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POVZETEK 

Zaključna projektna naloga obravnava prenovo poslovnega procesa »nabava in prodaja majic 

v trgovini«. V prvem delu so predstavljeni temeljni pojmi (ekonomska učinkovitost 

poslovanja, poslovni proces, nabava, prenova in modeliranje poslovnih procesov). Prav tako 

so opredeljeni razlogi za prenovo poslovnih uspehov in cilji podjetja v zvezi s tem. Drugi del 

zaključne projektne naloge prikazuje študijo primera prenove poslovnega procesa za izbrano 

podjetje, s katero smo želeli ugotoviti, kakšne so možnosti izboljšav. Izvedena je bila 

empirična analiza vplivov prenove poslovnega procesa na ekonomske učinkovitosti 

preučevanega podjetja. Ugotovili smo, da je prenova poslovnega procesa izboljšala 

stroškovno učinkovitost proučevanega podjetja. Proučevano podjetje si je preko ugotovitev iz 

zaključne projektne naloge pridobilo možnost za znižanje skupnih stroškov (za 47 %) in 

skrajšanje časa nabave (za 13,1 %).  

Ključne besede: ekonomska učinkovitost poslovanja, poslovni proces, nabava, prenova 

poslovnega procesa, modeliranje poslovnih procesov. 

SUMMARY  

Final project assignment deals with the business process renewing, that is “purchase and sell 

of T-shirts in the shop”. In the first part, basic concepts are presented (economic efficiency, 

business process, purchase, business processes renewing and modelling). The reasons for the 

business processes renewing and its objectives are also defined. The second part of the final 

project assignment presents a case study of the business process renewing for the selected 

company intended to establish the possibilities of improvement. An empirical analysis of the 

effects of the business process renewing on the economic efficiency of the selected company 

was performed. We established that business process renewing improves the cost-

effectiveness of the selected company. Through the findings from the final project 

assignment, the examined company gained the possibility of reducing both the total costs (by 

47%) and the time of purchase (by 13.1%). 

Key words: economic efficiency, business processes, purchasing, business processes 

renewing, modelling. 
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1 UVOD 

Najprej smo opredelili problem, zapisali namen in cilje naloge, predstavili metode za 

doseganje ciljev ter opisali predpostavke in omejitve naloge.  

1.1 Opredelitev problema 

V preteklosti je imela večina ljudi oblačila za nujno potrebna, dandanes pa v razvitih državah 

odločitve o oblačilih in modnih nakupih temeljijo bolj na »željah« in ne na potrebah. 

Potrošniki zahtevajo raznovrstnost izdelkov. Za modno industrijo so značilni kratki življenjski 

cikli izdelka, nestabilno in nepredvidljivo povpraševanje, izjemna raznovrstnost izdelkov, 

dolga in nefleksibilna dobava ter kompleksna oskrbovalna veriga (Bevilacqua, Ciarapica in 

Crosta 2013, 7–8). S podobno problematiko se znotraj svojih poslovnih procesov srečuje tudi 

podjetje Dort, d. o. o. (v nadaljevanju Dort), katerega osnovna dejavnost je trgovina na 

drobno v specializirani prodajalni z oblačili.  

Velika konkurenca, globalizacija in vpliv informacijske tehnologije predstavljajo temeljne 

razloge spremenjenih razmer, ki so se v poslovnem okolju začele proti koncu prejšnjega 

stoletja. Povzročile so spremembe v organizacijah k sploščeni organizacijski shemi, uvajanju 

timskega dela, procesne organiziranosti (Dajčman 2015, 71). V zadnjih desetih letih se je torej 

poslovno okolje močno spremenilo (Habbe 2016) in menili smo, da je sprememba potrebna 

tudi v podjetju Dort. Ena izmed potencialnih rešitev, ki lahko pripomore k hitremu odzivu na 

nastajajoče izzive, je zagotoviti večjo procesno usmerjenost podjetja in prenova ključnih 

poslovnih procesov v podjetju Dort. 

Poslovni procesi v poslovnem sistemu so v zadnjih dvajsetih letih vse pogosteje prepoznani 

kot njegovo jedro, obenem namreč ustvarjajo prihodek, nastaja pa tudi znaten delež stroškov 

(Urh in Kern 2015, 212). Laguna in Marklund (2013, 15) definirata poslovni proces s 

pragmatičnega vidika kot to, na kakšen način se nekaj naredi v organizaciji. Damij in Damij 

(2013, 15) pa s poslovnim procesom ciljata na različne procese, ki se izvajajo v različnih 

vrstah organizacij, katerih namen je ustvarjanje rezultatov za potrebe strank.  

Zaradi zgoraj omenjene problematike smo se odločili za prenovo poslovnih procesov v že 

omenjenem podjetju. Pri tem gre za temeljito preverjanje poslovnih procesov (procesov, 

dejavnosti, postopkov) in njihovo korenito spremembo z namenom doseči pozitivne rezultate, 

npr. skrajšanje dobavnih rokov in zniževanje stroškov (Kovačič in Vukšić Bosilj 2005, 35–

36). Dajčman (2015, 74) definira prenovo poslovnih procesov kot »temeljito preverjanje 

procesov, postopkov, dejavnosti in njihovo korenito spremembo«. 

V tej luči smo želeli skozi nalogo najprej proučiti obstoječe poslovne procese podjetja Dort in 

kasneje tudi analizirati možnosti za izboljšave na tem področju. Pri tem smo si prizadevali, da 

bi skozi prenovo poslovnih procesov dosegli znižanje stroškov in časa nabave ter povečali 
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število kupcev. V zadnjem koraku smo poskušali vpeljati oziroma predstaviti koncept 

prenovljenih poslovnih procesov. 

1.2 Namen in cilji 

Osrednji namen predlagane naloge je bil proučiti možnosti za prenovo poslovnih procesov in 

uresničitev celovite teoretične ter empirične analize vplivov prenove poslovnih procesov na 

ekonomsko učinkovitost proučevanega podjetja. V luči tega namena so bili uresničeni 

naslednji cilji naloge: 

 proučiti osnovne pojme s področja poslovnih procesov,  

 opredeliti osnovne pojme s področja ekonomske učinkovitosti, 

 izdelati obstoječ procesni model nabave in prodaje majic v trgovini, 

 proučiti in analizirati možnosti za izboljšanje obstoječega poslovnega procesa nabave in 

prodaje majic v trgovini (AS-IS), 

 predlagati izboljšave poslovnega procesa nabave in prodaje majic v trgovini (TO-BE), 

 izdelati prenovljen procesni model nabave in prodaje majic v trgovini, 

 analizirati ekonomsko učinkovitost vplivov prenove poslovnih procesov na ekonomsko 

učinkovitost poslovanja podjetja. 

Raziskovalni vprašanji sta bili naslednji: 

 Kje se kažejo potencialne možnosti za izboljšanje poslovnega procesa nabave in prodaje 

majic v trgovini izbranega podjetja? 

 Kakšen je vpliv prenove poslovnih procesov na ekonomsko učinkovitost poslovanja v 

izbranem podjetju? 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

Prvi sklop je teoretične narave. V njem so opisani teoretični koncepti poslovnih procesov, 

njihove prenove in merila ekonomske učinkovitosti. Osrednje metodološko orodje, ki smo ga 

uporabili v tem sklopu, je torej deskriptivna metoda oziroma metoda opisovanja. 

Drugi sklop je empirične narave. Njegova vsebina temelji na uporabi analitičnih metod. 

Izmed teh smo uporabili procesni model in analizo učinkovitosti poslovanja podjetja. Pri tem 

smo zajeli vse podatke o posamezni dejavnosti, profilu zaposlenih, ki opravljajo posamezno 

dejavnost, stroških materiala in stroških dela posamezne dejavnosti od zaznane potrebe po 

majicah do prodaje.  

Podatke smo obdelali znotraj sistema Minimax. Pomagali smo si tudi s programom Microsoft 

Excel, kjer smo opravili dodatne izračune (stroški). Procese smo modelirali v programu 

Microsoft Visio. 
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Na ta način smo dosegli ključni rezultat: to so odgovori na opredeljena osrednja raziskovalna 

vprašanja. Obenem so dobljeni rezultati uresničene analize tudi osnova za sprejem sklepa.  

Tretji sklop zaključne projektne naloge je sklep, v katerem smo z uporabo deskriptivnih 

metod uresničili sintezo ključnih sklepov teoretičnega in empiričnega dela naloge. 

1.4 Predpostavke in omejitve  

Predpostavljali smo, da: 

 bodo zbrani podatki izražali resnično stanje v izbranem podjetju, 

 bo izbrano podjetje tudi v prihodnosti izboljševalo poslovne procese skladno s potrebami 

razvoja. 

Ocenili smo, da je, kar zadeva teorijo s področja prenove poslovnih procesov, na voljo dovolj 

aktualne strokovne in znanstvene literature. Pričakovali smo, da bodo podatki, potrebni za 

prenovo poslovnih procesov, dostopni. 

Ob tem je treba izpostaviti dve dodatni omejitvi. Prva je bila vsebinske narave. Kot implicira 

že zgornje besedilo, se je naša analiza navezovala na eno izmed izbranih tekstilnih podjetij, to 

je podjetje Dort. Druga omejitev je bila izvedbene narave. Navezovala se je na razpoložljive 

podatke. Podjetje Dort zaradi svoje majhnosti sicer ne spremlja podatkov po stroškovnih 

mestih, ima pa uveden spletni računovodski in poslovni sistem Minimax, zato smo 

predpostavili, da bodo razpoložljivi podatki omogočali uresničitev empiričnega dela zaključne 

projektne naloge. Podatkov, ki za omenjeno podjetje predstavljajo poslovno skrivnost, nismo 

objavili. 
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2 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV 

V tem poglavju smo opredelili osnovne pojme (učinkovitost – vrste učinkovitosti, uspešnost, 

učinkovitost v tekstilni panogi, organizacijske strukture v organizacijah – vrste 

organizacijskih struktur), kar bo omogočilo boljše razumevanje obravnavane tematike v 

nadaljevanju naloge. 

2.1 Učinkovitost 

V nalogi proučujemo učinkovitost znotraj izbranega podjetja oziroma to, kako postati bolj 

učinkovito podjetje s pomočjo prenove poslovnih procesov.  

Razmere popolne konkurence so osnovni pogoj, da zagotovimo učinkovita stanja v 

gospodarstvu. Značilnosti popolne konkurence pa so takšne, da ni mogoče pričakovati, da 

bodo v gospodarstvih uresničene. Na drugi strani nepopolna konkurenca gospodarstva ni 

sposobna usmerjati k učinkovitim stanjem. Trg prav tako ne deluje družbeno učinkovito, 

kadar gre za t. i. zunanje učinke in javne dobrine (Tajnikar 2006, 228 in 230). Z vidika 

narodnega gospodarstva govorimo o ekonomski učinkovitosti, kadar je gospodarstvo na 

(zgornji) meji svojih proizvodnih možnosti. Te učinkovitosti ni moč dosegati brez tehnološke 

učinkovitosti (Rebernik in Širec 2017, 185). 

Samuelson in Nordhaus (2002, 5) opredelita učinkovitost kot uporabo družbenih virov, katere 

rezultat je največ outputa za zadovoljevanje človeških potreb in želja. Navajata (prav tam, 

758), da učinkovitost
1
 predstavlja odsotnost neracionalne uporabe virov, razsipnosti, 

zapravljanja ali uporabo ekonomskih virov, ki proizvede največjo možno raven zadovoljstva z 

dano tehnologijo in inputi. Avtorja o učinkovitosti govorita kot o položaju, kjer reorganizacija 

ali trgovanje ne moreta povečati zadovoljstva ali koristi posameznika, ne da bi zmanjšala 

zadovoljstvo ali koristi drugega posameznika. Popolna konkurenca pod določenimi 

omejenimi pogoji vodi do omenjene učinkovitosti, t. i. Paretove učinkovitosti. 

Učinkovitost pri podjetju (učinkovitost poslovanja) predstavlja notranjo značilnost 

poslovnega sistema, da izvede zastavljeno nalogo v določenem času. Ugotavljamo jo kot 

razmerje med potroški (vložki) in poslovnimi učinki (izložki) (Milost 2002, 209). Bergant 

(1997, 15–16) navaja tri ključne kazalce učinkovitosti podjetja: 

 proizvodnost: razmerje med količino poslovnih učinkov in številom delavcev, 

 gospodarnost: razmerje med količino/vrednostjo poslovnih učinkov in stroški, 

 dobičkovnost: razmerje med dobičkom in trajnim kapitalom oziroma dobičkom z 

obrestmi in vsemi sredstvi. 

                                                 

1
 Krajši izraz za razporeditveno (alokativno) učinkovitost. 
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Potočan (2006, 260) ekonomsko učinkovitost opredeli kot učinkovito uporabo virov. 

Štěpánek (2013, 109 in 112) poudarja, da ekonomska učinkovitost proučuje absolutno 

velikost kazalnikov, ekonomično uporabo virov, ki so vpeti v poslovne procese, učinkovitost 

poslovnih procesov in uspešnost izdelkov. Dosežemo jo z zmanjševanjem porabljenih 

sredstev, finančno računovodstvo pa je vir informacij za njeno vrednotenje. 

2.1.1 Vrste učinkovitosti 

V nadaljevanju smo opredelili tri ključne pojme: tehnična učinkovitost, alokacijska 

učinkovitost in stroškovna učinkovitost. 

Poznamo tri najbolj pogoste vrste učinkovitosti (Coelli idr. 2005, 5 in 52–53): 

 tehnična: sposobnost podjetja, da proizvede maksimalno število outputov z inputi
2
 

(kapital, zaposleni), ki so mu na voljo (Farrell 1957, po Coelli idr. 2005, 51), 

 alokacijska: kadar izbira inputov vključuje izbor mešanice inputov, ki proizvedejo 

določeno količino outputov pri minimalnih stroških glede na prevladujoče cene inputov,
3
 

 stroškovna: zmes prvih dveh.
4
 

Če določeno podjetje uporablja količine inputov, ki jih določa točka P, da proizvede enoto 

proizvodnje, lahko tehnično neučinkovitost tega podjetja predstavimo kot razdaljo QP, ki je 

vrednost, s katero se lahko vsi inputi sorazmerno zmanjšajo brez zmanjšanja outputov. Ta je 

običajno izražena v odstotkih, z razmerjem QP/0P, ki predstavlja odstotek, s katerim je treba 

zmanjšati vse inpute, da bi dosegli tehnično učinkovito proizvodnjo. Tehnična učinkovitost 

podjetja se najpogosteje meri z razmerjem: 

    
  

  
    

  

  
 

Zavzame lahko vrednost med 0 in 1, na ta način pa zagotavlja pokazatelj stopnje tehnične 

učinkovitosti podjetja. Vrednost 1 pomeni, da je podjetje popolnoma tehnično učinkovito. 

Ob poznani informaciji cene inputa je mogoče izmeriti stroškovno učinkovitost 

obravnavanega podjetja. Naj w predstavlja vektor cen inputa in naj x predstavlja opazovani 

vektor uporabljenih inputov, povezanih s točko P. Naj    in x
* 

predstavljata vektor inputa, 

povezan s točko tehnične učinkovitosti Q in vektor inputa, ki zmanjšuje stroške, Q'. 

Stroškovna učinkovitost podjetja je potem opredeljena kot razmerje med stroški inputa, 

povezanimi z vektorjema inputa, x in x
*
, povezanima s točkama P in Q':  

                                                 

2
 Minimalno število. 

3
 Minimalne cene proizvodnih dejavnikov. 

4
 Minimalno število delavcev + minimalni stroški = stroškovna učinkovitost. 
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Alokacijsko in tehnično učinkovitost lahko izračunamo z uporabo izokostne črte: 

    
    

    
  

  

  
 

    
    

   
  

  

  
 

Zgornji enačbi izhajata iz ugotovitve, da razdalja RQ predstavlja zmanjšanje proizvodnih 

stroškov, ki bi se pojavili, če bi se proizvodnja zgodila pri aloeatični (in tehnično) učinkoviti 

točki Q', namesto tehnično učinkoviti, a aloeatično neučinkoviti točki Q. Glede na merilo 

tehnične učinkovitosti se lahko skupna splošna stroškovna učinkovitost izrazi kot produkt 

tehničnih in alokacijskih mer učinkovitosti: 

       
  

  
   

  

  
   

  

  
     

2.1.2 Učinkovitost v tekstilni panogi 

Operativna učinkovitost je že dolgo obravnavana kot pomemben pristop k strateškemu 

odločanju v tekstilni industriji in industriji oblačil. Večinoma se literatura, ki proučuje 

operativno učinkovitost v dobavnih verigah za oblačila, osredotoča na pobude distribucije 

med dobavitelji in proizvajalci (Moore 2002, 3). Ker je učinkovitost ključnega pomena za 

ohranjanje konkurenčnosti, se podjetja vedno bolj osredotočajo na svoje dobavne verige, da bi 

povečala dobičkonosnost in izboljšala storitve, ki jih nudijo strankam (Ketchen in Hult, 2006, 

po Gómez in Korościk 2016, 17), ta pojav pa je še bolj viden pri prodajalcih oblačil, kjer je 

pravočasna dostava kritična (Wyman, 2015, po Gómez in Korościk 2016, 17).  

Za učinkovitost v tekstilni industriji veljajo podobne značilnosti, kot veljajo v ostalih 

panogah. Liaquat, Irfan in Sami (2017) v raziskavi ugotavljajo povprečno oceno tehnične 

učinkovitosti, ki je 81 %. To razkriva, da tekstilna podjetja proizvedejo skoraj 81 % od 

največjega dosegljivega outputa, ki ga lahko proizvedejo z danimi viri, raven proizvodnje pa 

bi se lahko povečala za do 19 % z uporabo učinkovitih metod in tehnik. Ugotovitve kažejo na 

to, da sta starost in velikost podjetja pomembna dejavnika učinkovitosti podjetja. Razlika v 

lastništvu (angl. ownership difference) pa ne vpliva na tehnično učinkovitost tekstilnih 

podjetij. 
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V študiji Klappe in Månsson (2015) je bilo ugotovljeno, da imajo vzorčni procesi pri trgovcu 

z blagovno znamko težave z učinkovitostjo glede visokih stroškov, dolgih pretočnih časov
5
 in 

nepotrebnega prevoza. Prav tako nimajo standardiziranega načina dela, zato nikoli ne vedo, 

kako bo proces potekal in kako ga narediti učinkovitejšega.  

Ozturk (2005) navaja, da uporaba energije v tekstilni industriji v Turčiji ni učinkovita, poraba 

energije pa se hitro povečuje zaradi rasti prebivalstva, hitre urbanizacije in industrijskega 

razvoja. Vedno večja svetovna konkurenca postavlja visoke zahteve turškim tekstilnim 

podjetjem, ena izmed njih je povečana zahteva po stroškovni učinkovitosti. Pomemben 

dejavnik pri doseganju višje stroškovne učinkovitosti je zmanjšanje stroškov energije in njena 

učinkovita uporaba.  

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije lahko izboljša poslovne prakse ter poveča 

konkurenčnost in učinkovitost tekstilne industrije (Hiremath idr. 2012, 71). 

Guiding Metrics (2018) navaja kritične metrike v industriji oblačil: 

 standardna dovoljena minuta:
6
 meri kako dolgo traja izdelava oblačila; 

 učinkovitost operaterja: meri spretnost in strokovnost določenega zaposlenega; 

 učinkovitost proizvodnje/linije: meri učinkovitost proizvodne linije dnevno; uspešnost 

dnevne linije kaže uspešnost linije; 

 produktivnost dela: meri število proizvedenih oblačil, ki jih v določenem časovnem 

okviru proizvede operaterjeva šivalna strojna linija – razmerje med izhodom in vložki; 

 zaključek naročila: delež izdelkov, ki so pravočasno na voljo strankam s popolno 

dokumentacijo (tudi z računom) in brez napak (tudi nedotaknjen); 

 ponovno naročilo: delež naročil starih strank v primerjavi z vsemi prejetimi naročili; 

 čas dokončanja naročila: relativna količina časa, potrebnega za načrtovanje, razvoj, 

proizvodnjo in prevoz oblačil; 

 tveganja fleksibilnosti dobavne verige: čas, ki ga potrebuje dobavna veriga, da se odzove 

na nenačrtovano povečanje povpraševanja za 20 % brez storitvenih in stroškovnih kazn 

(penalov); 

 natančnost čakanja na proizvodnjo: čas čakanja na proizvodnjo je podmnožica časa cikla; 

gre za čas, ki je pretekel, preden je bilo delo na določenem naročilu ali oblačilu 

opravljeno; natančnost čakanja proizvodnje se nanaša na optimalno porazdelitev kosov na 

stroj; 

 natančnost načrtovanja proizvodnje: povprečen skupni čas, porabljen na dejanskem 

proizvodnem procesu v primerjavi s skupno časovno napovedjo načrtovanja; 

 natančnost načrtovanja materialov: se nanaša na to, kako natančno so bili izbrani 

materiali in kako natančno so bile kupljene potrebne količine; 

                                                 

5
 Angl. lead time. 

6
 Angl. standard allowed minute. 
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 čas pridobivanja virov: povprečen čas, porabljen za nakup surovin (tkanina, podloge, 

dodatki, embalažni material); 

 prihodki od prodaje zalog: kolikokrat se vsa zaloga proda v obračunskem obdobju; 

 odobren vzorec izdelka: delež vzorca proizvodov, ki ga je treba izpolniti s soglasjem 

kupca; 

 proizvodni odnos: delež popravil izdelkov, ki jih potrebuje določeno naročilo; 

 količina trajne zaloge: merilo, koliko tkanine ostane, ko je naročilo oddano; 

 razmerje med »odrezanimi« in odposlanimi oblačili:
7
 to razmerje predstavlja število 

kupljenih oblačil v primerjavi s številom »odrezanih oblačil« (angl. cut-out); 

 vrnitev okvarjenega izdelka: delež okvarjenih izdelkov, ki jih vrnejo kupci. 

2.2 Uspešnost 

Najprej poudarimo, da se v nalogi ne bomo ukvarjali z uspešnostjo, se pa zavedamo, da je 

tudi to pomemben vidik.  

Upoštevajoč ožjo opredelitev produkcijske funkcije, ki jo izrazimo vrednostno v smislu 

prihodkovnih, profitnih ali stroškovnih funkcij, lahko uspešnost opredelimo kot ekonomsko 

učinkovitost v smislu prihodkovne, profitne ali stroškovne učinkovitosti – poslovna 

uspešnost. Upoštevajoč širšo opredelitev produkcijske funkcije pa o uspešnem podjetju 

govorimo, ko podjetje zagotavlja takšne izdelke in storitve, ki v čim večji meri prispevajo k 

zadovoljstvu strank in k čim manjšemu številu reklamacij (vidik kakovosti – kakovostni 

izdelki in storitve). Merilo uspešnosti podjetja tukaj predstavlja stopnja zagotavljanja 

kakovostnih izdelkov in storitev, ki prispevajo k večjemu zadovoljstvu kupcev.
8
 

2.3 Organizacijske strukture v organizacijah 

V nadaljevanju predstavljamo organizacijske strukture v organizacijah, saj kasneje izbrano 

podjetje uvrstimo v eno od teh organizacijskih struktur.  

Organizacijska struktura predstavlja nepogrešljiv organizacijski element vsake organizacije. 

Pojem struktura je latinskega izvora, pomeni pa sestav, sklop, način graditve, ustroj. 

Oblikujejo jo naloge, nosilci nalog in njihova medsebojna razmerja (Lipičnik 2005, 44). 

Ivanko (2002, 411) jo definirajo kot »formalni sistem razčlenitve in razporeditve delovnih 

nalog po izvrševalcih in organizacijska ureditev njihovih medsebojnih odnosov v celotni 

organizaciji.« 

                                                 

7
 Angl. cut to ship ratio. 

8
 Opredelitev uspešnosti smo prilagodili našemu primeru, in sicer po Došenović Bonča (2010). 
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2.4 Vrste organizacijskih struktur 

Ivanko (2002, 418–429) loči več vrst organizacijskih struktur. Navajamo jih v nadaljevanju. 

Funkcijska organizacijska struktura je centralizirana in oblikovana po zahtevi, da se naloge in 

dela ene poslovne funkcije organizirajo na enem mestu, pod pristojnostjo enega vodje. Je 

najpogostejša organizacijska struktura, predvsem pa se uporablja v manjših industrijskih 

podjetjih in je primerna predvsem za stabilno okolje (komuniciranje je počasno, odločitve se 

sprejemajo in uresničujejo počasi, ni prilagodljiva na spremembe, izidi razvojnega dela se 

težko prenašajo v proizvodnjo, kar sicer postopno odpravljajo z organiziranjem štabnih enot 

na funkcijskih in srednjih ravneh). Njena zahteva je, da se s posebnim predmetom dela in 

poslovanja medsebojno odvisne in povezane delne naloge opravljajo pod enim vodstvom. 

Funkcije organizacijsko oblikujemo v optimalno število služb, sektorjev, področij. Prednost 

predstavlja racionalnost – manjši stroški, povečana profesionalizacija in specializacija ljudi. 

Panožna (produktna, divizijska) organizacijska struktura je decentralizirana in oblikovana po 

zahtevi, da morajo biti posamezne funkcije organizirane decentralizirano na ravni proizvodne 

panoge ali programa znotraj proizvodne organizacije. Z njo dosežemo večjo fleksibilnost, 

vodenje je kolegijsko, kjer je uprava najvišje. Program proizvodnje je osnova za organiziranje 

funkcij. Decentralizirano je tudi odločanje (na ravni programa). Njeno notranjo organiziranost 

oblikujejo profitni centri, vodstvo takšnega centra pa je samostojno pri organiziranju dela in 

poslovanja ter odgovorno za prihodke in stroške. Lahko vodi do prevelike konkurence med 

panogami oziroma programi zaradi želje po prevelikem osamosvajanju posameznih 

programov proizvodnje. 

Matrična organizacijska struktura je svojska kombinacija funkcijske in produktne 

organiziranosti, ki temelji na večkratni pomoči in pristojnosti v organizaciji (timsko delo), a 

se le počasi uveljavlja – prednost je sicer večja fleksibilnost, slabosti pa so skupno odločanje, 

premalo opredeljene pristojnosti, kooperativno vodenje. Zahteva se visoka angažiranost 

sodelavcev za organizacijske cilje, pristojnosti posameznikov so omejene, sodelavci so 

enakopravni, kar pa je v oblastniški in avtoritativni organiziranosti vedno vprašljivo. 

Trapezoidno organizacijsko strukturo sestavljata dve ravni, strateška in operativna s 

strateškimi in operativnimi delovnimi timi. Njena prva razvojna stopnja je deteljičasta oblika 

organiziranosti (ima tri liste, ki so povezani s steblom, listi so sicer ločeni, a predstavljajo 

celoto, kot v razvijajočih se organizacijah – en list predstavlja jedro strokovnih sodelavcev, 

drugi spreminjajoče se in občasno zaposlene sodelavce, tretji zunanje pogodbene partnerje), 

druga je v obliki satovja (preko ločevanja/razdruževanja nastane veliko samostojnih manjših 

enot, ki medsebojno povezane oblikujejo satovje, kjer so celice ločene, a blizu druga drugi, 

vseeno pa »čebele« v celicah potrebujejo »matico«, ki jih drži skupaj, a ta ni osamljen vodja – 

ima pomembno, vendar omejeno vlogo kot ostale čebele v panju), v tretji stopnji pa govorimo 

o trapezoidni organiziranosti (trapez ima dve vzporedni stranici, na ravni ploskvi trapeza 
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delujejo strateški managerji in operativni vodje, saj poosebljajo timsko delo – zgornja ploskev 

je manjša od spodnje, drugi stranici pa sta lahko pod katerim koli kotom, saj je kontrolni 

razpon spremenljiv – model je zgrajen na način, da omogoča učinkovitost vodenja timov, 

osamljeni vodje pa si zelo težko ustvarijo osebno bazo moči). 

Mrežno (dinamična mreža) organizacijsko strukturo oblikujejo samostojne organizacije, ki 

sodelujejo v proizvodnji kompleksnega izdelka ali storitve. Je nevidna, bistvene pa so 

povezave podjetij, ki sodelujejo pri proizvodnji kompleksnega izdelka, storitve ali projekta s 

pomočjo računalnikov. Na ta način se zbere veliko več znanja brez dodatnega zaposlovanja. S 

seboj prinaša visoko stopnjo fleksibilnosti, izrabo človeških virov ter večjo učinkovitost in 

poslovno uspešnost. 

Virtualna (navidezna, potencialna, možna) organizacijska struktura je svojska oblika mrežne 

organiziranosti. Povezuje večje število samostojnih organizacij pri proizvodnji virtualnih 

izdelkov (zelo zahtevni in zapleteni izdelki, ki zahtevajo stalne izboljšave in kjer dejavno 

sodelujejo naročniki) ali storitev preko sodobne informatike (baze podatkov, računalniško 

omrežje). Podjetja so med seboj odvisna, združeno podjetje pa se mora odpovedati delu svoje 

prostosti za skupen uspešni izid. Do nje pride, začasno ali trajnejše, kadar podjetje naleti na 

prezahtevno nalogo, razlog je lahko tudi posledica lastnih raziskav (pomanjkljive sposobnosti 

za raziskave in razvoj, pomanjkanje finančnih sredstev, distribucijska mreža). Zahteva veliko 

mero discipliniranosti udeleženih, temelji na njihovem popolnem zaupanju. Slabost je, da 

lahko pripelje do monopola, omejuje prostost managerjev in povzroča zaskrbljenost (o 

pravilnih odločitvah, ali se bodo izgubili v zmedenem in nemirnem okolju, kako izvedeti, kdo 

je najboljši v timu in kako ga nagraditi). 

Procesno organizacijsko strukturo oblikujejo procesi kot procesni timi in tudi ostali 

udeleženci organizacije. Z njo preidemo od navpične k vodoravni organiziranosti. Sestavljajo 

jo tri ravni: vršni vodja (generalni manager), vodje procesov (tudi strokovnjaki z različnih 

področij poslovanja) in timi znotraj teh procesov. Organiziranje celovitih procesov omogoča 

oblikovanje zelo svobodne strukture organiziranosti, ta pa ni hierarhična. Prav tako omogoča 

hitro opredelitev procesov, ki jih v danem trenutku lahko vidimo, ali tistih, potrebnih za 

povečanje uspešnosti organizacije. Zahteva tesno povezovanje z dobavitelji ter vzpostavlja 

neposredno zvezo s kupci, dobavitelji in proizvajalci. 

Lipičnik (2005, 53) predstavi še projektno organizacijsko strukturo, ki jo uvajamo, kadar 

želimo uresničiti tiste cilje, ki zahtevajo visoko stopnjo usklajevanja velikega števila 

posamičnih dejavnosti, ki so vezane na nek projekt in jih ni mogoče doseči z ustaljeno 

funkcijsko organizacijsko strukturo. 
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3 PRAVNO-ORGANIZACIJSKE OBLIKE PODJETIJ 

Ker pravno-organizacijska oblika podjetja posredno vpliva na učinkovitost podjetja, smo s 

sliko 1 predstavili pravno-organizacijske oblike podjetij. 

 

Slika 1: Pravno-organizacijske oblike podjetij 

Vir: Ruzzier idr. 2008, 290.  

V kapitalski družbi
9
 osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki družbenikov, družbeniki pa ne 

odgovarjajo za njene obveznosti. Če želimo ustanoviti družbo z omejeno odgovornostjo, je 

zahtevan minimalen osnovni kapital v višini 7.500 EUR v stvareh ali denarju. Glede na 

osnovni vložek družbeniki pridobijo poslovne deleže. Ti se določijo sorazmerno z vrednostjo 

osnovnega vložka v osnovnem kapitalu. Poslovni delež ni vrednostni papir. Odvisno od 

števila družbenikov ločimo enoosebno in večosebno družbo z omejeno odgovornostjo 

(Ruzzier idr. 2008, 291). Velikost podjetja in njihove značilnosti (kriterij) prikazuje 

preglednica 1. 

Preglednica 1: Podjetja glede na velikost 

Velikost podjetja Kriterij 

Mikro  Povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset, 

čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 EUR in 

vrednost aktive ne presega 350.000 EUR. 

Malo  Povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, 

čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 EUR in 

vrednost aktive ne presega 4.000.000 EUR. 

Srednje veliko Povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, 

čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 EUR in  

vrednost aktive ne presega 20.000.000 EUR. 

Veliko Ni mikro družba ali majhna družba ali srednja družba. 

Vir: Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1, Ur. l. RS, št. 65/09, 55. člen. 

Samuelson in Nordhaus (2002, 110, 751) poudarjata, da večino proizvodnih procesov 

opravijo mala, srednje velika in velika podjetja. To so poslovne družbe, osnovne, zasebne 

                                                 

9
 Podjetje Dort spada vanjo. 

PRAVNO-ORGANIZACIJSKE 
OBLIKE PODJETIJ 

OSEBNE DRUŽBE 

Družba z neomejeno 
odgovornostjo, komanditna 

družba, tiha družba 

KAPITALSKE DRUŽBE 

Družba z omejeno 
odgovornostjo, delniška 
družba, komanditna 
delniška družba 

DRUGE OBLIKE 

Samostojni podjetnik 
posameznik in druge 
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enote proizvodnje v mešanem ali kapitalističnem gospodarstvu. Najemajo delo in kupujejo 

druge inpute, da bi izdelale in prodajale dobrine. 
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4 POSLOVNI PROCESI V ORGANIZACIJAH 

V tem poglavju smo se osredotočili na opredelitev osnovnih pojmov s področja poslovnih 

procesov (poslovni proces, prenova poslovnih procesov, reinženiring poslovnih procesov, 

modeliranje poslovnih procesov), saj empirični del naloge temelji prav na tej tematiki. 

Kirzner (2014, 63–64) poudarja, da je »podjetje« treba obravnavati kot kompleksno strukturo, 

podjetnik pa je eden najpomembnejših dejavnikov »tehnološkega napredka«, inovator 

različnih poslovnih procesov v podjetju, iskalec in povezovalec poslovnih prvin in tržnih 

priložnosti (Pšeničny 2000, 13). Poslovanje je torej sestavljeno iz procesov, podjetja pa si 

prizadevajo za odličnost v poslovnih procesih. Različni deležniki različno dojemajo tematiko 

poslovnih procesov. Opredelitev poslovnih procesov v podjetju je obsežna naloga, v katero 

morajo zaposleni vložiti veliko časa, angažiranja in usklajevanja. Posledica opredeljenih 

poslovnih procesov v podjetju je preglednejše in bolj razumljivo poslovanje. Prav tako 

izvajalci v procesu bolje razumejo svojo vlogo in zahteve kupcev ter s tem laže predlagajo 

izboljšave v poslovanju (Križman in Novak 2002, 101). 

K poslovnim procesom lahko pristopimo bodisi s strateškega bodisi s tehničnega vidika 

(Draheim 2010, 11). Laguna in Marklund (2013, 15) opredelita poslovni proces s 

pragmatičnega vidika kot to, na kakšen način se nekaj naredi v organizaciji. 

Poslovni proces sestavljajo postopki in dejavnosti, ki iz vhodnih elementov ustvarijo 

predvideno storitev ali izdelek. Govorimo o zaporedju opravil, ki jih moramo izvesti, da je 

rezultat storitev ali končni izdelek. Proces (slika 2) ima svoj vhod – začetek poslovnega 

procesa, in izhod – konec poslovnega procesa (Kosi 2010, 6).  

 

Slika 2: Shema poslovnega procesa 

Vir: Kovačič in Vukšić Bosilj 2005, 29.  

Kovačič in Bosilj-Vukšić (2005, 29) govorita o »ureditvi procesnih dejavnosti skozi čas in 

prostor, z začetkom in koncem ter z jasno zaznanimi vhodi in izhodi.« 

Za uspešno delovanje mora organizacija opredeliti in voditi mnoge povezane dejavnosti. 

Dejavnosti oziroma skupek dejavnosti, ki uporabljajo vire in se vodijo zato, da omogočijo 

spremembo vhodov v izhode, lahko imenujemo proces (Madžarac 2011, 136). 

Poslovni proces sestavlja niz dejavnosti, ki se usklajeno izvajajo v organizacijskem in 

tehničnem okolju. Te dejavnosti skupaj uresničujejo poslovni cilj. Vsak poslovni proces se 

dogaja v eni sami organizaciji, lahko pa sodeluje z drugimi poslovnimi procesi, ki jih izvaja 

druga organizacija (Weske 2012, 5). Kalpičeva (1998, 12) definicija poslovnega procesa se 
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glasi: »Vsak proces, ki je relevanten za nastajanje dodane vrednosti; je strukturirano merljiva 

množica dejavnosti, oblikovanih z namenom doseči določen rezultat za stranko in tržišče.« 

Hierarhijo poslovnega procesa prikazuje slika 3. 

 

Slika 3: Hierarhija poslovnega procesa 

Vir: Harrington idr. 1997, po Damij in Damij 2013, 20.  

Poslovni proces pove, katere vhodne elemente (inputi) mora podjetje vložiti, da pridemo do 

želenih rezultatov – outputov (prodaja, prihodki). Poslovni proces najbolje predstavimo s 

sliko, skico, ki ji sledi opis. Točna opredelitev procesa pred začetkom posla pomaga pri 

optimizaciji nabave, distribucije in proizvodnje, saj to omogoča, da podjetje pravočasno zazna 

»ozka grla« znotraj proizvodnega procesa, obenem pa laže preveri kakovost opravljenih nalog 

(Ruzzier idr. 2008, 307). 

Pravi poslovni proces se prične s prvim dogodkom, ki začne potek dejavnosti. Ne zaključi se, 

dokler ni zadoščeno zadnjemu vidiku končnega rezultata z vidika deležnika, ki je začel prvi 

dogodek ali ga je sprožil (Burton 2001, 72).  

Vsak poslovni proces lahko generira enega ali več drugih poslovnih procesov in ga lahko 

opredelimo s fazami (koraki), operacijami, podprocesi, delovnimi nalogami in gibi. Navedeno 

predstavljajo medsebojno povezane dejavnosti, ki si sledijo v sosledju in jih ni mogoče 

izvajati brez managerjev in drugih zaposlenih in njihovih kompetenc (osebnostne lastnosti, 

znanje, spretnosti, sposobnosti), različnih drugih vrst energije, materije (stroji, naprave, 

orodja, izdelki) in informacij (navodila, predpisi, standardi, naročilnice, dobavnice). Lahko 

vključujejo več poslovnih funkcij, najpomembnejše med njimi so infrastrukturne poslovne 

funkcije, kot so kadrovska, finančna, informacijska in logistična funkcija. Lahko potekajo 

vzporedno ali zaporedno in so med seboj ali povezani ali ne (Mihelič in Škafar 2008, 27). 
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Ne glede na število možnih delitev poslovnih procesov lahko vse poslovne procese v podjetju 

razdelimo na tri vrste poslovnih procesov, upisanih v nadaljevanju (Drljača 2005). 

Upravljavski ali managerski procesi (angl. management processes) so pomembni za izvajanje 

glavnih procesov in podpornih procesov. To so poslovni procesi razvoja, načrtovanja, 

zagotavljanja virov in upravljanja celotne organizacije (zaradi smeri delovanja na glavne 

procese in celovitosti jih imenujemo navpični poslovni procesi) (Drljača 2005). 

Glavni procesi (angl. core processes) so osredotočeni na doseganje zadovoljstva zunanjih 

kupcev/uporabnikov. Neposredno dodajo novo vrednost izdelku/storitvi. Izpolnjujejo zahteve 

kupcev/uporabnikov, so generator njihovega zadovoljstva. Glavni poslovni procesi 

(vodoravni poslovni procesi), procesi realizacije ali izvedbe, so poslovni procesi, katerih 

izhod v obliki izdelka ali storitve ima neposredno potrditev na trgu. V glavnih poslovnih 

procesih sta načrt in izdelek v nastanku trdno integrirana (prav tam). 

Podporni procesi (angl. support processes) so usmerjeni k ustvarjanju zadovoljstva notranjih 

uporabnikov znotraj organizacije. Imajo sposobnost ustvarjanja dodane vrednosti za 

kupca/uporabnika. Ta vpliv je sicer posreden in se uresničuje s pomočjo podpore glavnih 

poslovnih procesov. So pomožni procesi in predstavljajo storitve za glavne poslovne procese 

(zaradi smeri delovanja na glavne procese jih imenujemo navpični poslovni procesi) (prav 

tam). 

Križman in Novak (2002, 67) navajata pojme bistveni, podporni in ključni procesi. Pri prvem 

gre za proces v stiku s kupcem, ki dodaja vrednost za kupca, pri drugem za procese, ki 

omogočajo ali vodijo bistvene poslovne procese, pri tretjem pa za bistveni ali podporni 

proces, pomemben za doseganje strateških ciljev. 

V podjetjih so poslovni procesi pogosto neprilagodljivi in nepregledni. To predstavlja težavo 

tako v poslovnem kot tudi v informacijskem pogledu. Procesi potekajo skozi različne 

funkcionalne celote oziroma organizacijske enote. Posledično so obremenjeni z vsemi 

ovirami, ki običajno nastajajo ob prehodu iz ene organizacijske enote v drugo. Pri izvajanju 

poslovnih procesov prihaja do splošnih pomanjkljivosti, kot so slabo poznavanje celotnega 

procesa na strani izvajalcev (poznavanje zgolj dejavnosti, ki jih izvajajo sami ali njihov 

oddelek), podvajanje dela, neenotnost in razmeroma dolgotrajno čakanje na pošto, odobritve, 

podpise (Kovačič in Vukšić Bosilj 2005, 13). 

Bolj kompleksna je definicija Burltona (2001, po Križman in Novak 2002, 19): 

 poslovni proces sproži določen zunanji dogodek, v katerega je vpleten deležnik; 

 sestavljajo ga vse dejavnosti, potrebne za doseganje primernega končnega rezultata; ta je 

odgovor na sprožilni poslovni dogodek; 

 transformira vhode v vse tipe izhodov, odvisno od navodil (pravila, postopki, standardi, 

politike), pri tem pa uporablja ponovno uporabljive vire vseh tipov; 
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 sestavljen je iz logičnih korakov, ki običajno prestopajo meje funkcij, velikokrat tudi 

organizacijske enote; 

 ima kazalnike zmogljivosti; zanje lahko postavimo merljive cilje in ovrednotimo 

obstoječe zmogljivosti; 

 zunanjemu deležniku ali drugemu notranjemu procesu daje izdelek ali storitev. 

Poslovni proces v enem podjetju ni nujno poslovni proces v drugem podjetju. Odločujoč 

dejavnik je v končni fazi to, ali organizacijska enota, ki izpolnjuje naročilo, izvede svojo 

obdelavo ali ne (Schönsleben 2000, 25). Poudarimo, da je nujen pogoj za ustvarjanje novega 

znanja prav razumevanje procesov (Ovsenik in Ambrož 2000, 21). 

Philippe (2017) poudarja, da so razlogi za prenovo poslovnih procesov: 

 zmanjšanje stroškov proizvodnje z odstranjevanjem neproduktivnih dejavnosti; 

 skrajšanje časov cikla z uvedbo enostavnejših in bolj racionaliziranih operacij; 

 izboljšanje kakovosti proizvodov in zadovoljstva zaposlenih z ustvarjanjem sistemov, ki 

vsaki osebi omogočajo, da prevzame odgovornost za svoje delo. 

Cilj prenove poslovnih procesov je izdelati konkurenčen poslovni model, skladen z 

zahtevami, ki jih narekuje tržišče, in s strategijo podjetja (Gašparin in Volovšek 2002).  

4.1 Prenova poslovnih procesov 

Ljudje so si vselej prizadevali za izboljševanje (procesov) svojega delovanja, samo zamisel o 

prenovi procesov pa povezujemo z razvojem procesnega gibanja v osemdesetih letih 

preteklega stoletja. Ta zamisel je v zadnjih treh desetletjih temeljito spremenila obravnavo in 

razumevanje delovanja sodobnih organizacij (Potočan 2009, 6).  

Ločimo evolucijske in revolucionarne spremembe. Prve so postopne, v obliki stalnega 

izboljševanja v zaposlovanju (družbeno-tehnični sistemi spreminjanja, celovito ravnanje 

kakovosti), druge pa so pogosto velike, slabše predvidljive, hitre in zahtevajo veliko 

spremembo v vrednotah, gledanjih (inoviranje, prenova organizacije in poslovanja). 

Revolucionarne spremembe se držijo vodila delati nove stvari, drugače, na povsem nov način, 

evolucijske spremembe pa so naravnane k delati bolje in več, k večji učinkovitosti 

(dopolnjujejo obstoječe stanje). Spremembe v poslovnih procesih imenujemo tehnološke 

spremembe, pri prenovi poslovnih procesov pa gre za korenito spreminjanje obstoječega 

(Rozman 2000, 125, 131–132).  

Kalpič (1998, 14) navaja, da je prenova poslovnih procesov sklop dejavnosti, ki so potrebne 

za spremembo organizacijske strukture in narave poslovnih procesov, cilj pa je skrajšati 

procesne čase, povečati fleksibilnost, znižati stroške in vzpostaviti možnost elektronskega 

procesiranja podatkov. Vsebuje tehnike modeliranja in analize, kjer je cilj oblikovati 
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sistematičen in transparentni opis funkcij, organizacijskih struktur, procesov in podatkov 

poslovnih procesov ter analiziranja, optimiranja in dokumentiranja procesov. 

Hammer in Champy (1993, po Rozman 2000, 132) prenovo poslovnih procesov, bodisi 

poslovnih bodisi organizacijskih, predstavita kot »temeljito spreminjanje in preoblikovanje 

poslovnih procesov za dosego dramatičnih izboljšav na kritičnih in pomembnih področjih, kot 

so stroški, kakovost, storitev in hitrost.« 

Poslovne procese današnja podjetja podpirajo z IT. Če je cilj podjetij izboljšanje poslovnih 

procesov, so običajno takoj vpletena vprašanja IT (Draheim 2010, 11), do podobnih 

ugotovitev pa sta pred skoraj tridesetimi leti prišla že Davenport in Short (1990). 

Spreminjanje predstavlja oddaljevanje združbe in njene organizacije od obstoječega k bolj 

zaželenemu prihodnjemu stanju z namenom povečati uspešnost združbe in učinkovitost 

organizacije. Ni nujno, da v to vodijo ugotovljene težave, ampak tudi in predvsem spremembe 

v okolju. Ves čas se je treba boriti s konkurenco, da bi pridobili ali ohranili ustrezne 

konkurenčne prednosti
10

 (Rozman 2000, 121).  

4.2 Reinženiring poslovnih procesov 

Dajčman (2015, 74) definira prenovo poslovnih procesov oziroma reinženiring kot »temeljito 

preverjanje procesov, postopkov, dejavnosti in njihovo korenito spremembo«. Pri tem gre za 

temeljito preverjanje poslovnih procesov (procesov, dejavnosti, postopkov) in njihovo 

korenito spremembo z namenom doseči pozitivne rezultate, npr. skrajšanje dobavnih rokov in 

zniževanje stroškov (Kovačič in Vukšić Bosilj 2005, 35–36).  

Tudi Kotter (1995, po Rozman 2000, 122) med pristopi podjetij k spreminjanju navaja med 

drugim prav prenovo (reinženiring). Križman in Novak (2002, 469) o pojmu reinženiringa 

govorita kot o radikalnem pristopu k izboljšavam, ki kritično premisli, razišče in spremeni 

poslovni proces, s tem pa doseže dramatične učinke v zmogljivosti z vidika različnih kupcev 

in drugih deležnikov. 

4.3 Modeliranje poslovnih procesov 

Koherentna in še vedno veljavna področja uporabe modeliranja poslovnih procesov 

razlikujejo med dvema glavnima področjema: načrtovanjem in izboljševanjem organizacije 

ter razvijanjem in implementacijo sistemov IT (Rosemann, Schwegmann in Delfmann 2005, 

po Gabryelczyk in Jurczuk 2017, 199). Prvo področje primarno vključuje implementacijo 

upravljanja poslovnih procesov (BPM), pa tudi procesno usmerjeno reorganizacijo, 

                                                 

10
 Značilnost, ki podjetju omogoča, da posluje bolje od konkurentov (Rebernik in Širec 2017, 309). 
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certificiranje, primerjalno analizo in upravljanje znanja. Drugo področje se nanaša na izbiro in 

razvoj IT sistema, prilagajanje na podlagi modela, upravljanje delovnih tokov in simulacije 

(Gabryelczyk in Jurczuk 2017, 199). 

V literaturi modeliranja upravljanja poslovnih procesov ni izrecnih besedil o najboljših 

praksah, vendar pa ta literatura združuje vrsto implicitnih primerov, ki so povezani s 

konceptom najboljših praks iz različnih vej modeliranja (Pietroń 2016, 556).  

Modeliranje podaja posnetek tistega, kar se zazna v nekem trenutku (Lindsay, Downs in Lunn 

2003). Kovačič in Bosilj-Vukšić (2005, 177) modeliranje poslovnih procesov opredelita kot 

»snovanje, izdelavo in uporabo nekega modela«. 

Grafični prikaz poslovnih procesov je za izboljšanje poslovnih procesov nujno potreben. Z 

njim »testiramo« proces na papirju, komuniciramo z drugimi, sliko procesa pa lahko shranimo 

in ponovno uporabimo. Pomembne izboljšave izvirajo le iz popolnega razumevanja procesov, 

proces pa bo tudi laže upravljati in izboljševati, če bo viden. Na začetku ga uporabimo za 

definicijo obstoječega (AS-IS/KOT-JE) procesa, potem pa proces analiziramo, spremljamo in 

spremenimo z vgradnjo izboljšav. Predlagan spremenjen proces (TO-BE/KOT-BO) lahko 

modeliramo in implementiramo. Tako postane KOT-JE proces in s tem zaključimo cikel 

izboljšav procesa (Križman in Novak 2002, 40). Model poslovnih procesov je torej »množica 

in slika poslovnih procesov na različnih partikulariziranih nivojih.« (Kalpič 1998, 12) 

Kalpič (1998, 10) predstavi naslednje razloge za modeliranje poslovnih procesov: 

 omogoča naraven in celovit pristop pri opisu ter poenostavitvi kompleksnosti poslovnih 

procesov v sistemu, 

 omogočena sta analiza in testiranje obstoječih in inicialnih modelov (simulacije), 

 uporabljamo tehnologijo, ki združuje procesne modele in modele procesov odločanja,  

 v modelu upoštevamo vse pomembnejše entitete sistema (naloge, ljudi, informacije, 

materiale in druge vire iz procesov), 

 omogočena je uporaba standardnega in enotnega komunikacijskega orodja v sistemu, ki 

bo pregledno, izrazno in učinkovito, 

 razvit in dokumentiran procesni model lahko predstavlja osnovo (referenčni model) za 

načrtovanje novih procesov, 

 je podpora k prenovi in razvoju sistema popolnega zagotavljanja kakovosti. 

Kovačič in Bosilj-Vukšić (2005, 178) pa v sklopu prenove poslovanja navajata naslednje 

razloge za modeliranje poslovnih procesov: 

 ustvarjanje celotne slike poslovanja in posledično boljšega pregleda, 

 izboljšanje razumevanja procesa, 

 odkrivanje slabosti v izvajanju procesov, 
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 razumevanje informacijskih potreb izvajalcev procesov, ki predstavljajo osnovo za 

informatizacijo procesa, 

 prikaz predlogov prenove in njihovo preizkušanje na modelih pred uveljavljanjem v 

praksi. 

Za modeliranje poslovnih procesov je notacija BPMN (Business Process Model and Notation) 

dejansko (de facto) standard (Polančič in Jošt 2012, 161), organizacije pa vse bolj uporabljajo 

poslovne procese in BPMN z namenom, da jih modelirajo (Respício in Domingos 2015).  

Poznamo še druge tehnike modeliranja poslovnih procesov (Lahajnar 2009): 

 diagram poteka: graf, ki predstavlja posamezne korake poslovnih procesov ali 

računalniških algoritmov; uporablja se na različnih področjih za načrtovanje, analiziranje 

in dokumentiranje (npr. dokumentni, podatkovni, programski, sistemski ali procesni
11

 

diagram poteka); 

 metoda eEPC:
12

 opisuje poslovni proces v obliki urejenega zaporedja dveh enakovrednih 

elementov, dogodka in funkcije (dejavnosti), podaja pa tudi več dodatnih logičnih 

elementov za vzporedno in alternativno izvajanje funkcij, kot tudi elemente za opis 

podatkov, organizacijskih enot in objektov (informacijskih, materialnih itd.);  

 Petrijeve mreže: metoda za grafično modeliranje poslovnih procesov in obnašanja 

sistemov nasploh; vključujejo tri osnovne koncepte: skladišče (vhodno in izhodno, glede 

na prehod), prehod in usmerjene puščice, ki potekajo med skladišči in prehodi; vsebujejo 

tudi vse potrebne elemente za izvajanje simulacij.  

Diagram toka podatkov opisuje procese na način, da prikaže, kako so ti procesi medsebojno 

povezani preko skladišč podatkov ter z uporabniki in zunanjim svetom. Namenjeni so 

komuniciranju med uporabnikom in modelarjem (Damij 2009, 58).  

                                                 

11
 Opisujejo izvajanje zaporedja dejavnosti poslovnega procesa (Lahajnar 2009, 70). 

12
 Extended Event-driven Process Chains. 
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5 PREDSTAVITEV PODJETJA DORT 

V tem poglavju smo predstavili podjetje Dort, njegovo zgodovino, pravno-organizacijsko 

obliko, velikost in organizacijsko strukturo podjetja ter pomembnejše poslovne procese, ki 

potekajo znotraj podjetja, saj v empiričnem delu naloge prenavljamo proces, ki poteka v tem 

podjetju. 

5.1 Zgodovina 

Podjetje Dort je bilo ustanovljeno leta 2015. Logotip v obliki obešalnika (slika 4) pomeni, da 

v trgovini Dort dobimo vse, kar potrebujemo za svojo omaro (Dort 2018). 

 

Slika 4: Logotip 

Vir: Dort 2018.  

Podjetje ima že od vsega začetka fizično trgovino Dort, ki deluje v Mercator Centru Koper v 

Šalari (slika 5), kjer prodajajo oblačila. Področje prodaje torej zajema predvsem obalna mesta. 

Časovni okvir uporabe prostora je eno leto. 

 

Slika 5: Trgovina Dort 

Vir: Dort 2018.  

V trgovini ponujajo moško in žensko konfekcijo, izdelano iz kakovostnih turških materialov. 

Ciljni segment kupcev so moški in ženske, stari med 30 in 60 let. 
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Leta 2005 so vzpostavili tudi profil na družbenem omrežju Facebook za namen obveščanja 

kupcev o novih kolekcijah, popustih in nagradnih igrah, spletne strani pa podjetje nima. 

Glede na osnovno dejavnost podjetja Dort (trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z 

oblačili) pojasnimo še ta pojem. Pod trgovino na drobno v specializiranih prodajalnah z 

oblačili uvrščamo specializirano trgovino na drobno (eVEM 2018): 

 z oblačili, 

 s krznenimi izdelki, 

 z oblačilnimi dodatki, npr. rokavice, kravate, naramnice. 

Trgovska dejavnost obsega nakupovanje blaga za nadaljnjo prodajo neodvisno od tega, ali je 

blago prodano v spremenjenem (dodelava, predelava, obdelava) ali nespremenjenem stanju. 

Gre za nakupovanje blaga in njegovo nadaljnjo prodajo potrošnikom. Trgovec na drobno 

mora imeti za opravljanje trgovske dejavnosti ustrezno določen odpiralni čas, izpolnjevati 

mora minimalne prostorske in tehnične pogoje ter voditi podatke o trgovskem blagu. 

5.2 Poslanstvo in vizija 

Poslanstvo je to, kar je nekomu zaupano, da opravi, naredi v korist neke širše skupnosti 

(odjemalci, ostala podjetja, drugi udeleženi v poslovnem procesu), ne zgolj v korist 

podjetnika ali lastnikov podjetja. Izjava o poslanstvu opredeljuje poslovno zasnovo podjetja in 

jasno kaže na sedanji namen podjetja (ob ustanovitvi), najbolj z navedbo trga, na katerem 

podjetje deluje, in koristi, ki jih nudi kupcem (Ruzzier idr. 2008, 286). Poslanstvo podjetja 

Dort je v obalni regiji ponuditi kakovostma tekstilna oblačila, primerna za prosti čas in 

eleganco, ter izpolnjevati vsa pričakovanja in zahteve kupcev, ohranjati njihovo zadovoljstvo 

in zagotoviti dolgoročno sodelovanje. 

Vizija je to, kar želi podjetje postati v daljšem obdobju (običajno pet let). Gre za sanje 

podjetja o njegovi usmeritvi in velikosti v prihodnosti, vpetosti podjetja v okolje. Jasno mora 

izraziti pogled na prihodnjo sestavo poslovnih dejavnosti in usmeritev podjetja (Ruzzier idr. 

2008, 287). Vizija, zamišljena podoba (npr. razvoja) v prihodnosti (Pšeničny 2000, 64), je v 

primeru podjetja Dort postati največji ponudnik modnega tekstila v obalni regiji, ki mu bo 

ključnega pomena zadovoljstvo kupcev. 

Slogan podjetja Dort je (Dort 2018): »Osebni pristop je pot do udobja v trgovini in s tem do 

užitka nakupovanja.« 

5.3 Pravno-organizacijska oblika, velikost in organizacijska struktura podjetja 

Ker smo predhodno teoretično predstavili različne oblike organizacijskih struktur podjetja, v 

nadaljevanju izbrano podjetje uvrstimo v eno od njih in jo tudi grafično predstavimo. 
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Podjetje Dort je družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), je kapitalska družba in mikro 

podjetje. Organizacijsko strukturo podjetja prikazuje slika 6 (govorimo o funkcijski 

organizacijski strukturi). 

 

Slika 6: Organizacijska struktura 

Vir: Dort 2018.  

5.4 Poslovni procesi v podjetju Dort 

Podjetje Dort v svoji fizični poslovalnici ponuja moško in žensko konfekcijo, izdelano iz 

kakovostnih turških materialov. Ponudba za moške zajema hlače, majice (kratke, dolge), 

usnjene pasove, jakne, obleke, srajce, kravate itd. Za ženske ponudba obsega majice (kratke, 

dolge), bluze, hlače, obleke, jakne, torbice, denarnice itd. V podjetju Dort poteka pet 

temeljnih procesov; to so (Dort 2018):  

 Nabava in prodaja majic s kratkimi rokavi: podjetje pri petih različnih dobaviteljih nabavi 

majice s kratkimi rokavi. Te majice nabavljajo od marca do avgusta, prodajajo pa jih do 

septembra. Posebnost pri tem procesu je, da je transport cenejši, ker so te majice precej 

manjše oziroma lažje od ostalih stvari. Po teh majicah je tudi največ zaznanih potreb. Vso 

novo kolekcijo promovirajo na Facebook strani podjetja. 

 Nabava in prodaja majic z dolgimi rokavi: podjetje pri petih različnih dobaviteljih nabavi 

majice z dolgimi rokavi. Te majice nabavljajo od avgusta do marca, prodajajo jih prav 

tako v tem časovnem obdobju. Pri teh majicah je največ reklamacij. Vso novo kolekcijo 

promovirajo na Facebook strani podjetja. 

 Nabava in prodaja moških in ženskih dolgih hlač: podjetje pri enem dobavitelju nabavi 

moške in ženske dolge hlače, poleti tanjši material, pozimi bolj debel material. Te hlače 

nabavljajo in prodajajo skozi celo leto. Vso novo kolekcijo promovirajo na Facebook 

strani podjetja. 

 Nabava in prodaja srajc z dolgimi rokavi: podjetje pri treh različnih dobaviteljih nabavi 

srajce z dolgimi rokavi. Te nabavljajo in prodajajo skozi celo leto. Posebnost pri tem 

procesu je, da se te srajce ne likajo, ker pridejo že zapakirane in se na ta način tudi 

prodajajo. Vso novo kolekcijo promovirajo na Facebook strani podjetja. 

 Nabava in prodaja prehodnih jaken: podjetje pri dveh različnih dobaviteljih nabavi 

prehodne jakne. Te jakne nabavljajo avgusta in marca (jesen, pomlad). Posebnost pri tem 
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procesu je, da te jakne zavzamejo največ prostora pri pakiranju, imajo obenem tudi 

največjo težo in zanje potrebujejo največ časa pri likanju. Vso novo kolekcijo 

promovirajo na Facebook strani podjetja. 

V podjetju Dort so redno zaposlene štiri osebe, dodatno pa še ena študentka preko 

študentskega servisa. Potrebo po delovni sili objavijo na študentskem servisu, na koncu pa 

izberejo komunikativno osebo, ki jo veselita prodaja in delo z ljudmi. Podjetje Dort dejavnost 

financira z lastniškim kapitalom (ima dva lastnika – eden je direktor, drugi prokurist). To ne 

zahteva jamstva, vlagatelju pa daje nekakšno obliko lastniškega položaja v podjetju. Na 

podlagi proporcionalnosti ima vlagatelj delež v dobičku podjetja. Vlagatelj torej pridobi 

lastniški delež v podjetju, obenem ni treba zastaviti sredstev podjetja, plačilo je povezano z 

dobičkom, vendar pa na drugi strani podjetnik prepusti del lastništva in nadzora (Antončič idr. 

2002, 303–304). Finančne pomoči podjetju Dort ne prispeva nihče drug. Informiranje in 

komuniciranje v podjetju Dort poteka v obliki sestankov enkrat tedensko. Na teh sestankih 

načrtujejo nabave, popuste in razrešujejo nastale težave. Vso komunikacijo zunaj podjetja 

opravi direktor preko telefona, osebno ali po elektronski pošti. Podobno komunicirajo tudi 

zaposleni med seboj in zaposleni s strankami. Če želenega oblačila ni na zalogi, stranka pusti 

svoje podatke pri prodajalki in jo obvestijo, ko oblačilo dobijo. Podjetje vodi svojo bazo 

kupcev na način, da jim stranke pustijo svoje podatke (ime, priimek, naslov, telefon, datum 

rojstva). S tem pridobijo 5 % popust (na redne cene) ob vsakem nakupu. Sicer nimajo kartic 

za člane, dovolj je že, da stranke povedo svoje ime in priimek. Preko elektronske pošte jih 

nato obveščajo o popustih, novih kolekcijah, nagradnih igrah. Trženje izvaja nabavni referent. 

Imajo svojo Facebook stran, kjer objavljajo nove kolekcije in tako informirajo kupce. 

Najboljša reklama je »od ust do ust«. Zaradi svojega zadovoljstva obstoječe stranke 

priporočajo izdelke trgovine Dort tudi drugim in tako se neprestano veča krog zadovoljnih 

kupcev. Pri prodaji so pozorni na osebni pristop. Vsaki stranki svetujejo in ji pomagajo pri 

nakupu. Skrb za zaposlene je ključnega pomena. Zaposleni se udeležujejo tečajev in delavnic 

ter se nenehno izobražujejo. Na zadovoljstvo zaposlenih vpliva tudi pozitivna klima v 

podjetju. Ker so majhno podjetje, so vsi med seboj povezani in pozitivni. 

Zgoraj smo na kratko opisali procese, ki potekajo v podjetju Dort, v empiričnem delu pa se 

bomo osredotočili zgolj na en poslovni proces, to je »nabava in prodaja majic v trgovini«.  
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6 METODOLOGIJA 

V tem poglavju smo predstavili metode, ki smo jih uporabili v teoretičnem in empiričnem 

delu naloge, vzorec raziskave ter podatke in spremenljivke, ki smo jih zajeli v raziskavi. 

6.1 Metode 

V prvem delu so opisani teoretični koncepti poslovnih procesov in njihove prenove ter merila 

ekonomske učinkovitosti. Uporabili smo deskriptivno metodo oziroma metodo opisovanja 

(povzemanje strokovne literature s področja poslovnih procesov, njihove prenove in teorije 

ekonomske učinkovitosti). 

Vsebina drugega dela temelji na uporabi analitičnih metod, kjer smo uporabili procesni model 

in analizo učinkovitosti poslovanja podjetja. Empirična analiza je bila izdelana v treh korakih: 

1. s pomočjo procesnega modeliranja je prikazan obstoječ poslovni proces nabave in 

prodaje majic v trgovini;  

2. s procesnim modeliranjem izdelana simulacija poslovnega procesa nabave in prodaje 

majic v trgovini ob pogojih, da bi bile uvedene procesne izboljšave; 

3. izdelava analize učinkovitosti, ki je opredelila razlike med obstoječim stanjem in 

potencialnim (simuliranim) stanjem po ključnih procesnih izboljšavah.  

Podatke smo obdelali s sistemom Minimax, v programu Microsoft Excel smo opravili 

dodatne izračune, procese smo modelirali s programom Microsoft Visio, med seboj pa smo 

primerjali še kazalnike ekonomske učinkovitosti, obstoječega in prenovljenega procesa. 

Nazadnje smo v sklepu s pomočjo deskriptivnih metod uresničili sintezo ključnih sklepov 

prvega in drugega dela naloge. 

6.2 Vzorec 

Vzorec predstavlja izbrano mikro podjetje Dort, ki se ukvarja s trgovino na drobno v 

specializirani prodajalni z oblačili. Poudariti moramo, da smo izbrali en proces znotraj 

podjetja Dort. V podjetju torej poteka bistveno več procesov, analiza pa je bila izvedena na 

primeru prenove enega poslovnega procesa, procesa »nabava in prodaja majic s kratkimi 

rokavi v trgovini«. 

6.3 Podatki in spremenljivke 

Podatke smo pridobili iz letnega poročila podjetja Dort za leto 2017 (Dort 2018) in iz 

programa Minimax, prav tako za leto 2017. Gre za agregirane podatke. Zajeli smo naslednje 

dejavnosti: 
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 zaznava potrebe po majicah: na podlagi zaloge nabavni referent zazna pomanjkanje 

majic, 

 organiziranje obiska pri dobaviteljih, 

 obisk dobaviteljev v Turčiji, 

 iskanje ponudb/iskanje spletnih ponudb, 

 izbira dobaviteljev, 

 pogajanje, 

 sklenitev nabavnih poslov, 

 naročanje/naročanje preko spletne strani, 

 odločanje o plačilu, 

 zahteva popravka računa, 

 plačilo računov (faktur), 

 pakiranje za transport, 

 ureditev transporta z letalom v Slovenijo/ureditev transporta s tovornim vozilom v 

Slovenijo, 

 plačilo carine, 

 ureditev transporta z letališča v Ljubljani do fizične trgovine Dort, 

 priprava deklaracij, 

 etiketiranje, 

 prevrejanje ustreznosti,  

 odločanje o reklamaciji, 

 vrnitev reklamiranega blaga dobavitelju,  

 pridobivanje denarja za reklamirano blago, 

 preračunavanje prodajnih cen (kalkulacije), 

 vnos v sistem, 

 likanje, 

 polnjenje »polic«, 

 skladiščenje, 

 promoviranje preko Facebook strani, 

 prodajanje/prodajanje v trgovini in preko Facebook strani, 

 evidentiranje naročil, dobaviteljev in majic, 

 analiziranje nabave. 

Iz letnega poročila in programa Minimax smo prišli do podatkov za posamezno vrsto 

dejavnosti. Podatke predstavljajo spremenljivke, ki smo jih nadalje uporabili pri empirični 

analizi. Spremenljivke smo opisali v nadaljevanju. 
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Da bi dosegli večjo učinkovitost,
13

 moramo zmanjšati inpute in povečati outpute. V ekonomiji 

teorija govori o inputih: delo in kapital. V ekonomiji merimo inpute v obliki dela (L) in 

kapitala (K), zato so bile v analizo zajete spremenljivke stroški dela in stroški kapitala. Delo 

smo torej opredelili v obliki stroška dela, kapital pa v obliki materialnih stroškov ter stroška 

amortizacije naprav in opreme in stroška storitev. Podatke za izračun stroška dela in stroška 

kapitala smo pridobili iz letnega poročila podjetja Dort za leto 2017 (Dort 2018) in iz 

programa Minimax, prav tako za leto 2017. 

Kapital v naši nalogi (za podjetje Dort) sestavljajo naslednji stroški: 

 stroški materiala (material, stroški elektrike, embalaža, pisarniški material), 

 stroški storitev (transportne storitve iz Turčije do poslovalnice, storitve, povezane z 

vzdrževanjem osnovnih sredstev – računalnika, tiskalnika, likalnika; najemnine poslovnih 

prostorov – 1060 EUR/mesec, storitve plačilnega prometa, oglaševanje preko strani 

Facebook), 

 stroški amortizacije (stroški davčno priznane amortizacije), in sicer za: 

 dele opreme 33,3 % – doba tri leta (likalnik), 

 računalniško, strojno in programsko opremo 50 % – doba dve leti (računalnik, 

tiskalnik). 

Delo v naši nalogi (za podjetje Dort) sestavljajo naslednji stroški: 

 stroški dela (tu so mišljeni vsi stroški v zvezi z zaposlenimi – trije profili zaposlenih: 

direktor, nabavni referent, prodajalka; razen stroškov službenih potovanj in štipendij, ki 

se vštevajo v skupino stroškov storitev). 

                                                 

13
 Osredotočili smo se na stroškovno učinkovitost. 
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7 ŠTUDIJA PRIMERA PODJETJA DORT 

V tem poglavju smo predstavili model obstoječega poslovnega procesa »nabava in prodaja 

majic v trgovini«, opisali predlagane potencialne izboljšave, predstavili prenovljeni model 

poslovnega procesa »nabava in prodaja majic v trgovini« in predstavili rezultate analize 

ekonomske učinkovitosti obstoječega procesa in prenovljenega procesa »nabava in prodaja 

majic v trgovini«. 

7.1 Model obstoječega poslovnega procesa »nabava in prodaja majic v trgovini« 

V nadaljevanju smo predstavili model obstoječega procesa »nabava in prodaja majic v 

trgovini«. Model grafično in bolj nazorno prikazuje celoten potek procesa, od zaznane potrebe 

po majicah do analize nabave. 

V prvem koraku nabavni referent na podlagi zaloge zazna pomanjkanje majic. Direktor 

organizira oziroma načrtuje obisk dobaviteljev, nadalje skupaj z nabavnim referentom obišče 

dobavitelje. Pri dobaviteljih pridobita potrebne ponudbe in izbereta najboljše, kjer se direktor 

pogaja za boljšo ponudbo. Po uspešnem pogajanju direktor sklene nabavne posle in o tem 

obvesti nabavnega referenta, ta pa opravi naročilo. Na podlagi sklenjenega posla direktor 

določi način plačila. V primeru napak na računu direktor zahteva popravek računa (prva 

odločitev). Glede na dogovorjeni način direktor izvede plačilo. Nabavni referent nadzoruje 

pakiranje, direktor pa uredi prevoz. Po opravljenem carinskem pregledu carinski urad izda 

račun, ki ga direktor poravna. Direktor uredi prevoz. Nabavni referent pripravi ustrezne 

deklaracije za kupljeno blago. Prodajalka etiketira in nalepi deklaracijo. Nabavni referent 

preveri, ali je vse ustrezno pripravljeno za prodajo. V primeru napak na izdelku (druga 

odločitev) se nabavni referent odloči za reklamacijo in reklamirano blago vrne dobavitelju. 

Direktor poskrbi za vračilo denarja. Na podlagi nabavne cene, stroškov nabave in konkurence 

direktor določi prodajno ceno, nabavni referent pa vnese kupljeno blago v sistem. Prodajalka 

polika blago pred prodajo in kasneje z nabavnim referentom skupaj napolnita police. 

Prodajalka višek blaga pospravi v skladišče. Nabavni referent promovira kupljeno blago. 

Prodajalka streže, svetuje in prodaja strankam. Evidenco opravi nabavni referent. Na koncu 

direktor skupaj z nabavnim referentom analizira opravljeno nabavo. 

Slika 7 prikazuje model obstoječega poslovnega procesa »nabava in prodaja majic v trgovini« 

(AS-IS). Za modeliranje smo uporabili diagram poteka. Pravokotniki prikazujejo posamezne 

dejavnosti, ki so ločene za posamezno organizacijsko enoto (uprava, nabava, prodaja), puščice 

nakazujejo smer poteka izvajanja procesa (od-do), odločitvi (dve) sta ponazorjeni v obliki 

kare, ovalna oblika pa nakazuje bodisi začetek bodisi konec procesa.
14

 

                                                 

14
 Isto velja tudi za prenovljeni proces. 
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Slika 7: Model obstoječega poslovnega procesa »nabava in prodaja majic v trgovini« 

7.2 Predlagane potencialne izboljšave 

Spodnje izboljšave predlagamo, ker želimo s tem doseči znižanje stroškov in s tem tudi 

povečati stroškovno učinkovitost podjetja. S tem smo dobili odgovor na vprašanje o tem, kje 

se kažejo potencialne možnosti za izboljšanje poslovnega procesa nabave in prodaje majic v 

trgovini izbranega podjetja. 

Dele obstoječega procesa bi lahko zamenjale dejavnosti, kjer se uporablja IT, in sicer spletna 

tehnologija (splet/internet). Sedaj mora podjetje organizirati obisk pri dobaviteljih in jih tudi 

obiskati v Turčiji. To predstavlja za podjetje znaten strošek (nakup letalskih kart, rezervacija 

hotela, prevozi do letališč in hotela, prevozi do dobaviteljev – taksi, storitev pakiranja in 

škatle za transport blaga, plačilo prevoza blaga, prevoz preko špedicije).  
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Preko iskanja ponudb s pomočjo spleta ter »online« naročanja in prodajanja bi vsi zgoraj 

omenjeni stroški odpadli.  

Podjetje se lahko omeji tudi na manj dobaviteljev, pri katerih bi lahko naročali izdelke preko 

spleta.  

Pri nabavi bi torej, namesto letala, lahko izbrali prevoz s tovornim vozilom, kjer je dodaten 

strošek ATR obrazec (dokazilo o poreklu iz EU).  

Urh in Zajec (2016, 178) ugotavljata, da se je način življenja v zadnjih dvajsetih letih korenito 

spremenil; pri tem je imel enega od vodilnih vplivov hiter razvoj novih tehnologij, predvsem 

IT (internetna prodaja, elektronsko poslovanje). Zato menimo, da mora tudi podjetje Dort 

stopiti v korak s časom na tem področju. Predlagamo torej tudi razvoj spletne trgovine za 

potrebe spletne prodaje.  

Habbe (2016, 105) poudarja, da je spletna stran ena od pomembnejših, pa tudi dokaj slabo 

izkoriščenih možnosti za pridobivanje prodajnih priložnosti in stikov. Ker podjetje Dort 

spletne strani nima, predlagamo razvoj spletne strani za pridobitev večjega števila kupcev. S 

tem bi dosegli večjo prodajo.  

S prenovljenim procesom nabave bi zmanjšali stroške uvoza ter se znebili stroškov potovanja 

in nastanitve v tujini. 

7.3 Prenovljen model poslovnega procesa »nabava in prodaja majic v trgovini« 

V nadaljevanju smo predstavili model prenovljenega procesa »nabava in prodaja majic v 

trgovini«. Model grafično in bolj nazorno prikazuje celoten potek procesa, od zaznane potrebe 

po majicah do analize nabave. Pri prenovljenem procesu smo se znebili dejavnosti 

»organizirati obisk pri dobaviteljih«, »obiskati dobavitelje v Turčiji«, »pakirati za transport«, 

»urediti transport z letalom v Slovenijo« in »urediti transport z letališča v Ljubljani do fizične 

trgovine Dort«. Nove dejavnosti so »iskati spletne ponudbe«, »naročiti preko spletne strani«, 

»urediti transport s tovornim vozilom v Slovenijo« in »prodajati – trgovina in Facebook 

stran«. Pred prenovo je proces obsegal 30 dejavnosti, sedaj jih obsega 26. V prenovljenem 

procesu imamo štiri dejavnosti manj. 

Tudi tukaj v prvem koraku nabavni referent na podlagi zaloge zazna pomanjkanje majic, 

pridobi ponudbe preko spleta in nadalje z direktorjem izbere najboljše ponudbe, direktor pa s 

pogajanji skuša izboljšati ponudbo. Po uspešnem pogajanju direktor sklene nabavne posle in o 

tem obvesti nabavnega referenta, ki v nadaljevanju opravi naročilo. Na podlagi sklenjenega 

posla direktor določi način plačila. V primeru napak na računu direktor zahteva popravek 

(prva odločitev). Glede na dogovorjeni način direktor izvede plačilo in tudi uredi prevoz. Po 

opravljenem carinskem pregledu carinski urad izda račun, ki ga direktor poravna. Nabavni 
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referent pripravi ustrezne deklaracije za kupljeno blago, prodajalka pa ga etiketira in nanj 

nalepi deklaracijo. Nabavni referent preveri, ali je vse ustrezno pripravljeno za prodajo. V 

primeru napak na izdelku (druga odločitev) se nabavni referent odloči za reklamacijo. 

Nabavni referent reklamirano blago vrne dobavitelju, direktor pa poskrbi za vračilo denarja. 

Na podlagi nabavne cene, stroškov nabave in konkurence direktor določi prodajno ceno. 

Nabavni referent vnese kupljeno blago v sistem. Prodajalka polika blago pred prodajo in 

skupaj z nabavnim referentom zapolni police. Prodajalka višek blaga pospravi v skladišče. 

Nabavni referent promovira kupljeno blago. Prodajalka streže, svetuje in prodaja strankam. 

Evidenco opravi nabavni referent, direktor pa skupaj z nabavnim referentom analizira 

opravljeno nabavo.  

Slika 8 prikazuje prenovljeni model poslovnega procesa »nabava in prodaja majic v trgovini« 

(TO-BE). 
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Slika 8: Prenovljen model poslovnega procesa »nabava in prodaja majic v trgovini« 
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7.4 Analiza ekonomske učinkovitosti obstoječega procesa in prenovljenega procesa 

Spodnje preglednice prikazujejo podrobnosti obstoječega procesa »nabava in prodaja majic v 

trgovini«. Preglednica 2 prikazuje zgolj opis posamezne dejavnosti obstoječega poslovnega 

procesa (potek smo opisali v poglavju 7.1).  

Preglednica 2: Lastnosti obstoječega poslovnega procesa »nabava in prodaja majic v 

trgovini« 

 Dejavnost Opis 

1. Zaznati potrebo po majicah Nabavni referent na podlagi zaloge zazna pomanjkanje 
majic. 

2. Organizirati obisk pri dobaviteljih Direktor organizira/načrtuje obisk dobaviteljev. 

3. Obiskati dobavitelje v Turčiji Nabavni referent in direktor obiščeta dobavitelje. 

4. Iskati ponudbe Pri dobaviteljih pridobita potrebne ponudbe.  

5. Izbrati dobavitelje Direktor in nabavni referent izbereta najboljše ponudbe. 

6. Pogajati se Direktor se pogaja za boljšo ponudbo. 

7. Skleniti nabavne posle Po uspešnem pogajanju direktor sklene nabavne posle in 
da v vednost nabavnem referentu. 

8. Naročiti Nabavni referent opravi naročilo. 

9. Odločiti o plačilu Na podlagi sklenjenega posla direktor določi način 
plačila. 

10. Zahtevati popravek računa V primeru napak na računu direktor zahteva popravek.  

11. Plačati fakture Glede na dogovorjeni način direktor opravi plačilo. 

12. Pakirati za transport Nabavni referent kontrolira pakiranje. 

13. Urediti transport z letalom v 
Slovenijo 

Direktor uredi prevoz.  

14. Plačati carino Po opravljenem carinskem pregledu carina izda račun, ki 
ga direktor poravna.  

15. Urediti transport z letališča v 
Ljubljani do fizične trgovine Dort 

Direktor uredi prevoz. 

16. Pripraviti deklaracije Nabavni referent pripravi ustrezne deklaracije za 
kupljeno blago. 

17. Etiketirati Prodajalka etiketira in nalepi deklaracijo. 

18. Kontrolirati Nabavni referent preveri, če je vse ustrezno pripravljeno 
za prodajo. 

19. Odločiti o reklamaciji V primeru napak na izdelku se nabavni referent odloči za 
reklamacijo. 

20. Vrniti reklamirano dobavitelju Nabavni referent vrne reklamirano blago dobavitelju. 

21. Pridobiti denar za reklamirano Direktor pridobi denar nazaj. 

22. Preračunati prodajne cene 
(kalkulacije) 

Na podlagi nabavne cene, stroškov nabave in 
konkurence direktor določi prodajno ceno. 

23. Vnesti v sistem Nabavni referent vnese kupljeno blago v sistem. 

24. Likati Prodajalka polika blago pred prodajo. 

25. Polniti »police« Prodajalka in nabavni referent skupaj zapolnita police. 

26. Skladiščiti Prodajalka višek blaga pospravi v skladišče. 

27. Promovirati preko Facebook strani Nabavni referent promovira kupljeno blago.  

28. Prodajati Prodajalka streže, svetuje ter prodaja strankam. 

29. Evidentirati naročila, dobavitelje in 
majice 

Evidenco opravi nabavni referent. 

30. Analizirati nabavo Direktor skupaj z nabavnim referentom analizirata 
opravljeno nabavo. 
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Vseh dejavnosti je 30, od tega sta dve odločitvi, odločitev o plačilu (v primeru napake na 

računu zahtevamo popravek računa, v nasprotnem primeru plačamo fakture) in odločitev o 

reklamaciji (v primeru reklamacije reklamirano blago vrnemo dobavitelju in obenem 

pridobimo denar za reklamirano, v nasprotnem primeru je naslednji korak preračunavanje 

prodajnih cen – kalkulacije).  

Kot že zapisano, smo delo opredelili v obliki stroškov dela, kapital pa v obliki stroškov 

amortizacije naprav in opreme, materialnih stroškov in stroškov storitev.  

Preglednica 3 prikazuje stroške dela za posamezno dejavnost. Največji strošek dela 

predstavljajo dejavnosti »prodajati«, »iskati ponudbe« in »likati«. Najmanjši
15

 strošek dela 

predstavljajo dejavnosti »zaznati potrebo po majicah«, »plačati carino« in »urediti transport z 

letališča v Ljubljani do fizične trgovine Dort«.  

Poudarimo, da imamo tri profile zaposlenih: direktor, nabavni referent in prodajalka. Njihove 

mesečne plače
16

 so: direktor 1900 EUR, nabavni referent 1700 EUR, prodajalka 1200 EUR. 

Skladno s tem smo preračunali povprečno plačo na minuto, tako da smo mesečno plačo delili 

s 160-imi urami. Glede na posamezno dejavnost smo stroške dela dobili kot produkt časa in 

povprečne plače na minuto, kar je skladno s preglednico 3. 

Direktor se veže na 15 dejavnosti. Pri njegovi prvi dejavnosti, »organizirati obisk pri 

dobaviteljih«, porabi 60 minut, zato smo stroške dela izračunali kot produkt časa (60 minut) 

in povprečne plače na minuto (0,1979 EUR). Pri tej dejavnosti torej porabi 11,88 EUR. 

Celoten čas, ki ga direktor porabi za vse dejavnosti, je 2.395 minut, kar pomeni, da stroški 

dela za vse njegove dejavnosti znašajo 474 EUR. 

Nabavni referent se veže na 14 dejavnosti. Pri njegovi prvi dejavnosti, »zaznati potrebo po 

majicah«, porabi pet minut, zato smo stroške dela izračunali kot produkt časa (pet minut) in 

povprečne plače na minuto (0,177 EUR). Pri tej dejavnosti torej porabi 0,89 EUR. Celoten 

čas, ki ga nabavni referent porabi za vse dejavnosti, je 3.165 minut, kar pomeni, da stroški 

dela za vse njegove dejavnosti znašajo 560 EUR. 

Prodajalka se veže na pet dejavnosti. Pri njeni prvi dejavnosti, »etiketirati«, porabi 480 minut, 

zato smo stroške dela izračunali kot produkt časa (480 minut) in povprečne plače na minuto 

(0,125 EUR). Pri tej dejavnosti torej porabi 60 EUR. Celoten čas, ki ga prodajalka porabi za 

vse dejavnosti, je 11.370 minut, kar pomeni, da stroški dela za vse njene dejavnosti znašajo 

1.421 EUR. 

                                                 

15
 Vrednosti nič (brez stroška) nismo upoštevali. 

16
 Plača velja za 160 h/mesec, ker smo za mesec pri stroških dela vzeli, da ima 9600 minut (20 

delovnih dni po 8 ur, 160 ur). Če pri dejavnosti sodeluje več kot ena oseba, je čas enak za vse 

sodelujoče osebe. 
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Preglednica 3: Stroški dela pri obstoječem poslovnem procesu »nabava in prodaja 

majic v trgovini« 

 

Dejavnost Profil zaposlenih 
Čas 

(min) 

Strošek 
dela 

(EUR) 

1. Zaznati potrebo po majicah Nabavni referent 5 0,89 

2. Organizirati obisk pri dobaviteljih Direktor 60 11,88 

3. Obiskati dobavitelje v Turčiji Direktor in nabavni referent 150 56,25 

4. Iskati ponudbe Direktor in nabavni referent 960 360,00 

5. Izbrati dobavitelje Direktor 240 47,50 

6. Pogajati se Direktor 300 59,38 

7. Skleniti nabavne posle Direktor 120 23,75 

8. Naročiti Nabavni referent 480 85,00 

9. Odločiti o plačilu Direktor 120 23,75 

10. Zahtevati popravek računa Direktor 60 11,88 

11. Plačati fakture Direktor 15 2,97 

12. Pakirati za transport Nabavni referent 180 31,88 

13. Urediti transport z letalom v Slovenijo Direktor 120 23,75 

14. Plačati carino Direktor 5 0,99 

15. Urediti transport z letališča v Ljubljani do 
fizične trgovine Dort 

Direktor 5 0,99 

16. Pripraviti deklaracije Nabavni referent 360 63,75 

17. Etiketirati Prodajalka 480 60,00 

18. Kontrolirati Nabavni referent 120 21,25 

19. Odločiti o reklamaciji Nabavni referent 10 1,77 

20. Vrniti reklamirano dobavitelju Nabavni referent 90 15,94 

21. Pridobiti denar za reklamirano Direktor 0 0,00 

22. Preračunati prodajne cene (kalkulacije) Direktor 120 23,75 

23. Vnesti v sistem Nabavni referent 180 31,88 

24. Likati Prodajalka 960 120,00 

25. Polniti »police« Prodajalka in nabavni referent 150 45,31 

26. Skladiščiti Prodajalka 180 22,50 

27. Promovirati preko Facebook strani Nabavni referent 150 26,56 

28. Prodajati Prodajalka 9600 1200,00 

29. Evidentirati naročila, dobavitelje in majice Nabavni referent 210 37,19 

30. Analizirati nabavo Direktor in nabavni referent 120 45,00 

 

Preglednica 4 prikazuje stroške amortizacije naprav in opreme. Največji strošek amortizacije 

naprav in opreme predstavljajo dejavnosti »prodajati«, »pripraviti deklaracije« in »likati«. 

Najmanjši strošek amortizacije naprav in opreme predstavljajo dejavnosti »zaznati potrebo po 

majicah«, »plačati carino« in »urediti transport z letališča v Ljubljani do fizične trgovine 

Dort«.  

Amortizirali
17

 smo računalnik, tiskalnik in likalnik, in sicer na naslednji način: 

                                                 

17
 Za mesec smo vzeli 30 dni po 12 ur (360 ur). Če pri dejavnosti sodeluje več kot ena oseba, je čas 

enak za vse sodelujoče osebe. 
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 računalnik (850 EUR): dve leti; 50 % amortizacijska stopnja – letni znesek 425 EUR, na 

dan 1,16 EUR, na uro 0,05 EUR, na minuto 0,0008 EUR; 

 tiskalnik (160 EUR): dve leti; 50 % amortizacijska stopnja – letni znesek 80 EUR, na dan 

0,22 EUR, na uro 0,009 EUR, na minuto 0,00015 EUR; 

 likalnik (550 EUR): tri leta; 33,3 % amortizacijska stopnja – letni znesek 183,15 EUR, na 

dan 0,50 EUR, na uro 0,02 EUR, na minuto 0,0003 EUR. 

Preglednica 4: Stroški amortizacije osnovnih sredstev pri obstoječem poslovnem 

procesu »nabava in prodaja majic v trgovini« 

 

Dejavnost 

Oprema in ostala 
opredmetena 

osnovna sredstva 
(EUR) 

Čas 
(min) 

Strošek 
amortizacije 

naprav in opreme 
(EUR) 

1. Zaznati potrebo po majicah 850 5 0,004 

2. Organizirati obisk pri dobaviteljih 850 60 0,049 

3. Obiskati dobavitelje v Turčiji / / 0,000 

4. Iskati ponudbe / / 0,000 

5. Izbrati dobavitelje / / 0,000 

6. Pogajati se / / 0,000 

7. Skleniti nabavne posle / / 0,000 

8. Naročiti / / 0,000 

9. Odločiti o plačilu / / 0,000 

10. Zahtevati popravek računa / / 0,000 

11. Plačati fakture 850 15 0,012 

12. Pakirati za transport / / 0,000 

13. Urediti transport z letalom v Slovenijo / / 0,000 

14. Plačati carino 850 5 0,004 

15. Urediti transport z letališča v Ljubljani do 
fizične trgovine Dort 

850 5 0,004 

16. Pripraviti deklaracije 850 + 160  360 0,351 

17. Etiketirati / / 0,000 

18. Kontrolirati / / 0,000 

19. Odločiti o reklamaciji / / 0,000 

20. Vrniti reklamirano dobavitelju / / 0,000 

21. Pridobiti denar za reklamirano / / 0,000 

22. Preračunati prodajne cene (kalkulacije) 850 120 0,098 

23. Vnesti v sistem 850 180 0,148 

24. Likati 550 960 0,339 

25. Polniti »police« / / 0,000 

26. Skladiščiti / / 0,000 

27. Promovirati preko Facebook strani 850 150 0,123 

28. Prodajati 850 9600 7,870 

29. Evidentirati naročila, dobavitelje in majice 850 210 0,172 

30. Analizirati nabavo 850 120 0,098 

 

Pogledali smo, koliko časa potrebujemo za posamezno dejavnost, in preračunali stroške 

amortizacije (npr. pri likanju porabimo 960 minut, kar pomeni, da se stroški amortizacije 
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izračunajo kot produkt teh minut pri dejavnosti z amortizacijsko vrednostjo za likalnik na 

minuto). 

Preglednica 5 prikazuje materialne stroške in stroške storitev za posamezno dejavnost. 

Največji materialni strošek predstavljajo dejavnosti »prodajati«, »pogajati se« in »pakirati za 

transport«. Največji strošek storitev predstavljajo dejavnosti »organizirati obisk pri 

dobaviteljih, »urediti transport z letalom v Slovenijo« in »prodajati«.  

Pri materialnih stroških in stroških storitev smo pri posamezni dejavnosti za posamezen 

materialni strošek oziroma strošek storitve znotraj dejavnosti vzeli povprečno ceno, na koncu 

pa dobili skupen znesek s seštevkom vseh materialnih stroškov oziroma stroškov storitev za 

vse dejavnosti. 

Za organiziranje obiska pri dobaviteljih je treba kupiti letalske karte, rezervirati hotel, plačati 

prevoze do letališča in hotela – sem spadata tudi plačilo elektrike in najemnine. Za obisk pri 

dobaviteljih moramo plačati prevoz (taksi) do dobaviteljev. Pri iskanju ponudb plačamo 

pijačo za vse udeležence, pri pogajanjih pa plačamo kosilo za vse udeležence. Plačilo faktur 

zahteva plačilo bančne provizije – sem spadata tudi plačilo elektrike in najemnine. Pri 

pakiranju za transport moramo plačati škatle za transport blaga in storitev pakiranja. Pri 

urejanju transporta z letalom v Slovenijo je treba plačati prevoz blaga, plačilo carine pa 

vključuje carinski pregled, špedicijo, skladiščenje in najemnino. Pri urejanju transporta z 

letališča v Ljubljani do fizične trgovine Dort je treba plačati prevoz preko špedicije. Priprava 

deklaracij vključuje stroške za nalepke, toner, vzdrževanje osnovnih sredstev in najemnino. 

Etiketiranje vključuje stroške za etikete, splinte in najemnino. Pri nadzorovanju imamo 

stroške z najemnino. Ko odločamo o reklamaciji, pride do stroškov pri klicu dobavitelja in 

najemnini, pri vračanju reklamiranega blaga dobavitelju pa je treba plačati poštnino. Pri 

preračunu prodajnih cen (kalkulacije) in vnosu v sistem imamo stroške s programom in 

najemnino. Likanje povzroči stroške v obliki destilirane vode, porabe elektrike in najemnine. 

Polnjenje »polic« zahteva prikaz cen na policah, za kar potrebujemo A5 liste in toner, plačati 

moramo tudi najemnino. Skladiščenje zahteva plačilo najemnine. Promoviranje preko 

Facebook strani vključuje stroške sponzoriranja objav in tudi najemnino.  

Preglednica 5: Vrednost materialnih stroškov in stroškov storitev pri obstoječem 

procesu »nabava in prodaja majic v trgovini« 

 Dejavnost 
Koli-
čina Opis 

Vrednost 
materialnih 

stroškov (EUR) 

Stroški 
storitev 
(EUR) 

1. Zaznati potrebo po 
majicah 

/ / / / 

2. Organizirati obisk pri 
dobaviteljih 

1 Nakup letalskih kart, 
rezervacija hotela, prevozi (do 
letališč in hotela), elektrika, 
najemnina 

0,42 1200,09 

Se nadaljuje 
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Preglednica 5 – nadaljevanje 

 Dejavnost 
Koli-
čina Opis 

Vrednost 
materialnih 

stroškov (EUR) 

Stroški 
storitev 
(EUR) 

3. Obiskati dobavitelje 
v Turčiji 

10 Prevoz do dobaviteljev (taksi) / 250,00 

4. Iskati ponudbe 12 Pijača za vse udeležence 36 / 

5. Izbrati dobavitelje / / /  

6. Pogajati se 12 Kosilo za vse udeležence 
pogajanj 

240 / 

7. Skleniti nabavne 
posle 

/ / / / 

8. Naročiti / / / / 

9. Odločiti o plačilu / / / / 

10. Zahtevati popravek 
računa 

/ / / / 

11. Plačati fakture 5 Bančna provizija, elektrika, 
najemnina 

0,1 47,55 

12. Pakirati za transport 1 Storitev pakiranja in škatle za 
transport blaga 

50 90,00 

13. Urediti transport z 
letalom v Slovenijo 

1 Plačilo prevoza blaga (5 
EUR/kg) 

/ 600,00 

14. Plačati carino 1 Carinski pregled, špedicija, 
skladiščenje, najemnina 

/ 124,00 

15. Urediti transport z 
letališča v Ljubljani 
do fizične trgovine 
Dort 

1 Prevoz preko špedicije / 80,00 

16. Pripraviti deklaracije 500 Nalepke, toner, vzdrževanje 
osnovnih sredstev, najemnina 

/ 58,63 

17. Etiketirati 500 Etiketa, splinte, najemnina 7,5 23,56 

18. Kontrolirati 1 Najemnina / 5,89 

19. Odločiti o reklamaciji 12 Klic dobavitelja, najemnina / 4,20 

20. Vrniti reklamirano 
dobavitelju 

1 Poštnina / 34,00 

21. Pridobiti denar za 
reklamirano 

/ / /  

22. Preračunati prodajne 
cene (kalkulacije) 

20 Program (55 EUR/mesec), 
najemnina 

/ 6,04 

23. Vnesti v sistem 500 Program (55 EUR/mesec), 
najemnina 

/ 9,06 

24. Likati 500 Destilirana voda, elektrika, 
najemnina 

15,72 47,11 

25. Polniti »police« 1 Prikaz cene na policah (10x 
A5 list, toner), najemnina 

2 7,36 

26. Skladiščiti 1 Najemnina / 8,83 

27. Promovirati preko 
Facebook strani 

1 Sponzoriranje objav, 
najemnina 

/ 21,76 

28. Prodajati 500 Termične role, najemnina 
POS terminala, davčna 
blagajna, elektrika, komunala, 
upravnik., najemnina 

326,1 512,21 

Se nadaljuje 
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Preglednica 5 – nadaljevanje 

 Aktivnost 
Koli-
čina Opis 

Vrednost 
materialnih 

stroškov (EUR) 

Stroški 
storitev 
(EUR) 

29. Evidentirati naročila, 
dobavitelje in majice 

1 10x A4 listi, toner, najemnina 1,3 10,31 

30. Analizirati nabavo 1 Najemnina / 5,89 

 

Prodajanje povzroča stroške v termičnih rolah, najemnini POS terminala, davčni blagajni, 

elektriki, komunali, upravniku in plačilu najemnine. Evidentiranje naročil, dobaviteljev in 

majic zahteva nakup A4 listov in tonerja, plačati moramo tudi najemnino. Analiziranje nabave 

zahteva plačilo najemnine. 

Spodnje preglednice prikazujejo podrobnosti prenovljenega procesa »nabava in prodaja majic 

v trgovini«. Preglednica 6 ponovno prikazuje zgolj opis posamezne dejavnosti prenovljenega 

poslovnega procesa (potek smo opisali v poglavju 7.3). 

Vseh dejavnosti je 26 (štiri manj kot pri obstoječem procesu), ponovno dve (isti) odločitvi. Pri 

prenovljenem procesu ni več dejavnosti »organizirati obisk pri dobaviteljih«, »obiskati 

dobavitelje v Turčiji«, »pakirati za transport«, »urediti transport z letalom v Slovenijo« in 

»urediti transport z letališča v Ljubljani do fizične trgovine Dort«. Dodane oziroma 

spremenjene pa so dejavnosti »iskati spletne ponudbe«, »naročiti preko spletne strani«, 

»urediti transport s tovorom v Slovenijo« in »prodajati – trgovina in Facebook stran«. 

Preglednica 6: Lastnosti prenovljenega poslovnega procesa »nabava in prodaja majic v 

trgovini« 

 Dejavnost  Opis 

1. Zaznati potrebo po majicah Nabavni referent na podlagi zaloge zazna 
pomanjkanje majic. 

2. Iskati spletne ponudbe Nabavni referent pridobi ponudbe preko spleta. 

3. Izbrati dobavitelje Direktor in nabavni referent izbereta najboljše 
ponudbe. 

4. Pogajati se Direktor se pogaja za boljšo ponudbo. 

5. Skleniti nabavne posle Po uspešnem pogajanju direktor sklene nabavne 
posle in da v vednost nabavnem referentu. 

6. Naročiti preko spletne strani Nabavni referent opravi naročilo. 

7. Odločiti o plačilu Na podlagi sklenjenega posla direktor določi način 
plačila. 

8. Zahtevati popravek računa V primeru napak na računu direktor zahteva 
popravek. 

9. Plačati fakture Glede na dogovorjeni način direktor opravi plačilo. 

10. Urediti transport s tovornim vozilom v 
Slovenijo 

Direktor uredi prevoz.  

11. Plačati carino Po opravljenem carinskem pregledu carina izda 
račun, ki ga direktor poravna.  

Se nadaljuje 
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Preglednica 6 – nadaljevanje 

 Dejavnost Opis 

12. Pripraviti deklaracije Nabavni referent pripravi ustrezne deklaracije za 
kupljeno blago. 

13. Etiketirati Prodajalka etiketira in nalepi deklaracijo. 

14. Kontrolirati Nabavni referent preveri, če je vse ustrezno 
pripravljeno za prodajo. 

15. Odločiti o reklamaciji V primeru napak na izdelku se nabavni referent 
odloči za reklamacijo. 

16. Vrniti reklamirano dobavitelju Nabavni referent vrne reklamirano blago 
dobavitelju. 

17. Pridobiti denar za reklamirano Direktor pridobi denar nazaj. 

18. Preračunati prodajne cene (kalkulacije) Na podlagi nabavne cene, stroškov nabave in 
konkurence direktor določi prodajno ceno. 

19. Vnesti v sistem Nabavni referent vnese kupljeno blago v sistem. 

20. Likati Prodajalka polika blago pred prodajo. 

21. Polniti »police« Prodajalka in nabavni referent skupaj zapolnita 
police. 

22. Skladiščiti Prodajalka višek blaga pospravi v skladišče. 

23. Promovirati preko Facebook strani Nabavni referent promovira kupljeno blago.  

24. Prodajati (trgovina, Facebook stran) Prodajalka streže, svetuje ter prodaja strankam. 

25. Evidentirati naročila, dobavitelje in 
majice 

Evidenco opravi nabavni referent. 

26. Analizirati nabavo Direktor skupaj z nabavnim referentom analizirata 
opravljeno nabavo. 

 

Preglednica 7 prikazuje stroške dela za posamezno dejavnost. Največji strošek dela 

predstavljajo dejavnosti »prodajati«, »iskati spletne ponudbe« in »likati«. Najmanjši strošek 

dela predstavljajo dejavnosti »plačati carino«, »zaznati potrebo po majicah« in »odločiti o 

reklamaciji«. 

Ponovno poudarimo, da imamo tri profile zaposlenih: direktor, nabavni referent in prodajalka. 

Njihove mesečne plače so: direktor 1900 EUR, nabavni referent 1700 EUR, prodajalka 1200 

EUR. Skladno s tem smo preračunali povprečno plačo na minuto, tako da smo mesečno plačo 

delili s 160-imi urami, Glede na posamezno dejavnost smo stroške dela dobili kot produkt 

časa in povprečne plače na minuto, kar je skladno s preglednico 7. 

Direktor se veže na 12 dejavnosti. Pri njegovi prvi dejavnosti, »iskati spletne ponudbe«, 

porabi 180 minut, zato smo stroške dela izračunali kot produkt časa (180 minut) in povprečne 

plače na minuto (0,1979 EUR). Pri tej dejavnosti torej porabi 36 EUR. Celoten čas, ki ga 

direktor porabi za vse dejavnosti, je 1.040 minut, kar pomeni, da stroški dela za vse njegove 

dejavnosti znašajo 206 EUR. 

Nabavni referent se veže na 12 dejavnosti. Pri njegovi prvi dejavnosti, »zaznati potrebo po 

majicah«, porabi pet minut, zato smo stroške dela izračunali kot produkt časa (pet minut) in 

povprečne plače na minuto (0,177 EUR). Pri tej dejavnosti torej porabi 0,89 EUR. Celoten 
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čas, ki ga nabavni referent porabi za vse dejavnosti, je 1.545 minut, kar pomeni, da stroški 

dela za vse njegove dejavnosti znašajo 273 EUR. 

Preglednica 7: Stroški dela pri prenovljenem poslovnem procesu »nabava in prodaja 

majic v trgovini« 

 Dejavnost Profil zaposlenih 

Čas 

(min) 

Strošek 

dela (EUR) 

1. Zaznati potrebo po majicah Nabavni referent 5 0,89 

2. Iskati spletne ponudbe Direktor in nabavni referent 180 67,50 

3. Izbrati dobavitelje Direktor  60 11,88 

4. Pogajati se Direktor  120 23,75 

5. Skleniti nabavne posle Direktor 120 23,75 

6. Naročiti preko spletne strani Nabavni referent 60 10,63 

7. Odločiti o plačilu Direktor 120 23,75 

8. Zahtevati popravek računa Direktor 60 11,88 

9. Plačati fakture Direktor 15 2,97 

10. Urediti transport s tovornim vozilom v 

Slovenijo 

Direktor 120 23,75 

11. Plačati carino Direktor 5 0,99 

12. Pripraviti deklaracije Nabavni referent 360 63,75 

13. Etiketirati Prodajalka 480 60,00 

14. Kontrolirati Nabavni referent 120 21,25 

15. Odločiti o reklamaciji Nabavni referent 10 1,77 

16. Vrniti reklamirano dobavitelju Nabavni referent 90 15,94 

17. Pridobiti denar za reklamirano Direktor / / 

18. Preračunati prodajne cene (kalkulacije) Direktor 120 23,75 

19. Vnesti v sistem Nabavni referent 180 31,88 

20. Likati Prodajalka 960 120 

21. Polniti »police« Prodajalka in nabavni referent 150 45,31 

22. Skladiščiti Prodajalka 180 22,50 

23. Promovirati preko Facebook strani Nabavni referent 60 10,63 

24. Prodajati (trgovina, Facebook stran) Prodajalka 9600 1200 

25. Evidentirati naročila, dobavitelje in 

majice 

Nabavni referent 210 37,19 

26. Analizirati nabavo Direktor in nabavni referent 120 45,00 

 

Prodajalka se veže na pet dejavnosti. Pri njeni prvi dejavnosti, »etiketirati«, porabi 480 minut, 

zato smo stroške dela izračunali kot produkt časa (480 minut) in povprečne plače na minuto 

(0,125 EUR). Pri tej dejavnosti torej porabi 60 EUR. Celoten čas, ki ga prodajalka porabi za 

vse dejavnosti, znaša 11.370 minut, kar pomeni, da stroški dela za vse njene dejavnosti 

znašajo 1.421 EUR. 
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Pri prenovljenem procesu smo izvzeli dejavnosti »organizirati obisk pri dobaviteljih«, 

»obiskati dobavitelje v Turčiji«, »pakirati za transport«, »urediti transport z letalom v 

Slovenijo« in »urediti transport z letališča v Ljubljani do fizične trgovine Dort«, zato so 

stroški dela manjši. Če vse stroške dela, ki jih navajamo v preglednici 7, odštejemo od vseh 

stroškov v preglednici 3, ugotovimo, da smo stroške dela zmanjšali za 555 EUR. 

Preglednica 8 prikazuje stroške amortizacije naprav in opreme. Največji strošek amortizacije 

naprav in opreme predstavljajo dejavnosti »prodajati – trgovina in Facebook stran«, »likati« 

in »iskati spletne ponudbe«. Najmanjši strošek amortizacije naprav in opreme predstavljajo 

dejavnosti »zaznati potrebo po majicah«, »plačati carino« in »odločiti o reklamaciji«. 

Preglednica 8: Stroški amortizacije osnovnih sredstev pri prenovljenem poslovnem 

procesu »nabava in prodaja majic v trgovini« 

 Dejavnost 

Oprema in druga 

opredmetena 

osnovna sredstva 

(EUR) 

Čas 

(min) 

Strošek 

amortizacije 

naprav in 

opreme (EUR) 

1. Zaznati potrebo po majicah 850 5 0,004 

2. Iskati spletne ponudbe 850 180 0,148 

3. Izbrati dobavitelje 850 60 0,049 

4. Pogajati se 850 120 0,098 

5. Skleniti nabavne posle 850 120 0,098 

6. Naročiti preko spletne strani 850 60 0,049 

7. Odločiti o plačilu 850 120 0,098 

8. Zahtevati popravek računa 850 60 0,049 

9. Plačati fakture 850 15 0,012 

10. Urediti transport s tovornim vozilom v 

Slovenijo 

850 120 0,098 

11. Plačati carino 850 5 0,004 

12. Pripraviti deklaracije 850 + 160 360 0,351 

13. Etiketirati / / 0,000 

14. Kontrolirati /  / 0,000 

15. Odločiti o reklamaciji / / 0,000 

16. Vrniti reklamirano dobavitelju / / 0,000 

17. Pridobiti denar za reklamirano /  /  0,000 

18. Preračunati prodajne cene (kalkulacije) 850 120 0,098 

19. Vnesti v sistem 850 180 0,148 

20. Likati 550 960 0,339 

21. Polniti »police« / / 0,000 

22. Skladiščiti / / 0,000 

23. Promovirati preko Facebook strani 850 150 0,123 

24. Prodajati (trgovina, Facebook stran) 850 9600 7,870 

25. Evidentirati naročila, dobavitelje in 

majice 

850 210 0,172 

26. Analizirati nabavo 850 120 0,098 
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Ponovno smo, enako kot pri obstoječem procesu, amortizirali računalnik, tiskalnik in likalnik 

ter pogledali, koliko časa potrebujemo za posamezno dejavnost in preračunali stroške 

amortizacije (enak izračun kot pri obstoječem procesu), kar prikazuje preglednica 8. 

Preglednica 9 prikazuje materialne stroške in stroške storitev za posamezno dejavnost. 

Največji materialni strošek predstavljajo dejavnosti »prodajati«, »pripraviti deklaracije« in 

»likati«. Največji strošek storitev predstavljajo dejavnosti »prodajati«, »urediti transport s 

tovorom v Slovenijo« in »pogajati se«. 

Preglednica 9: Vrednost materialnih stroškov in stroškov storitev pri prenovljenem 

procesu »nabava in prodaja majic v trgovini« 

 Dejavnost 

Koli-

čina Opis 

Vrednost 

materialnih 

stroškov 

(EUR) 

Stroški 

storitve 

(EUR) 

1. Zaznati potrebo po majicah / / / / 

2. Iskati spletne ponudbe 10 Internetni stroški, vzdrževanje 

osnovnih sredstev, elektrika, 

najemnina 

1,26 9,47 

3. Izbrati dobavitelje 5 Telefonski in internetni 

stroški, elektrika, najemnina 

0,42 78,05 

4. Pogajati se 5 Telefonski in internetni 

stroški, elektrika, najemnina 

0,84 156,1 

5. Skleniti nabavne posle / / / / 

6. Naročiti preko spletne strani 5 Internetni stroški, elektrika, 

najemnina 

0,42 3,15 

7. Odločiti o plačilu / / / / 

8. Zahtevati popravek računa / / / / 

9. Plačati fakture 5 Bančna provizija, elektrika, 

najemnina 

0,1 47,55 

10. Urediti transport s tovornim 

vozilom v Slovenijo 

1 Plačilo prevoza blaga (1,6 

EUR/kg)  

/ 192 

11. Plačati carino 1 Carinski pregled, špedicija, 

skladiščenje, najemnina 

/ 124,007

5 

12. Pripraviti deklaracije 500 Nalepke, toner, najemnina 38 17,67 

13. Etiketirati 500 Etiketa, splinte, najemnina 7,5 23,56 

14. Kontrolirati 1 Najemnina / 5,89 

15. Odločiti o reklamaciji 12 Klic dobavitelja, najemnina  3,7 

16. Vrniti reklamirano 

dobavitelju 

1 Poštnina / 34 

17. Pridobiti denar za 

reklamirano 

/ / / / 

18. Preračunati prodajne cene 

(kalkulacije) 

20 Program (55 EUR/mesec), 

najemnina 

/ 6,04 

Se nadaljuje 
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Preglednica 9 – nadaljevanje 

 Dejavnost 

Koli-

čina Opis 

Vrednost 

materialnih 

stroškov 

(EUR) 

Stroški 

storitve 

(EUR) 

19. Vnesti v sistem 500 Program (55 EUR/mesec), 

najemnina 

/ 9,06 

20. Likati 500 Destilirana voda, elektrika, 

najemnina 

15,72 47,11 

21. Polniti »police« 1 Prikaz cene na policah (10x 

A5 list, toner), najemnina 

2 7,36 

22. Skladiščiti 1 Najemnina / 8,83 

23. Promovirati preko Facebook 

strani 

1 Sponzoriranje objav, 

najemnina 

/ 21,76 

24. Prodajati (trgovina, Facebook 

stran) 

500 Termične role, najemnina POS 

terminala, davčna blagajna, 

elektrika, komunala, upravnik, 

najemnina 

326,1 215,21 

25. Evidentirati naročila, 

dobavitelje in majice 

1 10x A4 listi, toner, najemnina 1,3 10,31 

26. Analizirati nabavo 1 Najemnina / 5,89 

 

Pri materialnih stroških in stroških storitev smo, tako kot pri obstoječem procesu, pri 

posamezni dejavnosti za posamezen materialni strošek oziroma strošek storitve znotraj 

dejavnosti vzeli povprečno ceno, na koncu pa dobili skupen znesek s seštevkom vseh 

materialnih stroškov oziroma stroškov storitev za vse dejavnosti. 

Za iskanje spletnih ponudb plačamo stroške uporabe interneta, vzdrževanje osnovnih sredstev 

– sem spadata tudi plačilo elektrike in najemnine. Izbor dobaviteljev in pogajanja se izražajo 

v stroških za telefon, internet, elektriko in najemnino. Naročanje preko spletne strani zahteva 

plačilo interneta, elektrike in najemnine. Plačilo faktur zahteva plačilo bančne provizije – sem 

spadata tudi plačilo elektrike in najemnine. Pri urejanju transporta s tovornim vozilom v 

Slovenijo je treba plačati prevoz blaga, plačilo carine pa vključuje carinski pregled, špedicijo, 

skladiščenje in najemnino. Priprava deklaracij vključuje stroške za nalepke, toner in 

najemnino. Etiketiranje vključuje stroške za etikete, splinte in najemnino. Pri nadzorovanju 

imamo stroške z najemnino. Ko odločamo o reklamaciji, pride do stroškov pri klicu 

dobavitelja in najemnini, pri vračanju reklamiranega blaga dobavitelju pa je treba plačati 

poštnino. Pri preračunu prodajnih cen (kalkulacije) in vnosu v sistem imamo stroške s 

programom in najemnino. Likanje povzroči stroške v obliki destilirane vode, elektrike in 

najemnine. Polnjenje »polic« zahteva prikaz cen na policah, za kar potrebujemo A5 liste in 

toner, plačati moramo tudi najemnino. Skladiščenje zahteva plačilo najemnine. Promoviranje 

preko Facebook strani vključuje stroške sponzoriranja objav in tudi najemnino. Prodajanje 

ima stroške v termičnih rolah, najemnini POS terminala, davčni blagajni, elektriki, komunali, 
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upravniku in plačilu najemnine. Evidentiranje naročil, dobaviteljev in majic zahteva nakup 

A4 listov in tonerja, plačati moramo tudi najemnino. Analiziranje nabave zahteva plačilo 

najemnine. 

7.5 Primerjava obstoječega in prenovljenega procesa 

V nadaljevanju smo primerjali oba procesa – obstoječega in prenovljenega. S tabelami in grafi 

smo želeli bralcu še bolj nazorno ponazoriti razlike med obema procesoma oziroma ugotoviti, 

ali je prišlo do dejanskih izboljšav stroškovne učinkovitosti. S tem smo odgovorili na 

vprašanje o tem, kakšen je vpliv prenove poslovnih procesov na ekonomsko učinkovitost 

poslovanja v izbranem podjetju. V preglednici 10 prikazujemo primerjavo med obstoječim in 

prenovljenim procesom po kazalnikih: vrednost materialnih stroškov, stroški dela, stroški 

storitev, stroški amortizacije naprav in opreme ter skupni stroški. 

Preglednica 10: Primerjava obstoječega in prenovljenega procesa 

 Obstoječi proces Prenovljeni proces 

Stroški dela (EUR) 2.455,76 1.900,71 

Vrednost materialnih stroškov (EUR) 679,14 393,66 

Stroški storitev (EUR) 3.146,50 1.026,72 

Stroški amortizacije naprav in opreme (EUR) 18,29 19,54 

Skupaj (EUR) 6299,69 3340,63 

 

V prenovljenem procesu imamo za 285,48 EUR manj materialnih stroškov, za 2.119,78 EUR 

manj stroškov storitev in za 555,05 EUR manj stroškov dela. Stroški amortizacije naprav in 

opreme se povečajo za 1,25 EUR. Skupaj smo stroške zmanjšali za 2.959,06 EUR. 

Spodnja slika 9 prikazuje primerjavo med obstoječim in prenovljenim procesom glede na 

porabljeni čas.  

 

Slika 9: Primerjava glede na porabljeni čas 
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Porabljeni čas se je v primeru prenovljenega procesa skrajšal za 13,1 %, z 259 ur na 225 ur. 

Spodnja slika 10 prikazuje primerjavo med obstoječim in prenovljenim procesom za vrednost 

materialnih stroškov, stroškov dela, stroškov storitev, stroškov amortizacije naprav in opreme 

ter skupnih stroškov. 

 

Slika 10: Primerjava vrednosti materialnih stroškov, stroškov dela, stroškov storitev ter 

stroškov amortizacije naprav in opreme 

Vrednost materialnih stroškov se je v primeru prenovljenega procesa zmanjšala za 42 %, 

stroški dela so se prav tako zmanjšali za 22,6 %, stroški storitev so se tudi zmanjšal za 

67,4 %, stroški amortizacije naprav in opreme pa so se povečali za 0,07 %. Skupni stroški so 

se zmanjšali za 47 %. 
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8 SKLEP 

Pogoje poslovanja podjetij stalno spreminjata hiter gospodarski in tehnološki napredek, 

predvsem novosti na področju informacijske tehnologije. To zadeva tudi poslovne procese v 

podjetjih. Če želi podjetje preživeti na tako spreminjajočem se trgu, se mora tem 

spremembam vseskozi prilagajati.  

Tega se zavedajo tudi v podjetju Dort, zato smo zmodelirali prenovljen proces za proces 

»nabava in prodaja majic v trgovini« in izvedli analizo ekonomske učinkovitosti vplivov 

prenove poslovnih procesov na ekonomsko učinkovitost poslovanja podjetja. Pri analizi smo 

se osredotočili na stroškovno učinkovitost. 

Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje, kje se kažejo potencialne možnosti za izboljšanje 

poslovnega procesa nabave in prodaje majic v trgovini izbranega podjetja, je, da obstaja pet 

področij potencialnih možnosti za izboljšanje. 

Prvi dve izboljšavi predstavljata iskanje ponudb s pomočjo spleta in »online« naročanje, s 

čimer odpadejo stroški potovanja, nastanitve v Turčiji in stroški uvoza.  

Tretja izboljšava je prevoz nabavljenega blaga s tovornim vozilom namesto z letalom. Kot 

četrta izboljšava je predlagan razvoj spletne trgovine za potrebe spletne prodaje, in kot zadnja 

je izboljšava razvoj spletne strani za pridobitev večjega števila kupcev. 

Skozi prenovo poslovnih procesov smo dosegli znižanje skupnih stroškov (za 47 %) in časa 

nabave (za 13,1 %). O povečanju števila kupcev v tem trenutku še ne moremo govoriti, saj 

spletna prodaja še ni uresničena.  

Ključna ugotovitev, ki izhaja iz pričujoče zaključne projektne naloge in obenem podaja 

odgovor na drugo raziskovalno vprašanje, kakšen je vpliv prenove poslovnih procesov na 

ekonomsko učinkovitost poslovanja v izbranem podjetju, je, da prenova poslovnega procesa v 

izbranem podjetju vpliva na stroškovno učinkovitost poslovanja, in sicer poveča stroškovno 

učinkovitost.  

Glavni doprinos naloge je izdelava prenovljenega modela poslovnega procesa »nabava in 

prodaja majic v trgovini«, ki za izbrano podjetje pomeni znižanje stroškov, kar je tudi eden od 

dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost podjetja. 
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