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Informatizacija, digitalizacja, digitalna preobrazba… 

Informatizacija; prehod iz ročnega (analognega, ne računalniškega) poslovanja na računalniške 
rešitve; datoteke, podatkovne baze, ERP… Informatika je podporna služba; ročni vnosi podatkov, 
obdelave podatkov, računalniški izpisi, poročila, papirji praviloma obstajajo 

 

Digitalizacija; celotna uporaba digitalnih tehnologij v podjetju;   

e-poslovanje, ročni vnosi podatkov minimalni, brezpapirnost, naprave, senzorika, big data in 

analitika, BI, robotizacija, optimizacija delovnih procesov, umetna inteligenca, avtonomizacija, industrija 

4.0 (avtomatizacija), industrija 5.0 (človek+robot); Informatika je ključna pri strateških ciljih, 
inovativna, prinaša dodano vrednost, konkurenčnost… 

 

Digitalna preobrazba; uporaba digitalnih tehnologij za posodobitev poslovnih procesov 

podjetja, vrednosti za uporabnike in inovacije;  

obdelave v realnem času, digitalni dvojčki, simulacije, 3D, umetna inteligenca, izobraževanje;  
Tveganja: odvisnost od tehnologij, različna tveganja, kibernetske grožnje, načrti neprekinjenega 
poslovanja (ročni način ?),  
 

Disruptivne tehnologije; Tesla,Uber, Airbnb,.. blockchain tehnologije (kripto valute,..), 

Kodak (izum digitalne kamere, nesposobnost vodstva, propad) ,  



Digitalizacija v sektorjih storitev 
Bančni sektor, energetski sektor, sektor telekomunikacij… 

Banke: uspešna digitalizacija, veliki učinki, dobički, uporabnikom udobno 
poslovanje; vendar tudi hitre menjave bank, prevzemi,.. razlog konkurenca  

Komunala 

Manj sredstev, vendar enaka pričakovanja uporabnikov, deležnikov, 

sicer v večini monopolni položaj, vendar… 

Vprašanja 

Ali smo lahko v komunali primerljivi z nivojem storitev  v drugih sektorjih? 

Ali smo lahko enako učinkoviti kot industrija in zasebni sektor? 

Ali poznamo možnosti in koristi tehnologij? 

Ali  smo sposobni posodobiti procese? 

Ali znamo digitalizacijo izvesti? Kaj pa viri? Kje smo danes? 

 

 



Pričakovanja uporabnikov 
Uporabniki pričakujejo enak nivo storitev kot pri bankah… 

Epidemija je pospešila digitalizacijo; je v strategijah EU, države, družbe 

Digitalne strategije postavljajo na 1. mesto uporabnika (user 

experience), personalizacija storitev 

 

Podjetje Future of Utilities (svetovanje, organizacija dogodkov in 

raziskave) 

• Anketa 2020 med podjetji energija, plina, vode, odpadne vode 

• Vse storitvene dejavnosti so globoko v procesu digitalne 

preobrazbe 

• Sektor komunalnih storitev zaostaja za drugimi glede na 

uporabniške izkušnje 

Razlog vidijo v zastarelih sistemih in kulturi oz. navadah podjetja 

(notranjem okolju) 

 

 



Pričakovanja uporabnikov čez 3 leta  
• Raziskava  iz leta 2021 »Serving the customer in the digital age« ugotavlja, da če podjetja ne 

bodo posodobila svojih zastarelih sistemov, ne bodo učinkovita in bodo težko preživela na trgu.  
• Največja pričakovanja so pri izboljšavah uporabniških storitev, kot so izboljšani odzivniki na 

podlagi orodij umetne inteligence (AI).  

• Investirali bodo v orodja za napredno komunikacijo z uporabniki, kot so klepetalniki, spletni 

govorci, mobilne aplikacije, oblačne storitve in samopostrežni portali 



Osredotočenje na področje „izkušnje z uporabniki“  (B2C) je vsekakor 

najpomembnejše in je tudi glavni vir prihodkov podjetja. Podporo teh procesov izvajajo 
predvsem partnerska podjetja (procesi zajema podatkov za obračun, monitoring, 
analitika,  obračun storitev, spletno poslovanje z uporabniki..) 
  

Partnerji intenzivno izvajajo e-storitve, posodobitve portalov za uporabnike… 

  

Digitalna preobrazba ne obsega samo del poslovanja z uporabniki. Zajema skoraj 

vse poslovne procese, tako ključne (jedrne procese) kot podporne (zaledne procese), ne 
glede na to, ali jih izvajamo sami ali prek zunanjih storitev.  

Preobrazba mora biti celostna na vseh segmentih:  B2C, B2B, B2G, B2O, B2E… 

 

Potrebe: povezovanje portalov, primer JHMB (več storitev); pametna mesta in skupnosti 

 

 

Preobrazba drugih (notranjih,..) procesov 



• Digitalizacija zahteva ustrezne pogoje, vire, organiipriprave,… 

• Pomembno:  Organizacija in pregled in poznavanje procesov 

• Minimalno: seznam poslovnih procesov,  

• Priporočljivo: izdelan podrobni katalog poslovnih procesov; kateri procesi se izvajajo po 

OE, kdo jih izvaja, kakšno prioriteto imajo, ali so notranji ali zunanji in ali so digitalizirani 
ali ne 

Katalog poslovnih 

procesov 



Digitalna strategija podjetja  
• Med strateškimi cilji podjetja bi zagotovo morala biti tudi digitalizacija 

Priporočljivo: Strategija podjetja naj vsebuje tudi digitalno strategijo podjetja  

To je ključen dokument pri izvajanju digitalne preobrazbe, ki kaže, kako izvesti 
preobrazbo, omogoča tudi lažje pridobivanje sredstev za digitalizacijo.  

• Slovenski podjetniški sklad, 2021: Digitalna strategija mora vključevati vsaj 6 točk: 

1. Vizija podjetja in digitalni strateški cilji 
2. Ocena stanja digitalizacije v podjetju 

3. Strategija podjetja za digitalno preobrazbo s ključnimi področji in strateškimi 
digitalnimi cilji 

4. Načrt razvoja digitalnih zmožnosti podjetja 

5. Seznam aktivnosti s časovnico izvedbe  
6. Sklepne ugotovitve 

 



Benchmarking in kazalniki digitalizacije 

• Storitve komunale v veliki meri zagotavljajo komunalnim podjetjem privilegiran položaj na trgu. 
Benchmarking omogoča primerljivost med sorodnimi organizacijami v državi in tujini, spremljanje 
dela, boljše odločanje ter poročanje deležnikom.  

• Je tudi ključna komponenta pri merjenju napredka digitalne preobrazbe. Vodstvu omogoča 
sprotno ali periodično merjenje napredovanja procesa digitalizacije in posledične poslovne 
učinke.  

• Benchmarking lahko izvajamo za posamezna področja in poslovne procese. Za proces eden ali več 
kazalnikov, izmerimo v stanju »prej«, spremljamo napredek, stanje »potem« 

• Primerjava »prej-potem« odlično deluje tudi motivacijsko pri zaposlenih, deležnikih podjetja, 
nadzornikih in hkrati jasno kaže na uspešnost vodstva. 

• Priporočljivo: izdelati seznam kazalnikov digitalizacije, ki služi za pomoč pri spremljanju napredka.  
• Zaželjeno: samodejni postopki zajema z možnostjo nastavitve periodike beleženja vrednosti v 

podatkovno bazo.  

• Posledica: enostavno poročanje ali monitoring. 



Izvajanje preobrazbe in primeri (MV) 

• Priporočljivo: vodstvo podjetja napredek preobrazbe aktivno 
spremlja prek poročilnega sistema (nadzornih plošč) na 
intranetnih straneh podjetja  

• spremljanje preko poročanja skrbnikov procesov preobrazbe.  

 

• Z napredkom preobrazbe naj bodo seznanjeni tako zaposleni kot 

deležniki 
 

  V nadaljevanju so prikazani primeri iz podjetja Mariborski vodovod 

 

 

 



Uvajanje pametnih števcev 

Cilji: obračun po dejanski porabi, uporabniško spremljanje porabe, senzorika, 

monitoring, pametno omrežje 

Dve fazi: 

• Prehod na daljinske števce (drive by)  2015-2021 

• Prehod na online (IoT) števce 2022-2028 

 



Posodobitve procesov od popisa in obračuna vodarine 

Posledice vgradnje pametnih števcev: 
Število mesečnih popisov: iz 1.300 mesečno na 8.000+. 6x povečana učinkovitost popisa 

Delež izdanih računov na osnovi dejanske porabe se je tako povečal s 15% na do 94%.  
Delež izdanih e-računov:  16,9%  

Aktualno: podpisovanje dokumentov (pogodb) z uporabniki na daljavo  



 Dobavitelji - Prejeti računi 
Cilji: brezpapirnost, povečanje učinkovitosti knjiženja in potrjevanja.  
Trenutno je delež prejetih e-računov 77%, 22,96% še papirnih 

Posledice: sta evidenca in knjiženje samodejno, kar bistveno poveča učinkovitost dela.  
Zaključeno: Prejeti računi se potrjujejo izključno samo še elektronsko 

Izzivi: e-naročilnice, e-dobavnice ! 

 

 
Primer:  

S prehodom zaposlenih iz 

računovodstva na drugo lokacijo 
JHMB so ostali papirji na matičnem 
podjetju (skeniranje, dokumentni 

sistem).  



Vodovodno omrežje  
(senzorika, merilniki, monitoring, pametno omrežje) 



Mobilno poslovanje 
Komunala je delo terenu. Digitalne tehnologije omogočajo mobilni dostop in 

zajem in urejanje podatkov (katastra, evidenc), dokumentnega, proizvodnega inf. 

(ERP). Papirne karte so opuščene. 



Napredne tehnologije 
Naprave za zajem podatkov, (IoT, brezpilotni letalniki, 3D-skenerji, sateliti) 

omogočajo še kakovostnejše in nove storitve.  
Napredne tehnologije omogočajo monitoring in ustvarjanje digitalnih dvojčkov, 
vključevanje v aktualne projekte lastnikov, AI, obogateno resničnost, projekte 
pametnih mest in skupnosti.. 

 



Zaključek 

Digitalna preobrazba komunale je zahteven proces, ki zahteva jasno strategijo, 

polno podporo vodstva, vključevanje vseh ravni vodenja, zaposlenih in 
deležnikov, odlično organizacijo dela, podrobno poznavanje procesov podjetja,  
zagotovitev vseh virov (finančnih, kadrovskih, tehnoloških..) in primerno pravno 
ureditev.  

 

Kljub skoraj neomejeni možnosti tehnologij so ključni dejavnik pri digitalni preobrazbi 
ljudje. Zahteva stalno izobraževanje zaposlenih in stalno vlaganje v razvoj in nove 
tehnologije. Ponuja pa učinke, ki so lahko večkratni. 
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