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BESEDA AVTORICE

Poslovni proces lahko enostavno ponazorimo z ustvarjanjem malih otrok. Ali si lahko
predstavljate otroke, ki gradijo gradove na peskovniku ali se igrajo trgovino ali kuhajo?
Vsakokrat pričnejo igro po določenem ritualu. Pri tem uporabljajo najrazličnejše predmete, od
katerih ima vsak svoj pomen in vrednost. Najmanjši kamenček jim predstavlja pravo
bogastvo, saj ga potrebujejo za nekaj. Ko jih opazujete, boste ugotovili, da iz nič ustvarjajo
izdelke in so ponosni na to. Imajo predstavo, domišljijo in so neverjetno ustvarjalni.
V življenju odraslih, v gospodarstvu in negospodarstvu, stvari seveda niso tako enostavne,
življenje pač ni igra. Vendar vam bo znanje iz poslovnih procesov odprlo nova obzorja.
Ugotovili boste, da so zapletene zadeve sestavljene iz enostavnih postopkov, ki pa jih
moramo videti in razumeti v medsebojnem prepletanju z različnimi akterji.
S poslovnimi procesi označujemo vsak proces, v katerem nastaja izdelek ali se oblikuje
storitev. Poslovni proces je proces, v katerem iz nečesa nastane nekaj. Na vprašanja o tem, kaj
potrebujemo, kako dobimo pregled nad celotnim dogajanjem, kako ugotovimo ali delamo
pravilno in racionalno, kdaj bo poslovni proces učinkovit, kako proces izboljšamo, da bodo
izdelki ali storitve še boljše, konkurenčnejše, daje odgovor gradivo, ki ste se ga ravnokar
lotili.
Gradivo, ki je pred vami, naj vam pomaga pri odkrivanju pogleda na dogajanje, ki ustvarja
dodano vrednost naše družbe. Prepričana sem, da boste potem lažje razumeli delovanje
poslovnih procesov. Spoznali boste, kako nastajajo nove vsebine, izdelki, storitve in tudi sami
dodali kamenček v mozaik celote.
Realni svet ne dopušča, da bi iz nič naredili nekaj. In prav je tako. Za dosežke se je potrebno
potruditi, sicer se jih ne bi mogli veseliti. Postavite si cilje. Začrtajte si pot in glejte na izzive s
svetle plati, poglejte na zadevo z vrha, da boste videli celoto. Potem pa se podajte na pot in ne
omagajte. Sanje so dovoljene. In kdor ne sanja, sanje ne more dosanjati.

Tatjana Kosi
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V literaturi boste našli ikone, ki vas bodo usmerjale pri poglabljanju in reševanju nalog.
Pomen teorije si najlažje zapomnimo na praktičnih primerih, zato teoretičnim izhodiščem
sledijo primeri iz prakse. Večina primerov izhaja iz vam znanih situacij, ne glede na modul, ki
ste ga izbrali. Praktični primeri so izhodišče za prenos znanja v realno okolje, ki je ali šele bo
vaše bodoče delovno področje.
Naloge, ki jih bomo reševali skupaj ali v manjših skupinah, so namenjene za ugotavljanje
vaših, na novo pridobljenih kompetenc. V praksi ni nič dokončno, zato ima lahko vsak primer
več rešitev. V okviru predavanj in vaj bomo skupaj reševali primere iz prakse in iskali
najboljše rešitve.

Ikona ponazarja primere iz prakse. Praktični primeri vam bodo
v pomoč pri razumevanju in spoznavanju novih kompetenc. Tako
boste najlažje ugotovili, kako novo pridobljeno znanje uporabiti
v praksi.

Z reševanjem posameznih nalog boste teoretično znanje
preizkusili v praktičnih nalogah. Včasih je opisan primer, ki ga
je potrebno razložiti, drugič je potrebno najti ustrezno rešitev,
tretjič je primer potrebno preučiti in uporabiti znanje iz prakse.
V nekaterih primerih so dana še navodila, da pobrskate po
spletu in poiščete dodatne informacije.

Posebej so označeni povzetki posameznih poglavij.

Na koncu vsakega poglavja so vprašanja, namenjena
preverjanju znanja.
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1

UVOD V POSLOVNE PROCESE

Ste se že vprašali, zakaj je eno podjetje lahko tako uspešno in drugo neuspešno. Obe
podjetji imata podobno dejavnost, vseeno je prvo podjetje uveljavljeno in uspešno,
drugo je neznano in neuspešno.
Da bi dobili odgovor na zgornje vprašanje, si pomagajmo z razlago naslednjih primerov.
Primerjajmo oddajanje počitniških apartmajev v različnih delih Slovenije (npr.
Prekmurje – Banovci in Kras – Pliskavica) ali primerjajmo izbrano transportno
podjetje z drugim transportnim podjetjem. Lahko se domislite drugih ponudnikov
storitev ali izdelkov, ki so vam bliže ali ste celo sami del njihove zgodbe. Primerjajte
šolo, ki jo obiskujete s konkurenčno šolo in poiščite razlike.
Naj bodo uvodna razmišljanja uvod v poslovne procese. Če primerjamo prvi gornji
primer, se moramo poglobiti v to, kaj ponuja prva in kaj druga destinacija, v čem je
posebnost prve in druge ponudbe. V Banovcih je najbolj znana Sončna hiša, ki ponuja
apartmaje z veliko udobja in posebnih doživetij. Kaj več o tej ponudbi si oglejte na
strani http://www.soncna-hisa.si/. Pliskavica je manjša vas, turistični kraj, ki je znan po
mladinskem hotelu. Za primer turističnega apartmaja si poglejte stran
http://freeweb.siol.net/bdurcik/index.html, za dodatne informacije si je dobro prebrati
tudi kakšen blog in pogledati forume. Naključno izbran blog, ki opisuje Pliskovico, boste
našli na naslovu http://glavca.blog.siol.net/2008/02/23/kolo-njoki-in-teran/. V čem je
razlika med tema dvema ponudbama apartmajev? Običajni turist bo našel razliko v
ceni, v ponudbi, ureditvi apartmajev, dodatni ponudbi in ciljni publiki.
Nas, kot strokovnjake, organizatorje s področja turizma (v drugih primerih pa z drugih
področij) zanima, kako poteka celoten potek dela z gosti od sprejema turista do odhoda.
Nato se bomo vprašali, kako poteka komunikacija z gosti, od prvega telefonskega klica
do zadnjega pozdrava. Ne nazadnje nas bo zanimalo tržno komuniciranje. Nato se bomo
vprašali o kvaliteti zaposlenih. Kup vprašanj, na katera bomo dobili odgovore, se
nanaša na poslovne procese. Odgovore nanje boste dobili na naslednjih straneh.
1.1

POSLANSTVO, VIZIJA, STRATEGIJA IN CILJI ORGANIZACIJE

Če želi organizacija uspešno poslovati in pričakuje, da se bodo z njo poistovetili tako
zaposleni kot tudi njeni uporabniki, mora imeti izdelano jasno vizijo in seveda tudi strategijo.
Vizija in strategija se morata čim bolj razlikovati od konkurence. Če hočemo doseči, da bodo
vsi zaposleni delovali tako, da bodo čim več prispevali k rezultatom, ki uresničujejo
zastavljene cilje, potem moramo imeti izoblikovano in zapisano še poslanstvo podjetja.
Tako vizija kot strategija ne smeta predstavljati samo črke na papirju, temveč morata biti
uresničljivi. Vanju morajo verjeti vsi zaposleni in morajo usmeriti vse napore v njuno
realizacijo. Le tako bomo uspešni in bomo imeli ideje za uresničevanje potreb naših
uporabnikov, s tem bomo tudi premagovali naše konkurente. Ciljna publika mora biti
natančno opredeljena, da bomo lahko natančno izoblikovali našo ponudbo, naše izdelke ali
storitve.
Kaj je poslanstvo, kaj vizija in kaj strategija podjetja? Poslanstvo nam da odgovor na to, kaj
smo in zakaj obstajamo. Vizija nam odgovori na vprašanje o tem, kaj želimo postati in s
strategijo določimo korake o tem, kaj moramo storiti, da bomo upravičili poslanstvo in
uresničili vizijo. Vedno moramo imeti tudi jasno zastavljene cilje, od strateških do
operativnih. Poslovni procesi se ukvarjajo s koraki posameznih postopkov, ki sestavljajo
4
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strategijo, s katero uresničujemo vizijo in poslanstvo organizacije. Poslovni procesi morajo
biti smiselno razdelani do ravni dela vsakega posameznika pri opravljanju svojih nalog
(Kaplan in Norton, 2001).
Že dolgo podjetja ne osvajajo tržišča s poceni blagom, temveč s ponudbo izdelkov ali storitev,
ki jo prilagajajo potrebam posameznega kupca. Da lahko podjetja svojo ponudbo hitro
spreminjajo in prilagajajo novim trendom, je potrebno spreminjati proizvodnjo oziroma
izdelavo storitev. Če je bilo še sredi devetdesetih let dovolj ponuditi proizvod ali storitev po
najboljši ceni in kakovosti, je danes pomembna distribucijska pot, način oglaševanja, vrsta in
videz embalaže, ekološka naravnanost izdelka in družbena odgovornost podjetja.
»Podjetja naj začnejo plavati ali pa bodo potonila kot kamni v cunamiju,« pravi Fingar
(povzeto po Korošec, 2006, 2). Zato morajo kljubovati svojim tekmecem in jih prehiteti v
razmišljanju. Tehnologija, informacijske rešitve in avtomatizacija so pogoji za uspešno delo
in spreminjanje poslovnih procesov, vendar je najprej potrebno imeti dobro vizijo in strategijo
poslovanja. Vedeti je potrebno, kaj hočemo in kako bomo to izvedli, podpora uspešni izvedbi
pa sta tehnologija in avtomatizacija. »Avtomatizirajte kaos, pa ne boste dobili drugega kot
avtomatizirani kaos,« sta izjavila Hammer in Champy (povzeto po Korošec, 2006, 3).

1.1 Kakšno je poslanstvo šole? Kako se glasita vizija in strategija šole? Poiščite odgovore
na internetni strani. Se strinjate z napisanim? Bi lahko kaj dodali, spremenili? Ste
študentje, kot uporabniki oziroma ciljna skupina potrošnikov, zadovoljni z načinom
dela na šoli? Utemeljite svoje odgovore.
1.2 Predstavljajte si organizacijo, v kateri delate ali ste kdaj delali. Se strinjate s trditvijo,
da bi se za večjo motiviranost zaposlenih moralo vodstvo organizacije zavedati svojih
ciljev in vprašati tudi po osebnih ciljih zaposlenih? Ali je pomembno, da so ti cilji
kompatibilni (združljivi) s cilji organizacije? Kakšni so vaši osebni cilji glede
privatnega življenja, zaposlitve, službe in načrtov za prihodnost? Zapišite vaše
odgovore na papir. Navedite razloge, zakaj jih morate zapisati? Če jih samo izrečete
in hkrati slišite odgovore drugih, jih boste nevede spreminjali zaradi vpliva drugih
izrečenih mnenj.
1.3 Ali imate izdelan svoj lastni karierni načrt? Verjetno ga nekateri imate, drugi še ne.
Upam, da se strinjate z mojo trditvijo, da je karierni načrt potreben. Razmislite o tem,
kaj je potrebno upoštevati, da bo karierni načrt odraz dejanskih razmer, torej bo
realen, in bo prispeval k vašemu zadovoljstvu pri delu, z družino in s svojim
življenjem.
1.4 Ali je dovolj, da zaposleni poznajo samo naloge svojega delovnega področja ali je
morda potrebno poznati tudi prepletanje z nalogami, ki se zgodijo pred in po
opravljenih nalogah? Utemeljite, kako vpliva širše poznavanje poteka poslovnih
procesov v organizaciji na odnos zaposlenih do dela in sodelavcev.
1.5 Poiščite in proučite primere podjetij in poslovnih procesov na spletnih straneh ter
poiščite razloge o tem, zakaj je nekdo zelo uspešen in zakaj je drugi manj uspešen ali
5
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celo neuspešen. Veliko primerov boste našli tudi v dnevnem časopisu in poslovnih
revijah (Finance, Podjetnik, Manager). So razlike očitne takoj ali jih je potrebno iskati
v podrobnostih na osnovi poglobljenih analiz?
1.2

DEFINICIJA POSLOVNEGA PROCESA

Ena izmed definicij poslovnega procesa pravi, da je ta sestavljen iz postopkov in aktivnosti, ki
iz vhodnih elementov ustvarijo predvideni izdelek ali storitev. Poslovni proces sestavlja
zaporedje opravil, ki jih je potrebno izvesti, da je rezultat končni izdelek ali storitev.
Vsak proces ima svoj vhod in izhod, ki predstavljata začetek in konec poslovnega
procesa. Uspešnost procesa se običajno meri s stroški, časom ali kvaliteto. Kot proces se šteje
vsaka aktivnost, ki se izvaja, vendar so potrebne le tiste aktivnosti, ki povečujejo dodano
vrednost končnega izdelka ali storitve (Kovačič, Vukšić, 2005, 29−30).
VHOD

IZHOD
PROCES

Slika 1: Prikaz poslovnega procesa
Vir: Kovačič, Bosilj Vukšić, 2005, 29
Poslovni proces opredeljujemo kot takšno sestavo med seboj logično povezanih izvajalskih in
nadzornih aktivnosti, katerih posledica je proizvod, na primer načrtovani izdelek, opravljena
storitev, izdelan dokument ali sklenjen dogovor. Temeljni poslovni procesi, ki potekajo v
večini podjetij, so nabavljanje, proizvajanje in prodajanje. Ti procesi običajno ne potekajo
samo v eni organizacijski enoti, ampak posamezne aktivnosti izvajajo različni oddelki.
Omogočeno mora biti gladko prehajanje podatkov, informacij in dokumentov med različnimi
oddelki, da pri tem ne prihaja do zastojev.
Proces je mogoče razumeti kot zbir povezanih aktivnosti, ki prevzamejo vložek – input (od
dobaviteljev), ga preoblikujejo in ustvarijo izložek, izid – output (za odjemalce). Poslovni
proces zajema v končni fazi tiste aktivnosti, ki so odločilne za hitro dobavo izdelkov in
storitev potrošnikom in hkrati prispevajo k visoki kakovosti in nizkim stroškom (Dubrovski
2004, 311). Poslovni proces poenostavljeno opišemo kot preoblikovanje vhodov v izhode.
Poslovni proces lahko opredelimo kot povezan nabor dejavnosti in nalog, katerih namen je
vhodnim elementom v procesu dodati za naročnika ali kupca uporabno vrednost na izhodni
strani procesa. Proces ni prepoznaven le po aktivnostih, ki jih opravljajo njegovi izvajalci, pač
pa predvsem po zaporedju dejavnosti in opravil, ki jih je treba izvesti, da bi na izhodni strani
procesa dobili predvidene rezultate. Govorimo o ureditvi procesnih aktivnosti skozi čas in
prostor, z začetkom in koncem ter z jasno zaznanimi vhodi in izhodi.

DOBAVITELJ

vhodi
zahteve

POSLOVNI PROCES

povratna inf.

izhodi
zahteve

povratna inf.

Slika 2: Model poslovnega procesa
Vir: Lastni
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Za razumevanje poslovnega procesa in vseh njegovih sestavnih delov moramo opredeliti
pripadajočo terminologijo (Kladnik, 2006, 18):
Odjemalci: to so kupci, stranke, komitenti, gostje, obiskovalci, potrošniki, ki prejemajo
izhode, ki so v obliki izdelkov ali storitev. Vsak proizvod ali storitev bo uporaben, če lahko
določimo odjemalca. V nasprotnem primeru, je to pokazatelj, da podjetje proizvaja
neuporaben proizvod, ki se na trgu ne bo prodajal.
Izhodi: izdelki ali storitve, ki se proizvajajo v poslovnem procesu za nekega odjemalca. Ti
odjemalci uporabljajo, potrošijo ali preoblikujejo izhode v svojih poslovnih procesih.
Poslovni proces: naloge, aktivnosti in postopki znotraj poslovnega procesa vhodom dodajajo
vrednost in jih preoblikujejo v izhode z dodano vrednostjo za odjemalce. Preoblikovanje je
lahko fizično, prostorsko, transakcijsko ali informacijsko.
Vhodi: izdelki in storitve, ki se v poslovnem procesu preoblikujejo v izhode. Vhode
zagotavljajo dobavitelji.
Dobavitelji: posamezniki, ki zagotavljajo vhode v poslovnem procesu.
Zahteve: na eni strani so to pričakovani proizvodi za odjemalce, na drugi strani pa vhodi, ki
jih zagotavljajo dobavitelji.
Povratna informacija: nanaša se na stanje zadovoljstva ali nezadovoljstva odjemalcev z
izhodi.
Med poslovnim procesom in okoljem je vzpostavljena navidezna meja. Poslovni proces je na
začetku omejen z okoljem, ki ga predstavljajo dobavitelji (vhodi v poslovni proces) in na
koncu z odjemalci, ki sprejemajo izhode.
Vsak poslovni proces ima lastnika poslovnega procesa, ki je oseba pooblaščena in
odgovorna za izvajanje in izboljšavo poslovnega procesa. To ni organizacija ali skupina,
temveč posameznik.
V okviru modela poslovnega procesa je treba ločevati predvsem med poslovnimi procesi in
izhodi. Tudi najboljši direktorji včasih zamenjujejo omenjena pojma. Najlažji način, da se
izognemo tej težavi, je uporaba glagola za opis poslovnega procesa in samostalnika za opis
izhoda. Vzemimo kot primer proces izdelave računalnika. Izdelovanje je poslovni proces,
računalnik pa je izhod za odjemalca. Računalnik je otipljiv, lahko ga shranimo in prenašamo
na druge lokacije. Proizvajamo lahko tudi storitve. V primeru pravnega svetovanja je
svetovanje poslovni proces, pravni nasvet pa izhod. Le-ta je neotipljiv in ga ne moremo
shraniti in prenašati (Kladnik, 2006).
Izhode moramo razločevati od vhodov. Vhodi so tisti viri, ki jih preoblikujemo. To so
materiali, informacije in odjemalci. To trditev lahko ponazorimo s primerom gosta, ki pride
na recepcijo hotela. Da ustrežemo njegovim zahtevam, potrebujemo osebje, informacije in
propagandni material. V kolikor ne izpolnimo njegovih zahtev, mu ponudimo drugo storitev
in tako vplivamo tudi na to, da spremeni svoje želje. Druga sestavina vhodov so viri, s
katerimi poteka preoblikovanje. Mednje sodijo pripomočki, predvsem zgradbe in oprema ter
osebje, ki načrtuje, izvaja, vzdržuje in upravlja poslovni proces.
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1.6 Na osnovi shematskega prikaza poslovnega procesa, ki ga prikazuje Slika 1 izberite
turistični storitveni proces in določite vhodne in izhodne elemente.
Obstajajo bistvene razlike med proizvodno in storitveno dejavnostjo. Medtem ko imamo pri
proizvodni dejavnosti na vhodu oprijemljive materiale, ki se skozi transformacijski proces
preoblikovanja spremenijo v izhodne izdelke, imamo pri storitveni dejavnosti opravka z
neoprijemljivimi vhodnimi in izhodnimi elementi. Pri storitveni dejavnosti celoten proces
temelji na ljudeh. Zaposleni imajo različne osebnostne lastnosti, različno reagirajo, so hitri ali
počasni. Njihovo obnašanje je nepredvidljivo, zato ni mogoče vsega strogo predpisati. Proces
se sicer odvija po določenih pravilih in v naprej predpisanih postopkih, vendar je vse odvisno
od osebe kot kupca in osebe kot ponudnika storitve. Najpogostejši problem pri storitvah je
časovna komponenta. Stranke so rade postrežene takoj in pri tem želijo imeti tudi osebno
obravnavo. Cilj storitvenega podjetja je vsekakor čim prej ustreči stranki in se prilagoditi
njenim individualnim potrebam, kar pa je velikokrat težje izvedljivo. V storitvenih
dejavnostih, kjer je močna konkurenca, želimo izkoristiti predvsem prednosti v osebni
obravnavi in individualnem prilagajanju ponudbe posameznikom.

1.7 Izberite proizvodno in storitveno podjetje. Primerjajte končne izdelke in storitve enega
in drugega podjetja ter povejte, na katere pogoje lahko vpliva proizvodno in na katere
storitveno podjetje, da zadovolji kupca.
1.8 Zagotovo koristite storitve pošte in banke. Kako ste zadovoljni s storitvijo ene in druge
institucije? Primerjajte zadovoljstvo s storitvijo na pošti in storitvijo na banki. Kako bi
primerjali storitve med bankami? Zakaj ste komitent določene banke in ne postanete
komitent druge banke? Ali imate možnost izbire pri pošti?
1.9 V mestu je več knjižnic. Kaj bi lahko bila prednost posamezne knjižnice, da bi se po
ponudbi ločila od ponudbe ostalih knjižnic? Opredelite razlike oziroma prednosti pri
lastnikih turističnih apartmajev, s katerimi obdržijo in pridobijo nove stranke.
1.3

POMEN POZNAVANJA POSLOVNIH PROCESOV

Vsak poslovni proces, ne glede na to, ali gre za proizvodno ali storitveno dejavnost, lahko od
začetka, ko dejavnost produkcije začnemo in do konca, ko izdelek prodamo kupcu, opišemo v
nekaj korakih. S tem dobimo pregled nad celotnim poslovanjem podjetja.
Pri poslovnem procesu ne gre za nič drugega kot za potek aktivnosti, ki si sledijo po nekih
pravilih določenega postopka. Te se nanašajo na izdelavo storitev ali izdelkov, na njegovo
distribucijo ali na nabavo resursov, potrebnih za našo dejavnost. Pri tem lahko nastanejo še
različne druge aktivnosti katerega koli procesa pri nastajanju izdelkov ali storitev.
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Poglejmo naslednji primer. Nadrejeni nas je določil, da izberemo turistično
agencijo, s katero bomo organizirali nagradni izlet za sodelavce. Postavimo se
v vlogo iskalca turistične agencije. Vemo, kaj želimo, kam hočemo, koliko
denarja imamo na voljo in kakšne so naše zahteve. Imamo vse potrebne
informacije, saj je cilj jasno opredeljen.
Lotimo se izbire oziroma iskanja turistične agencije. Če to delamo prvič in
samo enkrat, se bomo naloge verjetno lotili spontano, po lastnem občutku. Če
imamo s tovrstno nalogo že izkušnje, se bomo naloge lotili organizirano
oziroma po določenem postopku. Zavedamo se, da moramo imeti vsaj tri
ponudbe, da bomo lahko izbrali najugodnejšega ponudnika. Vključili bomo
agencijo, s katero smo že potovali. Poiskali bomo še eno agencijo v našem
okolju in za primerjavo izbrali še agencijo iz širšega okolja po spletu. Nato
bomo tri izbrane ponudbe primerjali med seboj in se odločili za eno. Določiti
moramo tudi kriterije, ki nam bodo pomagali, da se bomo pravilno odločili in
izbrali najboljšo, torej najugodnejšo agencijo.
Namen izbranega primera je, da se zavedamo, da obstaja določen postopek, ki
ga moramo upoštevati. Le tako bomo najbolj racionalno, v najkrajšem času, z
najboljšim rezultatom, po najboljši ceni, realizirali našo nalogo in dosegli cilj.
Namen uporabe poznavanja poslovnega procesa v zgornjem primeru je, da
vemo, kako poteka postopek izbire turistične agencije.
To je bil primer iskanja primerne turistične agencije. Sedaj pa sledi
nadaljevanje, ki zahteva, da preverimo, ali je naša odločitev pravilna. Izbrana
najugodnejša potovalna agencija še ne zagotavlja, da bo dejansko zadostila
vsem našim pričakovanjem, zahtevam in cilju. Kako bi se lotili preverjanja
pravilne odločitve glede izbire ponudnika? Ali nam tudi tukaj pomagajo
izkušnje iz poznavanja poslovnih procesov?
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1.10 Izbrali in odločili ste se za agencijo, ki ima prijazno in obetajočo ponudbo na spletni
strani. Cena je nizka, ponudba ustreza našim zahtevam, saj zagotavlja kvaliteten
prevoz, vrhunske hotele, pa tudi predlagan program ogledov je odličen. Na samem
potovanju se izkaže, da vodič, ki je tudi lastnik agencije, ne ve niti to, da eden od
hotelov nima restavracije. Kako bi se lahko zavarovali pred podobnimi, neljubimi
izkušnjami? Bi pogledali na forum, pregledali reference ali obstajajo še druge
možnosti? Kakšen je postopek, da preverimo kvaliteto ponudnika storitev ali izdelka?
Ali ga lahko zapišete v nekaj korakih?
1.4

POSLOVNI PROCES, DELOVNE FAZE IN DELOVNE OPERACIJE

Vsak izdelek ali storitev nastane v določenem poslovnem procesu, ki je sestavljen iz množice
delovnih faz, le-te pa iz posameznih delovnih operacij. Cilj poslovnega procesa je, da iz
vhodnih surovin izdelamo končni izdelek ali nastane storitev, ki jo prodamo, zaračunamo in
prejmemo plačilo. Velikokrat se poslovni proces ne obravnava v celoti od začetka do
zaključka. Zavedati se moramo, da poslovni proces ni zaključen, ko blago prodamo, temveč
šele takrat, ko prejmemo plačilo.

1.11 Opišite poslovne procese v turističnem informacijskem centru (TIC). Nato izberite
eno izmed storitev in jo opišite od sprejema stranke, pogovora o željah stranke,
potrditve naročila, izdelave računa in sprejema plačila. Razdelite to storitev na
delovne faze in te na delovne operacije. Opis na kratko tudi zapišite.
1.12 Opišite primer poslovnega procesa v hotelski recepciji. Poslovni proces razdelite na
delovne faze in delovne operacije.
1.13 Utemeljite naslednja dva primera.
1. Ali je poslovni proces podjetja, ki se ukvarja s proizvodnjo kuhinj zaključen, ko
so izdelane kuhinje v lastnem skladišču?
2. Ali je zaključen poslovni proces tovarne avtomobilov, ko je polovica izdelanih
avtomobilov iz proizvodne hale odpeljanih v njen avtomobilski salon in polovica
v trgovine pooblaščenih prodajalcev?
1.5

STANDARDIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV

Poslovni procesi se morajo odvijati po v naprej določenih pravilih. Zato je potrebno imeti
napisane organizacijske predpise ali navodila in pravilnike. Pri izvajanju poslovnih procesov
se pogosto srečujemo z neenotnostjo potekanja delovnih procesov, podvajanjem del in
izgubljanjem časa, ki je v enakih ali podobnih primerih različno. Razlogi so različni, razlog je
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lahko čakanje na povratne informacije od drugih zaposlenih, pa tudi ročno zbiranje podatkov
ali dopolnjevanje evidenc zaradi specifičnih potreb nadrejenih.

V nadaljevanju so opisani primeri, ko se enakih (poslovne situacije so si podobne)
primerov lotimo na različne načine, zato izgubljamo čas in tudi motivacijo za dobro
opravljeno delo.
1. primer govori o načinu sprejema in reševanja pritožb: Na pritožbe strank se v
hotelu različno odzivajo. V nekaterih primerih je potrebna pisna pritožba, drugje je
dovolj ustna pritožba. Pisno reklamacijo včasih obravnava posebna komisija, v
drugem primeru o tem odloča vodja recepcije.
2. primer govori o izgubi časa: V primeru naročanja blaga je postopek nedorečen in v
nekaterih primerih (odvisno od dobavitelja, vrednosti nabave, vrste blaga) je pred
potrditvijo naročila potrebno čakati na podpis naročilnice nadrejenega. Zamude lahko
nastanejo tudi zaradi čakanja na odobritev prejetega računa ali se čaka na potrditev
odločitve za predlaganega dobavitelja. Če odgovorni ne zaupa strokovnim odločitvam
sodelavcev, je potrebno izdelati še več variant (predložene so že bile tri). Tako se
izgublja dragoceni čas in se delo opravi zadnji trenutek. Če je potrebno še dodatno
utemeljevanje in pridobivanje dodatnih referenc, porabimo energijo za tista dela, ki ne
prinašajo nove dodane vrednosti.
3. primer ponazarja nedorečen postopek dela: Pri delu se pojavljajo različni načini
zbiranja in obdelave podatkov. Uporabljajo se različni obrazci in programi. Podatki
se vedno na novo vpisujejo, dodajajo se posebnosti, obdelave so avtomatske in ročne.
Ne glede na to, ali želimo poslovni proces poenostaviti ali ne, nas konkurenca sili, da
postopke čim bolj poenotimo, standardiziramo in racionaliziramo. Ne smemo se ukvarjati
sami s seboj temveč z izdelki, s kupci in z razvojem dejavnosti. Vsi zgoraj opisani primeri
zahtevajo, da se najprej soočimo z načinom pristopa k določeni nalogi, namesto da bi jo čim
prej realizirali po znanem postopku in se osredotočili na iskanje načina zadovoljitve potreb
stranke oziroma na cilj, ki ga moramo doseči.
Zaradi množice podatkov, potrebnih vhodnih in zahtevanih izhodnih informacij, prepletajočih
se postopkov, si dela ne moremo zamišljati brez uporabe informacijske tehnologije, ki vodi k
avtomatizaciji in optimizaciji poslovanja oziroma izvajanja poslovnih procesov. Avtorja
Kovačič in Bosilj Vukšić pravita: »Avtomatizacija obstoječih procesov vpliva na učinkovitost
njihovega izvajanja. Informatizacija, ki ima vpliv na uspešnost poslovanja podjetja, omogoča
in pogojuje organizacijske in druge spremembe in drugačen način dela.« Vsaka nadaljnja
prenova poslovnega procesa je lažja, preglednejša, racionalnejša (Kovačič, Vukšić 2005, 14).
Če želimo vnesti spremembe v poslovanje, uvedemo poleg klasičnega oglaševanja obveščanje
preko spleta ali spremenimo določen izdelek oziroma storitev. Tako lahko uvedemo namesto
osebnega sprejema dokumentov in prtljage stranke elektronsko »čekiranje« gostov na
letališčih. Zaradi teh sprememb moramo spremeniti poslovni proces. Mnogokrat smo
prepričani, da sprememba vpliva samo na eno delovno operacijo, mogoče se spremenita ena
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ali dve delovni fazi, predhodna faza in naslednja faza. Ne pomislimo pa na dejstvo, da ima
sprememba širši vpliv, saj vpliva na celoten delovni proces. Vpliv ima tudi na zunanje
dejavnike, na navade kupcev, na naše dobavitelje, na trg delovne sile, na sodelovanje z
zunanjimi institucijami. V 21. stoletju igra pomembno vlogo razvitost elektronskega
poslovanja in njegovo vključevanje v naše poslovne procese.

1.14 Razmislite in pripravite načrt dela tako, da boste poleg klasičnih predavanj v
predavalnicah organizirali študij na daljavo. Vključite tudi možnost opravljanja
izpitov na daljavo. Predstavite alternativno možnost opravljanja izpitov s sprotnim
delom v okviru vaj.
1.15 Na recepciji večino sob rezervirajo agencije, delno pa tudi gostje osebno. Pripravite
spremembo dela na recepciji z vključitvijo rezervacije preko elektronske prijave.
1.16 Na Kitajskem doslej niso poznali čokolade. Mlade spodbujajo, da bi tako kot
Evropejci uživali v čokoladi in prvi uspehi so že tu. Tržišče je veliko in zato izredno
zanimivo. Kdo bo prvi, ki bo ponudbo čokolade prilagodil zahtevam tamkajšnjih
potrošnikov? Kdo si bo upal in jo zapakiral v nam morda nemogočo embalažo ter jo
predstavil na nam nemogoč način oglaševanja? Tisti, ki se bo prvi spustil v boj za
osvojitev tega velikega, potencialnega tržišča, bo žel velik uspeh. (POP TV, 24 ur, 9.
1. 2010) Izdelajte predlog sprememb za prodajo čokolade za Kitajsko. Članek na
http://www.china.org.cn/business/2008-09/16/content_16461850.htm (25. 2. 2010)
govori o tem, da Evropejci pojemo po 10 kilogramov čokolade na leto, Kitajci, ki
čokolado poznajo od leta 1980 dalje, pojedo le 100 gramov. Ko zanimivost navajajo,
da tudi Japonci in Korejci pojedo v povprečju le okoli 2 kilograma čokolade na leto.

POVZETEK POGLAVJA
Poslovni procesi so procesi, v katerih nastajajo izdelki ali storitve. Kot proces razumemo
vsako aktivnost, ki se dogaja v podjetju in je povezana z nastajanjem izdelka ali storitve.
Potrebne so samo tiste aktivnosti, ki doprinesejo k uspešni prodaji končnega izdelka ali
storitve. Uspeh poslovanja merimo z uspešnostjo prodaje izdelkov ali storitev, ki
nastajajo v poslovnem procesu.
Če hočemo poslovni proces pravilno zastaviti, moramo izhajati iz poslanstva podjetja in
vizije podjetja. Pravilno je potrebno postaviti cilje, da bomo lahko vse aktivnosti
usmerili v doseganje ciljev.
Vsak izdelek ali storitev nastane v določenem poslovnem procesu, ki je sestavljen iz
množice delovnih faz, te pa iz posameznih delovnih operacij. Cilj poslovnega procesa je,
da iz vhodnih surovin izdelamo končni izdelek ali nastane storitev, ki jo prodamo,
zaračunamo in prejmemo plačilo.
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Vsak poslovni proces, ne glede na to, ali gre za proizvodno ali storitveno dejavnost,
lahko od začetka, ko dejavnost produkcije začnemo in do konca, ko izdelek prodamo
kupcu, opišemo v nekaj korakih. S tem dobimo pregled nad celotnim poslovanjem
podjetja.
Ne glede na to, ali želimo poslovni proces poenostaviti ali ne, nas konkurenca sili, da
postopke čim bolj poenotimo, standardiziramo in racionaliziramo. Ne smemo se
ukvarjati sami s seboj, temveč z izdelki, s kupci in z razvojem dejavnosti.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1. Kaj je poslanstvo, kaj vizija in kaj strategija podjetja?
2. Utemeljite naslednjo trditev: Tehnologija, informacijske rešitve in avtomatizacija so pogoj
za uspešno delo in spreminjanje poslovnih procesov, vendar je najprej potrebno imeti
dobro vizijo in strategijo poslovanja.
3. Kaj je poslovni proces in kaj je značilno zanj?
4. Razložite na primeru naslednje pojme: poslovni proces, delovne faze, delovne operacije.
5. Primerjajte proizvodno in storitveno dejavnost in razložite posebnosti.
6. Predstavite poslovni proces za proizvodno in storitveno dejavnost z upoštevanjem vhoda,
procesa in izhoda.
7. Kaj je najpogostejši problem pri storitvenih dejavnostih, ki je pomemben tako za
uporabnike kot tudi za oblikovalce storitev?
8. Kako razumete dejstvo, da je standardizacija pogoj za uspešen potek poslovnega procesa?
9. Zakaj je potrebna standardizacija postopkov in kaj pomeni, če postopki niso
standardizirani? Utemeljite odgovor na praktičnem primeru.
10. Ugotovite, ali je postopek prijave na izpit standardiziran postopek in svojo ugotovitev
utemeljite?
11. Na primeru razložite, kaj pomeni racionalizacija poslovanja?
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2

ORGANIZIRANOST PODJETJA

Verjetno ste že doživeli, da so vas pošiljali od vrat do vrat, če ste želeli urediti določeno
zadevo. Recimo, da ste želeli iz upravičenih razlogov dobiti povrnjen denar za že
plačano rezervacijo sobe v zdravilišču. Rezervacijo ste opravili osebno na recepciji
zdravilišča. Oseba, pri kateri ste opravili rezervacijo, vas je poslala v marketing, kjer se
ukvarjajo s tovrstnimi pritožbami. Iz tega oddelka so vas poslali v računovodstvo, ker
ste račun že plačali in se morate dogovoriti o tem, kako boste dobili povrnjen denar.
Odpravite se v računovodstvo, kjer vas sprašujejo o tem, kako to, da so vas poslali k
njim. Odločili ste se, da sami ne greste nikamor več, zato se začnejo telefonski pogovori
med zaposlenimi, vi pa medtem odgovarjate na vprašanja.
Verjetno bi bili bolj zadovoljni s situacijo, v kateri bi reklamacijo razložili le eni osebi,
ki bi zadevo uredila znotraj podjetja. Ne glede na razplet dogodka in rešitev reklamacije
bi se verjetno v prvem primeru jezili zaradi nespoštljivega ravnanja z vami, v drugem
primeru pa bi bili mnenja, da so se za vas potrudili.
Kako ste prišli do odgovora na reklamacijo, je odvisno od organiziranosti dela. V prvem
primeru je organizacija dela funkcijska po oddelkih, zato morate iz oddelka v oddelek, v
drugem primeru pa procesna in oblikovana po meri stranke. V prvem primeru se
organizacija ravna po zaposlenih, kjer vsak opravlja svoje delo, v drugem primeru pa
delo poteka glede na stranko, saj ni pomembno dejstvo, ali se delo opravlja v tem ali
drugem oddelku, saj se s stranko ves čas ukvarja samo ena oseba.
Doslej ste spoznali, kaj je poslovni proces, v nadaljevanju boste spoznali, kako je
poslovni proces vpet v samo organizacijo. Ali je poslovni proces po nekih pravilih
umetno »postavljena organizacija dela« ali je naravna organiziranost dela glede na
potek dela, v katerem nastane izdelek ali storitev?
Podjetja so različno organizirana. Organizacija dela je odvisna od velikosti podjetja,
števila zaposlenih, zahtevnosti proizvodnje in od tega, ali ima podjetje vse procese
organizirane znotraj podjetja ali ima za določene procese zunanje izvajalce.
S poglavjem o organiziranosti podjetja boste ločili klasično organiziranost od procesne
organiziranosti in tudi utemeljili razlike procesne organiziranosti od klasične
organiziranosti dela po posameznih organizacijskih enotah.
2.1

FUNKCIJSKA IN PROCESNA ORGANIZIRANOST PODJETJA

Aktivnosti znotraj podjetja potekajo bolj ali manj organizirano. Organizacije z več
zaposlenimi zato jasno razmejijo naloge in odgovornosti med zaposlene. Ločimo funkcijsko
(klasično) in procesno organiziranost podjetja.
Funkcijska ali klasična organizacijska struktura združuje delovne naloge na osnovi
strokovno sorodnih opravil v organizacijske enote, ki se običajno delijo na hierarhične
nivoje od sektorjev, služb do oddelkov. Poimenovanje organizacijskih enot je lahko tudi
drugačno, organizacija se sama odloči za organizacijske nivoje, njihove medsebojne povezave
in njihovo poimenovanje.
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Prednost funkcijske organiziranosti je v specializaciji in koncentraciji znanja znotraj
organizacijskih enot. Negativna stran funkcijske organizacije je nepovezanost organizacijskih
enot med seboj in razvijanje vsake organizacijske enote ločeno od potreb podjetja kot celote.
Pri nalogah, kjer je potrebno znanje in sodelovanje več organizacijskih enot, je potrebno
veliko usklajevanja, kar zahteva tudi veliko časa in stroškov. Predvsem je problem v
komunikaciji in prenosu informacij iz ene organizacijske enote v drugo. Pogosto se
uporabljajo tudi različni načini dela in različni obrazci. Veliko časa se porabi za
pojasnjevanje, podpisovanje, preverjanje, kontroliranje in usklajevanje. Ni pregleda nad
celotnim poslovnim procesom, saj zaposleni poznajo večinoma delo svojega delovnega
področja ali največ svoje najožje organizacijske enote.

VODSTVO

SEKTOR

SEKTOR

SEKTOR

SLUŽBA

SLUŽBA

SLUŽBA

ODDELEK

Izmena

Slika 3: Organigram funkcijske organiziranosti
Vir: Lasten
Procesna organiziranost se ne nanaša na aktivnosti v posamezni organizacijski enoti
(sektorji, službe, oddelki), temveč spremlja izdelavo izdelka ali opravljanje storitev vse od
začetka do konca izdelave. Predstavlja aktivnosti ne glede na to, kje se izvajajo. Pomembno
je, ali so vezane na določen izdelek oziroma storitev.
V procesni organizaciji so v ospredju horizontalne ali vzporedne povezave med poslovnimi
aktivnostmi. Ni toliko pomembna anatomska zgradba organizacije, pač pa kvaliteta izvajanja
procesov znotraj nje. Procesna organizacijska oblika ima praviloma samo tri nivoje: vrhnjega
vodjo (generalni menedžer), vodje procesov in time znotraj procesov. V funkcijski
organiziranosti so pomembnejše navpične ali vertikalne povezave med posameznimi oddelki,
komunikacija med oddelki pa je slaba.
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Slika 4: Procesni vidik organizacije
Vir: Križman, Novak, 2002, 17
Razlaga zgornje slike: Prednost procesne organizacije pred klasično je v naravnanosti k večji
učinkovitosti in uspešnosti poslovanja. Doseže se večja učinkovitost ob nižjih stroških.
Poslovanje je naravnano h kupcu in lastnikom organizacije. Takšna organizacija se hitreje
odziva in prilagaja spremembam. Procesna organiziranost pa lahko daje rezultate le ob
ustreznem načrtovanju in obvladovanju poslovnih procesov ter kakovostni informacijski
podpori tem procesom. Procesna organiziranost vso odgovornost prenaša na vodstvo
poslovnega procesa. Zaposleni so med seboj bolj povezani in čutijo večjo odgovornost do
končnega rezultata.
Procesna organiziranost je transfunkcijska, kar pomeni, da ji pri izdelavi določenega
proizvoda potrebna določena kontinuiteta vključevanja poslovnih funkcij, ne glede na to, ali
so zato organizirane posebne službe ali ne. Proces poteka skozi različne funkcije in različne
oddelke. Končna učinkovitost celotnega procesa je odvisna od vsakega oddelka in vsakega
posameznika, ki opravlja kakršno koli nalogo v tem procesu.
Poslovni procesi potekajo z vključevanjem več funkcij. Pri priskrbi ustreznih virov so
vključene kadrovska, marketinška, nabavna, logistična, informacijska in finančna funkcija.
Procesi potekajo v funkciji zadovoljitve kupcev s primernim izdelkom ali storitvijo in v
funkciji zadovoljitve lastnikov organizacije s čim večjim ustvarjenim dobičkom. Tukaj gre za
vključevanje različnih funkcij, tako menedžerske, proizvodne, razvojno-raziskovalne,
prodajne, logistične, finančne funkcije in drugih funkcij.
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To lahko ponazorimo s primerom. Imamo agencijo za posredovanje pri
nepremičninah. Za potek posla moramo najprej najti nepremičnine (zemljišča ali hiše,
stanovanja, vikende itd.) za prodajo. Ustvariti moramo povpraševanje in najti kupce,
da jim nepremičnine prodamo. Organizacijsko imamo zaposlene ločene po
posameznih oddelkih oziroma organizacijskih enotah. Organiziranost dela je
funkcijska oziroma klasična. Tako imamo komercialne referente zaposlene v
komerciali. Imenujemo jih lahko tudi drugače, tako na primer, osebni svetovalci,
komercialiste I, II, pravniki v pravni službi in strokovni delavci v finančni službi.
Če želimo skleniti posel, moramo združiti delo od komerciale, preko pravnikov do
finančne službe. Ne da bi se kupec zavedal, da posel obsega več področij, je z njim v
stiku ena oseba, ki sicer glede na zapletenost povabi na razgovor tudi druge
strokovnjake, a za stranko je pomembno, da se vedno poveže z eno in isto osebo, ki
pelje posel preko vseh faz (komerciala: dogovarjanje, pogajanje za ceno, pravna
služba: sklenitev posla in podpis pogodbe, finančna služba: ureditev financiranja
oziroma plačila).
Pri procesni organiziranosti dela nimamo posameznih organizacijskih enot, temveč
vodje procesov in vodje timov znotraj procesov. Če posel nepremičninske agencije
poenostavimo, ločimo proces nabave nepremičnin in proces prodaje nepremičnin. V
okviru prvega procesa nabave je imenovan tim, ki je med seboj tesno povezan,
soodvisen in skupaj odgovoren za rezultat, kar je tudi značilnost tima. Vodja procesa
je koordinator dela, motivator, spodbujevalec novih idej in usklajevalec z generalnim
menedžerjem. Vodji obeh poslovnih procesov sodelujeta skupaj z vrhnjim vodjem,
generalnim menedžerjem. Operativno delo poteka znotraj tima, naloge so razdeljene,
nosilci nalog se zavedajo odvisnosti drug od drugega.
Pri klasični organizacijski strukturi se zaposleni običajno ne ozirajo na to, kaj njihovo
delo pomeni za drug oddelek, bolj so pozorni na delo znotraj oddelka. Pri procesni
organiziranosti pa je tolikšna povezanost med nosilci nalog, da se zavedajo vpliva
njihovega dela na nadaljnje delo ter na dejstvo, da je končni uspeh rezultat
prizadevanja vseh vpletenih.

2.1 Zamislite si določeno organizacijo, ki se ukvarja s skladiščenja blaga. Postavite
funkcijsko in procesno organiziranost. Pri funkcijski organiziranosti narišite ustrezen
organigram, pri procesni organiziranosti pa določite procese in time znotraj procesov.
Izmislite si določen poslovni proces znotraj organizacije ter opišite delovne faze in
delovne aktivnosti glede na eno in drugo organizacijo. Določite prednosti ene in druge
oblike organiziranosti dela.
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2.1.1 Primerjava dela med funkcijsko in procesno osredotočeno organizacijo
Medtem ko smo pri prejšnji točki opisovali primerjavo med eno in drugo obliko
organiziranosti podjetja, nas zanima tudi razlika v samem delu med eno in drugo obliko
organiziranosti podjetja.
Tabela 1: Razlike med delom v funkcijskem in procesno organiziranem podjetju

Poslovni izid
Organizacijska enota
Opis dela
Osredotočenost
Temelj
nadomestila
nagrajevanje, plačilo
Vloga menedžmenta
Ključna oseba
Poslovna kultura

Funkcijsko podjetje
Poslovna funkcija
Oddelek
Ozko določen
Nadrejeni
– Aktivnost
Nadzor
Direktor poslovne funkcije
Konfliktno naravnan

Procesno podjetje
Poslovni proces
Delovna skupina
Širok
Stranka
Rezultat
Mentorstvo
Lastnik (skrbnik) procesa
sodelovanje

Vir: Kovačič in Vukšić, 2005, 38
Iz tabele je razvidno, da v procesni organiziranosti podjetja vpliva na poslovni izid poslovni
proces in ne odvisnost od poslovne funkcije. V klasični organizaciji ima večji vpliv direktor,
medtem ko lahko ima pri procesni organiziranosti večjo vlogo raziskovalec. Delovne enote se
spremenijo iz funkcijskih oddelkov v procesne skupine, dela se iz ozko specializiranih
spremenijo v raznolike naloge. Spremenijo se vrednote, saj se ne dela za nadrejenega, temveč
za kupca. Nagrajevanje in plačilo se usmeri od dela k rezultatom, saj je bolje manj delati in
doseči boljši rezultat. Nadrejeni spremenijo vlogo iz nadzorne v sodelovalno oziroma
mentorsko. Ključna oseba ni direktor, ki je enako zaposlena oseba z določenimi nalogami kot
ostali zaposleni, temveč lastnik organizacije, saj v poslovni kulturi pomembnost zaposlenih ni
odvisna od hierarhičnega položaja, saj je odvisna od prispevka k rezultatom. Notranja kultura
naj bi bila na višjem nivoju, saj medsebojno sodelovanje povzroča manj konfliktnih situacij.
Zanimiva je še primerjava med funkcionalno in procesno organizacijo. Iz te primerjave je
razvidno, da so pri funkcionalni oziroma klasični organizaciji razmejene naloge in
odgovornosti glede na organizacijski nivo, pri procesni organizaciji pa so naloge in
odgovornosti vezane na vlogo v celotnem poslovnem procesu. Pri procesni organiziranosti je
v ospredju izdelek ali storitev, ki se mora opraviti v celoti in v zadovoljstvo kupca ali
naročnika storitve.
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Tabela 2: Primerjava funkcionalno in procesno osredotočene organizacije
FUNKCIONALNA OSREDOTOČNOST
Vloge in odgovornosti so postavljene glede
na funkcionalno področje.
Vodstvo vidi proces le v okviru svojega
poslovnega področja.
Spremembe poslovnih pravil so odvisne od
oddelka informatike.
Predaje dela med vlogami so le nakazane.

PROCESNA OSREDOTOČENOST
Vloge in odgovornosti so postavljene glede
na poslovni proces.
Vodstvo vidi proces v celoti od vhoda do
izhoda.
Poslovna pravila in korake v POP spreminja
odgovorni za poslovni proces.
Predaje dela med vlogami so nedvoumne in
natančno določene.
Kalkulacija stroškov je vezana na funkcijsko Kalkulacija stroškov je vezana na korake v
področje.
procesu.
Analiza tveganja se izvaja na podlagi Analiza tveganja se izvaja s pomočjo
izkušenj in intuicije vodstva ter analiz simulacij na podlagi trenutnih operativnih
podatkov.
razmer.
Vir: Korošec, 2005, 46

2.2 Podjetje je funkcijsko organizirano in se deli na sektorje. Eden od njih je komercialni
sektor, ki se deli na službo nabave, službo prodaje ter službo marketinga. Znotraj
službe nabave je oddelek nabave osnovnih sredstev in oddelek nabave pomožnega
materiala. Narišite organizacijsko shemo za to podjetje in organizacijsko shemo za
poljubno izbrano podjetje. Pomagajte si s spletom in določite organizacijske enote za
podjetje kot celoto.
2.3 Spremenite zgornje podjetje v procesno organizirano podjetje. Določite vodje
procesov in število timov znotraj procesov ter razdelite nosilce nalog v timih.
2.4 V hotel želimo pritegniti posebno ciljno skupino, ki predstavlja višji cenovni razred in
si po napornem delovnem tednu občasno privošči velneško sprostitev. Bivanje v hotelu
popestrimo s posebno ponudbo, imenovano Razvajanje. Gosta v hotelski sobi za
dobrodošlico pričaka sveže sadje ali šopek sezonskih rož ali peneče vino ali poljubno
izbrana kombinacija. Kako se razlikuje poslovni proces posebne ponudbe Razvajanje?
a) Opišite standardno in posebno ponudbo. Navedite spremembe zadolžitev po
delovnih mestih.
b) Za ponudbo Razvajanje izdelajte seznam nalog po organizacijskih enotah. Sami
določite organizacijske nivoje za obliko družinskega hotela. Za primerjavo
izdelajte še procesno organiziranost dela z nalogami, ki bi potekale v timih. Ali je
za hotele družinskega tipa pogostejša funkcijska ali procesna organiziranost?
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POVZETEK POGLAVJA
Ločimo funkcijsko (klasično) organiziranost in procesno organiziranost podjetja.
Funkcijska ali klasična organizacijska struktura združuje delovne naloge na osnovi
strokovno sorodnih opravil v organizacijske enote, ki se običajno delijo na hierarhične
nivoje od sektorjev, služb, do oddelkov.
Procesna organiziranost se ne nanaša na aktivnosti v posamezni organizacijski enoti
(sektorji, službe, oddelki), temveč spremlja izdelavo izdelka ali opravljanje storitev vse
od začetka do konca izdelave. Aktivnosti predstavlja ne glede na to, kje se izvajajo.
Pomembno je, ali so aktivnosti vezane na določen izdelek oziroma storitev. Procesna
organizacijska oblika ima praviloma samo tri nivoje: vrhnjega vodjo, generalnega
menedžerja, vodje procesov in time znotraj procesov.
Pri funkcionalni oziroma klasični organizaciji so razmejene naloge in odgovornosti glede
na organizacijski nivo, pri procesni organizaciji pa so naloge in odgovornosti vezane na
vlogo v celotnem poslovnem procesu.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1. Kateri dve obliki organiziranosti podjetij poznamo in katera oblika je pogostejša?
2. Ali obstaja razlika med veliko in malo organizacijo glede organizacijske oblike
poslovanja?
3. Kaj je značilno za funkcijsko organizirano podjetje? Opišite značilnosti na primeru.
4. Kaj je značilno za procesno organiziranost podjetja? Opišite značilnosti na primeru.
5. Neko večje podjetje vas želi za svetovalca pri organiziranosti poslovanja. Katere podatke
bi potrebovali, da bi se odločili za primerno organiziranost podjetja?
6. Primerjajte obe obliki organiziranosti podjetja in ugotovite prednosti in pomanjkljivosti
ene in druge organizacijske oblike.
7. Razložite trditev, da si pri funkcijski organizaciji zaposleni prizadevajo zadovoljiti
pričakovanja nadrejenega, pri procesni organizaciji pa so vse aktivnosti usmerjene v
kupca.
8. Kakšna je vloga menedžmenta v funkcijski in kakšna v procesni organiziranosti podjetja?
9. V čem je razlika v kalkulaciji stroškov med organizacijo, ki je funkcionalno organizirana
in organizacijo, ki je procesno osredotočena?
10. Ali menite, da so zaposleni bolj motivirani, če so nagrajeni po obsegu opravljenega dela
(obseg aktivnosti) ali po rezultatih opravljenega dela? Utemeljite odgovor na primeru.
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3

POSLOVNI MODEL

Vzemimo za primer podjetje, ki se ukvarja s skladiščenjem in prodajo južnega sadja.
Podjetje ima strategijo, da oskrbuje največje trgovske verige s čim bolj svežim sadjem.
Sklenjene ima dolgoročne pogodbe z dobavitelji iz držav, kjer gojijo južno sadje, delno
pa ga kupuje neposredno na največjih evropskih borzah južnega sadja. V lasti ima
najmodernejše hladilnice in večetažne skladiščne prostore, lastno nabavno mrežo in
lastni vozni park. Kader je visoko motiviran, z vhodno kontrolo prejetega blaga in
izhodno kontrolo izdobavljenega blaga pa zagotavlja tudi najboljšo kvaliteto blaga. Rok
skladiščenja blaga je odvisen od časa zorenja blaga. Podjetje si prizadeva, da uporablja
čim manj umetnih sredstev in aditivov za vzdrževanje čim privlačnejšega videza blaga.
Centralno skladišče je povezano z infrastrukturo zato, da blago potuje do trgovcev
grosistov brez odvečnega pretovarjanja po železnici ali cesti.
Iz zgornjega primera lahko najdemo odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na
poslovanje oziroma na poslovni model.
Doslej smo spoznali, kaj je poslovni proces in kako je lahko podjetje organizirano.
Zanima nas, ali je uspešnost poslovanja odvisna od same organizacije ali je odvisna tudi
od zunanjih vplivov. V tem poglavju boste spoznali, kako vplivajo na uspešnost
poslovanja notranji in zunanji dejavniki.
3.1

POSLOVNI MODEL KOT DINAMIČEN SISTEM POSLOVANJA

Poslovna strategija se uresničuje z načrtovanjem proizvodnje izdelkov ali storitev in
vključevanjem sprememb poslovnega modela. Poslovni model je model delovanja v okolju.
Okolje predstavljajo vsi dejavniki, ki od zunaj vplivajo na sam poslovni proces podjetja. To
so kupci, dobavitelji, podizvajalci, financerji in država s svojimi zakoni. Iz poslovnega
modela mora biti razvidna poslovna strategija, pa tudi merila za merjenje uspešnosti
poslovanja in poslovna pravila, ki zagotavljajo vloge izvajalcev in njihove odgovornosti.
Avtorja Kovačič in Bosilj Vuksić (2005, 21) pravita, da poslovni model daje podjetju
odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na njeno poslovanje:
•
•
•
•
•
•

Zakaj? Strateška izhodišča, motivacija.
Kako? Pravila izvajanja poslovne politike.
Kaj? Organiziranost, model dejstev in podatkov.
Kdo? Izvajalci, njihove vloge in odgovornosti.
Kdaj? Čas, roki.
Kje? Lokacije in povezave.

Po navedbah imenovanih avtorjev (Kovačič in Vuksić, 2005, 22) poslovni model obravnava
osnovne elemente poslovanja, ki se kažejo v opredelitvi kupcev in uporabnikov, oblikovanju
ponudbe izdelkov oziroma storitev, zasnovi procesnega in finančnega modela, v trženju in
razvoju blagovne znamke, organizaciji nabavnih, prodajnih in distribucijskih kanalov, v
upravljanju z viri in strategiji poslovnega povezovanja.
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Zgoraj ste prebrali, kaj govori teorija. V poslovnem dnevniku Finance lahko redno
beremo aktualne teme o poslovnih procesih v konkretnih organizacijah. V eni od
številk (Finance, str. 20, 30. 3. 2010, št. 61/3211) govorijo o tem, kaj mora vsebovati
poslovni model. Naštevajo, da bi vsak poslovni model moral vsebovati šest osnovnih
komponent:
1. Uporabnost izdelka ali storitve: Za vsak inovativen izdelek ali storitev je treba
opredeliti, katero željo stranke izpolnjujejo oziroma katero njeno težavo rešujejo. Nato
je treba vedeti, kako to strankino potrebo zadovoljujejo in koliko. S tem pridemo do
uporabne vrednosti tega, kar ponujamo.
2. Ciljna skupina: Opredelitev ciljne skupine kupcev ali strank, na katere ciljamo.
Različne skupine strank imajo različne potrebe. Potencial inovacije se pogosto sprosti
šele takrat, ko ciljamo na pravo skupino kupcev.
3. Položaj v verigi dodane vrednosti. Gre za opredelite tega, kje v verigi ustvarjanja
dodane vrednosti je naše podjetje in kako bo iztržilo čim več od tega, kar izdelku ali
storitvi dodaja.
4. Sestava prihodkov: Odgovor na vprašanje, na katerih prihodkovnih mestih se bodo
ustvarjali največji prihodki, kakšna je sestava fiksnih in variabilnih stroškov in kakšni
so pričakovani kratko-, srednje- in dolgoročni donosi.
5. Iskanje sinergije: Opredelitev možnih partnerjev in njihovega deleža v verigi
dodane vrednosti ter iskanje sinergij, ki bi omogočale večjo učinkovitost, zniževanje
stroškov in nižjo ceno ter s tem dostopnost izdelka ali storitve za kupca.
6. Strategija zagotavljanja konkurenčne prednosti: Določitev strategij, s katerimi si
bo podjetje zagotovilo dolgoročno primerjalno prednost glede na konkurenco.

1.
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Vaša naloga je, da opišete poslovni model za izbrano podjetje. Upoštevajte, da
poslovni model daje podjetju odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na njeno celotno
poslovanje. V ta namen morate opredeliti strategijo poslovanja, način izvajanja
poslovne politike in vsebino poslovnih procesov. Opišite podatke in izdelajte navodila
za izvajanje posameznih postopkov in aktivnosti, potrebne vhodne elemente za
doseganje poslovnih ciljev, ki so izhodni elementi ter vloge izvajalcev posameznih
aktivnosti. Vse skupaj mora biti tudi časovno opredeljeno in tudi določeno, kje se
izvaja in kako se podjetje povezuje z okoljem.
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Organizacijo, v kateri se odvija poslovni proces, lahko opišemo tudi kot sistem z vhodom in
izhodom, med njima pa se zgodi transformacija ali preoblikovanje vhodnih elementov v
izhodne elemente. Izhod v obliki končnih izdelkov ali storitev nam mora dati povratno
informacijo, na osnovi katere preverimo, ali je transformacijski proces preoblikovanja,
izdelovanja, posredovanja ali kakor koli imenujemo proces, v katerem nastaja izdelek ali
storitev, zadovoljil naša pričakovanja oziroma pričakovanja kupcev, odjemalcev naših
storitev. Zato pravimo, da je organizacija živ in dinamičen sistem. Odvisen ni samo od
samega sebe, temveč tudi od zunanjega okolja.

Slika 5: Shema odprtega dinamičnega sistema
Vir: Vila v: Mihelič, 2004, 32
V procesu preoblikovanja poteka določeno sosledje delovnih gibov, postopkov in delovnih
operacij. Za pravilno delovanje so potrebni določeni pogoji, ki jih določa razvitost
gospodarstva, izobraženost delovne sile, zahtevnost postopkov in odnos do okolja. Na kratko
jih označimo kot fizikalno in psihosociološko delovanje. V prvo skupino spada vse, kar je
materialno povezano z delovnim procesom in v drugo vse, kar je vezano na ljudi, zaposlene,
trg delovne sile. Procesna organiziranost se širi izven svojih meja in vzpostavlja neposredno
povezavo med dobavitelji, proizvajalci in kupci.

VNESEK

Fizikalno okolje
DELOVNA SREDSTVA
TRANSFORMACIJSKI
PROCES
Psihosociološko okolje
ČLOVEKOVO DELOVANJE

IZNESEK

Slika 6: Okolja transformacijskega procesa
Vir: Nemec, 2005, 18
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2.

3.2

Izberite poljubno podjetje. Določite poslovni proces in vse vhodne elemente, ki so
potrebni za transformacijski proces, v katerem bodo nastali izhodni izdelki ali
storitve. Katera delovna sredstva predstavljajo fizikalno okolje in katera delovna sila
predstavlja psihosociološko okolje? Naštejte in opišite sosledje postopkov v
transformacijskem postopku.

POSLOVNI MODEL MASOVNE IN INDIVIDUALNE PROIZVODNJE

V kolikor je v preteklosti podjetje iskalo uspeh poslovanja v masovni proizvodnji, danes
zmagujejo tisti, ki lahko hitro in učinkovito prilagajajo proizvodnjo kupcem. Prevladuje
pravilo, da hitrejše ribe jedo počasnejše (Kovačič in Vuksić, 2005, 22). Vse bolj odločilno
vlogo ima pametna uporaba spleta in elektronskega poslovanja v oskrbovalni verigi. Na ta
način omogoča nadomeščanje masovne proizvodnje in tako imenovani push proces (blago
potuje preko skladišč, grosistov in maloprodaje do končnih kupcev) z individualno
proizvodnjo oziroma z učinkovitejšim pull procesom (proizvajalec izdela izdelek in ga
neposredno proda preko lastne oskrbovalne verige kupcu). Proizvajalec in prodajalec sta v
tem primeru povezana, tako da lahko proizvajalec neposredno spremlja potrebe in želje
kupcev.
Tabela 3: Razlika med tradicionalnim (push procesom) in e-poslovnim modelom
(pull procesom)
Tradicionalni poslovni model – push
proces
Serijska proizvodnja
Kupec ima majhno izbiro izdelkov
Dobavni časi so dolgi
Netočne dobave
Visoke varnostne zaloge
Stroški celotne oskrbovalne verige so visoki
Push sistem proizvodnje

E-poslovni model – pull proces

Izdelek, prilagojen kupčevim zahtevam
Kupec sodeluje pri ustvarjanju izdelka
Kratek dobavni čas
Velika zanesljivost dobave
Majhen obseg zalog
Stroškovno učinkovita oskrbovalna veriga
Pull sistem proizvodnje izhaja iz kupčevih
zahtev
Razvoj novega izdelka traja zelo dolgo
Znatno skrajšanje razvoja izdelkov
Nezadovoljstvo kupcev, visoki stroški Nižji stroški, zadovoljni kupci
oskrbovalne verige
Vir: Kovačič in Vuksić, 2005, 25

3.
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Opišite primer organizacije, ki ima masovno proizvodnjo in organizacijo, ki ima
individualno proizvodnjo. Katere so prednosti in pomanjkljivosti ene in druge oblike
proizvodnje? Na osnovi katerih meril (kriterijev) se podjetja odločajo za eno in drugo
vrsto proizvodnje?
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3.3

POMEN POSLOVNIH PROCESOV IN VREDNOSTNE VERIGE

Podjetje lahko razdeli svoje dejavnosti na več poslovnih procesov. Poslovni procesi se delijo
na upravljalne in podporne ter operativne procese.
Ključni procesi so dvojni. Razlikujemo tiste, ki so neposredno povezani s kupcem in
podporne procese. Ključni procesi so razvoj izdelkov, proizvodnja, prodaja in servisiranje
izdelkov. Podporni pa so tisti, ki so potrebni, da ključni procesi nemoteno tečejo, predvsem
kadrovanje, nabava materiala, financiranje in vodenje podjetja.

Slika 7: Vrste poslovnih procesov
Vir: Križman in Novak, 2002, 25

Za hotel je upravljalni proces vodenje podjetja. Podporni proces je zaposlovanje
ustreznih kadrov, komercialna služba in služba vzdrževanja. Operativni proces
gostinskega dela podjetja predstavlja kuhinja s pripravo hrane in restavracija s
postrežbo hrane. Operativni proces prenočitvenih zmogljivosti predstavlja dnevno
vzdrževanje sob in dela recepcije. Operativni proces sprostitvenega kompleksa so dela
v bazenu, savni in fitnesu.

4.

Določite upravljalne, podporne in operativne procese za izbrano podjetje.
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Vse aktivnosti v podjetju lahko delimo tudi na osnovi vrednostne verige. Vrednostna veriga
podjetja predstavlja vse aktivnosti, ki se odvijajo v samem podjetju in izven podjetja, od
dobaviteljev do kupcev. Pri vrednostnih verigah gre za zaporedje aktivnosti, ki so namenjene
snovanju in razvijanju, proizvajanju, nudenju in prodajanju, dostavljanju in vzdrževanju
izdelkov ali storitev (Kovačič, Vukšić, 2005, 19).

Slika 8: Vrednostna veriga podjetij
Vir: Korošec, 2006, 16
Aktivnosti notranje vrednostne verige se delijo na temeljne ali primarne in na podporne ali
sekundarne. Temeljne aktivnosti neposredno vplivajo na končni izdelek ali storitev. Ena
izmed glavnih lastnosti primarnih poslovnih procesov je, da dodaja vrednost za kupca.
Podporne aktivnosti posredno vplivajo na končni izdelek, ker zagotavljajo pogoje temeljnim
aktivnostim. Temeljni procesi so procesi nabavljanja (vhodna logistika), procesi proizvajanja
in procesi prodajanja (izhodna logistika, prodaja, trženje, vzdrževanje in poprodajne
aktivnosti). Podporni procesi pa so procesi, ki se nanašajo na financiranje, planiranje,
organiziranje in informatizacijo poslovanja (Kovačič in Vukšić, 2005, 35).

Slika 9: Notranja vrednostna veriga
Vir: Korošec, 2006, str. 15
Poleg notranje vrednostne verige je pomembna tudi zunanja vrednostna veriga, kjer gre za
vertikalno povezana podjetja (dobavitelji, distributerji, oglaševalci). Pogoj za uspešnost
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podjetja, ki je povezano v verigo posameznih podjetij, je učinkovit pretok podatkov in
informacij v verigi (Korošec, 2006, 16). Glede konkurenčnosti je nevarnejša veriga vrednosti
posameznih podjetij, ne posamezno podjetje, zato je izredno pomembna strategija
povezovanja med podjetji.

5.

Izberite si neko podjetje in določite vrednostno verigo, ki se odvija znotraj podjetja
(temeljne in podporne aktivnosti) in zunaj podjetja (dobavitelji).

POVZETEK POGLAVJA
Poslovna strategija se uresničuje z načrtovanjem proizvodnje izdelkov ali storitev in
vključevanjem sprememb poslovnega modela. Poslovni model je model delovanja v
okolju.
V aktivnostih sodelujejo tako notranji kot zunanji izvajalci. Potrebne so samo tiste
aktivnosti, ki doprinesejo k uspešni prodaji končnega izdelka ali storitve.
Poslovni proces je odprt sistem, ki je povezan z okoljem. Je spreminjajoč sistem, ki
zahteva stalne spremembe in prilagajanje, če hočemo obstati na trgu in biti uspešni.
V tržnem gospodarstvu se nadomešča masovna proizvodnja in tako imenovani push
proces z individualno proizvodnjo oziroma z učinkovitejšim pull procesom.
Podjetje lahko razdeli svoje dejavnosti na več poslovnih procesov. Poslovni procesi se
delijo na upravljalne in podporne ter operativne procese.
Vse aktivnosti v podjetju lahko delimo tudi na osnovi vrednostne verige. Vrednostna
veriga podjetja predstavlja vse aktivnosti, ki se odvijajo v samem podjetju in izven
podjetja. Aktivnosti notranje vrednostne verige se delijo na temeljne ali primarne in na
podporne ali sekundarne. Poleg notranje vrednostne verige je pomembna tudi zunanja
vrednostna veriga, kjer gre za vertikalno povezana podjetja.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1. Kaj predstavlja poslovni model?
2. Razložite, kako daje poslovni model, ki predstavlja poslovanje organizacije, odgovore na
vprašanja o tem, zakaj, kako, kaj, kdo, kdaj in kje?
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3. Razložite shemo odprtega dinamičnega sistema in pojme vhod, izhod, transformacijski
proces in kontrolni mehanizem.
4. Uporabite fizikalne in psihosociološke elemente delovanja v trasformacijskem procesu na
izbranem primeru.
5. Kako lahko dokažete, da se procesna organiziranost širi izven svojih meja?
6. Opišite značilnosti masovne in individualne proizvodnje?
7. Kakšna je prednost individualne proizvodnje ali pull procesa pred množično proizvodnjo
ali push procesom?
8. Naštejte nekaj primerov upravljalnih in podpornih procesov ter primere operativnih
procesov.
9. Kaj predstavlja vrednostno verigo podjetja?
10. Zakaj je za konkurenco nevarnejša veriga vrednosti posameznih podjetij od posameznega
podjetja?
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4

PRENOVE POSLOVNIH PROCESOV

Postavimo se v neko situacijo na področju turizma. V hotelu želimo povečati zasedenost
kapacitet. V ta namen iščemo nove, dodatne ponudbe. Morda bi pritegnili dodatne goste,
če za sezonski čas oblikujemo posebne ponudbe, ki vsebujejo plesna srečanja, delavnice
zdrave prehrane. Izberemo lahko termine, ki vključujejo meditacijska jutra, jogo, tečaje
tujih jezikov, tečaje spoznavanja tujih kultur in običajev.
Biti moramo ustvarjalni in slediti trendom trga, ki vedno izumi nove aktivnosti in tako
združuje ljudi istih interesov. Vedno več jih želi počitnice združiti s pridobivanjem
novega znanja, zato velja posvetiti pozornost tej ciljni skupini.
Upoštevajmo trend, da si ljudje želijo kratke vikend počitnice in je populacija vedno
starejša.
Kako vse navedene spremembe vpeti v utečeno poslovanje, kjer doslej ponujamo samo
sedemdnevne pakete, rezervacije za krajši čas pa bi nam porušile obstoječi sistem
najema sob? Poleg tega ponujamo samo hotelske storitve brez dodatnih aktivnosti, ker
nimamo zato usposobljenega kadra. O dodatnih aktivnostih ne moremo niti razmišljati,
saj bi morali preurediti nekatere prostore ali celo poskrbeti za posebne prostore.
Je naš cilj, da smo uspešni in inovativni ali da stagniramo, nato nazadujemo in počasi
propademo? Če želimo spremeniti in izboljšati poslovanje zato, da bomo zmanjšali
stroške, povečali kakovost, skrajšali dobavne roke, zmanjšali reklamacije, povečali
konkurenčnost, podaljšali garancijski rok ali bili bolj inovativni, se mora podjetje
odločiti za prenovo poslovnih procesov. To pomeni, da želimo izboljšati delovanje
poslovanja organizacije. Gre za postopek temeljitega preverjanja oziroma analiziranja
poslovnih procesov, od procesov, preko postopkov in posameznih aktivnosti, na osnovi
česar se potem odločimo za najracionalnejše spremembe.
4.1

OPREDELITEV PRENOVE POSLOVANJA

V začetku devetdesetih let se je kot ena izmed ključnih rešitev za težave, ki so v prehodu v
informacijsko družbo pestile večino organizacij, pojavila prenova poslovnih procesov (angl.
Business Process Reengineering, skrajšano kot BPR). Šlo je za nov način izboljševanja
delovanja organizacij, usmerjen v analiziranje in spreminjanje celotnega poslovanja, ki
zahteva korenite spremembe in drugačen pregled vodstva na poslovanje organizacij.
Prenovo poslovnih procesov lahko opredelimo kot temeljito preverjanje poslovnih procesov
(procesov, postopkov in aktivnosti) in njihovo korenito spremembo, ki jo sprožimo z
namenom doseganja pozitivnih rezultatov na področjih, kot so zniževanje stroškov, povečanje
kakovosti izdelkov in skrajšanje dobavnih rokov (Kladnik, 2006).
4.2

ODLOČITEV ZA PRENOVO POSLOVNIH PROCESOV

Pri vključevanju v svetovno okolje se podjetja srečujejo z ovirami, ki večinoma izhajajo iz
pomanjkanja konkurenčnosti v primerjavi s podjetji, ki poslujejo v razvitih okoljih. Na
podlagi tega je mogoče ugotoviti, da bo povečanje mednarodne konkurenčnosti eden izmed
bistvenih izzivov, s katerim se bodo soočala vsa podjetja v prihodnosti. Pri tem se je treba
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zavedati, da zahteva po večji konkurenčnosti večinoma temelji na postopnih spremembah v
poslovanju. V večini primerov poskušajo izboljšati uspešnost poslovanja z nižjimi stroški,
krajšimi izvajalnimi časi in boljšo kakovostjo, prenovo poslovanja v smeri preoblikovanja,
prestrukturiranja ali prenove poslovnih procesov ob uporabi sodobne informacijske
tehnologije.
V prihodnosti bodo preživela le podjetja, ki bodo sposobna množično proizvodnjo trženja
nadomestiti s prožno, prilagodljivo proizvodnjo. Znala bodo poiskati tržne vrzeli za svoje
izdelke in storitve, individualizirati in poosebiti svojo ponudbo ter se tako prilagoditi in
približati kupcu. Individualizacija in personalizacija sta usmerjeni predvsem v znanega in
zadovoljnega poslovnega partnerja, zato se bo način izvajanja celotnega poslovanja
popolnoma spremenil (Kladnik, 2006).
Organizacija se lahko odloči za celovito prenovo iz funkcijske na procesno organiziranost
poslovanja ali za prenovo samo dela poslovanja. V zadnjem primeru gre za racionalizacijo
zmanjšanja stroškov ali za spremembo poteka aktivnosti zaradi boljše izrabe časa ali pa gre za
dopolnitev z novo dejavnostjo.
Pri celoviti prenovi, torej ob prehodu na procesno organiziranost, je priporočljivo pristopiti k
projektu z vsemi značilnostmi, kot so imenovanje vodje projekta, ciljev, terminov in
posameznih faz. Vodja projekta naj bo član najvišjega vodstva oziroma uprave, ker bo s tem
dana projektu potrebna teža. Projekt je smiselno razdeliti v štiri zaključene faze (Kovačič in
Bosilj Vuksić, 2005, 382−383).
•
•
•
•

Prva faza zajema organizacijske ukrepe, potrebne za izvedbo projekta vzpostavitve,
vzdrževanja in izboljševanja procesno usmerjenega sistema (imenovanje tima).
Druga faza je namenjena opisu posameznih procesov.
Tretja faza je optimalno oblikovanje poslovnih procesov, ki bodo dali želene izdelke ali
storitve.
Četrta faza je namenjena obvladovanju in izboljševanju procesov.

Rezultat prehoda iz klasične, funkcijske v procesno organizacijo je, da se zmanjša število
organizacijskih nivojev, ki se bodo sposobni prilagajati potrebam končnih izdelkov ali
storitev. Ob tem se zmanjša predvsem srednji vodstveni kader, veliko aktivnosti, ki niso nujno
vezane na izdelke, lahko pa se tudi izloči iz poslovanja podjetja (outsourcing) (Kovačič in
Vuksić, 2005, 47). Takšne aktivnosti so čiščenje, vzdrževanje, arhiviranje in prevozi.

4.1 Poiščite v svojem okolju podjetje in premislite o tem, katere dejavnosti so nujne za
opravljanje njegove osnovne dejavnosti, katere pa bi lahko izločilo iz svojega
poslovanja (outsourcing). Utemeljite, zakaj lahko nekatere aktivnosti opravljajo druga
podjetja.
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4.3

NAČINI PRENOVE POSLOVANJA

Podjetja se odzivajo na spremenjene pogoje poslovanja (tehnologija, splet, globalizacija) z
različnimi načini prilagajanja. Z vidika ravni uvajanja govorimo v praksi o dveh načinih ali
samo o izbojšavah posameznih procesov (improvements) ali celoviti prenovi poslovanja
(reinženiring).
Izboljšave se dogajajo največkrat v okviru ene same poslovne funkcije. Postopek je običajno
takšen, da z analizo obstoječega stanja preko predlagane poenostavitve, izboljšave ali
racionalizacije pridemo do spremembe delovnih postopkov (pogosto je to avtomatizacija) in
zniževanja stroškov (cost-improvement). Tveganje za uspešnost projekta ni velika.
S projektom prenove običajno želimo korenito spremeniti poslovanje organizacije, ker želimo
doseči konkurenčno enakost ali prednost pred ostalimi ponudniki enakih izdelkov ali storitev.
Gre za spreminjanje obstoječih postopkov dela. Spremembe so obsežne, stopnja tveganja je
visoka (Kovačič in Vuksić, 2005, 48). Večinoma gre za prilagoditve elektronskemu načinu
poslovanja in izkoriščanju nove tehnologije.

Primer je dopolnitev klasične prodaje s prodajo preko spleta ali spremenjen način
skladiščenja s prehodom na popolnoma avtomatizirano skladiščenje.
4.4

POTEK PRENOVE POSLOVANJA

Podjetje se mora zavedati, da pri prenovi poslovanja ne gre samo za tehnološko spremembo,
temveč za delovanje podjetja kot celoto, zato se mora na prenovo dobro pripraviti. Postopek
vsebuje naslednje faze:
1. razumevanje,
2. izhodiščno modeliranje,
3. poenostavitev (racionalizacijo),
4. optimizacijo.
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Slika 10: Potek – stopnje, postopki in ključni rezultati prenove poslovanja
Vir: Kovačič in Vukšić, 2005, 50
Pri prvi fazi razumevanja gre zato, da nam je jasno, s čim smo nezadovoljni. Vedeti moramo,
kaj želimo spremeniti in biti moramo prepričani, da je sprememba nujna. V tej fazi gre tudi za
preverjanje o tem, kako poslovni procesi dejansko potekajo. Poslovni proces prikažemo
grafično, da je bolj pregleden. Postopek imenujemo izhodiščno modeliranje, kjer gre za
posnetek obstoječega stanja poslovnega procesa. V tej fazi poiščemo in prikažemo možnosti
odpravljanja neusklajenosti pri njihovem izvajanju. Izvedemo lahko tudi simulacijo
sprememb, tako da dobimo različne rezultate. Na osnovi analize obstoječih procesov začnemo
razmišljati o njihovi poenostavitvi oziroma prenovi v smislu večje učinkovitosti in
uspešnosti. Cilj prenove je lahko krajši čas, nižji stroški, manj porabljenega materiala,
izpuščanje nekaterih postopkov in združevanje postopkov. Sledi optimizacija procesov, ko
tipiziramo in standardiziramo posamezne operacije, v cilju, da dosežemo, kar smo si zastavili,
predvsem krajši čas in nižje stroške. Tipizacija in standardizacija sta nujna zaradi
avtomatizacije oziroma informatizacije. O modeliranju govori 6. poglavje.
V devetdesetih letih, ko je prišlo do globalizacije, so bila podjetja prisiljena spreminjati
poslovne procese znotraj podjetja z namenom doseganja večje učinkovitosti. Potrebno je bilo
poenotiti procese, ki so se opravljali na različnih lokacijah in različnih delih sveta. Na trgu se
je pojavilo velik število izdelkov, zato je imel kupec široko paleto izbora izdelkov.
Spremenila se je strategija, ko je podjetje narekovalo trgu, kaj se bo na njem prodajalo, do
trga, ki ga je usmerjal kupec, potrošnik. Podjetja so s prenovo poslovnih procesov želela
izboljšati poslovanje, rezultati pa so bili velikokrat prav nasprotni. Podjetje namreč
poslovanja ni uspelo prilagajati spremembam. Šlo je tudi za prevelike sisteme, ki so bili
neobvladljivi. Podjetja niso zagotavljala ustrezne organiziranosti podpornih aktivnosti
(Korošec, 2006, 21).
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Zamislite si situacijo v hotelu, ko ugotavljamo, da se število prodanih počitniških
aranžmajev zmanjšuje. Odločimo se za ukrepe in optimizacijo procesov, da bi dosegli
večjo zasedenost hotela in nižje stroške poslovanja.
Za večjo zasedenost se odločimo za novo ponudbo v izvensezonskem času, za sezonski
čas pa za posebno ponudbo za posebne ciljne skupine.
Primer ponudbe za izvensezonski čas: na agencije pošljemo vabljivo ponudbo za
novoporočene pare. Za poročene pare oblikujemo ponudbo za obujanje spominov ob
njihovih obletnicah. Prav tako oblikujemo ponudbo za slavnostne večerje za obletnice
maturantov, absolventov, diplomantov in jo pošljemo na študentske organizacije ali
poiščemo kontaktne osebe predstavnikov letnikov na posameznih šolah. Biti moramo
nadvse ustvarjalni, pri tem moramo upoštevati tudi varovanje osebnih podatkov.

4.2 Idej je še veliko, predlagajte jih sami in predvidite ciljno skupino. Lahko si zamislite
tudi drugo dejavnost in predlagate spremembe.
4.5

CILJI PRENOVE POSLOVANJA

Za organizacijo je izredno pomembno, da poslovne procese izvaja učinkovito, pri čemer si
seveda pomaga tudi z njihovo informatizacijo, sej večkrat prav informacijska tehnologija
omogoča veliko sprememb, ki pripomorejo k večji učinkovitosti in uspešnosti poslovnih
procesov.
Učinkovitost procesa merimo z merjenjem rezultatov porabe virov (surovine, človeški,
finančni), uporabljenih za pretvorbo vhodov v izhode. Največkrat je predstavljena v obliki
časa in/ali stroškov, porabljenih za izvedbo procesa. Večjo učinkovitost procesov dosežemo z
odstranitvijo nepotrebnih aktivnosti in avtomatizacijo določenih opravil. Dosežemo jo z
boljšim dostopom do skupnih podatkov in izboljšanim komuniciranjem med izvajalci procesa.
Razen učinkovitosti je nadvse pomembna uspešnost procesa, ki preprosto povedano pomeni,
da delamo prave stvari, saj je seveda mogoče delati nadvse učinkovito tudi napačne stvari.
Uspešnost procesa lahko izboljšamo z večjimi spremembami, z redefiniranjem procesov ali pa
celo izdelkov in storitev.
Vprašanja
poslovnih
postopkov
konceptov

prenove poslovanja organizacije so najpogosteje vezana predvsem na prenovo
procesov. Zajemajo področja racionalizacije, standardizacije in poenostavitve
ter uvajanja nujnih organizacijskih sprememb in razmer za uvedbo sodobnih
skupinskega dela in sodobne informacijske tehnologije. Ko se organizacija loti
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prenove poslovanja, mora razen o tem razmišljati tudi o drugih vidikih, ki omogočajo uspešno
in učinkovito izvajanje prenovljenih procesov. Tukaj gre predvsem za uvajanje nujnih
organizacijskih sprememb ter pogojev za uvedbo sodobnih konceptov skupinskega dela in
sodobne informacijske tehnologije. Ne nazadnje se tu pojavijo vprašanja zagotavljanja
infrastrukturnih možnosti okolja, ki je naklonjeno napredku gospodarskih organizacij
(Kladnik, 2006).
Najprej moramo opredeliti cilje prenove, ki temeljijo na težnji po učinkovitosti in uspešnosti
poslovanja oziroma delovanja prenovljenih procesov. Pri njihovem uresničevanju poskušamo
iskati optimalno možnost treh omejujočih se, medsebojno odvisnih, vendar običajno
nasprotujočih si temeljnih ciljev oziroma kriterijev, ki se nanašajo na (Korošec, 2006, 22):
• čas (doseči proizvodnjo v dogovorjenem času, doseči čim krajši čas);
• stroške (zmanjšati tako, da jih pokrijemo s konkurenčno ceno);
• kakovost (višja kakovost, ki odgovarja pričakovanjem kupcev glede na ceno,
kakovost je odvisna od časa in stroškov: hitro in drago, počasi in poceni).

Slika 11: Temeljni cilji prenove poslovanja
Vir: Kovačič, Vukšić, 2005, 42
Trikotnik na sliki prikazuje razmerje med časom, stroški in kakovostjo. Vsak krak trikotnika
predstavlja enega od možnih ciljev. Tako v izbranem primeru izredno kakovosten izdelek
proizvedemo hitro, običajen izdelek lahko proizvedemo hitro in poceni, ne moremo pa
proizvesti izredno kakovostnega izdelka hitro in poceni. V tem primeru so stroški omejitveni
kriterij. Kot drugi primer lahko navedemo skrajšanje izvajalnega časa procesa v storitvenem
podjetju, ki ga bomo podrobno opisali v nadaljevanju.
Prenova poslovnih procesov zajema in vključuje naslednja izhodišča in globalne cilje:
• poenostavitev poslovnih postopkov z odstranitvijo nepotrebnih aktivnosti, zlasti
odobritve izvedbe, dokumentacije in drugih organizacijskih aktivnosti;
• skrajšanje poslovnega cikla oziroma vseh poslovnih procesov v podjetju, dvig
odgovornosti in posledično znižanje stroškov poslovanja;
• dvigovanje dodane vrednosti v vseh poslovnih postopkih ter ob tem postopno
dvigovanje kakovosti proizvodov in storitev podjetja;
• zniževanje stroškov izvajanja postopkov ob ohranjanju ustreznega razmerja do
kakovosti in časa;
• dvigovanje zanesljivosti ter doslednosti izvajanja postopkov in s tem kakovosti
proizvodov in storitev;
• prenovo poslovnih procesov v smeri tesnejšega in bolj neposrednega povezovanja z
dobavitelji (v smislu lastnih zunanjih virov);
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•

usmerjanje v lastne ključe zmožnosti in prenos izvajanja ostalih procesov, ki niso
ključni ali kjer nismo konkurenčni, izven podjetja (angl. outsourcing).

Razmišljanje o prenovi in informatizaciji (poslovnih) procesov z namenom, da bi v
organizaciji izboljšali uspešnost skozi nižje stroške, krajše izvajalne čase in boljšo kakovost,
vzbudijo v praksi v posameznih primerih različne odzive. Največkrat so ti odzivi pozitivni.
Seveda ponekod še vedno prevladuje prepričanje, da za prenovo poslovanja v danem trenutku
ni posebne potrebe. Največkrat se v podjetjih, ki se otepajo z izgubo, dogaja, da za potrebno
prenovo ni na voljo zadostnih finančnih in kadrovskih zmožnosti (Kladnik, 2006).

POVZETEK POGLAVJA
Organizacija se odloči za celovito prenovo ali za prenovo samo dela poslovanja z
namenom racionalizacije in s tem zmanjšanja stroškov ali za spremembo poteka
aktivnosti zaradi boljše izrabe časa.
Podjetja se odzivajo na spremenjene pogoje poslovanja zaradi tehnologije, spleta in
globalizacija z različnimi načini prilagajanja. Z vidika ravni uvajanja govorimo v praksi
o dveh načinih, in sicer o izboljšavah posameznih procesov (improvements) ter o celoviti
prenovi poslovanja (reengineering).
Postopek je sestavljen iz štirih faz: razumevanja, izhodiščnega modeliranja,
poenostavitve in optimizacije. Cilj prenove poslovanja je učinkovito in uspešno izvajanje
procesov, ki se odraža v času, stroških in kakovosti poslovnega procesa.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1. Kdaj se organizacija odloči za prenovo poslovnega procesa?
2. Na katere štiri faze se deli celovita prenova poslovnih procesov?
3. Razložite na primeru, katere aktivnosti je smiselno izključiti iz poslovanja, ker niso nujno
vezane na osnovno dejavnost organizacije.
4. Kaj označuje pojem, ki se nanaša na izboljšavo posameznih procesov in kaj označujemo s
pojmom reinženiring?
5. Opišite postopek prenove poslovanja.
6. Opišite cilje prenove poslovanja.
7. Ali je lahko čas pomembnejši cilj učinkovitega izvajanja poslovnega procesa pred stroški?
Navedite primer za utemeljitev vašega mnenja.
8. Primerjajte kakovost v odvisnosti od časa in stroškov. Navedite primer, kjer je
sprejemljiva kakovost hitro, a ne tudi poceni. Navedite tudi primer, kjer je nekaj narejeno
počasi, a ne tudi drago.
9. Kako bi zmanjšali stroške pisarniškega poslovanja in s tem znižali končno ceno
opravljene storitve ali izdelka? Navedite praktični primer.
10. Kako bi skrajšali čas čakanja stranke na opravljeno storitev ali izdelek? Navedite praktični
primer.
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5

UPRAVLJANJE SPREMEMB

Sodobni menedžment se spopada z globalizacijo in upravljanjem trajnostnega razvoja,
njegovo delovanje mora biti usmerjeno v družbeno odgovornost in moralo, strateško
razmišljanje ter obvladovanje sprememb v organizaciji.
Prenova ali sprememba poslovnih procesov je izredno pomembna naloga, ki mora biti
vodena z vrha. Upravljanje sprememb pomeni motivirati zaposlene tako, da so
naklonjeni novostim in jih sprejmejo.
Namen poglavja je predstaviti študentu vlogo menedžmenta v oblikovanju strategije, ki
bo v funkciji osnovnega poslanstva in razvojno naravnane vizije organizacije.
Pogoji poslovanja podjetja se neprestano spreminjajo. Z globalizacijo devetdesetih let se je
spremenilo ne samo zavedanje o tem, da podjetja delujejo v zelo različnih pogojih (različna
zakonodaja, ker podjetje deluje v Evropi in na Kitajskem), temveč tudi dejstvo, da se je
močno spremenil status zaposlenih. Medtem ko prihaja do soočenja različnih potreb različnih
generacij v enem delu sveta, prihaja tudi do srečevanja z zaposlenimi iz različnih delov sveta,
ki imajo popolnoma različne potrebe. Najboljši delavci ne zapuščajo podjetij zaradi denarja,
temveč zaradi medsebojnih odnosov in odnosov z menedžerji. Stalno delo ni več vrednota,
zato je potrebno iskati izzive in zadovoljstvo pri delu. Tega podjetje, ki se le počasi spreminja
ali pa se sploh ne, zaposlenim ne more nuditi. Podjetje bo najboljše zadržalo tudi s
spremembami.

5.1 Ali boste zadovoljni z delom, ki ga odlično obvladate, potem pa se pet let ne nič
spremenilo? Zakaj je temu tako? Kdaj boste bolj učinkoviti: če delate nekaj, kar je
planirano, predvidljivo, ali če je pred vami izziv, pri katerem lahko dokažete svoje
sposobnosti?
Poleg spoznanja, da se določene stvari v podjetju stalno spreminjajo, so tudi nekatere, ki so
stalnica. To velja za (Kovačič in Vuksić, 2005, 66):
• potrebo po priznanju koristnosti zaposlenih;
• potrebo po spoštovanju – vsak želi biti informiran in biti enakopravno obravnavan;
• potrebo po zaupanju – zaposleni želijo, da se jim zaupa odgovorno delo in nanje tudi
prenese ustrezna odgovornost;
• potrebo po produktivnosti – delamo, da ustvarjamo, ne delamo radi zaradi dela
samega;
• potrebo po rasti – vsak ima željo, da napreduje karierno in osebno.
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Prvi primer: potreba po priznanju koristnosti. Če opravljamo neko nalogo, ki jo naš
nadrejeni vedno popravlja in spreminja, bomo delo opravili manj zavzeto in
odgovorno. Na primer, izdelati moramo scenarij za slavnostno otvoritev
prenovljenega vrta ob hotelskem bazenu. Že v naprej vemo, da bo nadrejeni izdelal
svoj scenarij, naš predlog pa bo zgolj kritiziral.
Še primer za koristnost: Na recepciji gostje prihajajo v časovnih intervalih, zato je
potrebno delo organizirati tako, da po potrebi pomagajo zaposleni iz servisnih
dejavnosti hotela, kjer delo lahko opravijo s časovnim zamikom. »Posojeni« zaposleni
imajo občutek koristnosti in radi priskočijo na pomoč.
Drugi primer: potreba po zaupanju. Če smo izbrani za posebej zahtevne naloge, bomo
nalogo odgovorno opravili, saj bomo hoteli upravičiti zaupanje. Določili so nas, da
bomo koordinator pri izdelavi nove poletne serije reklamnih brošur, doslej smo
pripravljali samo tekste za gostinski del hotela.

5.2 Utemeljite na lastnih izkušnjah ali ovrednotite trditve, ki se nanašajo na stalnice
zaposlenih:potrebo po priznanju koristnosti zaposlenih, potrebo po spoštovanju,
potreba po zaupanju. Poiščite praktične primere in jih razložite.
5.1

PROCES UPRAVLJANJA SPREMEMB

Upravljanje sprememb pomeni motivirati zaposlene tako, da so naklonjeni novostim in jih
bodo sprejeli. Motivira jih lahko menedžer, ki mu zaposleni zaupajo. Velikokrat se med
zaposlenimi pojavi odpor do sprememb. Avtorja Kovačič in Vuksić navajata pet razlogov,
zakaj se zaposleni upirajo idejam menedžmenta (Kovačič in Vuksić, 2005, 67):
• občutek izgube nadzora (delali bodo nekaj neznanega, kar ne obvladujejo in nimajo
kontrole);
• občutek utapljanja v spremembah (negotovost, nejasnost, saj ne verjamejo,da bo
rezultat boljši, dober);
• občutek, da je ideja slaba (razlogi jih niso prepričali);
• preveč predhodnih napak (slabe izkušnje iz preteklosti);
• ščitenje svojega obstoja (čutijo se ogrožene, saj menijo, da se dela proti zaposlenim in
bodo postali odvečna delovna sila).
Spremembe se lahko nanašajo na celotni izdelek ali pa le na del izdelka. Če želimo, da bo
sprememba pozitivno sprejeta pri vseh vpletenih v nastajanju proizvoda ali storitve in da bo
na koncu izrazila v želeni in pričakovani kvaliteti tako potrošnika kot ponudnika, se moramo
zavedati, da spremembe vplivajo na več dejavnikov. Pri vsaki spremembi se je potrebno
vprašati, kako sprememba vpliva na predhodno in nadaljnjo fazo proizvodnje in vpletene v
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teh fazah. V kolikor tega ne preverimo in upoštevamo, bomo imeli težave, še posebej, če s
tem ne seznanimo sodelavcev v celotni verigi nastajanja določenega izdelka. Kljub
maksimalnemu prizadevanju vpletenih lahko zaradi ene faze celoten projekt propade.
Glavni razlog za nesprejetost sprememb je v tem, da vodstvo glavnih nosilcev vnašanja
sprememb ne podpre dovolj odločno. Spremembe dobijo podporo najprej v manjšem krogu
najtesnejših sodelavcev. Če ti niso dovolj prepričljivi, bo večina ostala skeptična in
sprememba ne bo dobila podpore. Običajno so najpogostejši razlogi za odpor do sprememb v
slabi komunikaciji in v demonstraciji. Zaposlenim nismo posredovali zadostnih informacij ali
smo izbrali napačno obliko seznanjanja s spremembami. Prav tako pogosto nismo prepričljivi
pri predstavitvi izboljšav, prednosti, prihrankov, ki jih pridobimo s spremembami.
Ne smemo zanemariti psihološkega učinka, ki ga prinese način dela, pri katerem vse vpletene
vključimo v nastajanje sprememb od začetka dalje, da se čutijo kot soustvarjalci sprememb.
Nadvse pomembno je, da pri spremembah sodelujejo vsi zaposleni, ki so vpleteni v določen
izdelek. Tako jim omogočimo, da povedo predloge in pripombe, razjasnimo morebitna
vprašanja in jih že pri nastajanju novosti ali spremembe vključimo kot aktivne sodelavce,
zaradi česar bo novost sprejeta pozitivno. Tukaj še posebej velja pregovor, da je celotna
veriga toliko trdna, kolikor je trden najšibkejši člen.
Če povzamemo ugotovitve, je potrebno poznati celoten poslovni proces, da bomo lahko
vplive sprememb ustrezno vključili v predhodne in naslednje faze procesa. Manjši je vpliv,
manjša je sprememba in večji je vpliv, večja je sprememba. Prav zaradi tega je poznavanje
poslovnih procesov znotraj organizacije tako pomembno. Za proučitev vpliva spremembe na
poslovni proces in uvedbo te spremembe praviloma ne more biti odgovorna oseba iz
dejanskega delovnega procesa, na katerega se nanaša sprememba, na primer oseba iz oddelka,
na katerega se nanaša sprememba, temveč oseba, ki pozna celoten proces.
V večjih organizacijah imajo posebej organizirane službe, zlasti službe organizacije dela,
službe informacijske tehnologije in službe za reinženiring. V manjših organizacijah nimajo
zato ustreznega oddelka, ampak je zato posebej zadolžena oseba, ki je neposredno odgovorna
vodstvu podjetja. V takšnih organizacijah za večje spremembe oblikujemo tim, delovno
skupno, projektno skupino ali kakorkoli jo imenujemo, ki ima tudi kompetence oziroma
odgovornosti, ki se nanašajo na predlagane spremembe.
Vedno je potrebna podpora vodstva organizacije, da bo uvedba spremembe uspešna. V
kolikor vodstvo aktivno ne sodeluje v procesu proučevanja in uvajanja sprememb, ga je
potrebno ažurno seznanjati s potekom dela in z vsemi dilemami, ki pri tem nastajajo. Vodstvo
ima na voljo dodatne informacije, ki ostalim zaposlenim niso znane in tudi ni nujno, da jih
poznajo, zlasti informacije lastnikov, nadzornega odbora in lokalnih oblasti.
Velikokrat je potrebno za uspeh organizacije spremeniti tudi notranjo kulturo organizacije. Iz
spodnje tabele lahko vidimo, kako se razlikuje razumevanje posameznih pojmov pri
funkcijski organiziranosti in spremembi, ki prinese procesno orientiranost. Na kulturo vpliva
obnašanje menedžerjev, sami zaposleni, narava posla in okolje.
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Tabela 4: Potrebna sprememba kulture organizacije
Stara osredotočenost
Zaposlenci so problematični
Zaposlenci
Opravljati svoje delo
Razumeti svoje delo
Meriti posameznika
Spremeniti osebo
Zmeraj se lahko najde boljši delavec
Motivirati ljudi
Kontrolirati ljudi
Ne zaupati nobenemu
Kdo je naredil napako
Popraviti napako

Procesna osredotočenost
Proces je problematičen
Ljudje
Pomagati, da so stvari narejene
Vedeti, kako moje delo vpliva na celoten
proces
Meriti proces
Spremeniti proces
Zmeraj lahko izboljšamo proces
Umakniti prepreke
Razvijati ljudi
Vsi smo skupaj v tem
Kaj je povzročilo napako
Zmanjšati variabilnost

Vir: Križman in Novak, 2002, 30
Prenova ali sprememba poslovnih procesov je nadvse pomembna naloga, ki mora biti vodena
iz vrha. Najučinkoviteje bo, če prevzame odgovornost eden od vodilnih. Ta oseba se imenuje
lastnik procesa, ki mu je v pomoč procesni tim s člani iz vseh delov organizacije. S tem
zagotovimo, da so zastopani vsi deli organizacije. Paziti je treba, da se noben del ne prezre in
zapostavi.
Lastnik procesa ima po Curticeu več odgovornosti (v: Križman in Novak, 2002, 45−46):
1. razumeti proces – poznati mora celoten proces in medsebojno prepletanje aktivnosti;
2. usmerjati proces k ciljem – vklapljati proces v vizijo podjetja;
3. meriti proces – spremljati učinkovitost in uspešnost procesa,;
4. primerjati proces (benchmarking) – večji pomen dajati primerjavi procesov kot
primerjavi rezultatov;
5. imeti vizijo novega procesa – na osnovi obstoječega procesa razvijati dolgoročno
vizijo procesa;
6. poročati o procesu – vsaj enkrat letno se pripravi poročilo s predlogi za izboljšanje in
racionalizacijo;
7. izboljšati proces – izboljšave so postopne ali radikalne, vključujejo spoznanja iz
prejšnjih točk in vodijo k izboljšanju poslovanja podjetja kot celote.

POVZETEK POGLAVJA
Pogoji poslovanja podjetja se neprestano spreminjajo. Spreminjajo se pogoji poslovanja
in spreminja se status zaposlenih. Poleg spoznanja, da se določene stvari v podjetju
stalno spreminjajo, so tudi nekatere, ki so stalnica.
Upravljanje sprememb pomeni motivirati zaposlene tako, da so naklonjeni novostim in
jih lahko sprejmejo. Motivira jih lahko menedžer, ki mu zaposleni zaupajo. Med
zaposlenimi se velikokrat pojavi odpor do sprememb.
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Prenova ali sprememba poslovnih procesov je nadvse pomembna naloga, ki mora biti
vodena iz vrha.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1. Razložite, kaj pomeni motivirati zaposlene oziroma upravljati spremembe?
2. Kako so se od devetdesetih let dalje, s pojavom globalizacije gospodarstva, spremenili
pogoji poslovanja? Kako so se na te spremembe odzvala podjetja?
3. Ali so se v zadnjih letih spremenili tudi zaposleni? Ali poznate pojem generacije X in Y?
4. Katere so stalnice v podjetju glede spoštovanja posameznika, da bodo lahko pri svojem
delu uspešni?
5. Zakaj se zaposleni upirajo spremembam in novostim?
6. Kako bi preprečili negativni odnos do sprememb? Ponazorite s primerom.
7. Kako se odzivajo zaposleni na razumevanje pojmov pri funkcijski organiziranosti in
spremembah, ki jih prinese procesno orientiranost? Razložite enega izmed pojmov, ki se
nanašajo na medsebojne odnose, na motivacijo, kontroliranje ali opravljanje nalog.
8. Kako lahko vodilni uspešno vodijo proces upravljanja sprememb?
9. Izberite eno od podjetij, ki ima v zadnjem času probleme. Pojasnite, če vodstvo ustrezno
motivira zaposlene.
10. V medijih poiščite uspešno podjetje in ugotovite, katere so tiste spremembe, ki so podjetje
pripeljale med uspešnejša podjetja.
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6

MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV

Ko se lotimo prenove poslovanja, želimo vedeti, kateri poslovni procesi potekajo v
organizaciji. Izdelamo analizo obstoječega stanja procesov. Želimo izboljšati procese,
zato jih simuliramo in na koncu izdelamo želeno stanje procesov. Vse to delamo s
pomočjo modelov, prikazanih v grafični obliki. To pa imenujemo modeliranje. V pomoč
pri modeliranju nam služijo različne znane tehnike in orodja za prikazovanje oziroma
ponazarjanje poslovnih procesov. Tema tega poglavja je, kako si z modeliranjem
pomagamo, da postane poslovni proces pregleden.
6.1

KAJ JE MODELIRANJE

Modeliranje je snovanje, izdelava in uporaba nekega modela. Model predstavlja izvirno sliko
nekega posnetka stanja, ki jo ustvarimo in uporabljamo kot sredstvo za pridobivanje spoznanj,
prenos znanj in preizkušanje pred uvedbo v prakso. V organizacijah z modeliranjem izdelamo
pregledne posnetke poslovnega procesa. Razlogi za modeliranje so lahko različni, od
razumevanja postopka ali procesa, ustvarjanje celotne pregledne slike o procesu, odkrivanje
pomanjkljivosti in slabosti procesa. Modeliranje služi za simulacijo predlogov, preden jih
uvedemo v prakso. Brez modeliranja pa tudi ne gre, če želimo postopke pripraviti za
informatizacijo oziroma uvedbo računalniške podpore.
V modeliranju poslovnih procesov obstaja več tehnik in metod modeliranja. Skupno jim je to,
da je model poslovnega procesa sestavljen iz grafične predstavitve procesa, ki ima tudi
ustrezen opis značilnosti procesa. Opis mora vsebovati vhode (kaj je potrebno za aktivnost),
izhode (kaj dobimo kot rezultat aktivnosti) ter dogodke, s katerimi se izvajajo procesi.
Postopek oziroma delovni proces je sestavljen iz več povezanih aktivnosti, ki so sestavine
poslovnih procesov. Aktivnost je celota opravil ali delovnih operacij, katere izvedbe je
sprožena s poslovnimi dogodki ter omogočena z vhodno-izhodnimi elementi in pravili z njeno
izvajanje. Posamezne aktivnosti opišemo in dokumentiramo z naslednjimi vsebinami
(Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, 180):
• izvajalec: vloga izvajalca pri opravljanju aktivnosti;
• vhod oziroma poslovni dogodki: kaj, od kod, kako, v kakšni obliki in s kakšno
vsebino vstopa oziroma jo sproži;
• opis: kaj se izvede, s katerimi podatki ali orodji; opis obstoječih poslovnih pravil,
navodil in omejitev izvajanja;
• izhodi: kaj izhaja iz aktivnosti, v kakšni obliki in s kakšno vsebino, kam in kako se
prenese;
• vrednotenje: časovni, stroškovni, kadrovski in drugi parametri, potrebni za izvajanje;
• pripombe in izboljšave: pripombe in drugi komentarji na izvajanje ter predlogi za
izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti izvedbe;
• priloge: izpolnjeni dokumenti, ki vsebinsko opredeljujejo in dopolnjujejo prikaz
aktivnosti.
Preden se lotimo modeliranja, moramo imeti natančen opis poslovnih procesov. Namen
opisa je, da poslovne procese bolje razumemo in jih naredimo pregledne. Opise naredimo z
intervjuji, opazovanjem, popisi dokumentacije in drugimi oblikami pridobivanja podatkov o
poteku določenega poslovnega procesa. Zapisujemo postopke, korake v okviru posameznih
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aktivnostih, dokumentacijo, potreben čas, izpostavljene probleme (ozka grla), lastna opažanja
in mesta, kjer se aktivnosti dogajajo.
Opis se lahko nanaša na številne podprocese in še številnejše aktivnosti, zato velikokrat
postane nepregleden in nejasen. V ta namen izdelamo modele posnetkov, ki prikažejo proces
v celoti in iz katerega je razvidno, kje potekajo posamezne aktivnosti in kje se prepletajo med
različnimi organizacijskimi enotami. Pokaže, kdo jih opravlja, kako so aktivnosti med seboj
povezane, kako kroži dokumentacija, kje so odločitvena in kje kontrolna mesta. Modele
posnetkov analiziramo ter ugotavljamo pomanjkljivosti in možnosti izboljšave. V
nadaljevanju z modeliranjem izdelamo predloge prenove procesov v obliki modelov, na
katerih lahko preizkušamo učinke predlaganih sprememb, preden jih uvedemo v prakso.
Razlogi za modeliranje procesov so predvsem poslovni. Naštejmo nekaj najpomembnejših
(Korošec, 2005, 52−53):
• Hitrejše oblikovanje novih izboljšav procesov. S preglednim prikazom poteka
poslovnega procesa je slika o pomanjkljivostih bolj jasna in hitreje najdemo
izboljšave.
• Če so procesi jasni in razumljivi, vemo, kaj delamo prav ali narobe. Na osnovi
izdelanega modela imamo predstavo o celotnem poslovnem procesu, kar nam
omogoča jasen pregled nad aktivnostmi, ki so potrebne sprememb.
• Izogibanje zmedi in konfliktom ob združitvah in prevzemih. Zaradi grafičnega
pregleda hitro najdemo aktivnosti, ki bi se lahko podvajale.
• Izločitev dejavnosti oziroma poslovnih procesov iz podjetja. Z grafičnim pregledom
od ponudnika, ki dejavnost prevzame, nazorno prikažemo potek dosedanjih opravil.
• Boljša izkoriščenost kupljene programske opreme. S preglednim posnetkom stanja
lahko maksimalno izkoristimo program ali pa ga prilagodimo dejanskemu stanju.
• Nadzor nad podobnimi procesi. Prikaz poslovnega procesa nam služi za kontrolo ali
prireditev podobnega procesa.
• Avtomatizacija ročnih opravil in procesov. To so opravila, ki jih opravlja človek,
lahko pa jih izvaja stroj ali računalnik.
• Povezovanje vrednostne in preskrbovalne verige s preostalimi procesi. Tak model je
osnova razumevanju procesov, v katerih podjetje sodeluje s svojimi partnerji.
• Z optimiziranimi procesi podjetje dela bolje. Na modelu procesa je lažje odkriti
priložnosti za izboljšave procesov.
6.2

PRIPOROČILA PRI MODELIRANJU PROCESOV

Modeliranje je nadvse zahtevno delo. Zahteva veliko časa. Potrebno je usklajevati interese
vseh sodelujočih in zasledovati glavni cilj spremembe poslovnih procesov. Zastopanost
posameznih vlog uporabnikov z odgovornostmi je nujna za uspešno delo v skupini, ki
modelira procese. Najprej se zajame proces takšen, »kot je« (as is), nato pa se izvajajo
simulacije in izboljšave procesa. Tako nastane model, takšen, »kot bo« (to be). S tem želimo
odpraviti ozka grla ali enakomerno obremeniti vire, skrajšati potreben čas izvajanja in
posledično znižati stroške.
Pri modeliranju sodelujeta analitik (organizator) in praktik oziroma izvajalec procesa. Analitik
procesa ne pozna, zato ga posname z intervjuji. Zbere dokumentacijo, opazuje in vse skrbno
beleži. Pri intervjujih je pomembno, da ima analitik v naprej pripravljena vprašanja. Vedeti
mora, kaj mora ugotoviti in katere podatke pridobiti. Zato je prav, da jih predhodno pisno
posreduje izvajalcem poslovnega procesa, da se ti nanj pripravijo. Če se izvaja snemanje
postopkov in časa, morajo biti izvajalci s tem seznanjeni. Vedeti morajo tudi za namen
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snemanja. Nadvse pomembno je, da upoštevamo pravila komuniciranja, pri tem ljudi ne
prekinjamo in z reflektiranjem (slišano povemo z drugimi besedami) preverjamo, ali smo se
pravilno razumeli. Nesporazumi lahko nastanejo tudi zaradi posledice uporabe istih izrazov za
različne stvari.
6.3

PREDNOSTI IN SLABOSTI MODELIRANJA

Modeliranje prikazuje potek poslovnega procesa z opisom in najpogosteje z grafičnim
prikazom. Omogoča nam, da imamo jasno sliko o dogajanju v procesu nastajanja novega
izdelka ali storitve. Modeliranje je zahtevno tako časovno kot strokovno, zato se moramo
zavedati prednosti, ki nam jih takšen način pristopa k spremembam ponuja in slabosti, na
katere moramo biti pripravljeni, da jih lahko pravočasno preprečimo.
Razlogi, da je modeliranje nujno potrebno v procesu prenove, so (Korošec, 2006, 57):
• razumevanje procesa,
• jasna slika o celotnem procesu,
• lažje odkrijemo slabosti v procesu,
• možnost preizkušanja variant pred uvedbo v realnosti,
• izvajalci lažje razumejo informacijske potrebe, če gre za informacijsko podporo
procesom.
Razlogi, ki ne podpirajo modeliranja, so (Korošec, 2006, 57):
• ni prave motivacije, ker so bile prejšnje prenove neuspešne;
• spremembe so hitrejše od modeliranja;
• ni se mogoče dogovoriti o tem, kakšen je pravi proces;
• če imamo zunanje svetovalce, so ti lahko preveč teoretiki in ne razumejo naših razmer;
• prevelik vpliv oseb, ki izhajajo iz srednjega menedžmenta, a ne poznajo dovolj naših
procesov;
• težave pri izdelavi grafičnih diagramov, ker ga vsak želi prikazati po svoje.
6.4

MODELIRANJE PROCESOV S TEHNIKO PROCESNIH DIAGRAMOV
POTEKA

Celotno dogajanje oziroma celotni potek poslovnega procesa moramo imeti opisan ali še bolje
grafično prikazan zaradi večje preglednosti. Ljudje smo vizualna bitja, zato si lažje nekaj
predstavljamo, če tisto tudi vidimo. Prav zaradi tega ima veliko prednost posnetek poslovnega
procesa v obliki grafičnega prikaza poslovnih procesov. Najpomembnejše orodje za grafični
prikaz procesov je diagram poteka (ang. flowchart). To je diagram, ki opisuje izvajanje nalog
po posameznih korakih. Glavni koraki se imenujejo aktivnosti. Poleg aktivnosti dober
diagram vsebuje še informacije, ki nam dajejo odgovore na to:
• kje se izvaja naloga;
• kdo je nosilec naloge in kaj dela;
• koliko časa in stroškov se lahko prihrani oziroma katera so druga merila kakovosti
izvajanja procesa;
• katera dokumentacija spremlja naloge.
Najpreprostejša oblika je tako imenovani blok diagram poteka aktivnosti. Poslovni proces
prikažemo s pravokotniki, črtami in puščicami. Pravokotniki predstavljajo aktivnosti, puščice,
ki povezujejo pravokotnike, pa smer pretoka informacij in povezave med aktivnostmi. Same
aktivnosti vpisujemo v pravokotnike.
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Najpogosteje uporabljamo diagram poteka sestavljenega iz simbolov spodnje slike, ki
predstavljajo zaporedje aktivnosti procesa. Simboli so različne oblike in vsaka oblika
predstavlja določeno aktivnost. Simboli so med seboj povezani s puščicami, ki nakazujejo
smer izvajanja aktivnosti.

Slika 12: Simboli za modeliranje procesov s tehniko procesnih diagramov poteka
Vir: Kovačič in Vukšić, 2005, 187
Začetek ali konec procesa označuje vhod ali izhod poslovnega procesa. Z aktivnostjo, ki jo
vpišemo v lik, označimo nalogo izvajanja poslovnega procesa (nabavimo, prodamo,
evidentiramo, sprejmemo, naročimo, proizvedemo). Na točki, kjer se sprejmejo odločitve,
označimo z rombom, iz katerega vodi več možnosti za nadaljevanje aktivnosti (imamo na
zalogi ali nimamo). S posebnim likom označimo, kje se pojavi zastoj aktivnosti in kje se čaka
na nadaljevanje poslovnega procesa (običajno so to ozka grla v proizvodnji). S posebnimi
znaki označimo podprocese in organizacijske enote. Vse aktivnosti so med seboj povezane s
puščicami, ki nakažejo potek izvajanja procesa.
6.5

POSTOPEK MODELIRANJA POSLOVNIH PROCESOV

6.5.1 Model obstoječih poslovnih procesov
Za vsako spremembo oziramo prenovo moramo najprej izdelati posnetek obstoječega stanja.
Najprej moramo imeti opis izvajanja postopkov z vso dokumentacijo in predpisi oziroma
navodili, ki se uporabljajo. Izvedemo ločene razgovore tako z vodilnimi delavci kot vsemi
vpletenimi izvajalci.
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Posnetek stanja bo izhodišče za analizo obstoječega stanja in predlaganje sprememb. Posnetek
naredimo z intervjuji in lastnim opazovanjem, v pomoč nam je predloga za opisovanje
posameznih postopkov.

PROCES
……………………………………………………………………………………………….
POSTOPEK/AKTIVNOST: Zaporedna številka in naziv postopka ali aktivnosti:
………………………………………………………………………………………………
…………..
Izvajalec: Vloga izvajalca v poslovnem procesu:
………………………………………………………………………………………………
…………..
1. Vhod

Kaj, od kod, na kakšen način, v kakšni obliki in s kakšno vsebino prihaja v
postopek ali aktivnost:

2. Opis

Kaj se izvede v tem postopku ali aktivnosti, v katerem koraku oziroma s
katero aktivnostjo znotraj postopka, s pomočjo katerih podatkov ali orodij
………….
Opis obstoječih poslovnih pravil, navodil ali omejitev izvajanja.
…………….

3. Izhod

Kaj izhaja iz obravnavanega postopka ali aktivnosti, v kakšni obliki in s
kakšno vsebino, kam in na kakšen način se posreduje:
………………………

4.
Vrednotenje

Obseg transakcij, kot so število obdelanih poslovnih partnerjev, pogodb,
naročil, ………………………………………………………………
Terminski vidiki: čas izvajanja postopka ali aktivnosti (minimalni,
maksimalni),
število
izvajalcev,
neposredni
stroški:
……………………………

5.Pripombe/
izboljšave/
ukrepi

Pripombe in drugi komentarji na izvajanje postopka ali aktivnosti ter
predlogi za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti izvedbe, predlog
ukrepov
za
zagotovitev
izboljšav:
………………………………………………………………………………

6. Priloge

Izpolnjeni dokumenti, obrazci, računalniški izpisi, ki vsebinsko
opredeljujejo in dopolnjujejo prikaz postopka ali aktivnosti:
……………………………………

Slika 13: Predloga za opisovanje postopkov in aktivnosti poslovnega procesa
Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, 368
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Za lažje razumevanje in predstavo o poteku poslovnega procesa se na osnovi opisa izdela
grafični diagram poteka poslovnega procesa. Z orodjem Optima! (uradno ime Igrafx Process
firme Micrografx. Optima!) je v nadaljevanju prikazan model poslovnega procesa prodaje in
nakupa.
Procesni model obstoječega stanja zajema opise posameznih postopkov in njihove grafične
predstavitve izvajanja procesnih aktivnosti temeljnih procesov in podpornih procesov.
Nastane izhodiščni model, ki naj bi bil kar se da natančni posnetek dejanskega stanja. To je
tako imenovani model »kot je«.

Slika 14: Model proizvajanja »kot je«
Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, 364
Podatki in poslovna pravila, ki so evidentirana in analizirana ob modeliranju obstoječih
poslovnih procesov, so podlaga za vsebinsko prenovo poslovanja. Predlog prenovljenih
procesov mora zajemati tiste aktivnosti, ki so odvisne od prenovljenega poslovnega procesa
(predhodna faza in naslednja faza). Nastane grafični model »kot naj bo«.
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Slika 15: Model proizvajanja »kot naj bo«
Vir: Kovačič in Vukšić, 2005, 367

Dva primera modela procesa iz prakse (Kovačič in Vukšić 2005, 187−190)
1. primer: Model procesa Kataloška prodaja
V podjetju, ki se ukvarja s kataloško prodajo, sta prodajalec in skladiščnik opisala
svoje delo.
Prodajalec: »Ko me stranka pokliče po telefonu, jo moram najprej lepo pozdraviti in
se predstaviti. Nato jo povprašam po imenu in preverim, ali že imamo njene podatke
oziroma ali je že pri nas kupovala. Če podatkov še nimamo, jih vpišem, včasih pa
moram podatke popraviti. Nato vprašam stranko, kateri izdelki jo zanimajo. Sproti
preverjam, če so želeni izdelki na zalogi. Če jih ni, stranki ponudim podoben izdelek.
Vse izdelke, ki jih je stranka izbrala, zapišem v naročilo. Nato stranki povem skupno
vrednost naročenih izdelkov, kdaj bodo predvidoma dostavljeni. Seznanim jo s pravico
o tem, da lahko izdelke, ki ji ne ustrezajo, vrne. Če je skupna vrednost naročila večja
od 100,00 evrov, ji sporočim, da bo dobila darilo, kar tudi napišem na naročilo. Nato
odgovorim še na morebitna dodatna vprašanja in se poslovim. Naročila ob koncu
dneva posredujem v skladišče«.
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Slika 16: Model procesa Kataloške prodaje
Vir: Kovačič in Vukšić, 2005, 190
Skladiščnik: »Na podlagi naročil, ki jih dobim, izdelke pripravim in zapakiram v tipske
škatle. Enkrat dnevno posredujem pakete poštni službi.«
Pri izdelavi modela nismo zajeli vseh podrobnosti, ampak smo modelirali tiste, ki so
za prenovo in informatizacijo procesa pomembne. Tako nismo modelirali
pozdravljanje stranke, ampak smo to zajeli v aktivnosti sprejemanje strankinega klica.
Skladiščnikovo delo smo umestili na ustrezno mesto v procesu.
2. primer: Model procesa Nakup
Nabavni referent (oddelek nabava) sprejme predlog nakupa. Če je znesek nakupa
manjši od 50,00 evrov, gre v takojšen nakup. V nasprotnem primeru pošlje predlog v
računovodstvo, kjer računovodja preveri, če je nakup predviden v finančnem načrtu. V
primeru pozitivnega odgovora nabavni referent opravi nakup, sicer mora predlog
odobriti direktor (vodstvo podjetja). Praksa kaže, da odobri le kakšnih 30 odstotkov
predlogov nakupov, ki niso v finančnem načrtu. Če predlog ni odobren, nabavni
referent o tem pisno obvesti predlagatelja.
Dogodek, ki sproži izvajanje procesa, je v tem primeru prejem predloga nakupa. Vhod
je predlog nakupa, izhod pa izveden nakup oziroma nabavljen izdelek ali pa obvestilo
predlagatelju o tem, da nakup ni bil odobren.
Proces smo razčlenili na aktivnosti, izmed katerih ima vsaka svojega izvajalca.
Aktivnosti smo umestili v organizacijske enote (nabava, računovodstvo, vodstvo), v
katerih so zaposleni njihovi izvajalci (nabavni referent, računovodja, direktor). Če bi
za vsako izmed aktivnosti pridobili podatke o potrebnem času za njihovo izvajanje in s
tem povezanimi stroški, bi lahko ocenili tudi povprečne skupne stroške in čas izvajanja
procesa. Če za modeliranje uporabljamo orodja, si pri pridobivanju teh informacij
lahko pomagamo s simulacijo.
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Slika 17: Model procesa Nakup
Vir: Kovačič in Vukšić 2005, 188
Obstaja še več drugih metod, namenjenih modeliranju poslovnih procesov. Večina orodij je
grafičnih, saj tako dobimo najboljši pregled nad potekom dogajanja v poslovnem procesu. V
strokovni literaturi se najpogosteje omenjajo naslednje tehnike: tehnika DTP: diagram tokov
podatkov, uporablja orodje ABC FlowCharter; tehnika SADT/IDEF1X: analiziranje in
načrtovanje sistemov, uporablja orodje BPW in; tehnika EPC diagramov, uporablja orodje
ARIS. Vsaka od teh metod ima svoje specifičnosti. Uporabljajo jih specializirane
organizacije, ki nudijo storitve s področja prenove poslovnih procesov.

Za lažje razumevanje je v nadaljevanju opisan še primer spremembe, ki si ga boste
lahko predstavljali in se nanaša na delo v šoli. Navedeni primer se nanaša na
spremembo o odpiranju šolskih prostorov v jutranjem času. Študentje – vozači
posredujejo pisno pobudo o tem, da se naj šola namesto ob 6.45 uri (začetek
predavanj je ob 7. uri) odpre ob 6.15 uri, ko se pripeljejo v mesto z javnimi prevoznimi
sredstvi. Referent v referatu je zadolžen za odpiranje šole. V referatu je zaposlena ena
oseba. Naloga referenta v zvezi z odpiranjem šole je tudi, da aktivira alarm v vseh
šolskih prostorih. Delo v referatu se zaradi štirideseturnega delovnega tedna zaključi
ob 14.45 uri.
Gre za spremembo poslovnega procesa, ki je morda na prvi pogled enostaven, vendar
se izkaže, da moramo v tem primeru situacijo pogledati iz več zornih kotov.
Podrobnejši pregled primera pokaže, da je sprememba vpeta v celoten poslovni
proces. Reševanje pobude študentov bi lahko potekalo po naslednjem postopku.
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Pristop k spremembi: Vodstvo organizira sestanek, na katerem so prisotni ravnatelj,
referent in pomočnik ravnatelja (oseba A), ki je zadolžen tudi za organizacijskotehnične zadeve. Na sestanku izrazijo različna mnenja o tem, kako sprememba vpliva
na celotno delo referata in kakšne bodo posledice, če bo referat zaprt skoraj uro prej.
Slednje ni sprejemljivo zaradi študentov in predavateljev, ki pridejo v popoldanskem
času in bi radi delo referata popoldne še podaljšali. Enotni so si le v tem, da je
pobuda za spremembo upravičena. Naredi posnetek obstoječega stanja in izdela
predlog sprememb. Zadolžena je oseba A, rok izdelave predloga je teden dni.
Izdelava posnetka stanja: Oseba A opravi intervjuje z vsemi vpletenimi, z referentom, z
ravnateljem in s predavatelji. Vsak opiše svoje delo, ki je vezano na referat. S študenti
se ne naredi intervju, ker bo povezavo študentje – referat opisal referent. Na osnovi
zapisov se izdela grafični diagram poteka aktivnosti v referatu v povezavi z drugimi
udeleženci, ravnateljem, predavatelji in študenti. Sprememba se nanaša na čas, zato je
časovna opredelitev aktivnosti pomembna postavka.
Na osnovi posnetka stanja oseba A predlaga naslednje spremembe: 1. Šola se odpre
ob 6.15 uri, zato se uradne ure referata spremenijo. 2. Šola se odpre ob 6.30 uri, zato
odpiranje prevzame pomočnik ravnatelja.
Postopek sprejemanja spremembe: Odločimo se za eno izmed variant. Če je v
spremembo vpletena še druga oseba ali drug poslovni proces, ga moramo vključiti
tako v posnetek stanja kot v spremembo. Pri sprejemanju spremembe ne smemo
pozabiti na posledice v celotnem poslovnem procesu, ki jih sprememba povzroči. V
tem delu obravnavanja sprememb nam je v pomoč grafični posnetek stanja, saj so nam
vse povezave v poslovnem procesu bolj jasne in tudi vizualno razvidne. V navedenem
primeru morda niti ne vidimo resničnega vpliva spremembe na ostale delovne faze in
pogoje dela. Nadvse pomembno je dejstvo, da v tem primeru nastopa več udeležencev,
gre tudi za prepletanje množice informacij in dokumentov. V obravnavanem primeru
ne smemo pozabiti na spremembo delovnega časa v referatu, število mesečnih ur
referenta, kako sprememba vpliva na oddajo pošte in druge naloge, ki so vezane na
čas konec delovnega dne, sodelovanje s predavatelji, ki nastopijo delo popoldne z
izrednimi študenti, kako je s čistilkami, katerih delo nadzoruje referent.
Postopek uvajanja in izvedba spremembe: Ko je sprememba dogovorjena, je potrebno
dogovoriti rok uvedbe in način obveščanja uvedbe spremembe. Seznaniti moramo tako
tiste, ki so zadolženi za to delo, v tem primeru referenta v referatu, ostale zaposlene –
predavatelje, vodstvo šole, čistilke (in še koga) in tudi uporabnike, v tem primeru
študente. Izdelamo sistem obveščanja (oglasna tabla, internet, intranet, glasilo šole,
letaki). Če je potrebno se izdelajo pisna navodila za delo po spremembi.
Delo po spremenjenem načinu dela: Sledi postopek izvedbe oziroma delo po
spremenjenem načinu dela. Včasih se določi testno oziroma poskusno uvajanje
spremembe, imenovano tudi prehodno obdobje.
Preverjanje uvedene spremembe: Po določenem času preverimo uvedbo spremembe.
Preverimo zadovoljstvo uporabnikov in reagiramo na morebitne nove predloge ter
pripombe. Za poslovni proces velja, da ni nikoli zaključena zgodba. Ves čas ga
moramo spreminjati, inovirati. Vse to je nujno potrebno, če hočemo biti boljši od
konkurence in dajati našim izdelkom novo vrednost.
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6.1 Kritično utemeljite zgornji potek izpeljave poslovne spremembe od pristopa k
spremembi do preverjanja uvedene spremembe. Katere so prednosti in katere slabosti
izpeljave spremembe poslovnega procesa po zgornjem postopku?
6.2 Zamislite si poslovno situacijo z vam znanega delovnega področja. Ste direktor
podjetja in zahtevate znižanje pisarniški stroškov, vendar ne veste, ali je to samo
pisarniški material ali so to stroški fotokopiranja, telefoniranja ali kaj drugega.
Izdelati morate posnetek stanja in predlagati racionalizacijo. Razdelili se boste v
dvojice in izdelali posnetke stanja z intervjujem (eden sprašuje in drugi odgovarja).
Sledi izdelava grafičnega diagrama poteka »kot je« in predlog spremembe, za kar
izdelate spremenjen diagram poteka »kot naj bo«.
6.3 Sami izberite poljubni delovni proces, ki bi ga spremenili. Razmislite o tej spremembi
in o njej poročajte. Narišite grafični diagram poteka »kot je« in predlog spremembe z
diagramom poteka »kot naj bo«. Ostali postavljajte vprašanja, s katerimi preverite
upravičenost spremembe glede na boljšo kakovost, večjo produktivnost,znižane
stroškov in skrajševanje časa.
6.4 Izdelajte intervju za določen poslovni proces na osnovi Predloge za opisovanje
postopkov in aktivnosti poslovnega procesa.
6.5 Kako bi se lotili poslovnega procesa prenove spletnih strani določene organizacije?

Kako izvedemo pravilen posnetek obstoječega stanja? Izbiramo lahko med intervjujem
ali opazovanjem in seveda kombinacijo obojega. Če je poslovni proces enoličen,
potem se bomo odločili za opazovanje, sicer pa je bolje uporabiti intervju. Intervju
izvedemo tako z vodilno osebo kot z osebami, ki so operativni izvajalci procesa
oziroma so razporejeni na posamezna delovna mesta. Razgovore opravimo ločeno
zaradi tega, ker bi pri skupinskem razgovoru zaradi »halo efekta« ne dobili realnih
opisov in odgovorov. Nadrejeni bi vplivali na podrejene, poleg tega bi se razpletlo
prepričevanje o tem, kaj je prav in kaj ne ter o tem, kaj je potrebno in kaj ni. Opisi ne
bi bili odraz dejanskega stanja, temveč želje po ugajanju prisotnim oziramo bi dobili
opis stanja, prilagojen navodilom, ne pa dejanskemu poteku procesa.
Če se proces izvaja na različnih lokacijah, oziroma ga izvajajo različni ljudje, je treba
narediti več posnetkov stanja, da bomo dobili realno sliko poteka poslovnega procesa.
Upoštevati je potrebno, da imajo ljudje različne osebnostne lastnosti, eni so hitri,
drugi počasni, zopet eni natančni, drugi površni, ljudje rabijo čas za osebne potrebe.
Vse to je potrebno upoštevati, kjer snemamo postopke dela in ugotavljamo potreben
čas, da bomo postavili normative dela ali kazalce produktivnosti, ali ugotavljamo
možnosti racionalizacije, ki se nanašajo na stroške ali porabljen čas.
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6.6 Kako bi organizirali snemanje poslovnega procesa v transportni organizaciji pri
odpremi tovornjakov za mednarodni prevoz blaga, ki bo del poti opravil tudi z ladjo?
Namen posnetka stanja je ugotoviti, koliko časa porabijo pri prevzemu celotne
dokumentacije preden se odpravijo na pot, ker bi postopek radi poenostavili in
prenesli na računalniško obdelavo. Kasneje bi postopek nadgradili z elektronskim
sledenjem gibanja tovora.
6.7 Na recepciji ugotavljamo, da je mnogo del, ki bi jih lahko poenostavili in opravljali v
času, ko ni strank. Kako bi se lotili ugotavljanja dejanskega stanja?
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POVZETEK POGLAVJA
Modeliranje je snovanje, izdelava in uporaba nekega modela. Model predstavlja izvirno
sliko nekega posnetka stanja, ki jo ustvarimo in uporabljamo kot sredstvo za
pridobivanje spoznanj, prenos znanj in preizkušanje pred uvedbo v prakso. V
organizacijah z modeliranjem izdelamo pregledne posnetke poslovnega procesa. Razlogi
za modeliranje so lahko različni, od razumevanja postopka ali celotnega procesa.
Razlogi so lahko ustvarjanje celotne pregledne slike o procesu ter odkrivanje
pomanjkljivosti in slabosti procesa. Modeliranje služi za simulacijo predlogov, preden
jih uvedemo v prakso.
Preden se lotimo modeliranja, moramo imeti natančen opis poslovnih procesov. Namen
opisa je, da poslovne procese bolje razumemo in jih naredimo pregledne. Opise
naredimo z intervjuji, opazovanjem, popisi dokumentacije in drugimi oblikami
pridobivanja podatkov o poteku določenega poslovnega procesa.
Glede na to, da smo ljudje vizualna bitja, ima veliko prednost posnetek poslovnega
procesa v obliki grafičnega prikaza poslovnih procesov. Najpomembnejše orodje za
grafični prikaz procesov je diagram poteka.
Procesni model obstoječega stanja zajema tako opise posameznih postopkov kot tudi
njihove grafične predstavitve izvajanja procesnih aktivnosti temeljnih procesov in tudi
podpornih procesov. Podatki in poslovna pravila, ki so evidentirana in analizirana ob
modeliranju obstoječih poslovnih procesov, so podlaga za vsebinsko prenovo poslovanja.
Iz izhodiščnega modela »kot je« nastane model »kot naj bo«.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1. Kaj pomeni modeliranje in kaj je model poslovnega procesa?
2. Kako prikažemo poslovni proces z grafično predstavitvijo procesa?
3. Kako opišemo in dokumentiramo posamezne aktivnosti poslovnega procesa?
4. Kako naredimo opis poslovnega procesa?
5. Naštejte razloge za modeliranje poslovnih procesov.
6. Kako izvedemo modeliranje poslovnega procesa?
7. Kritično opišite razloge za modeliranje in razloge, ki ne podpirajo modeliranja.
8. Opišite grafični blok diagram poteka aktivnosti.
9. Opišite najpogostejše simbole za ponazarjanje aktivnosti v poslovnem procesu.
10. Kako izdelamo model obstoječega poslovnega procesa?
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7

ŽIVLJENJSKI CIKEL UPRAVLJANJA POSLOVNIH PROCESOV

Ne glede na to, ali podjetje uvede nov izdelek oziroma storitev ali le spremeni obstoječi
izdelek oziroma storitev, ali pa spremeni postopek dela v proizvodnji ali v
administraciji, se srečuje z življenjskim ciklom upravljanja poslovnih procesov. Vsak
poslovni proces živi v krogu, ki se začne z odkrivanjem, nato prepoznavanjem, nadaljuje
se z jasno opredelitvijo, kaj novost ali sprememba pomeni za obstoječi poslovni proces.
V nadaljevanju naredimo posnetek stanja in za lažji pregled nad celotnim dogajanjem
poslovni proces modeliramo. Pred prenosom v dejansko okolje spremembo preizkusimo
oziroma simuliramo, potem namestimo na ustrezno mesto obstoječega poslovnega
procesa. Nadaljujemo s fazo izvajanja in medtem ves čas spremljamo potek aktivnosti,
ki jih nadzorujemo. Ugotovitve analiziramo, rešitve optimiramo in ponovno vnašamo v
poslovni proces.
Če ne izpostavimo podjetij, ki so uspešna zaradi svojih inovativnih idej, s katerimi
prihajajo na trg z novimi izdelki, ampak pomislimo na podjetja, ki s svojimi
spremembami dopolnjujejo obstoječo ponudbo ali zmanjšujejo stroške in s tem
prispevajo k večjemu dobičku podjetja, bomo naleteli na podjetja, ki z manjšimi
spremembami tekmujejo v konkurenci. V uspešnem podjetju se redno srečujejo z
vnašanjem sprememb v poslovanje. Dojemljivi so za predloge, ki jih dajejo zaposleni ali
stranke. Spremembe se nanašajo tako na proizvodnjo kot na administrativno delo.
Tukaj je primer iz administracije v nekem podjetju. Tajništvo tiska različna poročila
enostransko. Zakaj ne obojestransko? Ali ni ekološka osveščenost tudi to, da porabimo
manj papirja in imamo manj stroškov? Ali je sploh potrebno tiskati? Ali ni dovolj
poslati poročila kar v elektronski obliki, z istočasnim obvestilom, da se poročilo nahaja
na določenem mestu na intranetu podjetja? Opisano bi lahko opredelili kot prvo fazo
odkrivanja spremembe v nekem utečenem poslovnem procesu in tudi opredelitev, kaj
sprememba dejansko pomeni za celoten poslovni proces.
Naslednji primer je dokaz, kako se odziva organizacija na predloge strank hotela. V
službi marketinga obdelujejo odgovore na anketna vprašanja, ki jih izpolnijo gostje ob
zapuščanju hotela. V anketah je tudi veliko upravičenih negativnih pripomb. Ste tudi
sami kdaj izpolnjevali anketo? Na koncu oddate tudi svoj elektronski naslov. Ste morda
že dobili povratno informacijo na dane pripombe? Upam, da vsaj nekateri lahko
pritrdilno odgovorite. Zakaj večina hotelov gostu ne da vedeti, da upoštevajo njihove
pripombe oziroma obstajajo objektivni razlogi za tako ravnanje. Kaj bi morali
spremeniti pri obdelavi teh anket, da bi istočasno dali odgovore tudi strankam? Stranka
bi imela vtis, da se njene pripombe upoštevajo in da hotel izboljšuje svojo ponudbo ter
se zaveda pomanjkljivosti. Verjetnost, da se bo gost vrnil v hotel kljub nezadovoljstvu, je
gotovo večja, kot če hotel ne reagira na pripombo. Te spremembe bi lahko razvrstili
med analiziranje in optimiranje določenega poteka poslovnega procesa.
Primer dodatne ponudbe zdravilišča. Na naše zdravilišče se obračajo gostje, ki bi želeli
letovati v lastnih avtodomih. Imamo dovolj velik parkirni prostor, ki je celo zasajen z
drevesi in nudi prijetno okolje za bivanje v naravi, vendar nimamo zato ustrezne
infrastrukture. Kaj moramo urediti, da bomo zadostili minimalnim pogojem oskrbe z
vodo in elektriko? Bo to vplivalo na strukturo gostov? Morda smo s to situacijo v fazi
simuliranja, kajti ugotoviti moramo, kaj pomeni za obstoječo ponudbo, če vnesemo
spremembe zaradi nove strukture gostov.
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Naslednji primer se nanaša na ponudbo samostojnega podjetnika, ki ponuja avtodome.
V zadnjih letih se je povpraševanje močno povečalo, saj traja sezona od aprila do
oktobra. V ostalih mesecih avtodomi niso uporabni, ker nimajo instaliranega gretja.
Kljub temu v smučarskih središčih srečate goste, ki bivajo v svojih avtodomih. Kaj
moramo storiti, da bi tudi mi lahko ponudbo razširili na zimske mesece? Ali je možno
obstoječe avtodome opremiti s sistemom gretja in hlajenja istočasno? To je faza
definiranja, saj vemo, kaj moramo storiti. Sedaj moramo samo še proučiti, kako to
najuspešnejše izvesti.
Opisanih je nekaj situacij, ki so na videz nepomembne ali pa tako malenkostne, da se z
njimi na prvi pogled ne splača ukvarjati. Vse situacije se nanašajo na določen poslovni
proces. Vsak dan se srečujemo s podobnimi situacijami, a le redko idejo uresničimo in jo
prenesemo v prakso. V kolikor ideje uresničimo, se le malokdaj zavedamo, da vsaka
sprememba zahteva upoštevanje devetih faz spreminjanja poslovnih procesov. S tem se
izognemo negotovosti in dvoma o tem, če smo predloge sploh dovolj natančno proučili in
izbrali optimalno varianto. Poleg tega življenjski cikel ni nikoli zaključen. Ko je izdelek
gotov, ga prodamo, prodaji lahko sledi reklamacija in izdelek se vrne nazaj. Po drugi
strani s prodajo določenih izdelkov nismo zaključili s poslovnim procesom. Ko se
iztrošijo, smo jih dolžni prevzeti in na naravi neškodljiv način uničiti.
Vsak proces ima svoj začetek in svoj konec, zato bomo v tem poglavju govorili o fazah
življenjskega cikla.
Faze življenjskega cikla spreminjanja, uvajanja novega ali izboljševanje obstoječega
poslovnega procesa so naslednje (Korošec, 2006, 29):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

odkrivanje,
definiranje,
modeliranje,
simuliranje,
namestitev,
izvajanje,
nadzorovanje,
analiziranje,
optimiranje.

1. ODKRIVANJE: Življenjski cikel izboljševanja poslovnega procesa se začne z
odkrivanjem in seznanjanjem z dejanskimi procesi. Poslovni proces je potrebno natančno
opisati. Podatke dobimo z intervjuji, opazovanjem, snemanjem vzorcev in zbiranjem
dokumentacije. Vse podatke je potrebno zapisati in dokumentirati. Potrebno je zapisati vse
primere, če delo opravlja več zaposlenih na različnih lokacijah, na različne načine in z
različno tehnologijo.
2. DEFINIRANAJE: Podrobno in natančno je potrebno postaviti zahteve za posamezen
poslovni proces, ki ga želimo spremeniti ali izboljšati. Oblikuje se tim, v katerem
sodelujejo uporabniki, organizatorji dela in informatiki. Običajno je v tej fazi potrebno
združiti uporabnike, ki po navadi poznajo le svoje specializirano delo. Dobro je vključiti
nadrejene, ki poznajo prepletanje dela vsaj na ravni oddelka in nato tudi organizatorje
dela. Slednji so pri tem neobremenjeni opazovalci v smislu čim bolj splošnega pogleda na
poslovni proces. Sodelovali bodo tudi informatiki, seveda le v primeru, da bomo
avtomatizirali poslovni proces.
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3. MODELIRANJE: Z metodo modeliranja v obliki grafičnega prikaza bo proces prikazan
pregledno, jasno, z obstoječim vrstnim redom vseh aktivnosti in pregledno označenim
načinom, kako potekajo. Grafičnemu prikazu dodamo zaposlene, vhodne in izhodne
dokumente ali podatke, materiale, poslovna pravila in povezave med aktivnostmi.
4. SIMULIRANJE: Na modelu lahko preizkušamo različne oblike obnašanja po
spremembah. Dejansko eksperimentiramo, preden spremembo vgradimo v prakso.
5. NAMESTITEV: Ko se odločimo za najboljšo možnost, jo je potrebno umestiti v obstoječi
poslovni proces in zagotoviti vse pogoje za uspešno izvajanje.
6. IZVAJANJE: V tem procesu moramo zaposlene pripraviti na spremembe in prilagoditi
delovne pogoje. Na izvajanje v novih in spremenjenih pogojih ne smemo pozabiti na vse
zaposlene, ki sodelujejo v poslovnem procesu od vhodnih materialov, tehnologije,
dobaviteljev do kupcev.
7. NADZOROVANJE: Ko smo uvedli spremembo, ne smemo proces prepustiti samemu
sebi, temveč ga moramo spremljati in nadzorovati. V nekaterih zahtevnejših procesih, kjer
ne moremo predvideti vseh zapletov, izvajamo določen čas poslovni proces vzporedno po
starem in novem sistemu. Evidentirati je potrebno vse posebnosti, odstopanja in predloge
za dodatne spremembe.
8. ANALIZIRANJE: Rezultate moramo meriti s postavljenimi cilji. Ravno zaradi tega je
tako pomembno, da imamo izdelane kriterije, po katerih preverjamo uspešnost uvedene
spremembe. To je lahko čas, manj čakanja, hitrejša izdobava, odprava podvajanja del in
manj dokumentacije. Uvedemo lahko manj kontrole, ki pa naj bo bolj učinkovita. V fazi
analiziranja je vedno priložnost, da predlagamo izboljšave in inovacije. Pomembno je, da
upoštevamo predloge zaposlenih v poslovnem procesu. Vedno je potrebno odreagirati na
pripombe zaposlenih, saj se bodo tako počutili kot del aktivnih udeležencev pri vnašanju
sprememb. Ne glede na to, ali bomo upoštevali ali zavrnili predloge in pripombe
zaposlenih, jim z odgovori dajemo možnost vplivanja. Pri utemeljenih ugovorih kasneje
ne bo težav pri izvajanju, kljub temu da zaposleni spremembam niso naklonjeni.
9. OPTIMIZIRANJE: Od rezultatov analize je odvisno, kako bomo proces optimizirali.
Optimizacija je stalen proces, saj gre za živ proces, ki se stalno spreminja in zahteva
prilagajanje.
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Slika 18: Življenjski cikel izboljševanja procesa
Vir: Korošec, 2006, 29; (povzeto po: Gartner: Hill, 2006, 8)

Pri vsaki spremembi poslovnega procesa ne smemo pozabiti na pomembnost podpore vodstva
podjetja. V določenih primerih je bolj primerno postopno vnašanje sprememb po malih
korakih, v drugačnih situacijah pa poslovni proces zahteva, da se spremembe vnesejo na
enkrat.

7.1 Izdelajte življenjski cikel za pristop in uvedbo nove celostne podobe izbranega
podjetja. Podjetje je pred odločitvijo o prenovi obstoječe celostne podobe podjetja.
Razlogi so lahko različni: Podjetje se je razširilo in povečalo. Na trgu so nastala nova
podjetja, ki predstavljajo za nas močno konkurenco. Poslovanje podjetja je potrebno
prilagoditi zaradi trendov e-poslovanja. Zaradi teh razlogov želimo izboljšati
prepoznavnost podjetja z novo celostno podobo. Razložite življenjski cikel izdelave
nove celostne podobe po vseh devetih točkah.
7.1

VPELJAVA PRENOVE POSLOVNEGA PROCESA V PODJETJE

Preden podjetje začne implementacijo prenove poslovnega procesa v prakso je potrebno biti
pozoren na podporo vodstva. Izbrati moramo pravi proces in začeti prenovo poslovnega
procesa z malimi koraki. Zavedati se moramo, da je pomembnejša optimizacija pred
avtomatizacijo. Vsa pozornost mora biti usmerjena na poenotenje procesov, kjer je to le
mogoče (Korošec, 2006, 39−40).
Pogosto se pojavijo problemi, ki vodijo k neuspehu zaradi neustrezne priprave na prenovo
poslovnega procesa. Eden od teh problemov je, da smo se lotili napačnega procesa, ki ni
ključen v poslovni strategiji in skladen s cilji podjetja. Prav tako nastopijo težave, če vodstvo
sredi projekta ne vidi interesa in spremeni prioritete. Napačno se lahko lotimo tudi
modeliranja procesov. Lahko izgubimo preglednost zaradi tega, ker se izgubljamo v
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nepomembnih podrobnostih. Velikokrat se posveti preveč pozornosti posameznim poslovnim
procesom, ki so specifični in se pozabi na standardizirane postopke, ki veljajo v več poslovnih
procesih in so pomembni za podjetje kot celota. V kolikor ne ugotavljamo uspešnosti in ne
merimo rezultatov, sprememba procesa pa se uvaja brez nadzora, se izgubi zaupanje v
nadaljnje prenove poslovnih procesov (Korošec, 2006, 41).

Slika 19: Porazdelitev porabe časa na začetnih projektih POP
Vir: Korošec, 2006, 41, (povzeto po: Gartner: Melenovsky, 2005, 3)

7.2 Odgovorite na naslednja vprašanja:
a) Zakaj je pomembna podpora vodstva, ko spreminjamo poslovne procese?
b) Kako bi razložili na praktičnem primeru, da je potrebno zadeve najprej
optimizirati in šele nato avtomatizirati?
c) Ali se strinjate s trditvijo, da je poenotenje procesov izredno pomembno za
optimalen potek dela?
7.2

VLOGE IN ODGOVORNOSTI PRI IZVEDBI SPREMEMB V POSLOVNEM
PROCESU

Proces upravljanja sprememb in nadzor nad spremembami sta dva ključna procesa v
življenjskem ciklusu upravljanja sprememb poslovnega procesa. V podjetjih, kjer ni
upravljanja sprememb, se spremembe lotijo kampanjsko, po načelu »saj bo že nekako«. Danes
brez informatizacije procesov ne gre, zato so informatiki še posebej občutljivi, saj so običajno
obveščeni o zahtevi po spremembi, ko je že vse dorečeno in ne morejo sodelovati pri
nastajanju sprememb. Spremembe zahtevajo dodatno izobraževanje ljudi, ki mora biti
pravočasno. Ustrezni kadri morajo biti na voljo, ko se sprememba uvede.
Vedno se je treba lotiti spremembe na osnovi objektivnega posnetka stanja in njegove analize.
Potrebno je tudi utemeljiti razloge za spremembo in navesti želeno stanje. Priporočljivo je
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zbrati tudi vso potrebno dokumentacijo, ki spremlja poslovni proces. Zahtevo za spremembo
poslovnega procesa pregleda in odobri vodstvo, ki tudi določi vse zadolžene in odgovorne
osebe za njeno izvedbo. Dodeli se tako imenovani lastnik procesa, ki skrbi za koordinacijo
dela na prenovi ter sproti spremlja in odpravlja napake. Usklajuje odprta vprašanja in
sprejema ključne odločitve skupaj z vodstvom. Ves postopek mora biti zabeležen in
dokumentiran, da se lahko preveri uspešnost prenove poslovnega procesa.
V procesni organiziranosti podjetja se soočamo s popolnoma novimi vlogami v timih in
odgovornostmi sodelavcev. Najpomembnejša delovna mesta (vloge zaposlenih) so naslednja.
Imamo prvaka POP (POP kratica za poslovni proces), ki naj bi bil nekdo iz višjega
menedžmenta, zato da lahko sprejema in zagovarja ključne spremembe POP. Lastnik
poslovnega procesa je oseba, ki je v vlogi skrbnika POP. Oseba je zadolžena za upravljanje
procesa, predvsem za koordinacijo znotraj tima in tudi za koordinacijo z vodstvom podjetja.
Analitik POP modelira, simulira in analizira trenutno in bodoče stanje. Arhitekt POP
vzpostavlja poslovna pravila in je odgovoren za povezave med procesi, podprocesi in
posameznimi aktivnostmi znotraj procesov. Menedžer procesnega znanja je odgovoren za
postavitev standardov in vpeljuje svetovalce za posamezne procese ali podprocese.
Koordinator upravljanja sprememb je trener (učitelj) in izobražuje zaposlene, vezane na
določen proces. Svetovalec pomaga pri zagonu projektov POP. Lahko je iz vrst notranjih
sodelavcev ali pa je zunanji sodelavec, za čas, da se projekt POP zažene. Poslovni analitik je
običajno sistemski analitik, ki je vezni člen med procesom in informatiko.
V okolju poslovnih procesov je nujno sodelovanje med poslovnimi uporabniki in informatiki.
Z notranjimi pravili je potrebno natančno določiti naloge in odgovornosti, ki veljajo za ene in
za druge. Naloge poslovnih uporabnikov so predvsem razvoj strategije in poslovnih primerov,
elementi za merjenje poslovanja, odkrivanje procesov, načrtovanje procesov, simulacije in
optimizacije, analiziranje procesov, upravljanje sprememb ter postavljanje poslovnih pravil.
Odgovornost informatikov je postavitev standardov najboljših praks in postavitev vseh
parametrov za avtomatsko podporo poslovnih procesov od postopkov, dokumentov do
izpisov. Skupna odgovornost je izvajanje procesov, upoštevanje poslovnih in procesnih
pravil, operativni postopki, posredovanje podatkov za analiziranje in nadaljnje izboljševanje,
šolanje in izobraževanje kadrov.

7.3 Kot analitik POP bi bila primerna izobrazba tudi organizator poslovanja, za kar se
sami izobražujete. V čem vidite izziv tega poklica? S kom mora analitik POP
sodelovati? Kako bi opisali to delovno mesto? Katere so pomembnejše naloge tega
delovnega mesta? Ocenite razmerje med nalogami, za katere je zadolžen analitik
POP? Kakšne lastnosti bi naj imela oseba, zaposlena na tem delovnem mestu?
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POVZETEK POGLAVJA
Življenjski cikel spreminjanja, uvajanja novega ali izboljševanje obstoječega poslovnega
procesa sestavlja devet faz.
Preden podjetje začne implementacijo prenove poslovnega procesa v prakso je potrebno
biti pozoren na podporo vodstva. Izbrati moramo pravi proces in začeti prenovo
poslovnega procesa z malimi koraki. Zavedati se moramo, da je pomembnejša
optimizacija pred avtomatizacijo. Vsa pozornost mora biti usmerjena na poenotenje
procesov, kjer je to le mogoče.
Proces upravljanja sprememb in nadzor nad spremembami sta dva ključna procesa v
življenjskem ciklusu upravljanja sprememb poslovnega procesa. Danes brez
informatizacije procesov ne gre, zato so informatiki še posebej občutljivi, saj so običajno
obveščeni o zahtevi po spremembi, ko je že vse dorečeno in ne morejo sodelovati pri
nastajanju sprememb.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1. Naštejte in opišite faze življenjskega cikla spreminjanja poslovnega procesa.
2. Kateri problemi se lahko pojavijo pri vpeljavi prenove poslovnih procesov?
3. Opišite vloge in odgovornosti pri izvedbi sprememb v poslovnem procesu.
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8

VPLIV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE NA POSLOVNE
PROCESE

Hitre prilagoditve informacijskih rešitev novim razmeram so še vedno eden največjih
problemov. Danes je nujno, da je možno hitro in preprosto spreminjati in prilagajati
informacijske rešitve spremembam poslovnih procesov. V tem postopku gre za
sodelovanje strokovnjaka s področja informatike in organizatorja, ki pozna poslovni
proces.
Kako lahko IT (informacijsko-tehnološka) podpora poslovanja izboljša poslovni proces
v turizmu poglejmo na primeru družinskega podjetja, ki se ukvarja s kmečkim
turizmom. Nudijo apartmaje in možnost aktivnega preživljanja počitnic od sodelovanja
pri kmečkih opravilih, spoznavanja domačih živali, kolesarjenja, pohodništva in
kopanja v bližnjem zdravilišču. Kraj je lahko tudi izhodiščna točka za spoznavanje
bližnje in širše okolice.
Kmetija ima svojo spletno stran, predstavljeno v promocijski brošuri Počitnice na
deželi. Lokalni TIC (turistično-informacijski center) daje informacije o kmetiji
potencialnim gostom, pa tudi sami se udeležujejo različnih sejmov. Na osnovi dosedanjih
izkušenj, ki so si jih pridobili v enoletnem poslovanju, so ugotovili, da se najbolje
promovirajo z ustno reklamo. Usmerjenost k stranki je eden od pogojev za konkurenčno
poslovanje. S tem stranki namenijo veliko časa. Z njo se pogovarjajo, pri tem neopazno
zapisujejo vse njene želje, opažanja, predloge in izboljšave. Pozorni so na malenkosti, s
katerimi brez večjih dodatnih naprezanj in stroškov ustrežejo stranki. Stranka tako
dobi vtis, da se vsa ponudba prilagaja njenim željam. Primeri: Pogovarjajo se o neki
knjigi, naslednji dan jih na mizi čaka knjiga iz knjižnice. Gostje sprašujejo o zdravilnih
rastlinah, predstavimo jim otroški herbarij z zdravilnimi rastlinami, ki jih lahko sami
naberejo. Gostje pohvalijo med, naslednji dan jim spečemo sveže medenjake. Dober glas
o kmetiji se širi od ust do ust.
Zakaj tako dolg uvod? Vedno je potrebno izhajati iz strategije in poslovne usmeritve
podjetja. V tem primeru je to kmečki turizem, ki želi izkoristiti konkurenčno prednost
doslednega prilagajanja željam vsakega posameznika. Turistična kmetija nima drugih
prednosti pred ostalimi ponudniki.
Kako lahko vplivamo na izboljšanje našega odnosa s strankami s pomočjo IT? Brez IT
podpore si ne moremo zamišljati uspešne komunikacije z gosti. Preko elektronskih
medijev komuniciramo glede povpraševanja, rezervacije, dajanja pripomb, predlogov in
sprejemanja individualnih zahtev. Potencialni gost z avtomatskim odzivnikom na vsako
elektronsko pošto takoj dobi odgovor o tem, kdaj mu bomo odgovorili in povedali, kje
smo sedaj in kaj delamo. Tako smo zanimivi, še preden nas osebno spozna. Poleg tega v
računalnik vnašamo vse predloge, pripombe, posebne želje posameznih gostov. Vemo,
kaj so njihovi hobiji in kateri njihovi pomembni datumi, da jim lahko pošljemo čestitke.
(čestitke za rojstni dan so že preveč izrabljena pozornost). Spoznamo njihove želje, na
katere se spomnimo, ko pridejo naslednjič.
S pomočjo IT podpore pridobimo več časa za osebno ukvarjanje z gosti. Kljub temu
nadzorujemo tudi vse dogajanje, ki ga zahteva proces, da goste obdržimo ter pridobimo
nove goste in uspešno reklamiramo našo destinacijo.
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Avtor Davenport je identificiral vplive informacijske tehnologije na poslovne procese.
Avtomatizacija izloča človeka iz samega procesa. Informacije o procesu se zajemajo za
namene razumevanja, izboljšanje analiziranja in posledično za boljše odločanje in
koordiniranje procesov ne glede na lokacijo. Enako je menil, da gre pri avtomatizaciji za
koordiniranje med opravili in procesi ter za izločanje posrednikov iz procesov (Davenport,
1993, 51).
Avtor Fingar navaja tri obdobja razvoja tehnologije poslovnih procesov. Prvo obdobje se je
začelo z letom 1920. Takrat je prevladovala Taylorjeva teorija o menedžmentu, v kateri je
samo nakazal na procese brez avtomatizacije. Drugi val se je začel okoli leta 1980, ko so
procese ročno prenavljali skozi enkraten poseg. Tretji val pa je zajel možnost stalnega
izboljševanja poslovnega procesa. (Smith, Fingar, 2003,83−84) Cilj je bil usklajenost vseh
poslovnih procesov na nivoju podjetja. Z novimi tehnologijami so bili procesi plastično
prikazani, nazorno so bile razvidne povezave, aktivnosti, dokumentacija, informatiki so jih
uporabljali kot izvršljivo programsko kodo. Procese se lahko stalno nadzoruje, spreminja in
izboljšuje (Korošec, 2006, 59).
Informatizacija poslovanja mora biti usmerjena v zagotavljanje konkurenčne prednosti
podjetij oziroma k avtomatizaciji in optimizaciji izvajanja njihovih poslovnih procesov. Na
podlagi narejenih primerov je ugotovljeno, da je možno samo z avtomatizacijo obstoječih
procesov v podjetju doseči le delen uspeh. Uspešna informatizacija mora biti povezana tudi z
organizacijskimi spremembami in z drugačnim načinom dela. Pomembno je tudi, da pri
informatizaciji organizacija izhaja iz svoje strategije, ki jo skuša z informatizacijo uresničiti.
Informacijske tehnologija se ne uvaja samo zato, ker je na voljo, pač pri tem zadovoljuje
potrebe organizacije.
Poslovni procesi so v podjetjih največkrat nepregledni in neprilagodljivi ter s tem
obremenjujoči v poslovnem informacijskem pogledu. Potekajo skozi različne organizacijske
enote oziroma funkcionalne celote in so obremenjeni z vsemi problemi, ki se tradicionalno
pojavljajo ob prehodu iz ene organizacijske enote v drugo.
Splošne pomanjkljivosti izvajanja poslovnih procesov v večini organizacij so:
• neenotnost pri izvajanju;
• nepoznavanje celotnega procesa s strani izvajalcev, ki se največkrat odraža tako, da
izvajalci sami poznajo samo aktivnosti, ki jih izvajajo sami ali pa njihov oddelek;
• podvajanje dela;
• relativno dolg čakalni časi za podpise, odobritve in pošto.
Takšno stanje za informatizacijo ni primerno, zato je treba poslovne procese predhodno
poenotiti, včasih tudi na novo opredeliti oziroma jih radikalno spremeniti, kar imenujemo
prenova poslovnih procesov. Šele potem je smiselno procese ustrezno informatizirati oziroma
v njihovo izvajanje vključiti uporabo primerne informacijske tehnologije.
Po drugi stani pa prav informacijska tehnologija omogoča drugačen način dela oziroma
prenovo procesov. Prenova in informatizacija poslovanja morata potekati hkrati, če želimo, da
bosta organizaciji prinesli prednosti. Seveda informatizacija poslovanja predstavlja le enega
izmed vidikov prenove poslovanja.
Podjetja se bodo morala informatizacije poslovanja lotiti drugače, kot je to potekalo v
preteklosti, ko so se, in v mnogih primerih še vedno, avtomatizirali obstoječi procesi ali pa
organizacijske enote, kar je pripeljalo do nepovezanih rešitev posameznih oddelkov.
Informacijska tehnologija lahko odigra zelo pomembno vlogo pri prenovi poslovnih procesov.
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Ne smemo pozabiti, da lahko njena nepravilna uporaba pripelje do delnih rešitev, ki ne
upoštevajo celote in dajejo v splošnem nadvse slabe rezultate. Na podlagi tega lahko
ugotovimo, da je pravi način reševanja težav, s katerimi se srečujejo podjetja, dvostopenjski.
Na prvi stopnji je treba opredeliti potrebne značilnosti poslovnih procesov, ki potekajo v
podjetju in jih pretvoriti. Pri tem si pomagamo z modeliranjem procesov, kar je podrobneje
opisano v 6. poglavju. Na drugi stopnji je treba prenovljenim poslovnim procesom zagotoviti
organizacijsko in informacijsko podporo.
Tudi obdobje elektronskega poslovanja pomeni s stališča prenove poslovanja za podjetje nov
izziv, poln korenitih sprememb. Iz prakse pa vemo vsi, da vedno več podjetij v svoje
delovanje vsaj delno uvaja vse več elektronskega poslovanja (e-poslovanja). Takšno
poslovanje je za podjetje, ki se želi vključiti v sodobno obliko poslovanja, temeljit premik,
zato zahteva razmislek o poslovni doktrini. Ta zajema spremembo in preureditev
tradicionalnega (funkcijskega) modela organiziranosti, poslovnih procesov odnosov in načina
poslovanja, ki so bili prevladujoči v zadnjih desetletjih. Nova doktrina e-poslovanja zahteva
od podjetja prilagoditev in sinhronizacijo njegove strateške vizije in njenega praktičnega
udejanjanja z možnostmi, ki jih pri tem ponuja sodobna informacijska tehnologija. V
naslednjih letih bodo lahko uspešna le tista podjetja, ki bodo temu primerno preuredila svojo
organiziranost, procese in tehnološko infrastrukturo.
Z vidika prenove poslovanja postaja splet ključni infrastrukturni dejavnik, ki zahteva in
omogoča podjetjem razviti poslovne modele. Ti zlasti poudarjajo neposredno povezovanje s
poslovnimi partnerji. V fazi sodelovanja pri razvoju novih proizvodov in storitev izpostavlja
potrebo po intenzivnejšem in neposrednem povezovanju podjetja z izbranimi dobavitelji,
sodelovanju z njimi pri razvoju novih proizvodov, medsebojnem povezovanju poslovnih
procesov in uporabljanju skupnih podatkov. Internet pri tem zagotavlja celovito
medorganizacijsko povezovanje in ponuja prenovi poslovanja nove strateške možnosti in
priložnosti, kot so na primer elektronska distribucija, naročanje in plačevanje (Kladnik, 2006).

V poslovnem dnevniku Finance je tedenska priloga na temo informacijska tehnologija
(IKT informator). V eni od številk (Finance, str. 20−21, 25. 2. 2010, št. 38/3188) več
člankov piše o nujnosti poznavanja poslovnih procesov in vlogi organizatorja
(poslovnega analitika) oziroma osebe, ki lahko ustrezno razčleni poslovni proces in s
tem v zvezi uresniči pričakovanja glede na njihovo pomembnost in prispevek k
poslovanju pri spremembah poslovnih procesov. Veliko podjetij to povezuje z IKT
(IKT je kratica za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo) rešitvami. Ugotavljajo,
da informatikom manjka poslovnega znanja. Manjka jim znanja, ki se nanaša na
poznavanje želja in pričakovanj udeležencev samega poslovnega procesa. Informatik
mora najprej prepoznati poslovne potrebe. Te potrebe mu lahko predstavi organizator,
ki ima pregled nad celotnim poslovnim procesom, po drugi strani pa ima tudi podporo
vodstva. Vloga organizatorja je, da objektivno zastopa udeleženca poslovnega
procesa. Organizator mora biti oseba, ki gleda širše, ne samo na uporabnikom
prijazno rešitev, temveč tudi na rešitev, ki bo prinesla koristi celotnemu podjetju.
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8.1 Sami se postavite v vlogo organizatorja družabnega dogodka. Kaj lahko prenesete na
računalnik? Kako vam IT podpora poenostavi delo in omogoči, da izkušnje uporabite
tudi pri naslednjih organizacijah družabnih dogodkov? Za izhodišče izdelajte opis
postopka poslovnega procesa in določite, kaj delate ročno in kaj po spremembi
opravlja računalnik. Utemeljite, kaj pridobite s prenovitvijo procesa z IT tehnologijo.

POVZETEK POGLAVJA
Informacijska tehnologija je tesno povezana s poslovnimi procesi. Če so poslovni procesi
standardizirani, jih lahko avtomatiziramo. Pri avtomatizaciji gre za koordiniranje med
opravili in procesi ter za izločanje posrednikov iz procesov. V posnetku poslovnega
procesa zajamemo vse informacije o procesu za namene razumevanja, izboljšanje
analiziranja in posledično za boljše odločanje in koordiniranje procesov ne glede na
lokacijo.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1. Kako informacijska tehnologija vpliva na poslovne procese?
2. Opišite vsa tri obdobja razvoja tehnologije poslovnih procesov.
3. Kakšna je vloga organizatorja pri informatizaciji poslovnih procesov?
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9

MERJENJE USPEŠNOSTI POSLOVNIH PROCESOV

Če želimo vedeti, ali smo v nečem uspešni, moramo znati to zmeriti. Tudi uspešnost
poslovnih procesov znamo meriti.
Kakovost izdelkov ali storitev je odvisna od kakovosti procesa. Odličnost izhoda (izdelkov ali
storitev) je rezultat odličnosti poslovnih procesov. Nivo odličnosti pa lahko merimo s kazalci,
ki so:
• uspešnost,
• učinkovitost,
• čas procesa,
• fleksibilnost.
Uspešnost predstavlja zadovoljstvo kupca, stranke. Če so izhodi zadovoljili njegova
pričakovanja ali jih celo presegla, potem smo uspešni ali celo zelo uspešni. Z učinkovitostjo
merimo stroške, ki jih imamo od vhoda do izhoda. Čim manjši so stroški na enoto, bolj smo
učinkoviti. Enako bomo dosegli tudi z večjo produktivnostjo, ko z enakim številom ur
izdelamo več izdelkov. Čas procesa predstavlja čas, ki ga porabimo za en proces. Potrebno je
upoštevati tudi čas čakanja in čas, ki ne prispeva k dodani vrednosti, predvsem čakalne vrste.
S fleksibilnostjo pa je mišljena prilagodljivost poslovnega procesa potrebam trga, modi,
trendom, konkurenci (Križman in Novak, 2002, 49).

Na primeru boste spoznali, kako s kazalci merimo nivo odličnosti in kako kriteriji
prispevajo k boljšemu poslovanju in zadovoljstvu zaposlenih, ker se boljši rezultati
odrazijo tudi pri izplačilu plač. Zamislite si delo turistično informacijskega centra.
Postavili smo si kazalce odličnosti, s katerimi bomo merili kakovost naših storitev, kar
pomeni, da bomo merili zadovoljstvo naših obiskovalcev.
Za kriterij uspešnosti bomo sestavili anketni vprašalnik, ki ga bomo izvajali vsake 3
mesece in nato primerjali rezultate med seboj, ugotavljali trend in zbirali predloge
obiskovalcev. Pri tem si bomo zastavili cilj, da bomo poskusili upoštevati predloge
obiskovalcev. Vse analize, rezultate in predloge bomo skupaj obravnavali vsi
zaposleni, izsledke pa bomo obravnavali na regijskem srečanju, saj želimo pridobiti
tudi mnenja izven svoje enote.
Učinkovitost bomo ugotavljali na osnovi stroškov in na osnovi kazalcev
produktivnosti. Spremljali bomo stroške po posameznih elementih (stroški elektrike,
telefona, tiskanja tiskovin, pisarniškega materiala) in ugotovili razloge za
neracionalno porabo ter možnosti zmanjšanja teh stroškov. Kot produktivnost bomo
ugotavljali število obiskovalcev, vrste informacij in število posredovanj sob. S
podrobnejšo analizo bomo ugotavljali, ali je mogoče posamezne informacije prenesti
na elektronsko posredovanje. Ugotavljali bomo tudi, če bi bilo smiselno klasično
oglaševanje delno zamenjati z elektronskim.
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Naš ključni cilj je, da nobena stranka ne čaka na informacijo, če to ni potrebno.
Interna dela bomo delno prenesli na delo v sprejemni sobi. Zaposleni bo lahko
opravljal interna dela in hkrati postregel tudi stranko, če je drugi zaposleni zaseden. S
tem bomo povečali zadovoljstvo obiskovalcev, kar naj bi imelo tudi vpliv na reklamo
»od ust do ust«.
S kriterijem fleksibilnost, bomo zagotovili, da vsi zaposleni opravljajo vsa dela in se v
primeru odsotnosti lahko vključijo v vsako nalogo. Ne bo zaostankov pri delu, niti
izgovora, da dela niso bila opravljena zaradi odsotnosti. Zaposleni imajo sami nalogo,
da si dela izmenjujejo. V primeru odsotnosti vodji tudi sami povedo, kako bo delo v
času odsotnosti potekalo. S to organizacijo dela se naloge in odgovornosti prenesejo
na zaposlene.
Za ugotavljanje odličnosti storitev, ki je posledica odličnosti procesov, se trimesečno
obravnavajo rezultati na internih sestankih. Rezultati se odrazijo v delovni uspešnosti
zaposlenih. Na teh sestankih se dajejo tudi predlogi, pobude in kritike ter se razrešijo
pripombe, skratka ustvarja se timska povezanost in pripadnost organizaciji.
Boljši rezultati v delovnih sredinah so velikokrat že posledica bolj pogoste in
neposredne komunikacije med zaposlenimi. Zaradi časovnega tempa se vodje premalo
posvečajo komunikaciji z zaposlenimi. Zaposleni so vir idej, navdiha in vedo za
priložnosti izboljšanja poslovanja. Zaposleni so v stiku z gosti, obiskovalci ter
odjemalci storitev. Če so povezani v tim in pripadajo organizaciji, so tudi najbolj
kritični opazovalci dogajanja v delovni sredini in izven nje.

9.1 Zamislite si, da ste zaposleni kot organizator animacijskih dejavnosti v hotelu. Opišite
vaše naloge, nato pa pripravite predlog za povečanje učinkovitosti. Ugotovite zapišite,
ker boste nato naloge in predloge primerjali med seboj.

POVZETEK POGLAVJA
Kakovost izdelkov ali storitev je odvisna od kakovosti procesa. Odličnost izhoda je
rezultat odličnosti poslovnih procesov, ki jih merimo s kazalci uspešnost, učinkovitost,
čas procesa in fleksibilnost.
Uspešnost predstavlja zadovoljstvo kupca, stranke. Če so izhodi zadovoljili njegova
pričakovanja ali jih celo presegla, potem smo uspešni ali celo zelo uspešni.

66

Poslovni procesi

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1. Kateri so kazalci za merjenje uspešnosti poslovnih procesov?
2. Na primerih opišite kazalce uspešnosti.
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10 OSTALE METODE SPREMLJANJA IN UGOTAVLJANJA
USPEŠNOSTI POSLOVANJA
Pri prilagajanju poslovanja novim poslovnim razmeram se podjetja poskušajo na
različne načine prilagoditi tem spremembam. V devetdesetih letih so se najprej
prilagajala z zagotavljanjem čim boljše kakovosti. Sledilo je obdobje, ko so prenavljali
posamezne poslovne procese in nato obdobje prenavljanja celotnega poslovnega procesa
(npr. e-poslovanje) in iskanja boljših rezultatov v povezovanju več podjetij za dosego
sinergijskih učinkov.
Poleg merjenja uspešnosti poslovnih procesov, opisanega v prejšnje poglavju, obstaja še več
metod in orodij, ki so vključeni v proces spremljanja poslovanja (Kovačič in Bosilj Vuksić,
2005, 63):
• metoda ključnih dejavnikov uspeha – KDU (CSF – Critical Success Factors),
• upravljanje znanja (KM – Knowledge Management),
• metoda uravnoteženih kazalnikov uspeha (BSC – Balanced Scorecard),
• metoda spremljanja po stroških (ABC – Activity Based Costing),
• metoda primerjanja značilnosit (ang. Benchmarking),
• prenova poslovnih procesov (prenavljanje in izboljševanje poslovnih procesov),
• modeli in rešitve najboljše prakse (celovite programske rešitve: ERP – Enterprise
Resource Planning),
• prenavljanje in izboljševanje poslovnih procesov (BPR – prenova poslovnih
procesov),
• sistem za izboljšanje kakovosti (TQM – Total Quality Management, ISO
certificiranje),
• poslovna odličnost,
• informatizacija poslovnih procesov.
Nekatere izmed teh metod so bolj ali manj uspešno razvite in uporabljene. V nadaljevanju
bodo opisane le tiste, ki so pogosteje uporabljene (v alinejah so poudarjene s krepkim tiskom).
10.1 URAVNOTEŽENI SISTEM KAZALNIKOV (Balanced Scorecard − BSC)
Podjetje poslovanje običajno analizira le na podlagi finančnih kazalcev. Učinkovito je tisto
reagiranje na slabe rezultate, ki reagira takoj na odkrite pomanjkljivosti in ne naknadno.
Glavno načelo uravnoteženosti razvoja je delati prave stvari na pravi način. Metoda
uravnoteženega sistema kazalnikov zahteva uravnoteženost razvoja dobre poslovne strategije
in učinkovitega proizvajanja izdelkov ali nudenja storitev.
Bistvo modela je, da gre za uravnoteženost finančnih in nefinančnih informacij o uspešnosti
uresničevanja ciljev podjetja. Sistem temelji na dopolnjevanju finančnih kazalnikov pretekle
uspešnosti s kazalniki, usmerjenimi v prihodnost. Ti kazalniki se nanašajo na naložbe v
stranke (reklama, servisiranje, dodatne storitve), dobavitelje, zaposlene, procese, tehnologijo
in izboljšave. Pri uravnoteženem sistemu kazalnikov govorimo o štirih vidikih spremljanja
poslovanja:
• finančni vidik – ugotavlja se finančna uspešnost poslovanja, pomembna za lastnike
podjetja;
• vidik kupcev – spremlja uspešnost, kot jo vidijo kupci;
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• vidik notranjih poslovnih procesov – vključuje kazalnike za najpomembnejše notranje
procese;
• vidik učenja in rasti – odraža sposobnost zaposlenih, kakovost sistemov in
organizacijskih postopkov, s katerimi opredeljujemo učečo se organizacijo in merimo
organizacijsko rast.

Slika 20: Štirje vidiki uravnoteženega sistema kazalnikov
Vir: Pak, 2003, 10
Finančni kazalniki so ekonomske kategorije, s katerimi merimo donosnost in druge
ekonomske parametre. Z njimi se odraža tudi vrednost delnic. Pogled strank oziroma kupcev
se meri s tržnimi deleži, zadovoljstvom strank, pridobivanjem novih strank z novimi posli.
Vključuje tudi specifične kazalnike za posamezne segmente strank. Zlasti stranke višjega
cenovnega razreda bodo cenile osebno obravnavo, ostale stranke pa bodo cenile hitrost
opravljene storitve. Vidik notranjih procesov odraža uspešnost in notranjo učinkovitost
podjetja. Sestavljajo ga inovacijski procesi, proizvodni procesi in poprodajni procesi. V to
skupino merjenja uspešnosti spada tudi vidik zagotavljanja zdravja na delovnem mestu in
varovanja okolja. Vidik učenja in rasti kaže, kakšno notranjo infrastrukturo mora razviti
podjetje za potrebe strank. Velik pomen igra tukaj časovna komponenta. Vidik učenja in rasti
se odraža v poudarjanju pomena stalnega izobraževanja, uvajanja nove tehnologije in
informacijske podpore. Pomembno je stalno ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih, pri tem je
treba spremljati razloge fluktuacije zaposlenih.
Za uravnotežene sisteme kazalnikov je potrebno poudariti, da so ne le rezultat posledic že
opravljenega dela, ampak so lahko tudi gibalo sprememb na bolje, saj spodbudijo k uvajanju
sprememb. V tako naravnani organizaciji je splošna strategija pretvorjena v merljive cilje.
Uresničevanje ciljev se meri s kazalniki. Cilji niso le finančne narave, ampak se nanašajo tako
na kupce kot na zaposlene. Uravnoteženi kazalniki nam pokažejo uravnoteženost med
kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji. Z njimi hitro ugotovimo, kaj smo prihranili kratkoročno
na račun večje uspešnosti v daljšem prihodnjem obdobju (Kovačič in Vukšić, 118−123).
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Slika 21: Merjenje ter spremljanje učinkov in rezultatov poslovanja
Vir: Kovačič in Vukšič, 2005, 122

10.2 METODA SPREMLJANJA PO STROŠKIH (Activity Based Costing – ABC)

Metoda spremljanja stroškov po aktivnostih izhaja iz dejstva, da aktivnosti povzročajo
stroške. Smiselno je ugotoviti, koliko stroškov prispeva posamezni stroškovni nosilec in
koliko je ta strošek upravičen. Metoda ABC vključuje naslednje aktivnosti:
• ugotavljanje stroškov po stroškovnih mestih,
• dodeljevanje stroškov posameznim aktivnostim,
• ugotavljanje celotnih stroškov posamezne aktivnosti,
• razdelitev celotnih stroškov aktivnosti na stroškovne nosilce,
• ugotavljanje celotnih stroškov stroškovnih nosilcev.
Podjetja se odločijo za metodo spremljanja stroškov po aktivnostih zato, ker ugotavljajo, da
so stroški v primerjavi s konkurenti višji. Pada jim tržni delež, ni jasno, kateri dejavnik vpliva
na dobičkonosnost podjetja, z vidika stroškov so cene konkurence nerazumljive, obstoječi
sistemi spremljanja stroškov ne zagotavljajo sprotnih informacij (Kovačič, Vukšić, 123−125).
Če podjetje pravilno oceni stroške, potem je dobiček podjetja enak razliki med prodajno ceno
in stroški. Če spremlja stroške po aktivnostih, lahko tudi enostavno oceni, katere aktivnosti
povzročajo največ stroškov in zazna tiste proizvode ali storitve, ki prinašajo izgubo.
Najpomembnejša elementa, ki predstavljata največji delež pri racionalizaciji poslovanja in jih
lahko ugotavljamo z metodo ABC, sta porabljen čas in porabljen denar. Zaradi tega je
potrebno imeti standardiziran sistem spremljanja stroškov. Glede porabljenega časa lahko
pridobimo podatke samo z intervjujem ali opazovanjem. Upoštevati moramo ne samo
porabljen čas za delo, ampak tudi čas čakanja, čas za odmore, osebne potrebe, odsotnosti,
izobraževanje in službene poti.
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10.3 METODA PRIMERJANJA ZNAČILNOSTI (BENCHMARKING)
Primerjanje značilnosti ali benchmarking je metoda, pri kateri primerjamo naše poslovanje s
poslovanjem najuspešnejšega podjetja na tem področju z namenom, da izboljšamo tudi naše
poslovanje. Dejansko gre za neprestano učenje na osnovi tujih izkušenj. Cilj je odkriti
najboljši postopek, način dela, da privedemo naše poslovanje do boljših rezultatov. Ne učimo
se samo iz svoje prakse, temveč iz praks najboljših konkurentov ali drugih podjetij. Dobro
prakso je mogoče prenesti tudi iz sorodnih dejavnosti ali iz proizvodnih v storitveno
dejavnost.
Podrobno moramo primerjati posamezne poslovne procese, da bo primerjava dala uporabne
rezultate. Primerjamo oglaševanje, postopke nabave, porabljen čas za servisiranje in druge
elemente. Postopek se začne z določanjem procesa, ki ga želimo izboljšati. V tej fazi
moramo tudi zbrati potrebne podatke. Nadalje poiščemo primerljivo podjetje, ki je boljše in
bomo iskali razlike. Sledi zbiranje podatkov. Način pridobivanja podatkov je v
konkurenčnih podjetjih težji, zato se moramo uporabiti javne objave ali to, da se postavimo v
vlogo stranke in sami preverimo njihovo delovanje. Nato sledi analiza in ugotavljanje
razlogov ter prenos izboljšav v prakso (Kovačič in Vukšić, 84−89).
IZZIV: Na spletni strani http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/perusko187.pdf (13. 2. 2010)
poiščite podjetja, ki so uporabila metodo benchmarking za izboljšanje svojega poslovanja ter
utemeljite ugotovitve.

10.4 MODELI IN SISTEMI CELOVITEGA UPRAVLJANJA KAKOVOSTI

Modeli celovitega upravljanja kakovosti so:
• Standardi ISO, ki so programi za izboljšanje poslovnih procesov.
• Evropski model poslovne odličnosti pomaga podjetjem vzpostaviti ustrezen sistem
upravljanja. Temelji na razvijanju partnerskih povezav, usmerjanju k rezultatom,
poudarja kulturo stalnega učenja in izboljšav, upoštevanje zaposlenih in kupcev.
• Evropski model CAF, ki je model odličnosti prilagojen za javno upravo. V ospredje
postavlja zadovoljno stranko in zaposlenega.
Mednarodni standard ISO 9000 je evropski standard za kakovost, ki je postal okvir za splošno
sprejeta dokumentiranja kakovosti. Upoštevanje tega standarda je potrditev, da je podjetje
usmerjeno v kakovost, ki se dokazuje na svetovnih trgih. Pomeni, da podjetje izobražuje
zaposlene, hrani dokumentacijo in odpravlja napake. Sistemi upravljanja kakovosti so:
• ISO 9001 – je temeljni sistem upravljanja kakovosti proizvodnih in storitvenih
procesov. Nanaša se na izdelke, zaposlene, hranjenje dokumentacije in odpravljanje
napak.
• HACCP – sistem se nanaša na zagotavljanje kakovost v verigi z živili. Obsega nadzor
nad živili od pridelave, predelave, transporta, skladiščenja, prodaje in priprave živil.
• ISO 14001 nadgrajuje sistem vodenja kakovosti v smeri ravnanja z okoljem oziroma
ekologijo.
• OHSAS 18001 se nanaša na varnost in zdravje pri delu. Podjetja zavezuje, da skrbijo
za varno delovno okolje zaposlenih.
• SA 8000 se zavzema za družbeno odgovornost in etičnost do zaposlenih. Standard
ureja področje dela in pravic delavcev.
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10.5 MODELI POSLOVNE ODLIČNOSTI
Model poslovne odličnosti je sestavljen iz devetih meril. Pet meril popisuje, kaj podjetje
počne in štiri merila merijo rezultate uspešnosti podjetja. Vsako od meril ima svojo
opredelitev, kaj predstavlja.
1. Vodenje oziroma menedžment opisuje odnos menedžmenta glede doseganja
poslanstva in vizije podjetja ter načina upravljanja podjetja.
2. Politika in strategija opisujeta, kako se le-ta uresničuje.
3. Menedžment kadrov se nanaša na izobraževanje in prenos znanja v prakso.
4. Partnerstvo in viri se nanašajo na prepletanje zunanjih partnerstev v podporo svoji
politiki.
5. Procesi opisujejo, kako se zadovoljujejo potrebe kupcev in kako se pri tem tudi
upošteva vse udeležene strani.
6. Zadovoljstvo kupcev ugotavlja rezultate podjetja v odnosu do kupcev izdelkov ali
storitev.
7. Zadovoljstvo zaposlenih ugotavlja rezultate podjetja v odnosu do zaposlenih.
8. Vpliv na poslovno okolje opisuje rezultate podjetja v lokalnem, nacionalnem in
mednarodnem merilu.
9. Poslovni rezultati merijo doseganje rezultatov glede na planirane cilje.
Odlično podjetje naj bi imelo vpliv tudi na okolje, naj bi bilo družbeno odgovorno podjetje in
z vizijo neprestane rasti v vseh pogledih, ne le finančnih.

POVZETEK POGLAVJA
Z učinkovitostjo merimo stroške, ki jih imamo od vhoda do izhoda. Poleg merjenja
uspešnosti poslovnih procesov z učinkovitostjo, kar je opisano v prejšnjem poglavju,
obstaja še več metod in orodij, vključenih v proces spremljanja poslovanja.
Najpogosteje uporabljene metode so metoda uravnoteženih kazalnikov uspeha (BSC –
Balanced Scorecard), metoda spremljanja po stroških (ABC – Activity Based Costing) in
metoda primerjanja značilnosti (ang. Benchmarking).
Veliko podjetij gradi uspešnost poslovanja na sistemu za izboljšanje kakovosti (TQM −
Total Quality Management, ISO certificiranje) in poslovni odličnosti.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1. Opišite metodo uravnoteženega sistema kazalnikov za spremljanje uspešnosti poslovnega
procesa.
2. Opišite metodo spremljanja po stroških za spremljanje uspešnosti poslovnega procesa.
3. Ocenite prednost metode primerjanja značilnosti za spremljanje uspešnosti poslovnega
procesa.
4. Zakaj si podjetja prizadevajo za pridobitev mednarodnega standarda ISO 9000?
5. Kaj merimo z merili, ki predstavljajo model poslovne odličnosti?
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11 NAMESTO ZAKLJUČKA
Razprave na temo poslovnih procesov so vedno bolj aktualne. Podjetja spoznavajo, da ni
mogoče preživeti, če je glavni cilj ustvarjati zgodbe za dober vtis v medijih. Danes preživijo
le najboljši v pravem pomenu besede. Strategija podjetja mora biti skrbno izdelana in trg
dobro raziskan. Zavedati se je potrebno, da uspeh ne pride čez noč. Prav tako mora vodstvo
nameniti več časa komunikaciji z zaposlenimi, saj oni delajo rezultate. Nenazadnje samo
zaposleni lahko dajo nove ideje, ker poslovne procese tudi najbolje poznajo. Konstruktivna
kritika mora biti zaželena.
Gospodarske razmere se izredno hitro menjajo. Največje spremembe v zadnjih desetih letih je
prinesel računalnik in storitve, ki jih omogoča elektronsko vstopanje v svet. Le ugibamo
lahko, katera bo naslednja sprememba, ki bo tako zelo vplivala na poslovni svet in tudi na
poslovne procese.
Dober podjetnik mora imeti pregled nad celotnim dogajanjem, kar lahko le z obvladovanjem
metod spremlja poslovne procese. Pravilo, da je potrebno trošiti, da lahko proizvajamo, sicer
drži, a za gospodarsko rast in družbeno blaginjo, je najprej potrebno na novo ustvarjati. Niso
najpomembnejši finančni tokovi, pomembnejši so tokovi med poslovnimi procesi. Potrebno je
ustvarjati nove vrednosti, ki lahko nastanejo le v proizvodnji ali pri ustvarjanju storitev.
Zavedati se moramo, da je potrebno delati prave stvari na pravi način.

73

Poslovni procesi

12 LITERATURA IN VIRI

Banič, I. D. Poslovna politika, Procesi upravljanja in vodenja gospodarskih družb. Ljubljana:
Fakulteta za družbene vede, 2007.
Bolles, D. Vodnik po znanju projektnega vodenju tretja izdaja (PMBOK vodnik. Kranj:
Moderna organizacija, 2000.
Čop, G. Kritični dejavniki uvajanja informacijske rešitve Navision. Magistrsko delo. Maribor:
EPF, 2006.
Davenport, H. T. Process Innovation: Reengineering Work throught Information Technology.
Boston: Harvard Business School Press, 1993
Dimovski, V., et al. Avtentično vodenje v učeči se organizaciji. Ljubljana: Planet GV,
poslovno izobraževanje, 2009.
Dubrovski, D. Krizni management in prenova podjetja. Koper. Visoka šola za management,
2004.
Fingar, P. Extreme Competition: Innovation and the Great 21st Century Business
Reformation. Tampa: Meghan-Kiffer Press, 2006.
Gartner, H. BPM Suites Magic Quadrant. London: Gartner BPM Summit, 2006.
Hauc, A. Projektni management. Ljubljana: GV Založba, 2007.
Kaplan, S. R., in Norton, P. D. Uravnoteženi sistem kazalnikov: Preoblikovanje strategije v
dejanja. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2000.
Kladnik, B. Prenova poslovnega procesa v izbranem podjetju. Diplomsko delo. Koper:
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper, 2006.
Korošec, M. Upravljanje poslovnih procesov izpolnitve naročil v telekomunikacijskem
podjetju. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 2006.
Kovačič, A., in Vukšić Bosilj. V. Management poslovnih procesov: prenova in
informatizacija poslovanja s praktičnimi primeri. Ljubljana: GV Založba, 2005.
Kovačič, A., et al. Prenova in informatizacija poslovanja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta,
2004.
74

Poslovni procesi

Križman, V., in Novak, R. Upravljanje poslovnih procesov. Ljubljana: Slovenski inštitut za
kakovost in meroslovje, 2002.
Melenovsky, M. BPM as a ManagementDiscipline. London: Gartner BPM Summit, 2006.
Mihelič, A., in Škafar., B. Poslovni procesi (online). 2008. (citirano 3. 4. 2010). Dostopno na
naslovu: http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Poslovni_procesi-Mihelic_Skafar.pdf
Možina, S., et al. Management – nova znanja za uspeh. Radovljica: Didakta, 2002.
Nemec, V. Kako do uspešnega podjetja. Ljubljana: Založba Modrijan, 2005.
Ovsenik, M., in Ambrož M. Upravljanje sprememb poslovnih procesov. Portorož:
TURISTICA – Visoka šola za turizem Portorož, 2006.
Pak, M. Uporaba uravnoteženega sistema kazalnikov (BSC) pri sistemu strateškega
managementa Slovenske turistične organizacije. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v
Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 2003.
Peruško, F. Prenova poslovnega procesa s študijo primera Slovenije. Magistrsko delo.
Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2003
Pučko, D. Analiza in načrtovanje poslovanja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2005.
Rozman, R., et al. Management. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1993.
Vila, A. Organizacija in organiziranje. Kranj: Založba Moderna organizacija, 1994.

75

Projekt Impletum
Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v obdobju 2008–
11
Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in
šport. Operacija se izziv v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje od 2007 do 2013,
razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljšanje
kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

