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Upravljanje s časom

Upravljanje s časom

"Upravljanje s časom je proces načrtovanja in 

zavestnega nadzorovanja časa, ki ga bo oseba 

porabila za različne aktivnosti za namen povečanja 

učinkovitosti in produktivnosti. Vključuje usklajevanje 

različnih zahtev ter nalog, ki jih ima oseba, in se lahko 

nanašajo na delo, družbeno življenje, družino, hobije, 

osebne interese itd. "

Bistveno je, da naloge, ki jih morate opraviti, razvrstite po pomembnosti in 

si vsak dan sproti pripravite okvirni dnevni načrt dela. Pri upravljanju s 

časom pa se vam lahko zgodi, da zaidete s poti. Pasti, v katere se lahko 

ujamete, so: 

1 ne naredite si seznama nalog,

2 večopravilnost (oz. multitasking),

3 ne veste, koliko časa zahteva določena naloga.

Kaj je pomembno pri upravljanju s časom in v kakšne 
pasti se lahko ujamete?



Motilci časa oz. distraktorji

Upravljanje s časom

Motilci časa oziroma distraktorji so vsi dejavniki, ki nas zmotijo pri delu in 

pomembno vplivajo na nadaljnji potek dela in naše počutje. Vsaj delno se 

jim lahko izognemo z uporabo strategij za upravljanje s časom.

Raziskovalci so ugotovili, da nas na delovnem mestu manjši moteči 

dejavniki (npr. uporaba telefona, klic, pogovor) zmotijo v povprečju vsake 

tri minute, torej skoraj 20x v eni uri. Večji distraktorji (npr. nenapovedani 

sestanek na delovnem mestu) pa okoli 4x na uro. V 44 % naj bi bili za 

prekinitve krivi sami in so moteči dejavniki notranji. Za vrnitev k delu po 

prekinitvi pa naj bi povprečno potrebovali 23 minut in 15 sekund.

Delimo jih na  skupini:dve

Notranji, ki izvirajo iz nas 
samih.

 stra
 lakot
 utrujenos
 dolgčas

Zunanji, ki izvirajo iz okolja in 
imamo nad njimi manj 
nadzora.

 pogovor sodelavce
 sončno vrem
 telefonski klic



POMODORO tehnika
Tehnika POMODORO je namenjena izboljšanju osredotočenosti po 

principu več krajših, a intenzivnejših nalog. Temelji na tem, da si je vsako 

obsežno delo dobro razdeliti na več manjših enot oz. ciljev, ki nam prinašajo 

zadovoljstvo in zagon ob njihovem premagovanju.


 


S tem, ko si nastavimo odštevalnik, se v nas zbudi občutek nujnosti in 

posledično zapravimo manj časa za odlašanje. Tehnika je zasnovana tudi 

tako, da se izognemo opravljanju več nalog hkrati (multitasking) in 

izboljšamo koncentracijo.

Izberite si nalogo, ki jo 
želite narediti, in 

odstranite moteče 
dejavnike.

Aktivno se ukvarjajte z 
nalogo.

Nastavite 
odštevalnik časa 

na 25 minut.

Ko zazvoni, si 
privoščite kratek 

odmor 

(5 minut).

Upravljanje s časom

Ko opravite štiri cikle (2 uri), si privoščite 
daljši odmor (20-30 minut).



ABC analiza

Upravljanje s časom

Pri tej tehniki si najprej zapišemo, pobrainstormamo obveznosti, ki jih 

moramo narediti. Nato razvrstimo obveznosti po njihovi pomembnosti v tri 

kategorije:

Po tem, ko določimo obveznosti v kategorije, vsaki obveznosti v isti 

kategoriji pripišemo številko, glede na prioriteto naloge  

(1 - najpomembnejša, 2 - manj pomembna ...), da naloge še dodatno 

razvrstimo. Vse, kar nam potem ostane, je, da obveznosti izvedemo po vrsti. 

Pri tem je pomembno poudariti, da ima vsak drugačno definicijo 

"pomembnega" in "nujnega", tako da moramo te stvari prilagoditi sebi. 

Poskusite še vi svojih 5 obveznosti razvrstiti v te kategorije in jim nato 

pripisati še številke.

A
Kategorija A: Naloge, ki so najbolj nujne in 
najpomembnejše

Npr. če nam je zmanjkalo WC papirja, damo na ta seznam 

“kupi WC papir", ali pa "končaj poročilo", ki ga moraš jutri oddati.

B
Kategorija B: Pomembni, vendar ne nujni opravki

Npr. vsak dan malo potelovadi, da poskrbiš zase, vzemi si vsak 
dan nekaj časa zase.

C
Kategorija C: stvari, ki niso ne nujne, ne pomembne

Npr. naroči se za rutinski pregled pri zobozdravniku, pokliči svojo 
najboljšo prijateljico, da se vidita na kavi, poglej novo sezono 
serije.



Metoda ALPEN

Upravljanje s časom

A
A (Aufgaben) 
Pripravi seznam vseh načrtovanih aktivnosti, nalog in srečanj. Zapiši 
si vse prihajajoče aktivnosti, od sestankov do odgovarjanja na nujna 
sporočila in opravljanja obveznosti za službo.

L
L (Länge schätzen)
Oceni dolžino časa, ki ti jo bo vsaka aktivnost vzela. Vsaki aktivnosti 
na svojem seznamu dodeli predvideno trajanje, npr. 1h za sestanek, 
15 minut za odgovarjanje za sporočila. 

P
P (Pufferzeiten einplanen)
Pomembno je, da pričakujemo tudi nepredvidljive izgube časa in 
zato že vnaprej v svoje načrte vključimo »časovno rezervo« na 
podlagi naslednjega pravila: 60 % svojega časa porabi za aktivnosti, 
ki si jih načrtoval, 40 % časa pa naj bo rezerviranega za »časovno 
rezervo« (od teh 40 % naj bo 50 % časa namenjenega družabnim 
aktivnostim, kot so odmori za kavo in pogovori s sodelavci, 50 % pa 
stvarem, ki lahko zmotijo naše delo, npr. prihod sodelavca, 
nepričakovani daljši telefonski klici…). 

E
E (Entscheidungen treffen)
Določi prednostne naloge. Še enkrat dobro poglej svoj načrt 
aktivnosti. Ali boš zmogel te aktivnosti opraviti v 60 % svojega časa? 
Katere naloge so res nujne in katere bi morda lahko prestavil na 
jutri?

N
N (Nachkontrolle)
Ugotavljanje stopnje uspeha. Po končanem dnevu preverite, ali so 
bile tvoje ocene časa, ki ga boš porabil za aktivnosti, natančne. Pri tej 
metodi je pomembno tudi, da v prihodnje čas aktivnosti 
prilagodimo našim izkušnjam. 



Eisenhowerjeva matrika

Upravljanje s časom

Ta tehnika nam omogoča, da se osredotočimo na res pomembne in nujne 

opravke ter izločimo ali pustimo naloge, ki niso tako zelo nujne, za kasneje. 



Obveznosti razvrstimo po dveh dimenzijah: nujnosti in pomembnosti, s 

čimer dobimo Eisenhowerjevo matriko s štirimi kvadranti. Od tega, v kateri 

kvadrant obveznost uvrstimo, so odvisni naši odzivi in dejanja, prav tako pa 

tudi količina časa, ki ga namenimo opravljanju teh stvari. 

Nujno Ni Nujno

Naredi
Kritične dejavnosti, ki se jih 
lotimo nemudoma.

Primer
 prestavljen rok oddaj
 opraviti nujno delo, ker je 

sodelavec zbolel

Načrtuj
Dejavnosti, ki vplivajo na 
dolgoročne cilje, ampak nimajo 
jasno postavljenih rokov.

Primer
 učenje novih vešči
 krepitev medosebnih 

odnosov

Delegiraj
Dejavnosti, ki morajo biti 
narejene takoj, vendar ne 
vplivajo na dolgoročne cilje.

Primer
 telefonski klici in elektronska 

pošt
 določeni sestanki

Odstrani
Motilci in distrakcije, ki bi jim 
morali v času dela posvetiti 
najmanj časa.

Primer
 preverjanje družbenih omreži
 brskanje po spletuN
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SAS

Upravljanje s časom

Povečanje produktivnosti, spremljanje porabe časa in uvajanje sprememb, 

pridobivanje nadzora nad časom.



SAS je kratica za 3 korake - Spremljaj, Analiziraj in Spremeni. Gre za 

spremljanje vsakega dnevnega opravila in beleženje le teh. Na podlagi 

zapiskov se poraba časa analizira in se sprejme ukrepe za optimizacijo.



Pri tej tehniki si najprej zapišemo, po-brainstormamo obveznosti, ki jih 

moramo narediti. Nato razvrstimo obveznosti po njihovi pomembnosti v tri 

kategorije: 

Spremljaj
Ko  se zjutraj zbudiš, spremljaj vse, kar narediš – od trenutka, ko se zbudiš, do 
trenutka, ko zaspiš (vključi jutranjo rutino, obroke in pripravo obrokov, ogled 
video vsebin). Najlažje je, če imaš beležko pri sebi.

Analiziraj
Preglej, kaj vse si počel čez dan in identificiraj 3-5 največjih zapravljivcev časa 
oz. aktivnosti, s katerimi zapravljaš čas in ne prinašajo nobenega rezultata.

Spremeni

Postavi si prioritete (ABC), združi obveznosti (npr. na poti lahko poslušaš 
podcast), aktivnosti načrtuj glede na to, kdaj si najbolj produktiven.



Metoda 
(The 

nenačrtovanega 
unscheduled)

Upravljanje s časom

Odpravljanje težav, povezanih s prokrastinacijo.



Metoda razporejanja in načrtovanja časa, kjer vnaprej načrtujemo in 

beležimo nujna, a pogosto samoumevna dnevna opravila. Služi 

pridobivanju uvida, kje porabljamo čas, kar zmanjšuje občutke krivde in 

samokritičnosti. Ob realizaciji dejanskega časa (med osebnimi obveznostmi 

in določenimi sestanki) čas za delo postane bolj privlačen.

1 Najprej načrtujte fiksna 
vsakodnevna opravila.

2 Delo si zapišete v koledar šele, 
ko 30 minut intenzivno delate.

3 Po vsakem opravljenem delu se 
nagradite z odmorom ali 
zamenjavo za prijetnejšo 
nalogo.

4 Vsak dan in vsak teden 
spremljajte število opravljenih 
kakovostnih ur, ker ima 
napredek motivacijski učinek. 

5 Vedno pustite vsaj en cel dan na 
teden za rekreacijo in manjša 
opravila, za katera želite 
poskrbeti.

6 Preden se odločite za rekreacijo 
ali družabno dejavnost, si 
vzemite čas za 30 minut dela na 
projektu.

7 Osredotočite se na začetek dela. 8 Razmišljajte v majhnih okvirih in 
se osredotočite na proces. Cilj je 
30 minut kakovostnega, 
osredotočenega in 
neprekinjenega dela.

9 Ne končajte “na dnu”, v tem primeru vztrajajte, da najdete rešitev, kjer 
naslednjič začnete.



Blokiranje časa 

Upravljanje s časom

Time-management, produktivnost, prioritizacija, pomoč pri usklajevanju 

številnih projektov/odgovornosti, lažje najti čas in mentalni prostor za 

razmišljanje v širšem smislu. Uporabno, če je oseba preveč časa v 

“odzivnem načinu” dela ali če so dnevi razrezani s številnimi sestanki.





Razdelitev dneva na časovne bloke, pri čemer je vsak blok namenjen 

opravljanju določene naloge ali dejavnosti in samo te naloge ali dejavnosti.


Npr. "Pisal bom vsak dan od 9. do 11. ure."

Svoj dan razdelite v časovne bloke. Vsak blok je namenjen opravljanju 

določene naloge ali skupine nalog in samo teh nalog. 



Namesto da bi imeli odprt seznam opravil, ki jih boste opravili, ko vam bo 

uspelo, boste vsak dan začeli s konkretnim urnikom, ki določa, kaj in kdaj se 

boste ukvarjali z določeno nalogo. 



Ključ do te metode je, da vnaprej določite prioritete na seznamu nalog - 

obvezen je poseben tedenski pregled.  Ob koncu vsakega delovnega dne 

preglejte naloge, ki jih niste dokončali, in nove naloge, ki so se pojavile, ter 

ustrezno prilagodite svoje časovne bloke za preostanek tedna.

Time-batching: "Na vsa svoja e-poštna sporočila bom odgovoril ob 15. uri."

Day-theming: "Vsak ponedeljek se bom osredotočil na ustvarjanje vsebine. Vsak 
torek se bom osredotočil na promocijo vsebine. Vsako sredo se bom osredotočil 
na raziskovanje in snovanje idej itd."

Time-boxing: "Jutri bom med 9. in 11. uro dopoldan napisal 1 000 besed."

Kako deluje?



Pojej žabo

Upravljanje s časom

Prioritizacija nalog, večja osredotočenost in pri nagnjenosti k odlašanju, pri 

veliki količini dela, kjer pa se pri pomembnih stvareh ne napreduje, pri 

težavah pri produktivnosti in prioritizaciji nalog v danem trenutku, pri 

občutku preobremenjenosti s seznamom opravil.





Metoda, ki se osredotoča na eno glavno, a nadležno, težko ali nalogo, z 

velikim učinkom dnevno, katere se je potrebno lotiti najprej. Od nas 

zahteva, da se upremo vsem motečim dejavnikom - tako zunanjim (drugi) 

kot notranjim (mi sami) - in damo prednost dejanjem, ki nas bodo dejansko 

približala našim ciljem.

"Če moraš pojesti žabo, je najbolje, da to storiš zjutraj. In če moraš pojesti dve 
žabi, je najbolje, da najprej poješ največjo."

1. Določite svojo žabo ali 
najpomembnejšo nalogo

Ta naloga je pogosto pomembna, vendar ne 
nujna, torej tista vrsta težke naloge, ki povzroči 
veliko mentalnega odpora in posledično 
odlašanja, če si zanjo namenoma ne vzamete 
časa. 

2. Izberite nekaj, kar boste lahko opravili 
v 1-4 urah.

Vaša žabica naj bi vam vzela največ pol dneva 
dela. Z jasno določeno in realistično nalogo 
boste lažje začeli in pri njej ne boste odlašali. 

3. Po potrebi jo razdelite na manjše 
korake

Če bo vaša žaba trajala več kot pol dneva, jo 
razdelite na manjše korake, ki bodo trajali 4 
ure ali manj. Naslednje konkretno dejanje na 
tem seznamu je vaša nova žabica. 

4. Uprite se skušnjavi, da bi načrtovali 
vnaprej

Ko začnete razčlenjevati svoje velike naloge, 
vas bo morda zamikalo, da bi načrtovali svoje 
žabe za ves teden ali več prihodnjih tednov. 
Ne počnite tega, saj je natančno 
napovedovanje nalog v prihodnost skoraj 
nemogoče. 

5. Žabo pripravite dan/večer prej.

Konec delavnika ali večer prej ste dovolj blizu, 
da lahko natančno načrtujete, vendar še 
vedno dovolj daleč od tega, da bi morali to 
dejansko storiti, da bi se v vas sprožil prevelik 
miselni odpor.

6. V najbolj produktivnem delu dneva 
najprej pojejte žabo

Ne glede na to, kakšna je vaša dnevna žaba, jo 
pojejte takoj, ko se usedete za delo. Ne 
načrtujte sestankov, ne spremljajte dogajanja 
na socialnih omrežjih itd.



Pareto analiza

Upravljanje s časom

Odločanje, reševanje problemov, kadar imamo veliko možnosti/težav in 

omejene vire, prioritiziranje.



Metoda se lahko uporabi za določitev ustreznega načina ukrepanja, kadar 

so viri omejeni, vendar je na voljo veliko možnosti.



Deluje po principu 80/20 in predpostavlja, da večino rezultatov pridobimo z 

manjšim deležem dejavnosti/truda. 80% nalog oziroma dosežkov naj bi 

torej lahko naredili v 20% delovnega časa, za preostalih 20% nalog pa bomo 

porabili 80% časa. 



Bolj učinkovito bomo torej delali, če se osredotočamo na tistih 20% 

dejavnosti ali nalog, ki so najbolj pomembne za uspeh. Na ta način bo naše 

delo bolj produktivno in manj časovno potratno.

1 Prepoznati in obravnavati 
vse težave.

2 Ugotavljanje osnovnega 
vzroka vsake težave.

3 Ocenititi vsako od 
možnosti oz. vpliva težave 
(rangiranje težav).

4 Razvrstitev elementov 
(rangiranje po vzrokih).

5 Ustrezno ukrepanje.



GTD (Getting things done) 

Upravljanje s časom

Preprečiti pozabljanje podrobnosti tistim, ki nosijo veliko klobukov v 

profesionalnem in zasebnem življenju, in tistim, ki začnejo veliko projektov 

in jih težko dokončajo. Pozornost na vse pomembne naloge.



Glavna zamisel GTD je, da vse pomembne stvari (naloge, interese, projekte, 

druge pomembne informacije) zabeležimo na papir ali v digitalni obliki, 

nato pa jih razdelimo na izvedljive delovne naloge in vedno vemo, kakšen je 

naslednji korak.

Zabeležite vse

Zabeležite vse, kar vam pride na 
misel. Nič ni preveliko ali 
premajhno! Te elemente 
prenesite neposredno na svoj 
seznam.

Razjasnite

Zabeleženo predelajte v jasne in 
konkretne akcijske korake. 
Odločite se, ali je postavka 
projekt, naslednji ukrep ali 
referenca.

Organizirajte

Vse postavite na pravo mesto. V 
koledar dodajte datume, 
projekte prenesite na druge 
osebe, zložite referenčno 
gradivo in razvrstite naloge.

Preglejte

Pogosto preglejte, posodobite in 
popravite svoje sezname.

Sodelujte

Lotite se pomembnih stvari.



Dodatni viri

Dodatno gradivo

 Upravljanje s časom: od biti nenehno zaposlen do biti produktive

 7 nasvetov za uspešno upravljanje s časo

 ALPEN metho

 Pomodoro Techniqu

 Time Managmen

 Productivity method

 QUIZ: Which productivity method is right for you

 Pareto Analysi

 Upravljanje s časom za večjo produktivnost

 Brian, T. (2001). Pojej živo žabo

 Fiore, N. (2007). The now habit: The Fiore productivity program for 
overcoming procrastination and enjoying guilt-free play.

Aplikacije

 Pomodoro Time

 Fores

 Focus Booste

 Stay Focuse

 Trell

 Togg

 Todoist

Upravljanje s časom

https://kompetenca.si/nase_novice/49/upravljanje_s_casom_od_biti_nenehno_zaposlen_do_biti_produktiven/
https://motiviran.si/uspesno-upravljanje-s-casom/
https://www.konicaminolta.eu/eu-en/rethink-work/new-work/the-alpen-method-organise-working-time-better
https://todoist.com/productivity-methods/pomodoro-technique
https://blog.rescuetime.com/category/time-management/
https://todoist.com/productivity-methods
https://doist.typeform.com/to/nqf2kj?typeform-source=todoist.com
https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_01.htm
https://psihologijadela.com/2015/07/03/upravljanje-s-casom-za-vecjo-produktivnost/
https://pomofocus.io
https://www.forestapp.cc
https://www.focusboosterapp.com
https://www.stayfocused.me
https://trello.com
https://toggl.com
https://todoist.com/

