

zgodilo kar pet izrednih dogodkov in to kar štirje na isti lokaciji. Iz teh podatkov bi 

sklepali, da je velika verjetnost, da bo zelo kmalu prišlo, do še enega hitrega 

ukrepanja ozirom izrednega dogodka. Če želimo preprečiti ponovni dogodek, je bolje 

poslati v Plave vzdrževalno ekipo, da pregleda lokacijo TK in predčasno odpravi 

motnje oziroma nedelujoče člene. V nasprotnem primeru bodo lahko posledice 

naslednjega izrednega dogodka zelo kritične, drage in bodo zahtevale veliko več časa 

za popravilo in odpravo napak kot bi sicer. Poleg tega pa bi bila tudi materialna 

škoda zelo velika. 

5.4   Testiranje in odpravljanje napak v novem sistemu 

Za testiranje narejenega informacijskega sistema, smo morali najprej vnesti v 

obrazec nekaj izmišljenih podatkov. Šele na podlagi teh izmišljenih podatkov smo 

lahko preverjali, če sistem deluje brezhibno. Težave, ki so ovirale samo delovanje 

sistema bodo podrobneje opisane v nadaljevanju. Predstavili pa bomo tudi ustrezne 

rešitve za določene napake. 

Polja, ki jih najdemo kot atribute v tabeli DOGODEK so na obrazcu delovala 

brezhibno. V poljih so se takoj pojavili ustrezni podatki, ki so se s premikom naprej 

in nazaj pravilno spreminjali. Težave so povzročali podatki, ki pripadajo drugim 

tabelam. Zato smo za te podatke morali izdelati polja po drugem postopku, in sicer z 

uporabo gumbov v meniju »načrt«. Poleg tega pa je bilo potrebno v meniju »list 

podatkov«, določiti dodatne povezave. 
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To pa še zdaleč ni bilo dovolj, saj smo v nekaterih poljih potrebovali več kot en 

podatek, kar pa navadna polja niso omogočala. Za take primere (gre za prisotnosti na 

dogodku, izdajatelja in prejemnika poročil) smo narediti dve polji: kombinirano polje 

(levo okno na sliki 19) in polje s seznamom (desno okno na sliki19). 

 

Slika 21: Delovanje kombiniranega polja in polja s seznamom 

Vloga kombiniranega polja je, da ob kliku na puščico v desnem robu, prikaže vse 

vrednosti, ki se nahajajo v tabeli pod istem imenom. Polje s seznamom pa omogoča 

prikaz več podatkov naenkrat. Ti dve polji smo povezali z dvema gumboma (na sliki 

18 označeni pod številko 2. in 3.) Kako gumba delujeta? Ko v kombiniranem polju 

izberemo želen podatek, se ta obarva, nato kliknemo gumb označen s številko 2. Ta 

omogoči prenos v polje Prisotni na dogodku in izbiro shrani v tabelo. Naloga gumba 

označenega pod številko 3 pa je, da označen podatek v desnem polju izbriše, tako iz 

polja kot tudi tabele. 

Težave pri delovanju obrazca sta povzročali tudi tabeli Lokacija in DELI 

NAPRAVE. Če dobro pogledamo sliko 11 vidimo, da sta ti dve tabeli vezani na 

tabelo OBJEKT in NAPRAVA in ne naravnost na DOGODEK. Za tako povezavo 

smo se odločili, ker smo želeli bolj natančno določiti, kje na objektu oziroma kateri 

del naprave, je krivec za izredni dogodek. Za delovanje polj za prikaz teh podatkov 

je v ozadju nešteto poizvedb. V nadaljevanju bomo pokazali in opisali poizvedbo, ki 

je bila potrebna za pravilno delovanje omenjenih polj. Podatki se nanašajo za tabeli 

Objekt in Lokacija. 
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Slika 22: Poizvedba za prikaz vseh objektov 

Vsi podatki, ki so bili shranjeni v tabelah, so se ob različnih spremembah, dodajanjih 

novih podatkov, premikih naprej in nazaj brez težav izvajali. Težave so se pojavile, 

ko smo želeli, vnesti nov obrazec. S pritiskom na gumb DODAJ NOV DOGODEK, 

bi se morala vsa polja izprazniti in ob vnosu novih podatkov, bi se le-ti morali 

shraniti v tabele. Težave, ki so se pojavljale ob tem kliku, smo rešili z dodajanjem 

novih ukazov v samo kodo poizvedbe. 
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5.5   Uvajanje informacijskega sistema o izrednih dogodkih v podjetju 

SENG 

Po testiranju in odpravljanju napak smo aplikacijo namestili na osebne računalnike 

službe za informacijsko tehnologijo. Naloga te službe je hitro urgiranje pri izrednih 

dogodkih. Ravno vpeljava te aplikacije jim bo sedaj lajšala pisanje poročil. 

Informacijski sistem še ne služi v celoti svojemu namenu, saj v obrazec vnašajo le 

tekoča poročila o izrednih dogodkih. Analiza in predvidevanja, kolikšna je verjetnost 

za ponovitev izrednega dogodka in seveda predčasna ukrepanja, trenutno še niso 

mogoča. 

Nadaljnja naloga je vnos vseh arhivskih poročil v elektronsko obliko, torej v naš 

obrazec, saj se bodo le tako vsi podatki skladiščili na enem mestu in bili lažje 

dostopni. Zaradi praktičnosti aplikacije pa želijo, da bi bil ta sistem dostopen vsem 

zaposlenim v podjetju. Zaradi varnosti podatkov v podjetju že imajo vsi zaposleni 

ERSA SecurID ključek, ki menjuje enkratno geslo vsakih trideset sekund. S tem 

varnostnim ključem imajo zaposleni omogočen dostop do tistih podatkov, s katerimi 

delajo. To uporabniško geslo, bi bilo hkrati tudi vstopno geslo v naš obrazec oziroma 

informacijski sistem. V ta namen smo v sklopu diplomskega dela napisali praktična 

navodila za uporabnika (glej Prilogo1: Praktična navodila za uporabo aplikacije za 

vodenje in nadzor izrednih dogodkov). 

5.6   Ocena učinkovitosti oziroma uspešnosti novega sistema v podjetju 

SENG 

Glede na to, da se aplikacija še ne uporablja tako, kot je bila zastavljena, težko 

podamo neko oceno o učinkovitosti oziroma je zanjo še prezgodaj. Vsekakor smo 

prepričani, da takrat, ko bo aplikacija zaživela, bodo lahko na podlagi baze podatkov 

z lahkoto predvideli pojav dogodka na določenem npr. objektu. Če se je nek dogodek 

pojavil trikrat v določenem časovnem obdobju, bo bolje opraviti predčasna 

vzdrževalna dela. Predvidevamo, da se bo tako lažje in predvsem predčasno odkrilo 

morebitne težave, ki bi lahko pripeljale do katastrofe in jih učinkovito odpravili, 

zamenjali itd. 
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6  ZAKLJUČEK 

Podjetja večkrat presenetijo izredni dogodki, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje in 

odpravo nastalih napak. Pojav takih dogodkov podjetje finančno oškodujejo, saj 

lahko povzročijo katastrofalne posledice in naredijo ogromno škode. Če želi podjetje 

biti uspešno in konkurenčno na trgu, mora najti ustrezne aplikacije za vodenje 

izrednih dogodkov, mora biti sposobno prepoznati informacije, ki nakazujejo na 

nepravilno delovanje in te informacije tudi analizirati. Le tako bodo lahko predvideli, 

kje obstaja možnost za pojav novega izrednega dogodka in bodo lahko predčasno 

opravili vzdrževalna dela, zamenjali stroj, zamenjali kable itd. 

Diplomsko delo Razvoj informacijskega sistema za vodenje izrednih dogodkov nas 

najprej seznani z opredelitvami osnovnih pojmov informacijskega sistema, predstavi 

razlike med podatkovnimi modeli in prikaže osnovne procese diagrama toka 

podatkov. Predvsem pa natančno prikaže izdelavo aplikacije za pomoč podjetju 

Soške elektrarne Nova Gorica pri zmanjšanju pojavov izrednih dogodkov. 

Z izdelavo oziroma s sprogramiranjem aplikacije za vodenje izrednih dogodkov smo 

dosegli glavni cilj diplomskega dela. Izdelava aplikacije po željah in kriterijih, ki jih 

je postavilo podjetje samo, je potekala v programu Microsoft Access. Aplikacija je 

oblikovan kot obrazec, kamor se vnaša vse podatke o izrednih dogodkih. Ti podatki 

pa se nato shranijo v bazo in so kasneje lahko in hitro dostopni za pregledovanje in 

kontrolo. Poleg glavnega cilja delo temelji še na dveh zelo pomembnih podciljih, 

brez katerih aplikacija ne bi služila svojemu namenu. Ta dva podcilja sta izdelava 

iskalnika in navodila za uporabnika. Iskalnik omogoča zaposlenim hitro in enostavno 

iskanje po vnesenih podatkih na podlagi iskalne besede. Zadetki se pregledno 

prikažejo v tabeli. Ti zadetki glede na pogostost pojavitve, kraja pojavitve, lokacije 

itd., opozarjajo na možnosti novih dogodkov in možnost predčasnega ukrepanja 

intervencijskih ali vzdrževalnih ekip. Navodila za uporabnika z naslovom Praktična 

navodila za uporabo aplikacije za vodenje in nadzor izrednih dogodkov pa na slikovit 

in razumljiv način vpeljejo uporabnika v aplikacijo. 

Aplikacija deluje brez težav in je že v uporabi na oddelku za informacijsko 

tehnologijo. Da bo aplikacija služila svojemu namenu, bo naše nadaljnje delo 
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usmerjeno v vnos vseh izrednih dogodkov, ki so se v podjetju zgodili od leta 2000 

naprej. Le tako bo mogoč nadzor nad pojavom novega dogodka in časovnih 

intervalih njegovega ponavljanja. 

Želimo si tudi, da bi v prihodnosti aplikacija oziroma obrazec uporabljali še drugi 

oddelki za vodenje evidence in nadzora tudi na drugih področjih. Zato je naš 

naslednji cilj nadrejene podrobneje seznaniti o učinkovitosti aplikacije, saj so vse 

informacije zbrane na enem mestu, poleg tega pa so še hitro dostopne prek iskalnika. 

Vsak delavec bi tako prihranil pri času iskanja za podatki po arhivskih mapah in 

denarju za nakup papirja ter registratorjev. 

O učinkovitosti aplikacije trenutno še ne moremo poročati, saj se aplikacija uvaja le 

na enem oddelku. Ko pa bo aplikacija zaživela, bo podjetje veliko prihranilo na času 

in denarju, saj bodo imeli vse podatke shranjene na enem mestu, pregledne in ne po 

številnih mapah in arhivih. Vse bo na dosegu parih klikov na računalniški mreži. 

Vsekakor pa bodo morali tudi zaposleni v podjetju pokazati malo dobre volje pri 

osvajanju nove aplikacije. Saj, kot pravi rek,v učenju je moč, človek pa se mora celo 

življenje učiti, da lahko preživi. 

  



45 

 

7   LITERATURA 

Code, E. F. Pridobljeno  5. 12. 2013 s svetovnega spleta: 

http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=362384.362685  

Damij, T., Indihar Štemberger, M., Jaklič, J. (1995). Poslovni informacijski 

sistem. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Hoffer, J. A., George, J. F., Valacich, J. S. (1996). Modern systems analysis and 

design. Benjamin/Cummings, cop. 

Gradišar, M., Resinovič, G. (1998). Informatika v organizaciji. Kranj: Moderna 

organizacija. 

Gradišar, M. (2003). Uvod v informatiko. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Enota za 

založništvo. 

Kovačič, A., Vintar, M. (1994). Načrtovanje in gradnja informacijskih sistemov. 

Ljubljana: DZS. 

Microsoft Access. Pridobljeno 15. 9. 2013 s svetovnega spleta:    .instrukcije-

izum.si/gradiva/do nload.../324_access_teorija1.html  

Microsoft Visio. Pridobljeno 12. 3. 2013 s svetovnega spleta: 

http://office.microsoft.com/sl-si/visio-help/osnovna-opravila-v-programu-visio-2010-

HA101835290.aspx?CTT=5&origin=HA010370238#_Toc254807000  

SENG. Pridobljeno 10. 3. 2013 s svetovnega spleta: http://www.seng.si/ 

Slovar slovenskega knjižnega jezika  (2002). Ljubljana: DZS, SAZU, Inštitut za 

slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. 

Srića, V., Treven, S., Pavlić, M. (1995). Informacijski sistemi. Ljubljana: 

Gospodarski vestnik. 

http://office.microsoft.com/sl-si/visio-help/osnovna-opravila-v-programu-visio-2010-HA101835290.aspx?CTT=5&origin=HA010370238#_Toc254807000
http://office.microsoft.com/sl-si/visio-help/osnovna-opravila-v-programu-visio-2010-HA101835290.aspx?CTT=5&origin=HA010370238#_Toc254807000
http://www.seng.si/


46 

 

Štumberger, S. (2004). Modeliranje informacijskega sistema za podporo 

izobraževanja. Diplomsko delo. (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v 

Mariboru), Maribor: [S. Štumberger]. 

Yourdon, E., Constantine, L. L. (1979). Structured design. EngleWood Cliffs: 

Prentice-hall. 

 

  



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 



49 

 

 PRILOGA 1: PRAKTIČNA NAVODILA ZA UPORABNIKA 

 

 

PRAKTIČNA NAVODILA ZA UPORABO APLIKACIJE ZA 

VODENJE in NADZOR IZREDNIH DOGODKOV 

 

 

Avtorica: Aneja Ličen 

 

 

 

Nova Gorica, 2014 
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Aplikacija je dostopna le vam - zaposlenim v podjetju SENG. Aplikacija se nahaja 

na skupni mreži podjetja. Kot uporabnik informacijskega sistema za vodenje in 

nadzor izrednih dogodkov, se morate najprej prijaviti s svojim uporabniškim imenom 

in geslom. Uporabniško ime je vaše osebno ime, medtem ko je geslo enako geslu na 

ERSA SecurID ključku. 

 

 

Slika 23: Registracija uporabnika 

Z uspešno prijavo boste vstopili v GLAVNI MENI. 

 

Slika 24: Vstopna stran - glavni meni 

GLAVNI MENI vam ponuja dve možnosti POROČILO O IZREDNEM 

DOGODKU in ISKANJE PO … 
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1 POROČILO O IZREDNEM DOGODKU 

 

Če želite pregledati že obstoječa poročila o izrednih dogodkih ali pa želite napisati 

novo poročilo o izrednem dogodku, pritisnite na gumb POROČILO O IZREDNEM 

DOGODKU. S tem dejanjem boste odprli novo okno z že obstoječimi poročili. 

Slika 25: Izpolnjeni obrazec 

Ime 

Ime 

Ime 

Ime 

Ime 
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Z zgornjimi ukaznimi gumbi se lahko pomikate med obstoječimi poročili in jih tako 

pregledujete ter iščete kar potrebujete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V primeru, da želite le vnesti novo poročilo in vas prejšnja oziroma že obstoječa 

poročila ne zanimajo, izberite gumb , ki se nahaja desno od ukaznih 

gumbov. S klikom na omenjeni gumb, se bo obrazec izpraznil in vam omogočil vnos 

novih podatkov (glej Sliko 26). 

S klikom na tale gumb 

se boste vrnili na prvi 

obrazec. 

Tale ukazni gumb omogoča 

vrnitev na prejšnje poročilo. 

Gumb za tiskanje 

poročila. 

S klikom na rdeč krog s 

križcem zaprete obstoječe 

okno in se vrnete v GLAVNI 

MENI. 

Ukazni gumb vam 

prikaže naslednje 

poročilo. 

S klikom na označen 

gumb se pomaknete 

na zadnje vneseno 

poročilo. 
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Slika 26: Obrazec za vnos novega poročila o izrednem dogodku 

 

Sedaj lahko vnašate nove podatke. Številka dogodka se bo samodejno pojavila z 

vnosom prvega podatka v obrazec. Vsako na novo vneseno poročilo o izrednem 

dogodku bo oštevilčeno z naslednjo zaporedno številko. 
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Pri vnosu podatkov v polja bodite pozorni na naslednje: 

 

1. Polja, ki imajo v desnem kotu puščico, vsebujejo že vgrajene predloge. S klikom 

na puščico se vam bo prikazal seznam že obstoječih možnosti. Izberite želen 

podatek in pritisnite nanj, da se obarva v črno (glej sliko 5). Izbrana možnost se 

bo tako izpisala v zgornjem polju.  

 

2. Posebnost tega polja je tudi v povezanosti z izbiro imena lokacije na objektu. 

Polje Ime lokacije na objektu je odvisno od izbire objekta. To pomeni, da na 

podlagi izbranega objekta se bodo v polju Ime lokacije na objektu prikazale 

možne lokacije na izbranem objektu (enako sta odvisni polji Ime naprave in Del 

na napravi) . 

 

Slika 27: Povezava polj 

3. Če podatka, ki ga potrebujete, ni med ponujenimi možnostmi, izberite gumb z 

besedo »nov«, ki se nahaja desno od vnosnih polj. 

 

 

 

 

 

Slika 28: Prikaz obstoječih možnosti za izbiro objekta 

4. Omenjeni gumb odpre novo okno, kamor ročno vnesite nov podatek. Naveden je 

primer za vnos novega objekta. 

V primeru, da med ponujenimi 

možnostmi ni tiste, ki jo 

potrebujete, kliknite na tale 

ukazni gumb. 
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Z vnosom novega objekta (v istem oknu) pa boste morali določiti tudi, katere 

lokacije se nahajajo na tem objektu. To lahko storite na dva načina: 

 Prvo možnost vam bo ponudil že program sam. S klikom na 

puščico v polju Ime lokacije, se bodo prikazale nekatere 

možnosti. Izberete tiste možnosti, ki se nahajajo na novi 

lokaciji (možnih je več izbir). 

Druga možnost vnosa 

lokacije je s klikom na 

označen gumb. 

Prva možnost vnosa lokacije je z 

uporabo kombiniranega polja in 

polja s seznamom. 

Slika 29: Vnosi novih podatkov 
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Slika 30: Izbira Ime lokacije 

Na izbrano možnost kliknete, da se obarva v črno in s klinom na gumb

prenesete izbrano možnost v desno okno imenovano polje s seznamom. V primeru, 

da ste se pri izbiri zmotili, označite napačno izbiro in jo s klikom na gumb  

izbrišete iz seznama. 

 Druga možnost je z uporabo gumba , ki 

odpre novo okno, kamor ročno vtipkate ime nove lokacije. 

 

 

Slika 31: Ročni vnos nove lokacije 

 

Ko vpišete v zgornje polje ime nove lokacije, potrdite s klikom na gumb Dodaj zapis 

ter zaprite okno s klikom na rdeč krog s križcem. Z zaprtjem tega okna se zopet 

vrnete na prejšnje okno. Vaš dodan zapis, se bo pojavil med možnimi izbirami v 

polju Ime lokacije. 
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Slika 32: Prikaz vnesene lokacije 

 

Ko imate vse potrebne podatke v poljih, se boste s pritiskom na rdeč krog s križcem 

na dnu strani vrnili v obrazec s poročilom. 

5. Obrazec dokončno izpolnite, pri tem pa pazite, da izpolnite vsa okenca. 

Izpolnjen obrazec se avtomatsko shrani v bazo podatkov. V primeru, da 

odkrijete napako, lahko brez skrbi popravite. Tudi spremenjeni podatek se bo 

avtomatsko shranil v bazo podatkov. 

 

6. Za vrnitev v GLAVNI MENI zaprite poročilo o izrednem dogodku s pritiskom 

na rdeč krog s križcem v ukaznih gumbih. 

 

 

 

 

 

  

Vnesena lokacija, se sedaj nahaja med 

možnimi izbirami. 
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2 ISKANJE PO … 

 

Za lažje brskanje po iskanih in točno določenih podatkih uporabite v GLAVNEM 

MENIJU gumb ISKANJE PO … Odprlo se bo spodnje okno z različnimi tematskimi 

gumbi.  

 

 

 

Slika 33: Iskalnik želenih podatkov 

 

Izberite iskano tematiko, odvisno od podatkov, ki jih želite videti. S klinom na 

izbrani gumb se vam bo odprlo okno, kamor v določen prostor vtipkate iskalno 

besedo. Velikost črk pri vnosu ni pomembna. Ko končate z vpisom, pritisnite na 

desni gumb IŠČI ali na tipkovnici pritisnite tipko Enter.  

 

V nadaljevanju navajamo primer za iskanje po objektu. 
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Slika 34: Primer iskanja objekta 

 

Sedaj se vam bodo v tabeli izpisali vsi podatki oziroma zadetki, ki se nanašajo na 

vašo vneseno besedo. 

 

 

Slika 35: Prikaz zadetkov iskanega objekta 

 

Za vrnitev v GLAVNI MENI zaprite okno ISKANJE PO OBJEKTU s pritiskom na 

rdeči krog s križcem v ukaznih gumbih. 

 


