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Kako in s čim danes poslujemo… 

• 6 procesov - storitev, 35 MIO prometa, 367.000 prebivalcev, 

.  izda ih raču ov,  zaposle ih 

• ERP SAP – podporni procesi, Dynamics NAV – temeljni procesi 

• BI Snaga – poslovna analitika, GIS Snaga – geografski IS 

• Intranet, Projektna pisarna, Digitaliziran sistem vodenja (DNA) 

• Be h arki g  države, podo a ko u al a podjetja, BIPRO itd.  

• ISO9001:2015, ISO1401, ISO18001, DPP, KOC-KROG 

• Leta  i   vr ili % i  % de e rske polož i e 



Zakaj je nam uspelo… 
• Nenehna 5 letna podpora direktorja in financiranje (4 do 5%) 

• Zaposlene pripravili na spremembe 

• Razvita začetna informacijska, projektna in organiz. kultura  

• Dobro pripravljen in voden projekt – brez izgovorov  

• Večkratno šolanje, usposabljanje, usposabljanje 

• Pomoč od zunaj (ne po obrazih, po vlogah v procesu) 



Danes:  
 

Usmerjeni v naročila 
kupcev, procesna 

usmerjenost, 

IPI po procesih, lastništvo 
procesov, 

optimizacije… 

Vir: Poslovnik sistema vodenja Snaga, 2017 



Procesni del …. učinkovitost… 



ERP in PROJEKTI ….učinkovitost 



Storitve v prostoru … učinkovitost 



Analitski del >……uspešnost 



2006 do 2010 

 

Kako smo začeli? 



Vrzel v večini 
organizacij  

Vrzel ed strateški  i  operativ i  e edž e to   
Vir: Kovačič, Bosilj Vukšić, , str.  



Snaga do 2006 

- funkcijska 

usmeritev 

Storitev se je izvajala med poslovnimi 

funkcijami  - gor - dol -  levo - desno  

(npr. nabava, proizvodnja, prodaja, 

raču ovodstvo,  kadri, fi a e itd.   
 

Vrednote - osredotoče ost je ila a produkt 
a esto a aročilo kup a 

 

Vešči e - osredotoče ost je ila a prejete 
naloge namesto na znanje 

 

Opol o oče ost  -  omejena namesto polna 



Stanje pred prenovo:  

 

Takratna funkcijska 

organiziranost 

Vir: Letno poročilo Snaga , 2006 



Cilj:  

 

Transformacija v 

procesno usmerjeno 

organiziranost … 

Vir: Kovačič, 2012 



10 ciljev ob začetku prenove  2006 v Snaga:   
Ugotovitev možnosti izboljšav pri organizaciji (podjetju) na podlagi gap analize 

poslovanja (kratek pregled trendov, presoja po procesih, benchmarking z 

ostalimi…). 

 

Cilj 1: Pregled in ponovna opredelitev strateškega razvojnega programa po 

metodi uravnoteženih kazalcev razvoja (BSC – Kaplan & Norton).  

 

Cilj 2: Pregled in ponovna opredelitev (snemanje) poslovnih procesov, izdelava 

in predstavitev poslovnika o upravljanju  poslovnih procesov (proces, vloge, 

pristojnosti, dokumenti, opis del in nalog), slovar strokovnih terminov, vloga in 

aktivnosti Službe za Menedžment  poslovnih procesov  v podjetju (v 

nadaljevanju Služba MPP). 

 



Cilj 3: Razvoj in vzpostavitev koncepta lastništva poslovnih procesov ter 

imenovanje lastnikov vodstvenih, podpornih in temeljnih procesov ter ob tem 

prenova njihovih pooblastil in odgovornosti.  

 

Cilj 4: Izdelava izhodiščnega modela procesne organiziranosti in  zasnova prehoda 

iz funkcijske na novo procesno organiziranost.   

 

Cilj 5: Analiza obstoječih poslovnih  procesov z vidika ustreznosti, učinkovitosti in 

zanesljivosti izvajanja. 



Cilj 6: Oblikovanje predloga izboljšav poslovnih procesov z ukrepi in modeli 

prenovljenih poslovnih procesov, vključno s kompletno arhitekturo poslovnih 

procesov po standardni notaciji BPMN (Business Process Modeling Notation). 

 

Cilj 7: Oblikovanje sistema merjenja učinkovitosti in uspešnosti poslovnih 

procesov na podlagi ključnih dejavnikov uspeha (KDU) in ključnih kazalnikov 

uspešnosti (KPI) za vsak poslovni proces.  

 

Cilj 8: Vzpostavitev Službe MPP in implementacija sistema za vodenje podjetja po 

standardu ISO9001:2008 (takrat, danes ISO9001:2015). 



 

Cilj 9: Prenova ključnih pravilnikov in organizacijskih navodil za implementacijo 

sprememb iz funkcijske v procesno usmerjenost in organiziranost družbe (npr. 

Pravilnik o notranji organizaciji, Pravilnik o pooblastilih in odgovornosti lastnikov in 

skrbnikov procesov, itd.).  

 

Cilj 10: Prenova informatizacije bodočih poslovnih procesov ter sodelovanje pri 

predlogu nadgradnje informatizacije (ERP, BI, GIS, EDMS, CRM, MIS, ostali) z vidika 

podpore prenovljenim poslovnim procesom z namenom večjega zadovoljstva 

uporabnikov.  

 

In potem usposabljanje, usposabljanje, vztrajanje, podpora… 



Pristop:  

Šest med seboj odvisnih 

in povezanih projektov v 

program projektov.  

Vloga: Vodja programa 

projektov  

Obdobje izvajanja:  

2006 do 2010 
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Rezultati in ugotovitve 





Cilji Snage iz Strategije razvoja ravnanja z odpadki v MOL (2014-2035) 





Najtežji in ključen del projekta! 



Vsi nivoji vodenja  

usmerjeni v izboljšave 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Načrtova je 

• Organiziranje (DN) 

• Izvajanje  

• O raču ava je 

• Izdaja raču a i  ko trola plačila 

• Prejemanje reklamacij in 
reševa je 

• Merje je UU uči kovitost-
uspeš ost  

• Analiziranje  

• Ukrepanje  

• Poroča je 

 
Vir: Deming, 1986 



Dodana vrednost prenove… 

 

Prikazuje, kako je podjetju 

uspelo postati najboljši v tej 

panogi med 28 evropskimi 

prestolnicami.  
 

 

(vir: BIPRO, 2016) 



1. Prenova SRP in uskladitev s 

procesi (benchmarking, trendi..) 

2. Prenova procesov (BPMN), 

uved a rešitve ERP Navisio , 
vloge v procesih 

3. BSC kazalci po procesih 

etrike, ačrtova je, a alize, 
poroča je  

4. Uved a rešitve BI S aga 
fi a č i i  projekt i kolegiji  

5. Vzpostavitev vertikalnega in 

horizontalnega komuniciranja – 

intranetni portal, storitve IT, 

eseč o ko u i ira je po pro esih 

 

Združitev obstoječega vodenja s sistemom 

vodenja ISO9001:2015  na vse ravni 

upravljanja – vodenja.   

 

Visoka podpora vodstva, informacijska, 

projektna in organizacijska klima.  

Prispevek k boljšemu poslovanju 



Zakaj nam je uspelo? 
• Odločenost celotnega vodstva, da gre v celovito prenovo (ne sami, s 

pomočjo zunanjih strokovnjakov). 
• Dobro pripravljen načrt šestih med seboj povezanih projektov.  
• Zelo močna podpora direktorja (vseh 5 let). 
• Ustrezna organizacijska kultura. 

• Ustrezna informacijska kultura. 

• Veliko usposabljanja in želja po boljšem poslovanju. 



30.9.2017 


