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Podčetrtek, 19. 9. 2013 



„Dileme“ komunalnega podjetja - primer 

• Pojav konkurence in/ali zahteva po preoblikovanju javne 

službe v tržno dejavnost (sprememba poslovnega modela)  

• Potreba po celovitem obravnavanju oz. skrbi za stranke; ali 

je naša miselnost in ali so naši temeljni procesi temu 

primerni (posel zaključen, ko je opravljen, plačan in je 

stranka z njim zadovoljna): kdo naj skrbi za stranko, kdo 

rešuje reklamacije??? 

• Sposobnost ustrezne prenove in informatizacije poslovanja 

ter uvedba menedžmenta poslovnih procesov (MPP); s 

ciljem: ukrepati hitreje, izvajati ceneje in nuditi kakovostnejše 

izdelke in storitve (modeliranje procesov?). 
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Procesna usmerjenost organizacije 

Vir: Häggström, Oscarsson, 2001   



 

Oblike procesne organizacije 

Polna odgovornost Delna odgovornost Le koordinacija 

Obseg odgovornosti osebe, odgovorne za procese 

visoka srednja nizka 

Integracija PP v formalno organizacijsko strukturo 

 

 

Procesna organizacija Matrična organizacija PP vplivni 
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Poslovne funkcije, 

oddelki ... so v 

tradicionalni  

organizaciji kot utrdbe 

znotraj  trdnjave. 

Organizacijske  

enote so pomembnejše  

od procesov in projektov.  

Optimizira se poslovanje 

organizacijskih enot. 



Vrednostna veriga notranjih poslovnih 

procesov (E2E) 

Zadovoljevanje 

potreb kupcev 

Opredeljevanje 

potreb kupcev 

Tržno 

raziskovanje 

Tehnično- 

tehnološko 

raziskovanje 

Snovanje 

  in razvijanje  

proizvodov 

Logistika 

in 

proizvajanje 

Marketing 

in  

trženje 

Poprodajne 

storitve 

Inovacijski procesi Operativni procesi 

Vir: Kaplan, Norton, 2000 



Procesni vidik poslovanja 



Celovita prenova poslovanja  

spreminjanje 

poslovnega modela, 

BPR, ... 

kakovost, 

TQM, ... 

poslovna odličnost, 

najboljša praksa, 

management sprememb, 

znanja... 

stopnja 

sprememb 

nizka 

visoka 

pogostnost 

sprememb 

velika mala 

PRENOVA 

pešanje in 

smrt 

nevarno področje, 

visoka donosnost 

Vir: Kovačič, 2012 
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Ključni dejavniki prenove  

poslovanja in njihovi cilji 

Tehnologija 

učinkovitost  

in uspešnost 

Procesi 

preglednost, 

prilagodljivost  

in povezljivost 

Kadri 

znanja in 
veščine, 
motiviranost in 
prilagodljivost 

Strategija 

konkurenčnost 

poslovanja 

Vir: Kovačič, 2008 



Uvedba MPP v organizaciji 
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Zavedanje 

Nadaljevanje 

Postavitev osnov 

• Postavitev sistema merjenja procesov  

• Spremljanje in izboljševanje procesov 

• Širjenje procesne kulture, izobraževanje 

• Opredelitev, modeliranje, prenova in informatizacija poslovnih procesov 

• Vzpostavitev procesne kulture, izobraževanje zaposlenih 

• Vzpostavitev mehanizmov sodelovanja med org. enotami 

• Vzpostavitev lastništva poslovnih procesov 

• Organiziranje službe MPP 

Vodstvo se zaveda pomembnosti MPP 

6 - 18 mesecev 4 - 12 mesecev 



MPP – splošne koristi 

Koristi uvedbe MPP 

Znižanje stroškov izvajanja procesa 

 

Dvig kakovosti/manjše število napak 

 

Skrajšanje časa izvajanja procesa 

 

Znižanje stroškov in skrajšanje časa 

šolanja izvajalcev procesa 

 

Zmanjšanje števila pritožb strank 

 

Izboljšanje natančnosti načrtovanja 

Vir: The Economist, 2012 



Ključni dejavniki uspeha 

projekta prenove poslovanja 
• Motivacija (vodstvo prepričano v uspeh, dovoli spremembe v 

celotnem podjetju, prepriča ljudi, da je prenova nujna) 

• Vodenje (vodenje projekta, vodstvo sprejme odgovornost, se 
zaveda zahtevnosti, zaupanje v vodstvo) 

• Spreminjanje obstoječe organizacijske kulture in strukture 
(sodelovanje vseh, še posebej ljudi, ki se bojijo za svoj položaj, 
zaupanje srednjega vodilnega kadra, zaupanje zaposlenih) 

• Vizija, usmeritve, cilji ter opredeljeni merljivi rezultati prenove 
ter sprotno spremljanje poslovanja (opredeljeni in sprejeti so 
novi cilji in njihova merila - KPI, vzpostavljen sistem za njihovo 
načrtovanje in spremljanje: npr. BSC …) 

• Dobro in jasno opredeljene vloge in odgovornosti (potrebno je 
sodelovanje s poznavalci poslovanja in svetovalci prenove, 
ustrezna metodološka in tehnološka podpora) 

• Sprejemanje tveganja (pričakujemo krizne trenutke, pogum, 
samozavest, pozitivno sprejemanje težav) 


