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PO V Z E T E K  

Magistrska naloga se , 
nanje izvajanje storitev IKT. V prvem delu so predstavljeni 

vidiki, organiziranost podjetja in zunanje izvajanje storitev 
spoznanja so dopolnjena z napovedmi priznanih strokovnjakov o prihodnosti zunanjega 
izvajanja storitev IKT.  nestrukturirani intervjuji z 
izbranimi podjetji in raziskava, izvedena v 84 podjetjih, ki uporabljajo zunanje izvajanje 
storitev IKT. Dobljeni rezultati , da se tehnologija 
hitro spreminja in so nove , kot npr. v oblaku , na voljo 
uporabnikov  v opremi in 
programskem sklopu. 

 zunanje izvajanje storitev, IKT, mala in srednje velika podjetja, procesi, 
 

SU M M A R Y 

The Master's thesis is dealing with the question, what is the policy about outsourcing ICT in 
small and medium-sized enterprises like. The theoretical points of view, the organization of 
the company and outsourcing ICT are presented in the first part of thesis. The theoretical 
knowledge is supplemented by the predictions of well recognized experts about the future of 
outsourcing ICT. In the empirical part, there is the research, done in 84 enterprises with 
outsourcing ICT, as well as unstructured interviews with selected enterprises. The acquired 
results were used to confirm the hypothesis. It is a fact that technology is changing very 

wider range of users, which brings lower costs and optimal used equipment and software 
assembly capacities. 

Key words: outsourcing, ICT, small and medium-sized enterprises, processes, cloud 
computing 
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1 

1 U V O D 

Zunanje izvajanje storitev informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) 
razumeti kot strategijo poslovanja, pri kateri podjetje zaradi objektivnih poslovnih 

razlogov zunanjim izvajalcem odda , da 
bi se  ili  

 (2008, A1) ugotavljata, da je obvladovanje storitev IKT za mnoga podjetja 
zlasti za srednja in majhna podjetja, ki prevladujejo v Sloveniji. Prav zato je lahko 

zunanje izvajanje storitev IKT , vendar je prehod z 
je mnoga podjetja ne 

zmorejo.  

Kav  (2007) opredeli zunanje izvajanje dejavnosti kot funkcijo, ki za podjetje predstavlja 
 

Zunanje izvajanje dejavnosti 

proizvod ali storitev kupovalo na trgu. Gre za pogodbeni prenos nekaterih dejavnosti, ki 
jih je podjetje samo opravljalo,  na zunanje izvajalce. Kubr (2002) in Greaver (1999) 
opredeljujeta zunanje izvajanje kot pogodbeno izlo anje dejavnosti, ki jih podjetje ne bo 

 (303) 

dejavnosti in se zaradi prostorske, kadrovske in/ali ijo, da bodo del 
, 

informatika ...) oddali v zunanje izvajanje. Namen  zunanjega izvajanja dejavnosti je  
 in ti enoten 

proces, ter se osred  na tisto, kar podjetja znajo in je njihovo poslanstvo
dejavnost. Slabosti zunanjega izvajanja so , 

izvajalcem, lahko tudi skrivanje in odtekanje informacij ter znanja. 

malih in srednje velikih podjetij (MSP) 
glede zunanjega izvajanja storitev IKT skromno obdelano. Podobno velja tudi za podjetja, ki 
prevzemajo izvajanje storitev IKT
doseganje poslovnih ciljev.  
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1.1 Opredelitev  

mala 
podjetja, ki prevladujejo v Sloveniji. Zato je lahko zunanje izvajanje storitev IKT koristna 

,  2008).  

zunanjega izvajanja informatike skromno obdelano (Vodopivec, 2008). Podobno velja tudi za 

orodij za doseganje poslovnih ciljev.  

o gerji v malih in srednjih 
podjetjih za presojanje o uvedbi zunanjega izvajanja stortiev IKT in ali se zunanja dejavnost  
povezuje s posebno sodelovalno strategijo zunanjega izvajanja. Problematika merjenja 

o razjasniti 

mala in srednja podjetja. 

Zunanje izvajanje storitev IKT (ang. outsorcing) 

podjetij. Oba koncepta povezovanja in obvladovanja temeljita na obvladovani avtonomiji 

ti. Vstopanje v te povezave ali prehajanje med stopnjami teh 

povezave p
c). 

Avtorji razlikujejo tri oblike zunanjega izvajanja dejavnosti: konvencionalno, sodelovalno in 
transformacijsko. Oblike se razlikuj

oblika zunanjega izvajanja pomeni vzajemno sodelovanje; transformacijska oblika zunanjega 
izvajanja se je razvila kot posledica hitrih gospodarskih sprememb in potreb organizacij po 
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(Linder, Jacobson, Arnold; 2003).  

Zunanje izvajanje je lahko usodno pomembna str  - tako za 

tveganja in koristi, ki jih la

 

zunanjega izvajanja  IKT 

msko in organizacijsko teorijo. Pri opredelitvi organizacije 
o na teorijo trga (Porter, 1980).  

(Prahaland in Hamel, 1990). 

Teorija internalizacije je danes 

 

vo socialno dejavnost kot 

odzive (Simon, 1955).  

1.2 Namen, cil j i in hipoteze raziskave 

Namen raziskovanja je opredeliti model, ki bi bil malim in srednje velikim podjetjem v 
 storitev IKT;  delujejo lahko na ponudbeni ali pa na 

strani prejemnika. Temeljna teza je, da je zunanje izvajanje storitev IKT 
enskega podjetja zasnovano tako, 

da 
tveganju. smo i odgovoriti  lahko katero 
koli srednje ali malo slovensko podjetje po

 storitev IKT na osnovi analiz in presoj v 
okviru primernega modela za snovanje politike podjetja. V raziskavi smo i na 
MSP in primerjali dobljene rezultate z rezultati velikih 

. 
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Cilji raziskave je snovanje meril  
storitev IKT

 Zastavljeni cilji so: 
- raziskati politiko malih in srednjih podjetij in ugotoviti razloge in motive ki vplivajo, da 

 storitev IKT; 
-  poslovnih odnosov pri zunanjem izvajanju storitev IKT; 
- ugotoviti, , ter  
- ugotoviti,  storitev IKT 

ja zadovoljstva in 
- ugotoviti razlike med dobljenimi koristmi med MSP in velikimi podjetji pri izvajanju 

storitev IKT 

Z raziskavo med slovenskimi podjetji o 
izvajanja storitev IKT ter predstaviti cilje in 
presegajo okvir razvojne politike podjetja in to  
storitev IKT. Na osnovi omenjenih predpostavk o v magistrskem delu preveriti 
veljavnost treh hipotez, povezanih z vplivom zunanjega izvajanja storitev IKT na politiko 
podjetja, ki obravnava problematiko v malih in srednje velikih podjetjih, in sicer: 
- H1: Management v pomembnem delu srednjih in malih podjetij ne odda storitev IKT v 

zunanje izvajanje, ker nima primernih orodij za presojanje tveganj. 
- H2: storitev IKT so pomembno 

tako v malih in srednjih, kot v velikih podjetjih. 
- H3: Zunanje izvajanje storitev IKT  

podjetja; tako za prejemnike, kot ponudnike. 

1.3 Metode dela 

ujemo vpliv zunanjega izvajanja na politiko malih in srednje velikih 
podjetij, ter primerjavo koristi med MSP in velikimi podjetji. 
v Sloveniji prevladujejo MSP. Pomembno je poudariti, da MSP 
podjetja, kar pomeni spremembo MSP se 

m 
primanjkljaj. 

 del naloge obsega raziskavo, ki bo potrdila ali ovrgla predpostavke, postavljene v 
i so zbrani 

uporabljene  Zastavljene hipoteze smo 
ovrgli oz. jim pritrdili analize (standardni odkloni), faktorske analize 
in t-testa, rezultatov pridobljenih v opravljeni raziskavi. Hipotezo 1 in 2 smo vrgli oz. jima 
pritrdili smo pri hipotezi 3 uporabili 
metodo t-testa. je dose  z zagotovitvijo primerno velikega 



 

5 

vzorca podjetij in uporabo prime   metod. Podatki so zbrani s 
 anketiranja in nestrukturiranega intervjuja. V Sloveniji je po podatkih 

SURS-a (2009) h podjetij, ki zaposlujejo delavcev, 0,3 %,  
zaposlenih pa 33,8 %, srednje velikih podjetij, ki zaposlujejo do 250 delavcev, 1,2 %,
zaposlenih pa20,8 %, malih podjetij, v katerih je zaposlenih do 50 delavcev, 5,7 %, 
zaposlenih pa18,0 %. Prevladujejo mikro podjetja, ki zaposlujejo do 10 delavcev, in sicer 
z92,8 % in z 27,4 % .  Vzorec izbranih podjetij za anketiranje je bil 
pridobljen  
-  podatkov AJPES (2009), in sicer tistih, ki so imeli v letu 2009 aktivni 

status, in 
- pri ponudnikih zunanjega izvajanja storitev IKT, ki jih podjetja navajajo kot referenco v 

 na spletnih straneh. 

K sodelovanju v anketi je bilo povabljenih 1256 podjetij, za , 
pa smo izvedli nekaj nestrukturiranih intervjujev med ponudniki zunanjega izvajanja 
storitev IKT. Tako pridobljene podatke smo primerjali s tistimi . V 
okviru analize sta bili uporabljeni induktivna in deduktivna metoda sklepanja posameznih 
primerov na torej iz na posamezni primer, ter 
metode raziskovanja, kot so kompilacija, komparacija in deskripcija. Zaradi omejitve naloge 

oblikovani   je 

, . Z raziskavo smo se omejili na slovenska MSP in velika podjetja 
in na primerjave med njimi, ki so bodisi v vlogi dajalcev, bodisi v vlogi prejemnikov 
zunanjega izvajanja storitev IKT.  

Magistrsko delo je razdeljeno na pet poglavij. V uvodu opredelimo zunanje izvajanje, metode 
, v drugem delu obliko organiziranosti podjetij, MSP. V 

tretjem delu predstavimo zunanje izvajanje storitev IKT, ki je , in 
okvire  storitev IKT. etrti del 
magistrske naloge je namenjen raziskavi pojma zunanjega izvajanja storitev IKT v malih in 
srednje velikih podjetjih in vpliva najema zunanjega izvajanja storitev IKT na politiko 
podjetja, ter i raziskavi na Slovenskem. V petem delu je povzeta vsebina skupaj s 

m o doseganju ah. 
Predlagana je -evega modela, ki  kot 

izvajalca storitev IKT. 
kaj je potrebno biti pozoren pri izbiri zunanjega izvajalca storitev IKT.  
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1.4 Predvidene predpostavke in ome j itve raziskave 

o z raziskavo med slovenskimi podjetji analizirati obseg in 
 storitev IKT. Cilje in 

razmerij, ki presegajo okvirje 
zunanjega izvajanja storitev IKT. Ker je zunanje izvajanje storitev IKT v slovenskem okolju 
relativno nov pojav, lahko rezultati ankete precej varirajo in so odvisni od vsakokratnega 
poznavanja tega pojava.  

, 
storitev zunanjega izvajanja vsako leto raste, vendar zaradi pomanjkanja raziskovalnega dela 
in analiz, ustreznih podatkov ni na voljo. V ospredju je prikaz podjetja v poslovnem okolju, 

znanja, ter povezanost z naravo in s socialnim okoljem. Navedene so vse oblike zunanjega 
izvajanja in izpostavljene prednosti, ter slabosti, ki jih le-to prinese podjetju. Posebej je 

  

 



 

7 

2 POSL O V N O O K O LJE IN PO L I T I K A PO DJE TJA 

Poslovno okolje podjetja lahko opredelimo kot lokalno, nacionalno, regionalno, svetovno. 

deluje
okalnim pravnim in kulturnim normam, ter  predpisom. 

Poslovno okolje podjetja se razlikuje glede na subjekte na trgu oz. lokacijo, kjer podjetje 

(kantoni, province,  ...), 

 

Poslovna usp a je tesno povezana z  umestitvijo v poslovno okolje in s 
sodelovanjem podjetje 
organizacija zastaviti cilje in a so politika 
organizacije  

 

 notranjih in 
, 

naj s
podjetje  

ike 
24).  

ja. Notranje okolje podjetja oziroma odnosi med 
njegove kulture ki pomeni 

vezno gradivo organizacije. Kultura je lastna vsakemu podjetju, med podjetji lahko obstaja le 
podobna kultura, ni pa ena a ukvarjajo predvsem z 

, anih konceptov se je 
uveljavil koncept motivacije. Slika 1 prikazuje  ki opredeljuje 
naravo podjetja. 
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Slika 1  

Vir: Lasten 

, ki so v posameznikih, v izdelkih in 
storitvah  vodstva 
usklajevanje, organiziranje in sodelovanje.  

Foss (1996, 470 477) ugotavlja, da je v zadnjih letih nastala vrsta prispevkov k teoriji 
organizacije; nekateri temeljijo na teoriji podjetja, ki temelji na sredstvih (Conner, 1991). 
Drugi se 
ekonomskih organizacijah (Conner, 1991; Kogut in Zander, 1992), spet tretji pa se 

obravnavati z vidika znanja, jih pojmovati kot heterogene celote, kot nosilce znanja. Skupna 

organizacije se ukvarjajo predvsem s tem, kako znanje ljudi kar najbolje prene
in s tem  pripevati k  organizacije.  

je, ki se najhitreje razvija. Le to 
, na  temeljijo razumevanje obstoja, 

meje in notranja urejenost. 
je 

ske organizacije 
(Grant 1996). 

2.1  sodobnih podjeti j 

encev, mora biti le-to primerno 
organizirano. Poslovodenje podjetja mora biti zastavljeno tako, da zagotavlja obvladovanje 

 

ljudje, 
ki ustvarjajo 

 

partnerstva 
 

 

procese 
za 

 
storitve, 
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organizacije, da le-to , ter dosega smotre in cilje, 
b, 431).  

glede politik podjetja. Vzporedno mora biti zagotovljen tudi nadzor
ravnanje tako podjetja  kot tudi posameznikov do podjetja. 

 

313). Zdi se, da je dandanes uspeh podjetja bolj kot kdajkoli odvisen od sodelovanja z 
drugimi podjetji, in sicer 
s skupnim nastopom na trgu oz. nasproti potencialnim kupcem.  

Slika 2 prikazuje sodobne trende  Poudarek je 
predvsem na sodelovanju in komunikaciji, ki je vse bolj odprta in usmerjena v sodelovanje. 
 

 
Slika 2  

Vir: Prirejeno po Mayer, 2010. 

Podjetja , kako se kar najbolje, 
prilagoditi novim razmeram v poslovnem okolju. Pri velikih korporacijah je opazen premik iz 
kla  organiziranosti organiziranost
obvladovanje in nadzor procesov v podjetju. S tem postajajo podjetja hitrej

organiziranost malih in srednjih podjetji, ki jih smatramo kot visoko prilagodljiva in hitra, kar 
je  nivojev  (pogostokrat le en nivo), prednost, saj 

nadrejenost / podrejenost sodelovanje, entuziazem  

  

timsko delo  ustvarjalna komunikacija 

 outsorcing 

nagrade za delo nagrade za poslovni rezultat 

organizacijska kultura  
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 Namenu njihovega poslovanja 
je prilagojena tudi organiziranost. Odprtost in sodelovalna naravnanost podjetja ne smeta 

 Preglednica 1 prikazuje razlike med 
starimi in novimi dejavniki uspeha podjetja. 

Preglednica 1: De javniki uspeha podjet ja 

Stari dejavniki uspeha podjetja Novi dejavniki uspeha podjetja 
velikost hitrost 

jasnost vlog fleksibilnost 
specializacija integracija 

nadzor inovativnost 

Vir: Vila 1999, 355. 

Hitrost: jo novim razmeram, hitro dostavljajo storitve in 
izdelke kupcem.  

F leksibilnost: 
alizirani.  

Integracija: 
aktivnosti. . 

Inovativnost: Podjetje in posamezniki stremijo k iskanju novih poti, novih procesov, k 
ovanja podjetja

(Vila 
1999, 327 375). 

Poleg ''trdih'' dejavnikov uspeha 
ki predstavlja  zadovoljitvijo 

 podjetja, tako notranjih kot zunanjih, kar je prikazano na Sliki 3 (EFQM, 
2011). 
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Slika 3  

Vir: EFQM, 2011. 

2.2 Poslanstvo podjet ja 

Poslanstvo lahko opredelimo kot razlog za obstoj podjetja, ki obsega vrednote in . 
avtorji navajajo, da je poslanstvo temeljna usmeritev in delovanje podjetja ter ga 

razlikuje od drugih podjetij. Pravijo zlasti uporabnike, teritorialna 
 in filozofijo 

podjetja.  

Schermerhorn (1999, 160 161 v Rozman 2009, 36) poslanstvo opredeli kot namen podjetja in 
razlog za njegov obstoj, ki je predvsem usmerjen v zadovoljevanje potreb uporabnikov. 

lastnike, dobavitelje. Hkrati 

 

, 270 313 v Rozman 2009, 46) meni, da poslanstvo govori o izdelkih in podjetju, 
ter da je namenjeno usklajenosti in enotnosti delovanja zaposlenih v podjetju, ter  tudi 

 poslanstvo 
gre bolj za posledico 

poslanstva. Zato je smiselno najprej ugotoviti, zakaj se poslanstvo sploh pojavi.  

Poslanstva ne bi povezovali , ampak z usmerjanjem delovanja 
podjetja. V resnici je temeljni dokument podjetja statut, le da nima pravne podlage. Bistvo 

Voditeljstvo Procesi delovanja 

zaposleni 

politika in 
strategija 

partnerstva 
in viri 

rezultati 
zaposleni 

rezultati 
odjemalci 

rezultati 
 

De javniki Rezultati 
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jim lahko podjetje najbolje ugodi.  

Glede na vse do sedaj zapisano menimo, da poslanstvo podjetja delajo bolj zaradi tega, ker jih 
oblikujejo tudi drugi oz. ker je to moder

 svojemu poslans  oz. oporo pri iskanju 
, bodisi v trenutkih, ko podjetje obstane. Poslanstvo podjetja, ki je 

samo sebi namen 

e sprememb, zato je njegova 

njem je pros
pa so 

iti  koristiti tistim, s katerimi smo tesneje 
 2009, 

36 38).  
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2.3 V rste organizaci j z vidika sprememb 

o organizacije, ki so ne glede na to, da 
pogostokrat  
pod nenehnim pritiskom prilagajanja novim razmeram oz. spremembam. Naloga 
managementa je vsaj  in sledenje 
spremembam; no 
Management mora organizacijo voditi oz. jo obvladovati. 
obvladovanje organizacije kot proaktivno vplivanje in reaktivno odzivanje na vplive.  

Slika 4. 

321 , 
zavzela.  

 

Slika 4 vidika sprememb 

Vir: . 

Zunanje izvajanje zahteva od organizacij ne le, da se prilagajajo okolju s svojimi izdelki in 
storitvami, ampak se morajo prilagajati tudi zunanjim izvajalcem ter sprejeti 

prilagajati kot organizacije, ki so same sebi zadostne. 

2.4 Ure jenost in obvladovanje organizaci j  

ganizacij, kot nize delovanj, ki vsebujejo 

na ravni nad organizacijami, v panogi, narodnem gospodarstvu; v njih se povezujejo 
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varno, drugo pa ustvarjalno in tvegano. Organizacijska hierarhija temelji na normativnem 

a temelji na obveznem skupnem delovanju 
za cilje organizacije (Conner in Prahalad 2002, 477 492). 

koncepta temeljita na obvladovanju avtonomije organizacije. V okviru te 
avtonomije, ker 

 

kot nevarnosti. Razis
gosp 309). 

 (2006a, 1 6) pojasnjuje, da p
vodstva z neposrednim poseganjem, vodenjem. Urejenost je 

ljiva, lahko pa tudi toga in prisilna. Dobra urejenost usmerja 

medsebojnih razmerjih med sodelavci in organizacijo, vpliva na razmerja med organizacijo in 
zunanjimi 
odgovornosti, izvajanje procesov ter povezave organizacije z drugimi organizacijami.  

2.5 Znanje in  

Pogos  vsake organizacije ljudje. Ljudje imajo 
znanje, organizacije pa morajo poskrbeti, da se le-to prenese v dobro organizacije in okolja v 
katerih organizacije delujejo. 
pridobivanje znanja, hkrati pa ga morajo skrbno varovati, saj 
prednost oz. osnovno sestavino za delovanje organizacije. Neprestano prilagajanje 

in usposabljanja (Ivanko 2007, 129 153). 

kar najbolje prilagajati (Ferjan 1999, 119 136). Sodobne organizacije stremijo k skupinskemu 

pa so bili le izvajalci. Zaposleni 
tako postajajo vse bo

153). Ne smemo 
pozabiti, da je ne glede na sodobne trende, organiziranost organizacije odvisna predvsem od 
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nje  i. storitvene organizacije, manj 
pa za proizvodne organizacije. Prihodnost je namenjena organizacijam, ki dajejo prednost 
znanju ajo svojim zaposlenim pridobivanje znanja. Lahko bi dejali, da je znanje 

 

2.5.1 Opredelitev znanja 

Znanje  razlikuje od informacij in podatkov. Znanje je 
nesnovno, ne moremo ga  posedovati, izmenjati ali izgubiti kot podatke ali informacije. 

e izgubimo podatke ali informacije, je 
za delovanje  

skupnosti. Kljub temu da znanje uporabljajmo ljudje, znanje ni shranjeno le pri nas samih, 
 bi imele znanja, bi se ob 

vsakokratni menjavi zaposlenega spremenilo oz. zamenjalo tudi znanje organizacije, kar 
b, 1 6). Organi s  

posameznikov prenese na samo organizacijo in da le-to tu tudi ostane. Znanje kot 

organizacija mora poskrbeti, da ostane lastno le njej sami. Sodobna podjetja temeljijo na 

sestavini vsake organizacije. 

e in informacije. Le-ti sicer lahko 
, vendar sami podatki in informacije tega ne 

zmorejo. , ne pa zadostni. Podatki so l
pa ima lahko udejanja le on sam (Blair, 2002). 

ustvarjanju novih proizvodov, ki nudijo 
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Slika 5  

Vir: Prirejeno po , 2006. 

2.5.2 Sodelavci in znanje 

ki rastejo iz novih znanj. Sodelavci so v konceptu organizacije kot instrumenta le delovna sila. 
N
h kar se da Tako prihajajo na novo zaposleni sodelavci, sodelavci, ki 

naposled tisti ljudje, ki po 
so umrli ali pa so redno oziroma  

prevzeli, oz. delovnih mest, ki naj bi jih zasedli. Pridobivanje lahko poteka izven organizacije, 

materialna sredstva. Dobri kadri ,  
organizacije.  

Poslovna strategija 

 

Kompetence Vodenje Kultura in komuniciranje 

 
 
 
 

 
 

 Pridobivanje in selekcija Razvoj 

Vrednotenje Motivacija in nagrajevanje Upravljanje talentov 
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Preglednica 2: Z  informaci j in znanja 

Podatki Informacije Znanje 

eksplicitni, nedvoumni interpretirane, pojasnjene prikrito, vgrajeno 
izrabljanje raziskovanje ustvarjanje 
uporabljanje gradnja rekonstrukcija 
sprejemanje potrjevanje  
po starih receptih prilagojeni stari recepti snovanje novih receptov 

   
usmeritev komuniciranje  
preskriptivni adaptivni plodnostno 

  inoviranje, preseganje 
 omejene  

   
brez konteksta zunanji kontekst notranji kontekst 

Vir: Galliers, 2001. 

Raziskave Collinsa in Porrasa (1996, 65 77 b ali 2008, 115 116) 
vodilne kadre iz 

lastnih vrst. Skrbno zasnovan in dosledno izvajan sistem za snovanje novih kadrov 
st podjetja.  

2.6 Varovanje znanja 

Znanje imajo  , tudi informacij ne, lahko pa 
 

, zato lahko razdelimo 
pojmovanje podatkov, informacij in znanja kot: 
- ; 
- informacije so vzorci, ki jih pripisujemo podatkom in 
-  
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Slika 6: H ierarhi ja podatkov, informaci j , znanja in modrosti 

Vir: Clarc, 2004. 

a lahko uporabimo pisno ali ustno pogodbo, ki jo 
sklenemo z zaposlenim ob sklenitvi 
izpolnjevanju 

delodaja  
, prostore. Disciplinske 

239 243).  

organizacije oz. njegovega 
prehajanja med organizacijami r (2005, 239

, potrebnih za komuniciranje. K
znanja zahteva dol  

organizacije. Verjetno nima smisla zelo veliko vlagati v varovanje znanja tam, kjer gre za 
enostavne, hitro in lahko ponovljive procese.  

Podatki 

Informacije 

Znanje 

Modrost 

 

NOVOSTI 

Nabiranje sestavin 

Povezovanje sestavin 

Ustvarjanje celote 

Povezovanje  
celot 

KO
NT

EK
ST

 

RAZUMEVANJE 
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Preglednica 3: Varovanje znanja 

 
za varovanje znanja 

Prednosti varovanja  
pred pravnimi   

1. Usmerjeno  
nagrajevanje 

"praznin" v 

in uveljavljanje pravic 

2. Delovna  
razmerja 

Snovanje 
delokrogov 

 

anja sodelavcev. 
Pravila 

 
Varovanje znanja z drobljenjem in zatem usklajevanjem opravil v 
poslovanju 

3.  
spodbude sodelavcev. 

5, 243. 

Vsako podjetje je pomembno vezano na pravni sistem, 
oz. omejeno izvaja pritisk na delavce in njihovo delovanje. S posebnimi predpisi se urejajo 

 

2.7  

Organizacije danes lovijo ravn  
organizacij Zaradi 
tega v njih korenite strukturne spremembe .  

(Ivanko 2007, 57). 

n 
motivacijo (Ivanko 2007, 57 58). Motivacijo 

ega 
 

Zaposleni predstavljajo za organizacijo vir dela i b, 161 163). So 
upravlja 

.   
jih nadomestijo z novo tehnologi  
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je, odhajajo 
o  

sodelavcih ena izmed bistvenih sestavin na b, 
172 174).  

Pri  
 

- presoja trenutnega stanja, ali ostaja strategija enaka kot do sedaj ali jo je potrebno 
spremeniti; 

- kaj se je spremenilo oz. kaj je ostalo enako pri zadnji spremembi strategije (notranje, 
zunanje okolje ; 

-  
- ovrednotenje narejenih sprememb in poznavanja 

poslovnega obsega  
potrebno dodatno zaposlovanje  

Organizacije lahko  sodelavce bodisi znotraj same organizacije bodisi na trgu dela. Z 

a
izbiri in pridobivanju novih sodelavcev je predvsem jasna opredelitev delovnih mest in opisov 

b, 172

izbrani sodelavec ustrezal razpisanemu delovnemu mestu.  

Anthony (1993, 12) v svojem delu s mi viri na 
 

- prepoznava vpliv in pomen zunanjega okolja, 
- prepoznava konkurenco in dinamiko trga dela, 
- se osredoto  5 let), 
-  
-  
- deluje kot povezani del organizacijske strategije in ciljev organizacije. 

Organizacija lahko dosega neslutene uspehe 

obstoj.  
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2.8 Mala in srednje velika podjet ja 

V tem poglavju bomo predstavili mala in srednje velika podjetja glede na velikost in pomen 
za nacionalno gospodarstvo in naredil kratko primerjavo z  velikimi podjetji. V nadaljevanju 
magistrskega dela so MSP v Sloveniji predmet raziskovanja pri uporabi oz. najemu zunanjega 
izvajanja storitev IKT in vpliva le-tega na politiko podjetja.  

Velikost podjetja je na 
, , 

primerjamo ZDA in ostali svet ali EU in Slovenijo. V literaturi MSP in 

in je opredeljena :  
-  
- rodaje v zadnjem poslovnem letu in 
- vrednost aktive ob koncu poslovnega leta. 

opredelitev velikosti podjetja glede na predpise Evropske unije, saj je le-ta 
vrste malih in srednje velikih podjetij (European Commission, 2007a): 
- avtonomna podjetja, 
- partnerska podjetja in 
- povezana podjetja. 

V Preglednici 4 je prikazana primerjava kriterijev velikosti podjetja. 

Preglednica 4: K riteri j i za velikost podjet ja v Slovenij i in Evropski unij i 

 Mikro * Mala * Srednje * Velika * 

  

Slovenija  0-9 10-49 50-249  
Evropska unija 0-9 10-49 50-249 250 in  

 Prihodek v mio EUR 

Slovenija  do 2 2-8,8 8,8-35 nad 35 
Evropska unija do 2 2-10 10-50 nad 50 

  

Slovenija  do 2 2-4,4 10-17 nad 17,5 
Evropska unija do 2 2-10 10-43 nad 43 

* velikost podjetja 

Vir: European Commission,2007a -1B, 2008. 

MSP 
spremenilo. MSP , ki vplivajo na njihovo poslovanje, kot so dostop do 
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informacij, do napredn
, zato se najpogosteje povezujejo v 

grozde in druge povezovalne oblike (Ivanko 2007, 287 288)
sodobne tehnologije, zato so prisiljena v povezovanje z drugimi, tudi velikimi podjetji. Ena 

ih ovir malih in srednje velikih podjetij za rast in razvoj je pomanjkanje ljudi z ustrezno 
pa nastanejo tudi pri pridobivanj  

in ostalih sredstev. MSP se povezujejo predvsem z namenom odpravljanja inovacijskih 

2007, 288).  

MSP so pomembna zaradi svojega potenciala za zaposlovanje. V Evropski uniji predstavljajo 
99 % ijonov delovnih mest ter prispevajo 

, 2007b).  

Tudi v Sloveniji je ta podatek primerljiv, saj je kar 99,72 % podjetij mikro, malih in srednje 
velikih (Rus in Rebernik 2009, 7 18),vendar jih od velikih podjetij, poleg velikosti, ujejo 

a njih. 

Ene izmed prvih razlik, ki jo opazimo pri primerjavi MSP z velikimi podjetji, so medsebojni 
odnosi in organiziranost. V MSP so ti  sodelavci se 
med seboj dobro poznajo
izmed njih. nosti (Gomezelj, Omerzel 2008, 23 24): 
- 

; 
- vodstvo vodi podjetje osebno in ne prek formalizirane vodstvene strukture ter je pogosto 

vsaj delni lastnik; 
- ; 
- zaposlujejo; 
- so  in se hitr  
- sile. 
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3 Z UN A NJE I Z V AJA NJE ST O RI T E V IN F O R M A C IJSK O-K O M UNI K A C IJSK E 
T E H N O L O G IJE (I K T) 

V tem poglavju bomo predstavili zunanje izvajanje storitev IKT (angl. Outsourcing ICT), ki 
je posebna sodelovalna strategija podjetja, pomeni zunanje oskrbovanje, oddajanje del, 

poslovnih funkcij na zunanje ponudnike  izvajalce. Pomeni oddajanje storitev v izvajanje 

or ali procesov. 
pojav, smo si zadali 

pojasniti njegove temeljne plasti ter n , predvsem s 
njega izvajanja storitev IKT. M

ja storitev IKT. Nobena od teorij tega 
fenomena ne pojasni v zadostni meri, zato ugotavljamo
izvajanja storitev , 
spoznanj preteklih raziskav   
storitev IKT , ki ga obravnavamo  je usmerjen 

storitev 
IKT.  (2007) se pri opredelitvi zunanjega izvajanja nasloni na tuje avtorje, ki prihajajo 
iz okolij, kjer je zunanje izvajanje bolj razvito kot pri nas: 

Allweyer, Besthorn in Schaaf (2004) opredeljujejo zunanje izvajanje kot sestavljenko, ki 
l. outside), vir (angl. resource) in uporabljanje (angl. using). V 

oskrba. Quinnu in Hilmerju (1994) 
(angl. supply c

ciljev: Coase (1937) in Williamson 

storitev kupovalo na trgu. Gre za pogodbeni prenos nekaterih dejavnosti, ki jih je podjetje 
samo 

, opredeljujeta Kubr (2002) in Greaver 
dnjih 

 
Hilmer, 1994; Roberts, 2000; Adler, 2000),  (Muscato, 
1998), , 1998), 
kakovosti (Lee, 1994), , 1994), dostop do 

, 1995) podjetja 
(Quinn in Hilmer, 1994). 
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poudarjajo pomen potencialnih nevarnosti zunanjega izvajanja, kot so: nerealizirani 

, 1990; Quinn in Hilmer, 1994), slaba izbira 
partnerja (Hill, 1994; Gordon, 1997), 
(Quinn in Hilmer, 1994; Roberts, 2000) ter izgubljanje odjemalcev (Blumberg, 1998). 
Management podjetja pogosto zmotno meni, da je pri prenosu dejavnosti treba samo najti 

(303 304) 

Podjetja, ki prenesejo dejavnost na zunanjega izvajalca, v takem primeru zunanje izvajanje 

 

Razmerje med podjetjem, ki prenese dejavnosti na zunanjega izvajalca, in tistim, ki prevzame 

(sodelovalnem) konceptu, je omejeno na sprotne vidike sodelovanja in ne obravnava 
 1991, 99 120 008, A2).  

Le redko se ukvarja s posledicami (zlasti izgubami, tveganji) prenehanja izvajanja dejavnosti, 
predvsem pa pr
strani  -
stavitev,  2008, 7 8). Zunanje 
izvajanje je sklepanje pogodb s podizvajalci storitev, 

meru prekinitve sodelovanja. Pogostokrat 
izid zunanjega izvajanja oz. vsaj postavijo merila 

 sta vodili 
 sredstev in virov sredstev podjetja oz. organizacije. 

Zunanje izvajanje je postalo del poslovnega leksikona v letu 1980. Gre  za delitev dela. 
lahko dva pomena: 

- prenos razvoja  
- najem storitev ali dela storitev, ki se sicer opravlja interno, vendar je oddaja zunanjemu 

 

Podjetje sicer lahko ohrani delo  dejavnosti, vendar izvajanje teh poveri drugemu 
podjetju
zadeva dejavnosti, ki so zelo pomembne za podjetje
katerih sloni. Ker temelji oddajanje na pogodbi, ki je odvisna od bolj ali manj spremenljivih 
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dejavnosti hkrat
 

z
, tedaj je sp

ki pa naj 
ostanejo znotraj podjetja
sodelovalnega razmerja med podjetji ). 

jo le na 
 in osred

zmogljivosti  torej v primerih, ko se podjetje poda v zunanje izvajanje brez poglobljenega 
da zunanje izvajanje ne obsega temeljne 

podjetja. 
 

 in uporabljanje teh proizvodov 
2009a, 12). 

 (2009a) , kot tri 
: 

 mnoga podjetja zunanjem 
izvaja

, kaj je smiselno 
 

necelovit pristop  zunanjem izvajanju; ni strategije o 
prispevku zunanjega izvajanja k doseganju ciljev podjetja; 
omejeno analiziranje  , povezane z zunanjim izvajanjem 

podjetju ("hierarhiji"), ne pa samo 
se 

presoj glede skladnosti s strategijo, kulturo, ljudmi v drugem podjetju ali organizaciji 
ipd.; 

 so predpogoj za snovanje proizvodov za prihodnje, ni jih 
oskrbovati od zunaj, z zunanjim izvajanjem; mnoga podjetja so nevede zavrgla temeljne 

 (3) 

V  velja, da zunanje izvajanje obsega le aktivnosti, ki za podjetje niso temeljne. 
 oddajanje lastnih dejavnosti drugim terja temeljito predhodno analiziranje in 

trezen premislek. K  koristi ne smejo zamegliti pogleda v prihodnost. Zunanje 
izvajanje je stvar zaupanja, zato je treba oddajati dejavnosti le v podjetje, kjer obstaja 
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razvoja ega sodelovanj
podjetje z bolj ali  manj kvalitetnimi referencami, kljub temu pa reference ne predstavljajo 

 Podrobno velja analizirati interese podjetja in interese 
potencialnega izvajalca oddanih dejavnosti. 

(2008) ugotavlja, da je pri dobrem snovanju zunanjega izvajanja potrebno 
 

informacij), o  za prenos dejavnosti in o vplivu, ki ga bo imelo zunanje 
izvajanje ob morebitni prekinitvi. 

. 
 in z zunanjim izvajalcem ob prekinitvi 

sodelovanja
zato morajo podjetja misliti tudi na to in  

K je potrebno 
obravnavati, je 
potrebno presoditi, koliko s tem pridobita ali izgubita obe strani in ali so za

 ter izrabo vidnega in nevidnega kapitala, ki je nastal v 
medsebojnem sodelovanju. 

Organizacije stremijo h 
nosti oz. 

 podjetja (Quinn in Hilmer 1994, 52 54 ). 

Opredelitev pojmov 

 ali bo za svoje poslovanje uporabljalo lastne vire sredstev ali pa bo 
izvajanje dela storitev preneslo ven, si poiskalo zunanjega 
procesov podjetja na zunanjega izvajalca imenujemo zunanje izvajanje. Izraz izvira iz 

 besed ''outside resource using'', ki v smiselnem 
prevodu pomeni uporabo zunanjih virov.  

 
 in, ki jih lahko zunanji izvajalec naredi bolje, hitreje, ceneje. 

 

dela od nabave, proizvodnje, prodaje, logistike, IKT ravni 
aktivnosti (Ogorelc 2002, 117 131 v Vodopivec 2008, 4). 

iz  managementa 
podjetja. Podjetje , s 
tem izgubi 
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j
Partnerstvo se celot  (Oblak 1995, 458 465 v Vodopivec 2008, 
4). , ali bo imelo podjetje enega zunanjega izvajalca, kar pomeni 

a, saj je pogajanje 
obvladljivo, vezani ali pa tudi ne. 

n slabosti. Pomembna porednost je predvsem 
, specialista za izbrano nalogo, slabost pa upravljanje z 

. V primerjavi z enim 

izvajalci lahko pride do prelaganja odgovornosti.  

Biloslavo (2006) tura ter 
pogoste inovacije proizvodov in tehnologije: 

ge, kot so npr.: 
telekomunikacije in internetne storitve, domala v celoti ustrezajo 

pogoste inovacije proizvodov in 

je v teh panogah napovedovanje prihodnosti zelo nezanesljivo, in sicer iz vsaj dveh 

strukturi pa so hitre in nenapovedljive. (373) 

3.1  storitev I K T 

smo sledili teoriji politike organizacije in teoriji zunanjega izvajanja, 
strokovnemu znanju m  in nabave.  

emeljna a a  
- Williamsonova teorija transakcijskih str  
- Porterjeva teorija trga,  
- koncept  
- internalizacijska teorija, 
- teorija oz. paradigma in 
- vedenjska  

  izvajanje dejavnosti z 

izvajanja. V magistrski nalogi so obravnavani kot prenos dejavnosti, ki jih je podjetje pred 
tem samo opravljalo, na zunanjega izvajalca. Zunanje izvajanje je opredeljeno kot strategija 
za obvladovanje kompleksnosti podjetja, kjer to zaupa zunanjim izvajalcem nekatere 
dejavnosti oz. procese, ki jih sicer zmore ali pa ne zmore 
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manj ohranja svoje temeljne zm
dejavnosti ni novost.  

Zunanje izvajanje dejavnosti je ena od oblik povezovanja podjetij. Le-ta se vse pogosteje 
 

a, ki jih trg zahteva od njih in ki jih znajo 
-

dane vrednosti. Quinn in Hilmer (1994, 47 5 ) ugotavljata, da so 
 

za usmeritev k inovacijam in za sti za razvoj 
novih storitev z dodano vrednostjo. 

 

proizvodov z dodano vrednostjo, ugotavljata Quinn in Hilmer(1994, 43
310). 

  

,   
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Slika 7: zunanjega izvajanja 

Vir: Prirejeno po Lee in ostali, 2007. 

Primer prekinitve pogodbe o zunanjem izvajanju je v strokovni literaturi slabo obdelan. To 

 (2009, 27) opredeli tveganja, in sicer: 
- tveganja zaradi izgubljanja znanj (prenos), 
-  
-  
- tveganja zaradi izgubljanja  
- tveganja zaradi neujemanja kultur podjetij, 
-  
- tveganja zaradi razdalje in  
-  

ri 
zunanjega izvajalca. Izbrati mora temeljiti na ponudniku

 ponudnik 
 no partnerstvo. Zunanje 

Wilson 2005, 45 47). 

O R G A NI Z A C IJA 
spremembe 

prednosti - tveganja 
strategija 

O DN OSI  
trajanje 

determinante 
stopenjski model 

PO G O DB A 
vodstvo 

ocena izvajalca 
trajanje 

 
obseg 
kriterij 
proces 

 
uspeh ali neuspeh 

zadovoljstvo 
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proces zunanjega izvajanja storitev IKT 
analiziranja. 

 
Slika 8:Proces zunanjega izvajanja 

Vir: Lasten. 

Podjetja, ki hitreje rastejo, se v 
 proizvodne panoge se zunanje izvajanje 

vse bolj seli v storitveno dejavnost IKT. Sodobna vodstva podjetij 
vidijo , in zunanjega izvajalca kot akterja 

anje okolja in zahteve 

spremembe. Te ugotovitve je potrdila raziskava v ZDA, ki je pokazala, da podjetja, ki 
 % izdatkov porabijo za zunanje vire, v 

primerjavi s 30 
 

3.2 Informaci jsko-komunikaci jska tehnologi ja (I K T) 

IKT na
anizacij, zato je to ena izmed temeljnih prioritet 

svetovanje in 
predlogi  

 

implementacija 
storitev IKT,  

 

analiza delovanja 
storitev IKT 
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nesluteno hitrostjo. S tako hitrostjo, da mu organizacije, ki niso poklicno usmerjene oz. del 
jo tudi nova kultura, 

 daljavo  
ivljenje posameznika in organizacije 

vpeta  

anje digitalnih podatkov.  

3.2.1 Opredelitev informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) 

Pojem IKT je sestavljen iz pojma informacijska tehnologija in komunikacijska tehnologija. 
Informacijska bdelavo 
podatkov ali informacij. Podrobneje lahko opredelimo informacijsko tehnologijo, kot 
katerikoli sklop ali podsklop strojne opreme, namenjen avtomatskemu zajemu, obdelavi, 

opreme tudi 
 Kot 

komunikacijsko tehnologijo lahko smatramo vsa sredstva za prenos audio in video vsebin; 
-Portal 2012). 

 v literaturi ne zasledimo enotne razlage. 
 

2006, 31). Nekateri avtorji IKT opredeljujejo kot skupen imenovalec, ki zajema katerokoli 

strojne opreme, IKT zajema tudi programsko 
opremo, ki je pogoj in le-te (Rouse 2012). 

Nekateri avtorji opredeljujejo, da so pri pojmu IKT poudarjena komunikacijska sredstva; 
bodisi strojna, bodisi programska oprema (TechTerms 2012). Ti avtorji poudarjajo predvsem 

IKT. S padcem cene prenosa podatkov in  prenosa podatkov preko mobilnih 
unikacij in 

. 

Avtorji, ki  tehnologiji, delijo IKT na tri osnovne 
komponente: strojno opremo (npr. komunikacijska oprema 

npr. 
-33). 

opredelitev IKT smatramo, da vsako podjetja uporablja vsaj del IKT-ja pri svojem 
poslovanju se na trgu 
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. Danes  podjetje 
, skratka brez katere 

 
neizvedljive, jih danes smatramo kot  

3.2.2 Informacijsko-komunikacijska tehnologija v organizacijah in njena poslovna raba 

 
 in hkrati bolj 

centralizirana; se poenostavi. S tako komunikacijo acij 
naenkrat na podlagi katerih se . Vendar pa ne smemo pozabiti, da se 
kompleksnost s  a

, , te
a (Hengst in Henk 2001, 129 133). 

 

Danes je v veljavi reklo . IKT nudi 
organizacijam vel

Poznani so predvsem t. i. sistemi za podporo 
prodaje v podjetjih, kjer se z enim klikom dokopljemo do ogromne n
tudi povsem nepotr   

Uporaba IKT v organizacijah poteka od informatizacije upravnih in delovnih procesov do 
vzpostavitve funkcionalnih storitvenih dejavnosti. Uvedba osnovnih komponent IKT pomeni 
razvoj in spreme

. Z uvedbo teh dveh tehnologij so 
se pojavili novi pristopi  storitvenih dejavnostih 
2007, 33

 storitev IKT. G
prisotnost izvajalcev sekundarnega pomena oz. je brez pravega pomena. Izvajalci storitev le-
te obvladujejo na daljavo . 

mo celovite informacijske poslovne sisteme, ki 

 
- financ, 
-  
- marketinga in prodaje,  
-  
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-  
- nabave surovin in storitev, 
- proizvodnje in logistike, 
-  
- projektni management  

Sodobni, celoviti informacijski sistemi v povezavi  s sodobno IKT 

, je odvisno od  
obvladovanjem najbolj zahtevnih in najbolj kompleksnih 
izrazen.  

, 
jenja in s tem inovativnih, novih idej; 

-te niso vgrajene v sistem).  

Menimo, da je kljub visoki zmogljivosti sodobnih IKT sistemov in podsistemov, 
o 

avtomatizacija pove, predvsem in le ponovljive procese, ne pa tudi posebnosti, s katerimi se 
dnevnem nivoju.  

3.2.3 E U podpira IKT 

EU 

velikih podjetjih. Podprti so (European Commission, 2007a):  
- projekti z izv o testiranje na trgih, 
- skupnosti in 
- ajo 

koordinacijske dejavnosti in prenos znanja. 

 (European Commission, 
2007a):  
- razvoj enotnega evropskega informacijskega prostora in krepitev notranjega trga za 

proizvode in storitve IKT, ter proizvode in storitve, zasnovane na IKT;  
-   

- , 
, ujejo   



 

34 

Ukrepi se 

MSP. Program je namenjen (Vlada RS 2008, 16 30):  
- MSP, 
- , 
- mikro podjetjem, 
- obrtnim podjetjem in 
- im ciljnim skupinam . 

Aktivnosti, ki jih podpira enotni evropski informacijski prostor:  
- zagotavljanje nemotenega dostopa do IKT storitev in vzpostavitev ustreznih okvirnih 

ih vidikov; 
- uporaba odprtih standardov ter varnosti in zaupanja; 
- 

raznolikosti in 
- 

o 
, kot tudi razvojem 

vsebin in storitev (European Commission, 2007a). 

 pomeni (European Commission, 
2007a):  
- 

zlasti pri anju potrebnih zahtev po znanju, 
- , kakor tudi partnerstva za 

 
-  jih IKT in njene nove aplikacije 

novih IKT, ter spodbujanje razprave na evropski ravni o novih trendih in razvoju IKT. 

3.3  

Avtorji razlikujejo tri oblike zunanjega izvajanja dejavnosti: konvencionalno, sodelovalno in 

koristi (Linder, Jacobson in Arnold, 2003). Presoja, katera oblika je primerna za posamezno 
posebej . Smotrno je izbrati tisto vrsto 
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3.3.1 Konvencionalna oblika zunanjega izvajanja 

Management 

nedoseganje pogodbenih rezultatov. Ocenjevanje poteka na osnovi rednih pregledov 
poslovanja (Linder, Jacobson in Arnold, 2003). 

 
Slika 9: E lementi zunanjega izvajanja 

Vir: Prirejeno po Linder, Jacobson in Arnold, 2003. 

3.3.2 Sodelovalna oblika zunanjega izvajanja 

Pri sodelovalni obliki zunanjega izvajanja je izpostavljeno vzajemno sodelovanje. Za 
potrebno vzpostaviti sistem kazalcev oz. meril 

 in 
Hilmer 1994, 52 5 ). 

spreminjajo. 

3.3.3 Transformacijska oblika zunanjega izvajanja 

Transformacijska oblika zunanjega izvajanja se je razvila kot posledica hitrih gospodarskih 
sprememb in potreb organizacij po prilagajanju tem spremembam. Pri tej obliki sodelovanja 

  ter   

njih. Na ta jo prihodnja poslovna tveganja 
elovanje vodstev vpletenih organizacij (Linder, Jacobson 

in Arnold, 2003).  

PO DPO RN E A K T I V N OST I 

 

Rezultati i ih aktivnosti 
partner 

zun. izvajalec 
aktivnosti 

podporne 
aktivnosti 

aktivnosti, blizu 
 

 
aktivnosti Podjet je, ki 

aktivnosti 
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Razlogi so odvisni od podjetja in se spreminjajo 
glede na cilje. Pogosto jih najdemo  

Korber (2002) v svojem prispevku navaja  
i razlogi,  podjetja, 

deljeno tveganje, pridobitev sredstev in znanj, . 

Podjetja , 
Podjetja danes na 

IKT nike, kar 

npr. IKT, na zunanje izvajalce pa pridobijo a zn
delovanja procesov in  pregle i, da se vodstvo ne ukvarja z 
operativnimi  , ki 
zagotavljajo njihovo  

Anketirana podjetja navajajo, da morajo 
zaradi tehnol

a, s  se prenese tudi tveganje. Zunanji 
podjetij, za katera opravlja storitev zunanjega izvajanja. Ne 

podjetji, tudi najbolje ve, 
 

Zunanji izvajalci nudijo podjetjem sicer ostala nedostopna. Poleg 
spec s podjetij 
v panogi oz. regiji.  

Med ekonomske razloge sodijo (Corbett 2004, 11 12): 
-  
-  
- prosta sredstva za investicije v druge namene in 
-  

Pri lastni organizaciji IKT podjetje vlaga le zase, medtem ko 
jih konomija obsega).  

Corbett (2004, 15 16) navaja organizacijske razloge: 
- sprostitev internih virov, 
- funkcija, ki jo predamo v zunanje izvajanje,  
-  
-  
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Podjetje se lahko pri 
n  ali poslovna funkcija neobvladljiva. 

Vodstvo podjetja i 
tem primeru ustrezen 
podjetje pa kontrolo nad izvedenim 
delom . 

Pogosto je zunanje izvajanje orodje vodstva podjetja. Prenova 
organizacije pomeni temeljito analizo poslovnih procesov, katere namen je najti bolj 

akovosti; iz
ne prednosti (The Outsourcing Institute, 2000). 

Podjetje lahko z oddajo  pridobi tako 
kadrovska kot gmotna sredstva 
razvoj ti, kar mu  

3.4 Poslovna vrednost zunanjega izvajanja de javnosti 

Velika prednost zunanjega izvajanja je, da podjetje, 
zunanjega izvajalca,  v razvoj svoje osnovne 
dejavnosti, podporne dejavnosti pa zaupa zunanjim izvajalcem, ki so strokovnjaki na svojem 

, oz. le-  

3.4.1 Prednosti zunanjega izvajanja dejavnosti 

podjetju  in dostop do 
-te ne 

ogromno sredstev, tako materialnih kot nematerialnih, kar je za mnoga podjetja nepotreben 
po  

posebnimi, ozko specializiranimi znanji, , 
izvajanja lahko od izvajal

so , 43 55 v 
). 

Corbett (2004, 16 27) navaja nekaj prednosti zunanjega izvajanja dejavnosti: 
- usmeritev v glavno dejavnost podjetja, 
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- nih virov, 
-  
- , 
-  
- a raven storitev, 
-  
- prenos dela tveganja na zunanjega izvajalca, 
-  
- dostop do na  
- merljivost izvajanja storitev, 
-  
- ni potrebe po predhodnem investiranju v raz  
-  oz.  

3.4.2 Slabosti zunanjega izvajanja dejavnosti 

S prenosom funkcij na zunanjega izvajalca podjetje 
poslovanja. Npr. pri nepravilni oceni stanja odda v zunanje izvajanje dejavnosti, ki so 

anjemu izvajalcu, da ne bi 
pridobljeno zn
sodelovanje, ko strokovnjaki enega ali drugega podjetja 
zavre 

podjetja prejemnika zunanjega izvajanja ne 
 1999, 15 22). ne 

 

Med ostale slabosti  , 
, ki se  prenesejo do 

, ne-zagotavljanje  
 izvajalca, ), 

menjavanje ljudi med izvajanjem projekta. 

3.5 Pridobitve zunanjega izvajanja 

Organizacije z uvedbo zunanjega izvajanja 
sicer ne 25). 

, n inovativnosti 
organiza
276).  
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26) navaja, da se 
opravi ceneje, kot bi jih 

organizacija sama. Z zunanjim izvajalcem organizacija pridobi 

 

organizacijami, kar zunanje izvajanje storitev nedvomno je, 
ve kulture in odnose, 

ki so lastni nasprotni organizaciji (Vodopivec 2008, 11 12). Organizacija mora kljub temu 
 

Vsako sodelovanje, predvsem pa zunanje izvajanje storitev, zahteva podrobno opredelitev 
, 

 ajanja 
storitev zunanjih dejavnosti v ZDA prikazuje naslednje dejavnike uspeha (The Outsourcing 
Institute 1996, v Vodopivec 2008, 11): 
- razumevanje ciljev podjetja, 
-  
- izbira pravega zunanjega izvajalca, 
- stalna komunikacija z zunanjim izvajalcem, 
- pogodba, 
- vodstva, 
-  
-  

Velik vpliv na uspeh zunanjega izvajanja ima sama izbira izvajalca tovrstnih dejavnosti. 
Neprimerna izbira lahko pripelje do anja izdvojenih procesov in 
organizacija  izgubljati na kakovosti svojih osnovnih procesov. Koristi od zunanjega 
izvajanja morata imeti obe strani, saj se lahko le tako  vzpostavi partnerski odnos zaupanja.  

3.6 Razlike med malimi in velik imi podjet j i pri zunanjem izvajanju storitev I K T 

V zadnjem desetletju se je zunanje izvajanje dejavnosti razmahnilo predvsem med velikimi 
ev

 organizaciji. Majhne organizacije so po svoji 
e njihove 

majhnosti pa so 
t primer vzemimo izvoz na tuje trge . Ne 
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2002a, 3). Za mala podjetja bistvo zunanjega izvajanja ni v prenovi procesov in njihovem 

 

Pogostokrat se zgodi, da mala podjetja 
pred izgubo nadzora nad procesom,  svoje 

Kultura organizacije, 
ki je  in ima zamegljena merila za merjenje rezultatov, 

 uvedbi zunanjega izvajanja.  

izvajanju dejavnosti, so 
(Corbett 2001 v Vodopivec 2008, 13): 
-  ov in njihovo merjenje; 
- (ne)vzpostavitev stika s strankami zunanjega izvajalca, preverjanje kompetenc; 
- neustrezno obravnavanje zunanjega izvajalca in  
- uporaba standardnih pogodb, ki so mnogokrat zastarele in neprilagojene uporabi v 

 

Po drugi strani pa so lahko mala podjetja tudi ponudniki zunanjega izvajanja. Veliko jih 
nastane prav z namenom ponuditi svojo storitev trgu oz. drugemu podjetju. 
zunanje izvajanje dejavnos  tem 
ustanovitev novega podjetja. Mala podjetja se pogosto rojevajo na pobudo strokovnjakov, ki 

 zaposlujejo po 
, ki , saj v nasprotnem primeru ne bi 

mogli konkurirati srednje velikim in velikim podjetjem

morebitnem nezadovoljstvu z dosedanjim delodajalcem zaposlujejo. 

3.7 storitev I K T 

v okoljih. IKT 
predstavlja za podjetja pomembno orodje oz. sredstvo za doseganje zastavljenih poslovnih 
ciljev in zagotavljanje kakovostne podpore IKT 

njem 
posameznih aktivnosti in procesov. IKT je v podjetju podporni proces, ki pa predstavlja 

dejavnik vodstvo zalaga z informacijami. Danes so le prave informacije 
IKT 
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, kako zagotoviti 
primerno raven 
pomanjkan  itd. se pogosto dogaja, da informacijska 

lahko zgodi, da se 
 

, ki jih ponuja trg, ki so pogoj za obstoj 
vsakega podjetja. Rezultat vseh teh dejavnikov je nezadovoljstvo tako vodstva kot tudi same 

IKT oz. vsaj dela na zunanjega izvajalca, ki s 
tem postane partner podjetja. Tako se 
dejavnost in razvoj poslovnih procesov, medtem ko za operativno izvajanje in nemoteno 
delovanje informacijskih sistemov skrbi zunanji izvajalec (Perry, 2007).  

odgovornost za: 
- vzpostavitev dogovorjene ravni storitev, 
- ravni storitev, 
- pogodbeno jamstvo za vzpostavljeno raven storitve in  
- varnost podatkov znotraj informacijskega sistema. 

zelo pomembna oz. eden 
zagotoviti delovanje storitev IKT in ustrezno pogodbeno raven storitve. Izvajalec, ki mu je 
zaupana celotna storitev IKT , 

ve 
zunanjega izvajanja storitve (Vodopivec 2008, 15). 

storitev IKT, so: 
- upravljanje z delovnimi mesti, 
- upravljanje s poslovnimi aplikacijami, 
- z  
- upravljanje s komunikacijami in  
-  

MSP (ang. 
Application Service Provider  ASP)  jo imajo 
velika podjetja,  le da je ta 

, najpogosteje je to internet. Slabost takega sodelovanja je predvsem 
v tem, da je uporabniku na voljo le standardna programska oprema, ki ni nujno najbolj 
prilagojen  

Zunanje izvajanje storitev IKT v bistvu pomeni  izvajanje storitev IKT pod drugim oz. novim 
managementom (Corbet 2002, 3 jo s 



 

42 

storitvami IKT predhodno niso sama profesionalno upravljalo storitvami IKT
jo neposrednemu nadzoru nad IKT, saj zaposleni, ki upravljajo IKT sisteme, niso 

, ampak pri ponudniku zunanjega izvajanja storitev IKT.  

Prvi cilj vsakega zunanjega izvajalca storitev bi moral biti zadovoljitev e potrebe 
in pri tem stvaritev a

. e so potrebe in zahteve dobro usklajene, 
 morebitnih 

, da so cilji, povezani z informacijsko 
IKT predstavlja za 

potreben. S takim dejanjem   (Vodopivec 
2008, 15). 

Zaradi narave IKT, ki se o poslovnih funkcij sodobnih 
organizacij, se lahko v primeru zunanjega izvajanja zaplete pri morebitnem spreminjanju 

procese, ki so sestavni del programske opreme ali v tesni povezavi z njo. Anketirana podjetja 
zunanjega izvajalca in 

ka, da ponovno uskladita cilje.  

Prednosti celotnega zunanjega izvajanja storitev IKT, povzete po anketirancih, so: 
- ki so posledica prenosa virov storitev IKT na zunanjega izvajalca; 
- ; 
- pridobitev novih specialnih znanj in 
- . 

Slabosti zunanjega izvajanja storitev IKT, povzete po anketirancih, so: 
- izguba neposredne kontrole nad upravljanjem IKT, 
- v primeru, da trenutna informacijska pokritost v trenutku predaje ni prava, jo bo kasneje 

jetja in 
- neprestana pogajanja oz. usklajevanja glede ravni storitev z zunanjim izvajalcem.  

3.8 Proces zunanjega izvajanja  organizaci ja in priprava 

V tem poglavju bomo predstavili  
organizacije, in izvedbe priprav na zunanje izvajanje. Ker gre 
sodelovanja, je pomembno, da se organizacija zelo dobro in skrbno pripravi. Opredeliti je 

ave in ki ga bo tudi vodila (Vodopivec 
2008, 12
lahko  
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storitev IKT v organizacijo le trije posamezniki, je potrebno vzpodbuditi oz. pripraviti k 

i 
 uporabnika, na katerega se v prime

preostali zaposleni.  

Uvajanje zunanjega izvajanja storitev IKT 

 ustrezno nagraditi, saj v nasprotnem primeru 
tvegamo njihovo zavzetost pri morebitnem naslednjem podobnem projektu.  

3.9  storitev I K T 

V nadaljevanju obravnavamo z 
storitev IKT. 

K zunanjemu izvajanj  

bolj smiseln . Pomembno je, da imamo znotraj 
podjetja , kar je o dejavnikov: 

ega okolja e storitev, rasti, osebja, zahtev, potreb, bistva poslovanja , 
2009). 
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Slika 10  

Vir: Prirejeno po Skukan, 2007 v Vodopivec 2008, 10. 

V literaturi zasledimo e in prednosti zunanjega izvajanja 
dejavnosti (Corbett, 2002a in 2004; Perry, 2007):  
-  
- pridobitev dostopa do novih znanj,  
- pridobitev dostopa do novih idej, 
-  
-  
-  
-  
- podjetje se lahko izogne  odsotnosti notranjega kadra, 
- podjetje prenese del tveganja na zunanjega izvajalca, 
-  in prenovam in 
- . 

 
 

 
produktivnost - kakovost dela  
performance - rutinska opravila 
fleksibilnost -  
nadzor - samo za aktivne procese  
storitve -  

-  
 
 

 
  
  
 spremlja nove tehnologije itd.) 
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3.10 Primernost zunanjega izvajanja storitev I K T 

V strokovni literaturi zasledimo, da zunanje izvajanje storitev IKT ni primerno za unikatne 
 varovanje virov organizacije. Posebej ni 

organizacije. 

IKT je danes sestavni del IKT 
je zahtevno in kompleksno opravilo, ki vsebuje mnogo pravil delovanja organizacije, kar 
pomeni, da si lahko podjetje z neprimerno izbiro zunanjega izvajalca oz. procesa, ki ga odda v 
zunanje izvajanje, 
okolju (Vodopivec 2008, 19). 

si organizacije zagotavljajo preko nadzora nad informacijsko-komunikacijskim sistemom. 
IKT
ali vs  in se bo v prihodnosti spremenila 

nih pogajanj z zunanjim izvajalcem (Korber, 
2002).  

3.11 Vpliv zunanjega izvajanja storitev I K T na politiko podjet ja 

IKT v podjetju lahko pomeni tudi orodje za 
, 8 15). Mnoga mala in srednja podjetja 

potrjujejo zgornje trditve, saj je ravno IKT tisti vzrok oz. namen njihovega obstoja.  

, kjer 
delujejo, saj jim le-
kot: 

Izpolnjevati morajo naslednje pogoje: vplivnim udele
pomembne koristi; se pomembno razlikuje  podjetja 
in te presegajo; so dovolj trajne  tekmeci podjetja jih ne morejo zlahka in hitro posneti, 
prevzeti ali nadomestiti; potencialno odpirajo dostop do novih menjalnih razmerij  do 
trgov, partnerjev itd. (46) 

IKT, mnoga le 

bi moralo s IKT, IKT 
To je mo  IKT , hkrati je 
strategija nabor hipotez o vzrokih in posledicah razmerij.  
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pa ni odvisna le od organiziranosti IKT in njenih podpornih 
a je 

organizacije m

notranjih procesov in opredelitev organizacijskih spodobnosti (Kralj 2003,197 211). 

Vpliv IKT je zato je pogosto potrebno uskladiti poslovne 
IKT IKT sistema ne 

. P IKT 
vse poslovne funkcije podjetja. Dober in napreden IKT 

slovanja. 

IKT je proces analize poslovnega in IKT sistema, ki se uporabljata v 

IKT mora vklju

ustroj, postopke, ciljne usmeritve in strategijo podjetja. 

3.12 Razvoj in opredelitev zunanjega izvajanja v Slovenij i in svetu 

Zunanje izvajanje dejavnosti opisuje svetovna trgovinska organizacija kot prenos rutinskih, 
 k zunanjim ponudnikom. Gre za pogodbeno urejeno razmerje med 

organiza
p a je lahko 

, 266 ). 
i ni nujno, 

ladovala svojih procesov in so jih le 

lenih, marsikdaj zasledimo. 

dejstvo, da veliko ponudnikov zunanjega izvajanja storitev IKT izhaja iz Azije, kjer je 
delovna sila . N si  
Prevladujejo predvsem ponudniki iz Indije in Pakistana. 
ponudnikov pa ne smemo pozabiti na past v obliki kulturne neusklajenosti, geografske 

(Casale, 2001). 
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iz Lizbone in Stockholma (marca 2000 in 2001). 

i in ravni 
rast gospodarstva in produktivnost (EuPan 2010, 63 64). 

Na slovenskem se na prvi pogled zdi zunanje izvajanje relativno nov pojem, vendar  ni 
povsem tako

je bilo nje prenosa 
 

. 

Prvo generacijo informatikov 

jsko 
tehnologijo. Leta 1986 na vrhuncu hladne vojne je Iskra Delta kljub embargu postavila 

,  to je icijo. 
procesorski sistem Triglav, strojno in programsko opremo, komunikacijs
kitajskih strokovnjakov itd. 

govo , 121 131).  

eli odvajati 
oddelki storitev 

IKT. 
izvajanje storitev IKT. Nekaj mnenj o zgodovini zunanjega izvajanja v Sloveniji smo 
pridobili od anketiranih podjetij . Anketiranci navajajo, da 

na zastopanje tujih proizvajalcev in avtorjev programske opreme ter implementacijo le-tega v 
podjetja. Postopoma pa so se podjetja oblikovala in specializirala v smislu zunanjih izvajalcev 
storitev IKT. 

m konkurentov na trgu.  

Pomen zunanjega izvajanja v slovenskih podjetjih 
poslovanju uporablja zunanje izvajanje storitev IKT. V strokovni  literaturi se navaja, da se 

a  kriterijih.  
naslednje pogoje in kriterije za izbiro: 
- , da bo izvajal zahtevane kakovostne storitve, 
- ima reference in sloves dobrega ponudnika, 
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- ugodna cena, 
- je  
- ima  
- zagotavlja  
- fleksibilnost v pogodbi, 
- ima  
- raziskoval in razvijal bo dejavnost in 
- ujemanje organizacijskih kultur. 

Zunanje izvajanje storitev IKT in tradicionalno notranje izvajanje  storitev IKT sta povsem 
, tako vsebinsko kot tudi cenovno, ter z vidika tveganj.  

Vodopivec (2008, 16) navaja, da je ob uporabi tradicionalnega modela IKT, ki zaenkrat 
pomeni najbolj pogost model vodenja IKT v Sloveniji, potrebno o vrsto 

 za: investicije v strojno infrastrukturo, a, implementacijo, e 
 nadgrajevanje in podpore uporabnikom. 

Zunanje izvajanje storitev IKT zajema vse sestavine, zato zunanji izvajalec storitev prevzame 
odgovornost za storitve. to predstavlja vse aktivnosti, 
povezane z operativnim em in varovanjem podatkov znotraj informacijskega 
sistema oz. podjetja.  

V strokovni literaturi zasledimo razlago za zunanje izvajanje.  N : Kaj 
pomeni zunanje izvajanje storitev IKT v praksi  
-  
- upravljanje poslovnih aplikacij, 
- upravljanje delovnih mest, 
-  

podjetji  
, saj 

je trg IKT v konstantnem razvoju, ki ga konkretizirajo 
liberalizacija in telekomunikacije. Zato ima lahko IKT zelo pomembno vlogo, saj pomaga 

izvodi postali 

raziskovalci in uporabniki IKT (EuPan 2010, 99 101). 
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Uporaba IKT . V nekaterih segmentih 
, v drugih ne dosegamo 

podatki s SURS-a (2011) so v preglednici 5. 

Preglednica 5: Opremljenost podjeti j z I K T v Slovenij i 

Velikost podjetja 2006 2007 2008 2009 2010 
 

od 0 do 9 zaposlenih 97 98 98 98 98 

od 10 do 49 zaposlenih 97 97 98 98 97 

od 50 do 249 zaposlenih 99 99 98 100 100 

250 zaposlenih  100 100 100 100 100 
Podjetja z dostopom do interneta  

od 0 do 9 zaposlenih 96 96 97 96 97 

od 10 do 49 zaposlenih 95 95 96 94 96 

od 50 do 249 zaposlenih 98 99 98 100 100 

 99 100 100 100 100 
Podjetja, ki uporabljajo storitve e uprave  

od 0 do 9 zaposlenih 75 83 88 88 88 

od 10 do 49 zaposlenih 71 80 86 85 85 

od 50 do 249 zaposlenih 84 94 95 99 98 

 92 96 97 99 100 
Podjetja, ki imajo spletno stran  

od 0 do 9 zaposlenih 62 67 71 69 73 

od 10 do 49 zaposlenih 57 61 67 64 68 

od 50 do 249 zaposlenih 76 84 84 87 89 

 95 95 97 100 100 

Vir: SURS, 2011. 

3.13 ang. cloud computing) 

Prihodnost zunanjega izvajanja storitev IKT predstavlja 
avtorji opredeljujejo 
porazdeljen infor v, ki so potrebni za 

tema , 
2

, medsebojno povezani preko interneta. Mell in 
Grnace (2009) opredelit

vseh potrebnih sistemov.   
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IKT sistema organizacije. Ker je zasnovano po sistemu ''programska oprema kot storitev'' in 

, 2012). 

Temelj predstavlja komunikacijska struktura med uporabniki, med uporabniki in 
informacijsko-  (Vidmar 2011, 25). 

komunikacije potekate nemoteno.  

, 2009): 
-  
-  
- 

lokacije virov, 
- 

potrebnih kapacitet in 
- merljivost storitev. 

Slika 11 (Sheehan, 
2009): 
- infrastruktura, ki  i. IKT, 
-  
- a  

 
Slika 11  

Vir: Sheehan, 2009. 

zato je potrebno kljub 
vsemu zagotoviti varnost uporabnikom
2010): 

Aplikacije  

Platforma  

Infrastruktura  
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-  najbolj standardna oblika oblaka. 
Storitve so preko spleta na voljo vsem uporabnikom. predstavlja varnost prenosa 
in hranjenja podatkov. 

- Zasebni oblak, 
potrebno za delovanje oblaka. Potrebno je imeti  

- Hibridni oblak, ki je kombinacija javnega in zasebnega oblaka. Del, ki je bistven za 
, ostane pod nadzorom, preostali del da na voljo 

ostalim uporabnikom preko spleta. 

 storitev tjem 

lokacijsko razdrobljenost pr zagotovljen dostop bodisi do 
u preko internetne povezave. 

 

 



 

52 

4 Z ISK A V E 

Obseg zunanjega izvajanja dejavnosti, posebej nudenje izvajanja storitev IKT, se iz dneva v 
 

obstajati. Razvoj IKT je pomemben tudi z vidika 
 podjetji, kar pomeni, da trg 

oz. okolje, kjer podjetje deluje,  okolje

podjetja lahko konkurirajo velikim oz. jim nudijo svoje storitve. Vodopivec (2008, 1) 

ter prevzeme podjetij.  

4.1 Predmet raziskave 

2) zunanje izvajanje 
storitev IKT lahko v grobem razde
informatiko razumemo kot podporno dejavnost procesom podjetja, ki jih pa razumemo kot 
glavno dejavnost podjetja.  

Mnogi avtorji, tudi intervjuvani sogovorniki, se strinjajo, da se glavne dejavnosti podjetja ne 
oddaja v zunanje izvajanje. Po drugi strani pa podjetja ne smejo lahkoverno, brez ustreznega 
premisleka, oddajati svoje, sicer podporne dejavnosti, v zunanje izvajanje. Najmanj, kar 
tvegajo, , bodisi notranjih, bodisi 

 

Zunanje izvajanje storitev IKT  obsega tako povsem storitveni, mehki, programski del kot 
, potrebno za delovanje programske opreme. 

rne t. 

izvajanja storitev IKT. Lep primer tega je primer mobilnega interneta. Nekaj, kar j
ne , in hkrati zelo drago, je 
danes nekaj vsakdanjega.  Gotovo si 
delo brez mobilnega interneta (npr. zavarovalni zastopniki  

Raziskava ''E-poslovanje v podjetjih v Sloveniji in EU 2004 2008'' 
(Zupan, 2010) izvajanje storitev v porastu. Uvedba IKT projektov v 

a reorganizacijo podjetij in 
poenostavitev ustvarjalnih opravil. 4 % podjetij je z uvedbo IKT pom
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dohodek. Viri so se v pomembnem obsegu sprostili zaradi uvedbe IKT v 18 % 
v dejavnosti obdelave podatkov, podatkovne baze in s tem povezane 

dejavnosti, kar v 14 % podjetij. Uvedba novih IKT projektov je spodbudila razvoj novih 
izdelkov in storitev v 31 % podjetij.  

e ologijo so pogosto povezane vlaganji, zato je 
pomemben podatek o uporabi in opremljenosti v mikro podjetjih (do 9 zaposlenih), ki je 

 93 %, od tega je 56 % podjetij v letu 2008 uporabljalo skupno strojno opremo in 

je razvidno, da je 3 % malih podjetij v letu 2007 prejemalo , 20 % pa jih 
je nakupovalo. 4 % malih podjetij je  v letu 2008 odgovorilo, da je uvedba IKT 

a na 
reorganizacijo delovnih postopkov in poenostavitev ustaljenih delovnih postopkov. Za 

ilo strokovnjake za 
IKT 7 % malih podjetij. Velik del, kar 42 % malih podjetij, je najemalo storitve IKT pri 
drugem podjetju. 

IKT ali da je pri svojem 
poslovanju ne bi uporabljala, iz sledi, da ij uporablja zunanje izvajanje 
storitev IKT. Marsikatero podjetje verjetno uspe zunanje izvajanje izkoristiti za iskanje 

o podati bolj jasno sliko o vrednosti zunanjega 
izvajanja storitev , in tako razjasniti 

a 
izvajanje storitev IKT na slovenskem trgu.  

storitev IKT. Obstaja sicer 
vodstvu za presojo, kako opredeliti odnos med IKT in 

poslovanjem, 

poslovnih modelov. Vodstvo mora povezati investicije v IKT s poslovnimi cilji in podati 
, kot so: 'Ali nam to zagotavlja prave 

koristi?' Hkrati pa se , ali naj sami pristopajo k razvoju IKT ali naj za to 
najamejo zunanja podjetja in zunanje izvajanje storitev IKT. Vse pre

dovolj ustreznega in usposobljenega kadra. 

e predstavljene 

podjetja, zapostavljena pa so bila aziskav je 
e anje procesov 

o analizo  
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Cilj raziskave je iti njegov vpliv na 
politiko podjetja na vzorcu slovenskih malih in srednje velikih podjetij  tistih, ki imajo 
zunanje izvajalce storitev IKT in tistih, ki so uporabniki zunanjega izvajanja storitev IKT, ter 
narediti primerjavo med MSP in velikimi podjetji glede pridobljenih koristi, ki jih podjetje 
pridobi z zunanjim izvajanjem storitev IKT. 

4.2 Oblikovanje in izvedba raziskave 

Pri izbiri metodologije zbiranja podatkov smo i 
Med osebnim telefonskim in internetnim anketiranjem 

smo izbrali slednje, ki je podprto z orodjem Fluidsurveys s  zunanjega izvajalca, tj. 
podjetje Mislim, torej sem  raziskovanje, svetovanje in storitve.  

Med osnovnimi prednostmi internetnega anketiranja, podprtega z veljavnim in preverjenim 
spletnim orodjem, je 

definiranje vseh variant odgovorov s preskoki posameznih sklopov odgovorov. Med slabosti 
pa sodijo predvsem: 

pri razumevanju 
vrednotenju posameznih odgovorov. 

Anketa je bila izvedena s spletnim orodjem Fluidsurveys, ki nam o pregled, izpis 
osnovnih tabel in izvoz podatkov v podatkovno bazo SPSS. V bazi podatkov Poslovnega 
registra Slovenije smo pridobili so bila zajeta le 
podjetja, ki so imela aktivni status v bazi Ajpesa. Podatke smo pridobili tudi na spletnih 
straneh ponudnikov zunanjega izvajanja storitev IKT, kot referenco, ki jo navajajo v svojih 

ih in spletnih straneh. Vzorec ni bil namenski, zato posameznikom v podjetjih 
nismo i sugerirati, kdo naj odgovarja, ampak smo poudarili, da bodo pridobljeni odgovori 
predstavljali mnenje tistih, ki sicer delujejo na primernih funkcijah in so subjektivno vezani 
na dogajanje v podjetju. Geografsko gledano so bila v vzorec zajeta samo podjetja iz 
Slovenije, na pa je bila a je 
bila poslana 1256 naslovov, od katerih se je odzvalo 84 ali 6,68 %vseh 
anketirancev. Anketiran anuarja 2011 do 15. marca 2011. 

so bili 
je bilo podvajanje anketiranja posameznega podjetja. Tako pridobljena baza podatkov je bila 

 

smo oblikovali , ter tovrstnih 
spoznanj drugih avtorjev , 2008;Vodopivec, 2008; Arnold, 2003; Brown in Wilson, 
2005; Lee in ostali, 2007; Corbett, 2002b) nam bile 
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predstavnikov posameznih zunanjih izvajalcev, s katerimi so bili predhodno opravljeni 
neformalni razgovori. 

smo i asovno sprejemljivo in kakovostno za razumevanje in 
a 

je prilagojena tako da je  enostaven in  vsebuje pojasnila za 
anketirance. Sestavljen je 

 

a je pojasnjevalno besedilo  dejavnosti storitev IKT je 
posebna sodelovalna strategija podjetja, ki pomeni zunanje oskrbovanje, oddajanje del in je 

poslovanje, knjigovodstvo, izdelavo 

e sisteme o 
o opremo o opremo 

 Besedilo je bilo zapisano z namenom, da bi 
anketirance pridobili k sodelovanju in bi le-ti  

 ki so bila razdeljena na opisni del (velikost 
podjetja, kdo izvaja storitve IKT, kdo o zunanjem izvajanju) in osrednji sklop 

, na zunanje izvajanje. Pri slednjih so anketiranci izrazili 

h so bili na voljo odgovori s prostim besedilom, pri nekaterih pa 
 

a 
anketirancem zagotovljena s pojasnilom, da 
bodo podatki uporabljeni 
Prilogi 1. 

4.3  

Z ustreznimi metodami in modeli smo zbrane podatke transformirali v informacije, s katerimi 
smo i smo se lotili 

 , 2), smo opredelili raziskovalni problem, izdelali koncept raziskave in 
zbiranja podatkov, izbrali ustrezen vzorec, zbrali podatke in v nadaljevanju obdelali podatke 
ter spisali smo jih uporabili pri obdelavi, so bile odvisne od zbranih 
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metode, ki smo jih uporabili v 
 so opisane v nadaljevanju. 

Uporabljene so: deskriptivna metoda, faktorska analiza in t-test.  

4.4 Interpretaci ja rezultatov 

je bila v letu 2008 mikro (92,8 %) in majhnih (5,7 %)
18,0 %. podjetij, ki 

zaposlenih  in manj kot 250 1,2 %, vseh zaposlenih pa 
20,8 %. Velika podjetja, ki zaposlujejo ljudi, so v letu 2008 predstavljala 0,3-

 vendar je bil vseh zaposlenih 33,8 %. Veliko mikro 
podjetij, z do 10 zaposlenimi, preneha poslovati  in so velikokrat 
nepripravljena sodelovati v raziskavah (SURS, 2009). Podatki SURS-a (2009) so primerjani z 
dobljenimi rezultati v anketi in so prikazani v Preglednici 6. 

Preglednica 6: Slovenska podjet ja v letu 2008 

Kategorija podjetij v 
Sloveniji zaposlenih  podjetij v % 

Skupaj 
zaposlenih zaposlenih v % 

Mikro * < 10 97.649 92,8 177.889 27,4 

Mala * < 50 6.017 5,7 117.018 18,0 

Srednje velika * < 250 1.311 1,2 135.201 20,8 

Velika * > 250 295 0,3 219.626 33,8 

Skupaj   105.272 100,0 649.744 100,0 

*velikost podjetja 

Vir: SURS, 2009. 

K sodelovanju v anketi je bilo povabljenih 1256 podjetij, odzvalo se jih je 84 ali 6,68 %. 
Prevladovala so mikro podjetja s 34,5 %, sledijo mala podjetja z 28,6 %, srednje velikih 
podjetij je bilo 25 %, velikih pa 11,9 %. Podatki so razvidni iz Preglednice 7. 

Preglednica 7:  

Zaposleni  Odstotek Kumulativni odstotek 

od 0 do 9  29 34,5 34,5 
od 10 do 49  24 28,6 63,1 
od 50 do 249  21 25,0 88,1 

 10 11,9 100,0 
Skupaj: 84 100,0  
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Po podatkih SURS-a (2009  % mikro, 97,2 % malih in 99,2 % 
srednje velikih podjetij. Internet  % malih 
in 91,2 % mikro podjetij. 

Podjetja  v vzorec, v 86,90 % uporabljajo zunanje izvajanje storitev IKT, v 13,10 % 
pa ne. Iz preglednice je razvidno, da je enakomerno porazdeljen odstotek podjetij, ki ne 
uporabljajo zunanjega izvajanja storitev IKT, glede na njihovo velikost 3 ali 27,0 % mikro in 
malih podjetij, 1 ali 9,0 % srednje velikih podjetij in 4 ali 36,0 % velikih podjetij navaja, da 
ne uporabljajo zunanjega izvajanja storitev IKT. Prikazani podatki so v Preglednici 8. 

Preglednica 8: Uporaba zunanjega izvajanja v anketiranih podjet j ih 

 Ali uporabljate zunanje izvajanje storitev IKT? Skupaj 
DA NE 

od 0 do 9 zaposlenih 26 3 29 
od 10 do 49 zaposlenih 21 3 24 
od 50 do 249 zaposlenih 20 1 21 

 6 4 10 
Skupaj 73 11 84 

 

Razlogi, zakaj podjetja ne zaupajo zunanjemu izvajanju storitev IKT, i. Anketiranci 
navajajo da bi izgubili kontrolo nad poslovanjem 

in ga ogrozili (32 %), da ne zaupajo zunanjim izvajalcem (32 %), da bi postali odvisni od 
zunanjega izvajalca (56 %) in da ne deluje pravni sistem (18 %). 54 % velikih podjetij navaja, 
da izvajajo vse sami in ne uporabljajo zunanjega izvajanja storitev IKT.  

storitev IKT, je kar 
polovica anketirancev menila, da o tem 50 %), nekaj manj lastnik podjetja 
(27 %), le 16 %   IKT, v zanemarljivem odstotku (4 %) 

ki podjetja in v 1 % . 
dveh odgovorov potrjuje nanjem izvajanju storitev IKT v domeni 

nanje 

Podrobni pregled je v Preglednici 9. 
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Preglednica 9:  storitev I K T 

Odgovor	   Graf	   Odstotek	   	  

Lastnik	  podjetja	     27	  %	   20	  

Direktor	     50	  %	   37	  

	     16	  %	   12	  

Vodja	  dejavnosti	     4	  %	   3	  

Nabavna	   	     1	  %	   1	  

Zunanji	  svetovalci	     0	  %	   0	  

 

V anketi smo uporabili 
storitev IKT. Trditve smo razvrstili na lestvici od 1 do 5 (1    
niti/niti, 4    so prikazani s m odgovorov in 
odstotkom za posamezno trditev (Preglednica 10). 

Preglednica 10:  storitev I K T 

Razlogi Trditev 
1 2 3 4 5 

Organizacijski razlogi 3 (4 %) 6 (8 %) 16 (22 %) 24 (33 %) 24 (32 %) 
Razvojni razlogi 6 (8 %) 8 (11 %) 23 (32 %) 27 (37 %) 9 (12 %) 

 6 (8 %) 6 (8 %) 21 (29 %) 20 (27 %) 20 (27 %) 
Kadrovski razlogi 6 (8 %) 2 (3 %) 18 (25 %) 25 (34 %) 22 (30 %) 

 3 (4 %) 6 (8 %) 14 (19 %) 31 (42 %) 19 (26 %) 
 7 (10 %) 4 (5 %) 30 (41 %) 15 (21 %) 17 (23 %) 

Drugo 14 (45 %) 5 (16 %) 7 (23 %) 2 (6 %) 3 (10 %) 

 

itev IKT. 

Podjetja iz s tem 
Zanimalo me je, katere aktivnosti bi oz. prenesejo na zunanjega izvajalca. Trditve so 
razvr na lestvici od 1 do 5 (1  2  3  niti/niti, 4  5  

so prikazani za posamezno 
trditev (Preglednica 11). 
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Preglednica 11: K atere aktivnosti se prenese jo na zunanjega izvajalca storitev I K T 

Aktivnosti Trditev 
1 2 3 4 5 

Finance 21 (29 %) 10 (13 %) 18 (24 %) 13 (17 %) 11 (15 %) 
Proizvodnja 37 (51 %) 9 (12 %) 15 (20 %) 7 (9 %) 5 (7 %) 
Trgovina 46 (63 %) 9 (12 %) 7 (9 %) 7 (9 %) 4 (5 %) 
Storitve 18 (24 %) 7 (9 %) 21 (27 %) 18 (23 %) 9 (12 %) 

 12 (16 %) 8 (10 %) 10 (13 %) 18 (23 %) 25 (32 %) 
Internetne storitve 18 (24 %) 5 (6 %) 13 (17 %) 23 (30 %) 18 (23 %) 

 15 (20 %) 10 (13 %) 14 (18 %) 19 (25 %) 15 (20 %) 
Marketing 19 (26 %) 16 (21 %) 11 (14 %) 20 (26 %) 7 (9 %) 
Arhiv 22 (30 %) 18 (24 %) 13 (17 %) 13 (17 %) 7 (9 %) 
Celovit informacijski sistem 17 (23 %) 8 (10 %) 18 (24 %) 18 (24 %) 12 (16 %) 
Varnostni sistemi-  9 (12 %) 11 (14 %) 21 (28 %) 14 (18 %) 18 (24 %) 

 

Iz preglednice je razvidno, da 
 in  potrjuje, da 

anketirana podjetja na zunanjega izvajalca  storitve, varnostne 
sisteme o ter , kar pritrjuje ugotovit

 

 za zunanje 
izvajanje storitev IKT. Anketiranci so odgovarjali na trditve, do 5 
(1  2  3  niti/niti, 4  5  i so 
prikazani z odstotkom za posamezno trditev v Preglednici 12. 
Anketirana podjetja so n ov :  na prvem 
mestu pridobijo ekspertna znanja, sledi dostop do novih tehnologij, poenotenje procesov in 

. Iz dobljenih odgovorov lahko sklepamo, da sta 
, kadar govorimo o 

pridobitvah zunanjega izvajanja storitev IKT. 
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Preglednica 12: K ateri razlogi in cil j i vodijo podjet ja v zunanje izvajanje storitev I K T 

Razlogi Trditev 
1 2 3 4 5 

 3 (4 %) 12 (16 %) 22 (30 %) 20 (27 %) 16 (22 %) 
 4 (5 %) 3 (4 %) 17 (23 %) 28 (38 %) 21 (29 %) 

Pridobitev visoko kakovostnih storitev 5 (7 %) 3 (4 %) 15 (21 %) 29 (40 %) 21 (29 %) 
Usmeritev notranjih oddelkov na 

 
7 (10 %) 4 (5 %) 14 (19 %) 27 (37 %) 21 (29 %) 

dejavnosti 
2 (3 %) 2 (3 %) 13 (18 %) 35 (48 %) 21 (29 %) 

Pridobimo dostop do novih idej 9 (12 %) 8 (11 %) 11 (15 %) 26 (36 %) 19 (26 %) 
Pridobimo dostop do novih znanj 5 (7 %) 8 (11 %) 12 (16 %) 27 (37 %) 21 (29 %) 

 6 (7 %) 9 (12 %) 24 (33 %) 23 (32 %) 12 (16 %) 
Dostop do novih tehnologij 4 (5 %) 6 (8 %) 20 (27 %) 28 (38 %) 15 (21 %) 
Ekspertna znanja 2 (3 %) 2 (3 %) 14 (19 %) 29 (40 %) 26 (36 %) 

 2 (3 %) 5 (7 %) 20 (27 %) 25 (34 %) 21 (29 %) 
 3 (4 %) 6 (8 %) 26 (36 %) 24 (33 %) 14 (19 %) 

Storitve podpirajo poslovni proces 4 (5 %) 8 (11 %) 19 (26 %) 22 (30 %) 20 (27 %) 
Pregled napak in slabosti 6 (8 %) 6 (8 %) 24 (33 %) 23 (32 %) 14 (19 %) 
Drugo 17 (55 %) 3 (10 %) 10 (32 %) 0 (0 %) 1 (3 %) 

 

4.5 Izidi anketiranja 

Z raziskavo med slovenskimi podjetji smo analizirali obseg in 
izvajanja. V tem delu so prikazani izsledki 
predpostavke in  snovanju storitev IKT, 
ki naj bi l l 
tveganja pri najemu zunanjega izvajanja storitev IKT. 

Podjetja v anketnem vzorcu v  meri uporabljajo zunanje izvajanje storitev IKT 
(86,90 %), 13,1 % anketiranih podjetij pa zunanjega izvajanja storitev IKT ne uporablja. Pri 
iskanju odgovora , ali imajo podjetja primerna orodja za izbiro zunanjega 
izvajanja storitev IKT, smo i, 

izvajanja storitev IKT. Trditve smo razvrstili na lestvici od 1 do 5 (1  2  ne 
3  niti/niti, 4   in 5  . Rezultati deskriptivne analize so v 

preglednicah od 13 do 16: 
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Preglednica 13: Rezultati deskriptivne analize orodij za zunanje izvajanje storitev I K T 

 N Mini Maxi  Standardna 
napaka 

Standardni 
odklon 

Izdelamo metodo presojanja o 
izbiri zunanjega izvajanja  

84 1 5 2,77 0,178 1,631 

 
84 1 5 1,74 0,146 1,336 

Obstajajo internetna orodja za 
 

78 1 5 1,83 0,150 1,323 

 

Preglednica 14: Rezultati deskriptivne analize orodij za zunanje izvajanje storitev I K T 

Izdelamo metodo presojanja o 
izbiri zunanjega izvajalca od 0 do 9 od 10 do 49 od 50 do 249   

 5 3 3 0 11 
 2 2 3 2 9 

niti/niti 9 7 5 1 22 
d  9 6 1 1 17 

 1 3 8 2 14 

 

Preglednica 15: Rezultati deskriptivne analize orodij za zunanje izvajanje storitev I K T 

 od 0 do 9 od 10 do 
49 od 50 do 249 250 ali 

  

 16 11 7 2 36 
 3 5 6 3 17 

niti/niti 3 3 1 0 7 
d  2 2 5 1 10 

 2 0 1 0 3 

 

Preglednica 16: Rezultati deskriptivne analize orodij za zunanje izvajanje storitev I K T 

Obstajajo internetna orodja za 
 od 0 do 9 od 10 do 

49 od 50 do 249   

 12 5 8 4 29 
 3 4 3 1 11 

niti/niti 2 8 7 1 18 
d  4 2 1 0 7 

 2 0 0 0 2 
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Trditev Sami izdelamo metodo presojanja o izbiri zunanjega izvajanja.  ima 
vrednost 2,77 in standardni odklon 1,631. Iz porazdelitve odgovorov, ki je rahlo desno 

, lahko sklepamo, da podjetja ne izdelajo metode o presoji zunanjega izvajalca 
storitev IKT, 

odgovorov. Trditev, da podjetja , 
ima  vrednost 1,74 in standardni odklon 1,336. Porazdelitev odgovorov je desno 
asim
izbiri zunanjega izvajanja storitev IKT.  oz. N  je odgovorilo 19 
mikro in 16 malih podjetij zgornje ugotovitve. Glede na velikost 

 Trditev, da uporabljajo 
 storitev IKT, ima srednjo vrednost 

1,83 in standardni odklon 1,323. 

izvajanja bodisi taka orodja ne obstajajo. Zgornji sklep potrjuje 
odgovorov, kjer je na isto trditev nikalno odgovorilo 15 mikro in 9 malih podjetij, 11 srednje 
velikih in 5 velikih podjetij. 
odgovorov.  

izbiro zunanjega 
izvajanja in izvajalca storitev IKT. Iz ankete lahko 
lastno znanje  drugih podjetij oz. znancev, zaposlenih  

smo iskali oblike zunanjega izvajanja storitev 
IKT, ki jih tovrstno izvajanje. V 

smo i  razloge, in sicer organizacijske, razvojne e, 
kadrovske e e. Trditve smo razvrstili na lestvici od 1 do5 (1  

2  3  niti/niti, 4  5  . Rezultati so prikazani 
v Preglednici 17. 

Preglednica 17: Rezultati deskriptivne analize razlogov za zunanje izvajanje storitev  
I K T 

 N Mini Maxi  Standardna 
napaka 

Standardni 
odklon 

Organizacijski razlogi 84 1 5 3,25 0,182 1,664 

Razvojni razlogi  84 1 5 2,82 0,161 1,474 

 84 1 5 3,04 0,175 1,602 

Kadrovski razlogi 84 1 5 3,10 0,180 1,647 

 84 1 5 3,23 0,175 1,601 

 84 1 5 2,87 0,173 1,581 
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Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da nobeden izmed razlogov bistveno ne 
prevladuje. Rezultati vseh razlogov so zelo blizu srednje vrednosti  3, zazna
odklone, bodisi pozitivne (levo  bodisi negativne(desno 
porazdelitev). Vsem odgovorom je skupna visoka 
standardnega odklona: vrednosti med 1,474 in 1,664. Razloge za zunanje izvajanje 
storitev IKT razvrstim glede na 

tev): 

razlogov, ki vodijo podjetj storitev IKT so tako majhne, da  
na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da gre pri  za zunanje izvajanje 
storitev IKT za tehtanje vseh zgoraj omenjenih razlogov in ne le nekaterih Za podjetje so vsi 
enako pomembni.  

Linder (2004, 26 31) ugotavlja, da sta 
podhranjenost. Zgornja anketa ta rezultat le deloma potrjuje oz. ne moremo z gotovostjo 

 
je sicer 3,23, vendar s
odgovorov. Poleg tega podjetja niso izpostavila nobenega drugega razloga. P
vrednost tega odgovora se bistveno 
odgovorov. 

Podjetja  
me je, katere aktivnosti prenesejo oz. bi prenesli na zunanjega izvajalca storitev IKT. 
Rezultati po deskriptivni metodi so prikazani v Preglednici 18. 
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Preglednica 18: Rezultati analize aktivnosti, prenesene na zunanjega izvajalca storitev 

 N Mini Maxi  Standardna 
napaka 

Standardni 
odklon 

Finance 84 0 5 2,52 0,181 1,661 

Proizvodnja 84 0 5 1,75 0,155 1,422 

Trgovina 84 0 5 2,75 0,207 1,894 

Storitve 84 0 5 2,62 0,177 1,620 

 84 0 5 3,43 0,189 1,731 

Internetne storitve 84 0 5 2,99 0,190 1,739 

 84 0 5 2,87 0,188 1,727 

Marketing 84 0 5 2,99 0,184 1,690 

Arhiv 84 0 5 2,36 0,175 1,603 

Celovit informacijski sistem 84 0 5 2,73 0,186 1,703 

Varnostni sistemi   84 0 5 3,15 0,176 1,617 

 

V raziskavi smo i aktivnosti in ugotovili
 podporne, storitvene aktivnosti. Razvidno je, da so rezultati podobni in primerljivi z 

mednarodnimi raziskavami, kjer prevladuje zunanje izvajanje storitev, proizvodne aktivnosti 
pa so na zadnjem mestu, kar je povsem normalno, saj se, kot ugotavljajo mnogi avtorji, 

nanje izvajanje. Lahko bi dejali, da se 
a

storitve, ostale v anketo zajete storitve, pa niso dobile pozitivnega vrednotenja oz. se 
anketiranci niso strinjali, da so primerne za prenos na zunanjega izvajalca storitev. 
Ocenjujem, da se bo trend nekaterih aktivnosti, npr. arhiviranja, obrnil v nasprotno smer, saj 
se vse bolj uveljavlja 
vidika ostalih sredstev) v obliki zunanjega izvajanja, saj izvajalec porazdeli sredstva med vse 
svoje stranke; razpolaga s poseb  

S prenosom aktivnosti na zunanjega izvajalca storitev IKT podjetja pridobiti dostop do 
znan
poenostavitev delovnih procesov. Rezultati so prikazani v Preglednici 19. 
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Preglednica 19: Rezultati deskriptivne analize ugodnosti, k i j ih podjet je pridobi, ko 
prenese svoje aktivnosti na zunanjega izvajalca storitev I K T 

 N Mini Maxi  Standardna 
napaka 

Standardni 
odklon 

 84 0 5 3,00 0,173 1,583 

 84 0 5 3,25 0,181 1,656 

Pridobitev visoko kakovostnih 
storitev  

84 0 5 3,23 0,183 1,674 

Usmeritev notranjih oddelkov na 
 

84 0 5 3,27 0,189 1,731 

dejavnosti  
84 0 5 3,19 0,185 1,697 

Pridobitev dostopa do novih idej  84 0 5 3,42 0,179 1,637 

Pridobitev dostopa do novih znanj  84 0 5 3,57 0,179 1,645 

Pridobitev e prednosti 84 0 5 3,15 0,181 1,661 

 

strinjanje oz. nestrinjanje podjetji z izbranimi razlogi. 
P vrednostjo, kar pomeni da so odgovori porazdeljeni 

, prikazuje 
, da bi z gotovostjo trdili, da vsi ponujeni 

razlogi za podjetje predstavljajo pridobitev. smo sicer pridobili 
 

Izvajalci storitev zunanjega izvajanja storitev so sicer mnenja, da je znanje, ki ga posedujejo, 
pomembna pridobitev za njihove stranke, in da je le-
zunanje izvajanje storitev IKT.  

Lee in ostali (2007, 317 342
edstva in priti do 

 Te ugotovitve je potrdila raziskava v ZDA, ki je pokazala, da je 
podjeti  od petih let. 

Corbett v svojem prispevku (2002b) navaja, da imata fleksibilnost in hitrost za omenjena 
en pomen. 

S  smo ugotavljali razloge za zunanje izvajanje storitev IKT in 
rezultate podali v Preglednici 20 in 21. 
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Preglednica 20: Rezultati faktorske analize razlogov za srednje velika podjet ja 

 Skupaj  Skupaj  

Dostop do novih tehnologij  3,633 51,91 51,91 

Ekspertna znanja  2,325 33,22 85,13 

 0,690 9,85 94,98 

 0,192 2,74 97,72 

Storitve podpirajo poslovni proces  0,121 1,73 99,45 

Pregled napak in slabosti  0,034 0,48 99,93 

Drugo 0,005 0,07 100,00 

 

Preglednica 21: Rezultati faktorske analize razlogov za mala podjet ja 

 Skupaj  Skupaj  

Dostop do novih tehnologij  4,225 60,36 60,36 

Ekspertna znanja  1,237 17,68 78,04 

 0,860 12,29 90,32 

 0,353 5,08 95,36 

Storitve podpirajo poslovni proces  0,178 2,54 97,89 

Pregled napak in slabosti  0,114 1,63 99,52 

Drugo 0,033 0,48 100,00 

 

Rezultati faktorske analize razlogov, zunanje izvajanje 
storitev IKT, , da je pri malih podjetjih pre  do novih tehnologij  
(60,36 %). Iz podane analize lahko 

razlogi so zanemarljivi. Podoben rezultat zasledimo tudi pri srednje velikih podjetjih, kjer 
51,90 %, medtem ko je dostopa do 

ekspertnih znanj  33,22 %. Iz dobljenega 
in  ostali razlogi ne vplivajo oz. 

bistveno ne itev IKT. 

S t-testom presojam, ali lahko potrdimo tezo, pridobljeno s faktorsko analizo, glede razlogov 
Rezultati so prikazani v Preglednici 22. 
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Preglednica 22: Rezultati t-testa presoj za mala in srednje velika podjet ja 

 Zaposlenih N  Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

Dostop do novih tehnologij  od 10 do 49  24 3,42 1,613 0,329 
od 50 do 249  21 3,62 1,203 0,263 

Ekspertna znanja od 10 do 49  24 3,42 1,640 0,335 
od 50 do 249  21 3,95 1,203 0,263 

Pridobitev dostopa do novih 
idej  

od 10 do 49  24 3,50 1,745 0,356 
od 50 do 249  21 3,67 1,197 0,261 

Pridobitev dostopa do novih 
znanj 

od 10 do 49  24 3,79 1,668 0,340 
od 50 do 249  21 3,57 1,248 0,272 

Pridobitev e 
prednosti 

od 10 do 49  24 3,29 1,628 0,332 
od 50 do 249  21 3,19 1,470 0,321 

 

 

Levenov test 
enakosti 
varianc 

t-  

F Stat. 
 t df Stat. 

(2 stran.) 
razli. 
povp. 

Stan. 
napa. 

95 % interval 
zaupanja 
razlike 

Dostop do novih 
tehnologij  

1,673 0,203 -0,333 39 0,741 -0,162 0,487 -1,146 0,822 
  -0,335 36,96 0,739 -0,162 0,483 -1,141 0,817 

Ekspertna znanja 2,636 0,112 -0,967 40 0,339 -0,477 0,494 -1,475 0,520 
  -0,979 39,02 0,334 -0,477 0,488 -1,463 0,509 

Pridobitev dostopa 
do novih idej  

1,420 0,241 -0,014 39 0,989 -0,007 0,523 -1,064 1,050 
  -0,014 38,18 0,989 -0,007 0,520 -1,060 1,046 

Pridobitev dostopa 
do novih znanj 

1,329 0,256 0,261 39 0,795 -0,133 0,510 -0,898 1,165 
  0,263 37,88 0,794 -0,133 0,507 -0,893 1,160 

Pridobitev 

prednosti 

0,239 0,628 0,330 37 0,743 -0,159 0,480 -0,814 1,132 

  0,335 37,00 0,740 -0,159 0,475 -0,803 1,120 

 

Preglednica 22 prikazuje rezultate enostranskega t-testa, s katerim smo preverili, ali obstajajo 
razlike pri presoji za izbiro zunanjega izvajanje storitev IKT na anketiranih podjetjih pri 
stopnji tveganja   =  0,05. Iz dobljenih rezultatov ne moremo sklepati, da so presoje za mala 

e od presoj za srednje velika podjetja. Vse primerjane presoje imajo vrednost 
   =   0,05. 

razlika med malimi in srednje velikimi podjetji pri presoji ekspertnih znanj, kjer ugotavljamo, 
an , vendar 
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Preglednica 23: Rezultati t-testa presoj za mala in velika podjet ja 

 Zaposlenih N  Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

Dostop do novih tehnologij  od 10 do 49  24 3,42 1,613 0,329 
od 250 10 2,10 1,912 0,605 

Ekspertna znanja od 10 do 49  24 3,42 1,640 0,335 
od 250 10 2,60 2,271 0,718 

Pridobitev dostopa do 
novih idej  

od 10 do 49  24 3,50 1,745 0,356 
od 250 10 2,40 2,271 0,718 

Pridobitev dostopa do 
novih znanj 

od 10 do 49  24 3,79 1,668 0,340 
od 250 10 2,60 2,319 0,733 

prednosti 
od 10 do 49  24 3,29 1,628 0,332 
od 250 10 2,10 2,079 0,657 

 

 

Levenov test 
enakosti 
varianc 

t-  

F Stat. 
 t df 

Stat. 

stran.) 

Razli. 
povp. 

Stan. 
napa. 

95 % interval 
zaupanja 
razlike 

Dostop do novih 
tehnologij  

1,737 0,197 2,055 32 0,048 1,317 0,641 0,012 2,622 
  1,913 14,625 0,076 1,317 0,688 0,154 2,787 

Ekspertna znanja 5,630 0,024 1,180 32 0,247 ,817 0,692 0,593 2,227 
  1,031 13,094 0,321 ,817 0,792 0,894 2,527 

Pridobitev dostopa 
do novih idej  

2,722 0,109 1,532 32 0,135 1,100 0,718 0,362 2,562 
  1,372 13,649 0,192 1,100 0,801 0,623 2,823 

Pridobitev dostopa 
do novih znanj 

4,980 0,033 1,690 32 0,101 1,192 0,705 0,245 2,628 
  1,474 13,059 0,164 1,192 0,808 0,554 2,937 

Pridobitev 

prednosti 

1,371 0,250 1,792 32 0,083 1,192 0,665 0,163 2,546 

  1,618 13,833 0,128 1,192 0,737 0,390 2,773 

 

Preglednica 23 prikazuje rezultate enostranskega t-testa, s katerim smo preverili, ali obstajajo 
razlike pri presoji o izbiri zunanjega izvajanja storitev IKT med malimi in velikimi podjetji. 
Na podlagi rezultatov lahko ugotovimo, da obstaja razlika pri presoji o ekspertnih znanjih in 
pri pridobitvi dostopa do novih znanj. S
pomeni, da lahko potrdimo 

 
pomeni, da velika podjetja ne uporabljajo bistveno  
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Preglednica 24: Rezultati t-testa presoj za srednje velika in velika podjet ja 

 Zaposlenih N  Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

Dostop do novih tehnologij  od 50 do 249  21 3,62 1,203 0,263 
od 250 10 2,10 1,912 0,605 

Ekspertna znanja od 50 do 249 21 3,95 1,203 0,263 
od 250 10 2,60 2,271 0,718 

Pridobitev dostopa do novih 
idej  

od 50 do 249 21 3,67 1,197 0,261 
od 250 10 2,40 2,271 0,718 

Pridobitev dostopa do novih 
znanj 

od 50 do 249 21 3,57 1,248 0,272 
od 250 10 2,60 2,319 0,733 

prednosti 
od 50 do 249 21 3,19 1,470 0,321 
od 250 10 2,10 2,079 0,657 

 

 

Levenov test 
enakosti 
varianc 

t-test razlika  

F Stat. 
 t df 

Stat. 

stran.) 

Razli. 
povp. 

Stan. 
napa. 

95 % interval 
zaupanja 
razlike 

Dostop do novih 
tehnologij  

7,900 0,009 2,707 29 0,011 1,519 0,561 0,371 2,667 
  2,305 12,514 0,039 1,519 0,659 0,089 2,949 

Ekspertna znanja 17,135 0,000 2,184 29 0,037 1,352 0,619 0,086 2,619 
  1,769 11,475 0,103 1,352 0,765 -0,322 3,027 

Pridobitev dostopa 
do novih idej  

13,066 0,001 2,049 29 0,050 1,267 0,618 0,002 2,531 
  1,658 11,450 0,124 1,267 0,764 -0,407 2,940 

Pridobitev dostopa 
do novih znanj 

14,497 0,001 1,527 29 0,138 0,971 0,636 -0,330 2,273 
  1,242 11,554 0,239 0,971 0,782 -0,740 2,683 

Pridobitev 

prednosti 

2,568 0,120 1,686 29 0,102 1,090 0,647 -0,232 2,413 

  1,491 13,454 0,159 1,090 0,732 -0,485 2,665 

 

Preglednica 24 prikazuje rezultate enostranskega t-testa, s katerim smo preverili presojo o 
izbiri za zunanje izvajanje na anketiranih podjetjih pri stopnji tveganja    =   0,05 med 
srednjimi in velikimi podjetji. Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da so vse 

    =  0,05. Le pri 
presoji konkuren
med srednje velikimi in velikimi podjetji.  



 

70 

Iz dobljenih rezultatov sklepamo, da se MSP 
za zunanje izvajanje storitev IKT, medtem ko lahko potrdimo razliko tako med malimi kot 
srednje velikimi podjetji v primerjavi z velikimi. Razlike med malimi in srednje velikimi 
podjetji so ugotovljene tudi v strokovni literaturi, tako da zgornji rezultati niso nobeno 

  

, ki vsakemu podjetju 
predstavlja  in odseva tako njegovo potrebo po storitvah kot tudi dojemanje 
sodelovanja. Z deskriptivno analizo smo ugotavljali sodelovanje z zunanjim izvajalcem glede 

 

Preglednica 25: Rezultati analize tra janja sodelovanja z zunanjim izvajalcem 

 N Mini Maxi  Standardna 
napaka 

Standardni 
odklon 

sodelovanje 84 0 5 2,46 ,148 1,357 

 84 0 5 3,71 ,176 1,617 

 

Preglednica 26: storitev 

 Frekvenca  Skupni  

ne izvajajo IKT 11 13,1 13,1 
 10 11,9 25,0 

 12 14,3 39,3 
niti/niti 34 40,5 79,8 
d  14 16,7 96,4 

 3 3,6 100,0 

 

 storitev 

na (standardni odklon: 1,357). 
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Preglednica 27:  storitev I K T 

 Frekvenca   

ne izvajajo IKT 11 13,1 13,1 
 1 1,2 14,3 

niti/niti 8 9,5 23,8 
d  33 39,3 63,1 

 31 36,9 100,0 

 

 storitev IKT je 
porazdelitev odgovoro
podjetja o  
storitev IKT. Dobljene rezultate potrjujeta 

 

Preglednica 28: Rezultati t- e sodelovanja z zunanjim izvajalcem storitev 
I K T 

 Zaposlenih N  Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

 od 10 do 49  24 2,75 1,327 0,271 
od 50 do 249  29 3,83 1,560 0,290 

 od 10 do 49  24 1,40 1,506 0,476 
od 50 do 249  29 4,10 1,179 0,257 

 

 

Levenov test 
enakosti 
varianc 

t-  

F Stat. 
 t df 

Stat. 
z . (2 
stran.) 

Razl.p
ovp. 

Stan. 
napa. 

95 % interval 
zaupanja 
razlike 

 2,167 0,149 0,791 40 0,434 0,332 0,420 -0,516 1,180 

  0,797 39,73
2 

0,430 0,332 0,416 -0,509 1,173 

 1,684 0,202 -1,014 40 0,317 -0,518 0,511 -1,551 0,515 

  -1,023 39,71
5 

0,313 -0,518 0,507 -1,542 0,506 

 

Rezultati t-testa   = 0,05 ne 
 

sklepamo, da ni bistvenih razlik glede trajanja zunanjega izvajanja storitev IKT.  
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Podatki, pridobljeni z intervjuji pri izvajalcih zunanjega izvajanja, potrjujejo, da je sicer 
izvajanje storitev IKT  a partnerski 

.  

4.6 Analiza anketiranja izvajalcev zunanjega izvajanja storitev I K T 

Pri zbiranju podatkov smo uporabili metodo anketiranja in nestrukturiranega intervjuja, kar 
pomeni, da so se mi a porajala sproti. 

 izmenjavo informacij  odpirali smo e teme 
pogovora in postavljali prilagojena dodatna  
objektivno primerjavo med kandidati iz anketiranih podjetij. Kljub temu smo pridobili 
relevantne informacije, na temelju katerih lahko sklepamo na uporabo zunanjega izvajanja 
storitev IKT in odnos zunanjih izvajalcev do uporabnikov. 

Med ponudniki zunanjega izvajanja smo izvedeli tri nestrukturirane intervjuje. Pri izvajanju 
nisemo imeli , saj so se sogovorniki sprostili in prosto pripovedovali o stvareh, 
ki so se jim zdele pomembne in zanimive. Pogovorov nisemo snemali, 

smo jih zapisovali takoj ali po spominu, 
varovanja poslovnih skrivnosti smo podjetja in osebe poimenovali z r
do III. Intervjuvane osebe  

Podjetja, ki se ukvarjajo z zunanjim izvajanjem, so po podatkih SURS-a (2009) razdeljena na 
podjetja s strojno opremo (140), internet (1383),  (130), 
programsko opremo (672) ke storitve (57) in o in kriptografijo (79). 

V intervjujih so sodelovala mala in srednje velika podjetja s em v Sloveniji, ki   nudijo 
zunanje izvajanje storitev IKT ali pa so prejemniki. Izbor podjetji smo naredili na podlagi 

ni igralci Nekatera 
delujejo tudi izven meja Slovenije. 
- Podjetje I  

in izvedbe spletnih in je 
vodilni ponud v regiji. Zaposluje 22 sodelavcev, ki oma 
delajo  komerciale; njihova glavna dejavnost je iskanje novih strank. 

- Podjetje II se ukvarja z izvajanjem informacijskih storitev.  Svojim strankam in 
partnerjem nudijo zunanje izvajanje informacijske podpore, integracijo informacijskih 

n izvedbo projektov. Poleg zunanjega izvajanja imajo v svojem portfelju 
tudi prodajo strojne in programske opreme, ki je dopolnitev njihove osnovne dejavnosti. 
Podjetje je na slovenskem trgu relativno novo. Zaposluje 12 sodelavcev. 

- Podjetje III 

http://www.najdi.si/nk/gettopic.jsp?topic=4cb%2F4cc%2F000%2Fa9a%2Fa9e
http://www.najdi.si/nk/gettopic.jsp?topic=4cb%2F4cc%2F000%2Fa9a%2Faa6
http://www.najdi.si/nk/gettopic.jsp?topic=4cb%2F4cc%2F000%2Fa9a%2Fe57
http://www.najdi.si/nk/gettopic.jsp?topic=4cb%2F4cc%2F000%2Fa9a%2Fad4
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Vloga zunanjega izvajanja dejavnosti se je v svetu v zadnjih treh 
 in uporabe 

sodobnih tehnologij preko zunanjih izvajalcev storitev IKT. Nestrukturirani intervjuji so 
pokazali zunanjega izvajanja in da 
tovrstno obliko sodelovanja pri svojem delu s pridom uporabljajo. To predvsem velja za 
majhna in srednje velika podjetja. Zunanje izvajanje lahko ob hitri in racionalni izvedbi 

ar je pogosto eden od k
vseeno potrebna previdnost. Veliko podjeti

sodelovanja, slabo voljo in na koncu do prekinitve sodelovanja

zunanjemu izvajalcu najprej prepustijo projekti, ki jih podjetje razmeroma dobro 
obvladuje

, oprema,  
ipd.  

Pri zunanjem izvajanju seveda ne smemo zanemariti tveganj. Pri  mnogo podjetjih se je 

zanje tveganja je varnost, kjer je potrebna 
ki so 

podjetjem 
 

 

smo izvedeli pogovore med novembrom 2010 in januarjem 
2012. Pogovori so trajali  od 45 do 120 minut. so bila le okvirna vsebinska 

smo jih postavljali kandidatom,  pa so kandidati 
dgovore predstavljamo v 

nadaljevanju. 
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1. : Kaj za vas pomeni zunanje izvajanje storitev IKT? 

Podjetje I: Za podjetje, v katerem skoraj polovica zaposlenih predstavlja IT-oddelek, je 
zunanje izvajanje storitev IKT zgolj dodatna komplikacija pri opravljanju poslovanja. V 

izvajanje storitev IKT  prilagoditi podjetju ali pa se 
mora podjetje pr

 

Podjetje II: Zunanje izvajanje pomeni delni ali popoln prenos dela informacijskih storitev v 
podjetju na zunanjega izvajalca. Pri tem se pogodbeni odnos praviloma uredi s pogodbo o 

. Pogodba 

 

Podjetje III: Zunanje izvajanje storitev IKT pomeni, da za del IKT operacij (ali v celoti) 

e in razvoj na oddanem delu procesa oz. procesov ni potrebno, izvajana operacija 
je neprestano na voljo. Podjetju, ki najema zunanje izvajanje, se ni potrebno ukvarjati z 
delovanjem oddanih procesov, saj je to naloga izvajalca storitev zunanjega izvajanja.  

2.   storitev 
IKT? 

Podjetje I s 
svojo trebujejo posebnih kadrov 
za to  

je drago in za podjetje 
nekoristno. 

Podjetje II: Z zunanjim izvajanjem storitev IKT podjetje pridobi predvsem preglednost IKT 
, 

zaposlenih v podjetju in 

lahko notranji IKT oddelek. 

Podjetje III: Podjetje z zunanjim izvajanjem pridobi predvsem str
 storitev IKT, ni potrebno zaposlovati ljudi za potrebe upravljanja 

, potrebna za 
delovanje oddanih storitev IKT. Mnogokrat pozabimo na zelo pomemben element, sledenje 
razvoju, ki ga podjetje pridobi, 
zunanje izvajanje storitev IKT , 
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Podjetje si z oddajo 
svojo energijo in sredstva nameni le svoji, osnovni dejavnosti.  

3. 
zaposlenih najbolj cenite oz. so za vas najbolj dragocene? 

Podjetje I
 

elovne pogoje. V praksi za dobre 
anega dela. 

dobre kadre. Najbolj cenjene lastnosti so lojalnost podjetju in 
porazdelitev zaposlenih 

a, ki kader 
, je bolj pomembna 

komunikativnost, medtem ko je za programerje in r
doslednost. 

Podjetje II: Zaradi majhnosti podjetja kadrovska politika ni posebej izoblikovana. 

pridobivanja poznane osebe, ki smo jo predhodno spoznali, tako da poznamo njene 
kompetence.  

do strank in sodelavcev. 

Podjetje III  
- 

in  
- delajo 

leto ali dve. 

Skrb za kadre obsega tri glavne kriterije: 
- Skrbijo za osebnostno rast in skupaj z zaposlenimi gradijo njihovo karierno pot. To 

predvsem  jim nudijo dela tako v regiji kakor tudi na 
projektih v tujini. Do sedaj so delovali 

vezana samo na Slovenijo ali regijo. 
- 

pridobi  
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-  i. letnih 

, tako da je del 

 

4.  
 

Podjetje I: Nove kliente pridobivam

 
nastanka podjetja trudimo biti korak pred ostalimi v konkretni panogi. 

Podjetje II

odnos, jim trenutna  
 

Podjetje III
ocenjujejo, 

 
-ti trajajo nekje med 6 meseci in 3 leti, kar je glede na 

kompleksnost i  

5. 
Kako kvalitetna so? 

Podjetje I

. Pri tem se j
reference izvajalca, ceno in pa nenazadnje potrebujej  

Podjetje II: Obstajajo modeli priprave pogodbenih odnosov, ki obojestransko 
zadovoljstvo ri vseh ostalih storitev: kompetence, 
reference, cena 

 

Podjetje III
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v 
(izvajal

  

6. storitev IKT? Je po 
a 

izvajanja teh funkcij v podjetju? 

Podjetje I storitev 
spremljajo zunanje izvajanje storitev 

 
izvajanje storitev 
podjetje poglavj
(npr. trgovina, proizvodnja  storitev 

op
poslovanja ter opravljanja delovnih nalog, lahko zunanje izvajanje storitev IKT  predstavlja 
samo veliko oviro, kar se tako na kratki kot na do v in s padcem 

 

Podjetje II
ni glavni cilj zunanjega izvajanja (razen morda v primeru zelo majhnega obsega poslovanja). 
Pri srednjih in velikih podjetjih 

 storitev IKT. 

Podjetje III
zunanjega izvajanja storitev IKT. Bodisi se njihovo dosedanje delovno mesto ukine in jih je 
potrebno preseliti na drugo delovno mesto znotraj podjetja bodisi jih je potrebno odpustiti, kar 

ja storitev IKT, ki 
 

7.  storitev IKT? 

Podjetje I: Ideja zunanjega izvajanja IKT storitev 

izvajanje storitev IKT  povezali tudi z mnogo pomisleki glede tveganj, kot so varnost 
podatkov, komunikacijske prepreke, motenje delovnega procesa  
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izvajanje storitev IKT, 
zato velikokrat zunanji ponudnik iz tujine preprosto ni primeren. 

Podjetje III: Vpeljavo zunanjega izvajanja storitev IKT podjetja mnogokrat izkoristijo za 
ureditev internih procesov. To je morda celo edin

Zavedati se moramo tudi nevarnosti, ki jih oddaja storitve IKT 
Nevarnost predstavlja predvsem dosledno sledenje razvoju, ki je mnogokrat diktiran s strani 
izvajalca, kar - , kot so:  
- , kot je to potrebno,  
- posodabljanje ostali povezanih sistemov, ki sicer niso v zunanjem izvajanju, vendar so 

 
- pretirana odvisnost od zunanjega izvajalca. 

8. 
e partnersko 

sodelovanje)? 

Podjetje I se 

ne morejo ekskluzivno posvetiti vsakemu 

-ta  sodeluje pod prisilo oz. po 
 

Podjetje II

sodelovanja, ki je najverjetneje cilj vsakega p
 

Podjetje III: Vedno se trudijo in po lastnih trditvah tudi vzpostavijo partnerski odnos. Kultura 
ka oprema razvija v skladu s potrebami njihovih 

odjemalcev. Vsi odjemalci in uporabniki programske opreme prispevajo k razvoju produkta. 
Ves razvoj vseh strank je na voljo vsem uporabnikom njihove programske opreme. Na ta 

 
programske opreme. 
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9.  

Podjetje I
celoti komunicir

d da bi   bolje izkoristili a a sredstva, ter z 
 

Podjetje II: Poleg poznavanja  i je predmet zunanjega izvajanja, 
pomeni partnerski odnos tudi sodelovanje izvajalca pri drugih procesih stranke. To pomeni 

 

zagotovljen tudi ponudnikov uspeh. 

Podjetje III: 
 programsko opremo 

njihovih strank. 

10. Ali se uporaba zunanjega izvajanja storitev IKT razlikuje glede na velikost 
podjetja? Kako? 

Podjetje I h lahko zunanje izvajanje storitev 
IKT pripomore v primerih, ko za te potrebe ne potrebujejo celega oddelka ali niti ni dovolj 
dela za enega posameznika za 
uporaba predvsem odvisna od tega, kak izvajanje storitev IKT 

 

Podjetje II: Da. Pri majhnih podjetjih to izvira iz obsega poslovanja, kjer je potreba po 
informacijskih storitvah tako majhna, da ne b

za popoln prenos IKT ali za -
IKT na zunanjega izvajalca, redkeje pa za popolno zunanje izvajanje. 

Podjetje III  uslugah zunanjega izvajanja 
storitev 

bile predmet zunanjega izvajanja storitev IKT.  
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11. Kako so podjetja, s katerimi sodelujete, 
 

Podjetje I
imerov sodelujejo s specializiranimi agencijami in ne s 

 

Podjetje II
pripravljena vlagati prekomernih sredstev (predvsem ne v primeru neposred
strojno in programsko opremo  , kar nujno ne 
potrebujejo. 

Podjetje III
 ponudnik stremi k maksimiziranju svojih 

 

12. Kaj menite o opremljenosti podjetji z IKT tehnologijo? Sledijo svetovnim 
trendom? 

Podjetje I
 Kdor jim ne sledi, ga ni. 

Pozna pa se, da globalno gledano svetovni trendi v Slovenijo pridejo z vsaj enoletno zamudo 
tehnologije mirno pripravijo 

in prilagodijo  novostim, da jih lahko kasneje ponudijo trgu. 

Podjetje II: Praviloma da, saj svetovni trendi ne pomenijo novosti, ki so zadnji krik mode. 
Slovenija se pri izrabi IKT bistveno 

razvita kot v Sloveniji. 

Podjetje III tehtnega razmisleka o smotrnosti take investicije 
in povratka  

13. 
izvajanja storitev  

Podjetje I k nam le prihaja in bo 
zagotovo tudi prej ali slej predstavljalo trend. Zlasti pomanjkanje slovenskih ponudnikov 
storitev v oblaku pa je 
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e. Ko je le-ta enkrat 

 

, 
lastnih podatkov in ov, ki so v stalni pripravljenosti. 

Podjetje II: Vsekakor bo poudarek z opreme prehajal na storitve. Oblaki bodo prinesli 
predvsem manj vezave sredstev podjetij v opr

njimi  ni ponujene storitve, ki je prilagojena potrebam 
podjetja. Tako 
informacijskih storitev znali vgraditi v svoje storitve. 

Podjetje III
intervjuju omenjenih prednosti in slabosti, prednost, da ponudnika sili v: 
- ter povratek investicije, 
- neprestano sledenje razvoju opreme in tekmecem in  
- neprestano prilagajanje 

relaciji, npr. 
programske opreme. 

14.  

Podjetje I

smotrno za oddajo v zunanje izvajanje O
 

la  

Podjetje II
 

Podjetje III
podjetje. Podjetja k ih operacij in procesov, od katerih je odvisno njihovo vsakodnevno 

 

15. V ka  

Podjetje I: Zunanje izvajanje odsvetujejo v primerih: 
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- 
tako kot sami sebi; 

- da se sploh spozna s posebnostmi 

IKT; 
- ko je potrebna zares tesna povezanost med podjetjem in izvajalcem storitev IKT in bi bila 

uvedba zunanjega ponudnika bolj ovira kot prednost in 
- 

 

Podjetje II: Ko je izbira ponudnika pogojena s trenutnim poslovodstvom podjetja, ko podjetje 
  

Podjetje III: Zunanje izvajanje se odsvetuje, kadar 
temeljne dejavnosti podjetja. Zunanje izvajanje pa odsvetujejo tudi v primerih, ko je na trgu le 

enega samega ponudnika, ko ponudnik ni ustrezen oz. ne ponuja ustrezne storitve, ter kadar 
dstavnika.  
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5 SK L EP 

5.1 Povzetek vsebine 

V magistrski nalogi smo i, vodilni v malih in srednje 
velikih podjetjih za presojanje o uvedbi zunanjega izvajanja storitev IKT in ali se zunanja 
dejavnost povezuje s posebno sodelovalno strategijo zunanjega izvajanja. Nekaj vrstic smo 
namenili primerjavi dobljenih koristi zunanjega izvajanja storitev IKT za MSP in velika 
podjetja, ter jih medsebojno primerjali. 

a, zato smo i 
bil tudi ugotoviti, 

 na slovenskem trgu, predvsem za MSP.  

Obravnavali smo  storitev IKT, katerega pomen v svetu in tudi 
, spreminjajo pa se tudi oblike in vsebina zunanjega izvajanja. V literaturi in 

tudi v praksi je zunanje izvajanje storitev -dimenzionalen pojav. Izhajali smo iz 

 smo izvajali v podjetjih, ki uporabljajo zunanje izvajanje storitev IKT in opravili 
nekaj nestrukturiranih intervjujev z izvajalci zunanjega izvajanja storitev IKT. 

V prvem delu so obravnavana 
 storitev IKT, sledi prepoznavanje podjetja 

s svojo naravo, poslanstvom, z s procesi povezovanja ter 
opredelitev podjetja glede na velikost. V tretjem delu so obravnavana 

 zunanjega izvajanja storitev IKT. Ugotovili smo, da avtorji uporabljajo 
; zunanje izvajanje predstavlja zgolj del vsebine, ki jo obravnavajo, 

nobena od teorij pa ne pojasni tega pojava v zadostni meri. 

so prikazani rezultati je treba poudariti, da je 
ela: v prvem so analizirani rezultati raziskave ankete v 

podjetjih, ki uporabljajo zunanje izvajanje storitev IKT, v drugem delu pa obravnavamo 
nestrukturirane intervjuje, opravljene v podjetjih, ki ponujajo zunanje izvajanje storitev IKT. 
V e em delu naloge smo preverili hipoteze, ki so bile oblikovane 
spoznanj. 

5.2  

smo potrdili oz. ovrgeli predpostavke, postavljene v 
 

 storitev IKT 
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V slovenskih malih in srednje velikih podjetjih smo ugotavljali, katere so aktivnosti in v 
 storitev IKT je malo 

, 
izvajanje storitev IKT. Znano je, da imajo mikro, mala in srednje velika podjetja pomanjkanje 

 Pomanjkanje ustreznih sodil o 
izbiri zunanjega izvajalca storitev IKT podjetja 

 mnogokrat niso 
ustrezna in  kakovost. Iz vzorca je razvidno, da podjetja 
(86,90 %)  uporabljajo zunanje izvajanje storitev 

, ampak z zunanjim izvajanjem storitev IKT tudi dobijo 
dostop do novih tehnologij in dodatnih ekspertnih znanj. 

smo i 
veljavnost hipotez: 
- H1: Management v pomembnem delu srednjih in malih podjetij ne odda  storitev IKT v 

zunanje izvajanje, ker nima primernih orodij za presojanje tveganj. 
- informacijskih storitev so 

tako v malih in srednjih, kot v velikih podjetjih. 
- H3: Zunanje izvajanje informacijskih storitev  za 

srednja in mala podjetja, tako za prejemnike, kot za zunanje izvajalce. 

H1 lahko delno pritrdimo  storitev IKT. Pri tem 
si pomagajo  lastnega modela za presojo o izbiri zunanjega izvajalca storitev IKT. 
Pri iskanju odgovora, ali imajo podjetja primerna orodja, smo i, ali 
naredijo lastno presojo, , ali najdejo internetna 
orodja za presojo o izbiri zunanjega izvajanja storitev IKT. Trditev, da sami izdelajo metodo 
presojanja o izbiri zunanjega izvajanja, ima srednjo vrednost M = 2,77, vrednost standardne 
napake pa je 1,631, kar pomeni,  . 
Iz rezultata lahko sklepamo, da nekatera podjetja izdelajo lastno metodo za presojo, vendar so 
med njimi tudi taka, ki je ne izdelajo. 

 izbire zunanjega 
izvajanje storitev IKT. 

Na trgu sicer obstajajo internetna orodja za presojo in izbiro zunanjega izvajalca storitev IKT, 
in presoje o izbiri so svetovalna 

podjetja oz. zunanji svetovalci. Slabost le-teh je, da svetovalci podjetja ne poznajo dovolj 
dobro in, da ne prevzamejo odgovornosti za rezultate. Ovira so tudi svetovalne pogodbe, ki 
marsikatero podjetje odvrnejo od te mo . Uporabniki, predvsem v malih in srednje 
velikih podjetjih, nimajo zadosti znanja in kvalifikacij oz. se ne spoznajo na zunanje izvajanje 
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(posebej v mikro in malih podjetjih) 
zunanjega izvajanja storitev IKT. 

Pritrdimo lahko H2, saj so rezultati raziskave potrdili, da imajo 
poglede glede zunanjega izvajanja storitev IKT kot velika podjetja. Primerjava anketnih 

pomembno razliko med MSP in velikimi podjetji pri kategorijah znanja, 
pridobivanja znanja in novih tehnologij ter  
pridobljenih rezultatov v preglednici 23 in 24 lahko sklepamo, da so velika podjetja bistveno 

 

storitev IKT e v 
mikro, malih in srednje velikih podjetjih od tistih  v velikih podjetjih. Z enostranskim t-testom 
smo preverjali presojo o izbiri za zunanje izvajanje na populaciji. Ugotavljamo, da MSP z 
zunanjim izvajanjem storitev IKT pridobijo pri dostopu do novih tehnologij, pri ekspertnih 
znanjih, pri pridobivanju novih idej in novih znanj, in pri pridobivanju konku
prednosti. 

Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da so koristi, ki jih podjetje pridobi z zunanjem 
izvajanjem  storitev IKT, odvisne od velikosti podjetja. Pritrdimo lahko, da je povezovanje z 

 za MSP, saj tako pridobijo znanja, nove 
tako 

pomembnih; v primerjavi z MSP je 
pomeni nestrinjanje z navedenimi trditvami. 

, kot je podjetje, bolj je izpostavljeno in odvisno od zunanjih izvajalcev. Srednje velika 
, ki se poklicno 

ukvarjajo z IKT. Ponudniki zunanjega izvajanja storitev IKT morajo biti na visokem 

ki storitve opravlja manj kakovostno in manj 
 

Le delno lahko pritrdimo H3
Sodelovanje z izvajalcem zunanjih 

deskriptivno analizo smo ugotavljali sodelovanje z zunanjim izvajalcem storitev IKT glede na 
 ni 

, na kar lahko sklepamo iz rahlo desne porazdelitve odgovorov (M 
= 2,46). d jih je strinjalo 16,7 %,  s 

 % (34 ali 40,5 %) jih je odgovorilo 
.  

stranki. Porazdelitev odgovorov  (M = 3,71), 
j pritrjujejo tudi strokovnjaki s 
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. Pritrdilno je odgovorilo 64 podjetij: s trditvijo 
jih je strinjalo 39,3 %,   %. Rezultati t-testa 

(P o, da ni bistvenih razlik med malimi 
in srednje velikimi podjetji.  

partnerskega sodelovanja. se  
potrebno  storitev IKT, ampak se 

, ne glede na 
velikost izvajalca.  

storitev 
tistih procesov, ki niso klj
ponudniki storitev IKT nudijo prilagodljivo . Spremembe v poslovanju zahtevajo, da se 
obe podjetji, tako izvajalec, kot prejemnik zunanjega izvajanja storitev IKT usmerita navzven. 
Obojes k dobrobiti obeh poslovnih partnerjev.  

poslovnih procesov in sinergij podjetij (izvajalcev in prejemnikov) zunanjega izvajanja 
storitev , 

MSP
sodelovanje  

 N  
storitev IKT. Lahko  
uvedbi
izvajalca, nezadostna pogodbena urejenost odnosa, , izguba kontrole 
nad procesi, medkulturne razlike... 

smo podali in enj 
strokovnjakov, pridobljenih . N  se tako na prejemnike kot 
izvajalce zunanjega izvajanja storitev IKT in dajejo odgovore o vplivu na politiko podjetja v 
MSP: 
- Sodobna podjetja sodelujejo s podjetji s celega sveta, saj je k temu pripomogla 

globalizacija. Liberalizacija je prinesla napredek pri razvoju storitev IKT. 
- Izvajanje storitev 

, organizacijske spremembe podjetij, ki izvajajo 
storitev IKT. 

- Zunanje izvajanje storitev 
delovnih procesov, dostop do novih tehnologij in 
izvajanje storitev IKT tudi slabosti in pomanjkljivosti.  
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- Zunanje izvajanje storitev IKT je partnersko sodelovanje, kjer je medsebojna povezanost 
izrednega pomena. 

- 
izvajanja storitev IKT. V uporabo prihaja tako imenovani izbirni model storitev IKT, kjer 

a samega ponudnika, ampak iz nabora vzamemo, kar nam 
najbolj ustreza, kar  
organiziranost samega izvajanja storitev IKT. S takim, novim, 

ja storitev IKT. 

5.3 e storitev I K T 

 storitev IKT. 
a , ali naj se zunanje izvajanje storitev 

IKT izvaja celostno ali le delno, ali naj se izvajajo storitve ali tudi sredstva in ali naj se 

je  kat
317 342). Vsaka organizacija mora sama izbrati 

pogled res, da so tipizir
 

ne, tipske, oblike zunanjega izvajanja 

povsem prilegajo (Hollis, 2008 v Bevc, 2011). 

 potrebno se okolju vedno 
, ter intuicije. 

izda bodisi pozitivno bodisi 
izvajanje storitev IKT. Posledice so , 

zato je potrebno veliko previdnosti in skrbnosti . Za 
modela morajo biti jasno opredeljeni cilji in merila za izbor zunanjega izvajalca storitev IKT. 

smo iskali  o 
zunanjem izvajanju ali ne. Odgovori potrjujejo, da se  MSP  lastno presojo oz. 

 o , oz. o 
izbiri zunanjega izvajalca storitev IKT. , vendar so 
podjetja, ki izberejo zunanje svetovanje redka; nekatera pa izberejo internetna orodja za izbiro 
zunanjega izvajalca. Uporabniki, predvsem v MSP, nimajo zadosti znanja in kvalifikacij oz. 
se ne razumejo na zunanje izvajanje storitev IKT, posebej v mikro in malih podjetjih, in 

storitev IKT. Iz 
navedenega sklepamo, da v podjetjih ne poznajo primernih orodij za presojo zunanjega 
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izvajanja storitev IKT, tako da so managerji ij in svoji 
intuiciji, ter iznajdljivosti.  

Zato smo na osnovi znanih modelov in predlaganih 
 strani , pristopili k izgradnji enostavnega 

pilotskega modela za  u o oddaji storitev IKT v zunanje izvajanje in o izbiri 
zunanjega izvajalca storitev IKT. Oblika modela -evem 
modelu za ocenjevanje dobaviteljev, rezultatih lastnega raziskovalnega in poklicnega dela 
avtorja, ter avtorjevih vanja dobaviteljev

 n, kar pomeni, da za uporabo v 
 

modela. 
 izvajanja storitev IKT. Model 

je hkrati znanstveni prispevek za osmislitev in . Prispeval bo k 
razumevanju in bo v zaposlenim  o 

zunanjem izvajanju storitev IKT in izbiri primernega izvajalca zunanjega izvajanja. Hkrati 
sodimo uporabiti tudi, kot 

 

i zunanjega izvajanja storitev IKT je 
 in uporabniki tovrstnih 

izvajanje storitev IKT 
pomen. Poiskati oz. preigrati je potrebno vse kombinacije, ki bodo odgovorile na izid 

o zunanjem izvajanju.  razumemo kot izbiranje med alternativnimi 
 in dejavnostmi, med posledicami,  

Zato si je potrebno zastaviti  
- Kaj nam ponuja zunanji izvajalec storitev IKT? 
- ? 
- zunanjega izvajanja storitev IKT in 

kako?  
-  rezultatov? 
- Kako se bo  

storitev IKT? 

Podjetja se za zunanje izvajanje storitev opredelimo 
 

en poslovni proces in pregled napak, ter  slabosti. 
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vi in spoznanj drugih avtorjev, 
ocenjujemo , 
prikazanih v Preglednici 29. 

Preglednica 29: Razlogi za zunanje izvajanje. 

Razlogi za zunanje izvajanje storitev IKT DA  NE 

Interno izvajanje storitev je primerno.  X 
.  X 

.  X 
. X  

. X  
Imamo dostop do novih, inovativnih idej.  X 

.  X 
Imamo zagotovljeno preglednost in kontrolo nad procesi(om).  X 
Kadrovsko obvladujemo proces. 
Storitev lahko izvedemo hitreje kot zunanji ponudnik. 

 X 
X 

 

ustreza kriterijem za zunanje izvajanje
ne smemo oz. moramo v primeru
podjetju, , ali 

 

 storitev IKT brezpogojno zahteva partnerski odnos med 
 sih se sploh 

smo izvajalce 
zunanjega izvajanja storitev IKT razvrstili v tri skupine: zanesljive izvajalce, zaupanja vredne 
izvajalce in partnerje.  

Model za izbiro zunanjega izvajalca storitev IKT je prikazan v Preglednici 30. Kriteriji so 
i avtorjevih 
poslovni praksi, pri delu z dobavitelji. 
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Preglednica 30: Model za izbiro zunanjega izvajalca storitev I K T 

 
Maksimalna 

vrednost 
kriterija 

Dejanska 
vrednost 
kriterija 

dejanske vrednosti v 
maksimalni 
vrednosti) 

1.	  Pridobitev	  novih	  tehnologij	             

Pridobim	  nove	  tehnologije.	   5	   2   40  

Dobavitelj	  sam	  predlaga	  
.	   2	   1   50  

Transparenten	  postopek	  uvajanja	   3	   1   33  

	   10	   4	       

2.	  Pridobitev	  novih	  znanj	             

Pridobim	  nova	  znanja.	   5	   4   80  

Dobavitelj	  sam	  predlaga	  
.	   3	   1   33  

Transparenten	  postopek	  uvajanja	   2	   1   50  

	   10	   6       

	             

	   7	   5   71  

	   2	   2   100  

	   1	   1   100  

	   0	   0       

	   10	   8       

4.	  Kakovost	             

Garancijski	  rok	   4	   2   50  

Podpora	  uporabnikom	   3	   3   100  

Kakovost	  izvedbe	   3	   1   33  

	   10	   6       

Skupna	  ocena	  (v	  %)	   40	   24	   60  

Vir: Prirejeno po McKinsey, 2008. 

Ponudnika zunanjega izvajanja storitev IKT ocenimo na podlagi 4 glavnih kriterijev, ki 
 podkriterije. Vsota vseh podkriterijev 

kriterija. odel 
predvideva, da so vsi kriteriji enako pomembni, vendar v primeru, ko smatramo, da  ni tako, 
lahko p  vrednost posameznega kriterija. Temu moramo prilagoditi tudi 
vrednosti podkriterijev, ki jim . 

kriterijev  oz. izpostavimo 
  

zunanjemu izvajanju storitev IKT. Skupno oceno primernosti dobavitelja zunanjega izvajanja 
storitev IKT pridobimo s primerjavo kriterijev in 
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Dejanske vrednosti kriterijev Na podlagi dobljenega 
odstotnega rezultata, predlagamo, da kot zanesljivega izvajalca smatramo dobavitelja, ki je 

 in manj kot 70% alca 
 kot partnerja 

 

Smatramo, da je 90 % sicer visoko postavljena meja, vendar glede na to, da gre za partnerski 
odnos, kar pomeni, da izvajalcu zaupamo v taki meri, kot da bi  sami, 
so  

 storitev IKT dobro in 
temeljito pre ijo, analizirajo prednosti in slabosti, ter tveganja, ki jih lahko prinese zunanje 
izvajanje storitev IKT. 

izvajanje storitev IKT v primerjavi z lastnim izvajanje in tudi v 

, kot so koristi; zadovoljstvo mora biti obojestransko. Vsekakor pa podjetja 
ja, ki je prepogostokrat zamudno 

 

MSP , dragega razvoja storitev IKT in sledenja 
le-to vzame na eni strani ogromno 

 IKT. Na drugi strani se 
procesi IKT vse bolj standardizirajo, pojavljajo se nove 

 Sodimo, da je s smiselnimi prilagoditvami, zgornji model lahko uporaben 
 

5.4 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

V magistrski nalogi smo podali odgovore na zastavljene 
Morda nismo uspeli , saj se je nanjo odzvalo 
relativno 
veljave le, prenesli v prakso. Ugotavljamo, da je zunanje 
izvajanje zelo prisotno v slovenskem okolju in d , ne glede na 
velikost, tovrstno sodelovanje.  

, kot tudi z vidika uporabnikov zunanjega 

pridobitve novih znanj ter  tehnologij za podjetja. 
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 da  pri MSP, kot 
pri velikih podjetjih. 
za zunanje izvajanje in pridobivanje novih znanj. Vodstveni delavci so odgovorni za 

, na kar morajo biti pozorni. 

Predloga za nadaljnjo raziskav e omejitev. Prva 
omejitev je ta, da so  vsa podjetja, ne glede na velikost, ki nerada sodelujejo v 
tovrstnih anketah. Druga omejitev je, da je treba 
za uvedbo zunanjega izvajanja storitev IKT. Tretja omejitev je, da bi se 
raziskave morali omejiti na izbiro in dimenzije zunanjega izvajanja storitev IKT

podroben vpogled in s tem prispevalo k primernim smernicam za 
ga izvajanja storitev IKT. e

vseh velikostnih skupin podjetij. Dodatno pre
li primerjavo med 

procese. 

Vloga storitev 
globalizacije in drobitve verige ustvarjanja dodane ang. 

storitev 
i se bo moralo razmerje med vlaganjem v storitve IKT in zunanjim 

izvajanjem storitev IKT. Zlasti v zadnjih letih se ponudba zunanjih 
da pomaga podjetjem pri i prednosti in slovenskega gospodarstva kot celote. 

Potreba po oblikovanju ustreznih politik , da se spodbuja uvajanje storitev IKT, 
vzporedno delovanje poslovnega in neposlovnega sektorja ter istema. 

storitev vseh 
 

osnovi le-teh, s katerimi trenutno razpolagamo. 
Vedno je mo  

 

Menimo, da smo z magistrskim delom dosegli cilje, ki smo si jih zastavili v dispoziciji. 
Prispevek k razumevanju zunanjega izvajanja storitev IKT in politike malih in srednje velikih 
podjetij je dosegel namen. Odgovori bodo prispevali k mu razumevanje zunanjega 

smo prikazali z znanstvenega vidika, ki ga je 
smiselno pre , na ravni celotnega podjetja. Izdelan je bil pilotski 

izvajanje storitev IKT  in izbiro zunanjih izvajalcev storitev IKT. 
Zunanje izvajanje storitev IKT in politika podjetja se prepletata in prispevata 
inovativnosti in h , hkrati pa ne smemo 
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pozabiti, da 
velikih podjetjih. 
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PRI L O G E 
Priloga 1 Anket  

 

 

  





Priloga 

 

A N K E T NI  
 

 
 
Zunanje izvajanje dejavnosti IKT je posebna sodelovalna strategija podjetja, ki pomeni 
zunanje oskrbovanje, oddajanje del in je prenos poslovnih funkcij na zunanje ponudnike. 

o 

storitve, varnostne sisteme o o opremo 
komunikacijsko opremo ali izpis v papirni obliki itd. 
 

, bi pridobil dragocene podatke za svojo raziskavo v 
SREDNJIH IN MALIH PODJETIJ ZA 

ZUNANJE IZVAJANJE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT). 

 
 
http://fluidsurveys.si/surveys/miha-jerko/zunanje-izvajanje-ikt/ 
 

 
 
Miha Jerko 
 

http://fluidsurveys.si/surveys/miha-jerko/zunanje-izvajanje-ikt/
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1.  
 0 9 
 10 49 

 50 249 
  

2. Uporabljate zunanjim izvajanje IKT? 
 da  ne 

3. , zakaj NE? 
 Kulturna neusklajenost. 
 Izguba kontrole nad poslovanjem. 
 Nimamo zaupanja v zunanje izvajanje. 
 Ogrozimo si varnost poslovanja. 
 Ne pridobimo dodatnih znanj. 
 Slabo poznavanje stroke. 
 Odvisnost od zunanjega izvajalca. 
 Zaposliti moramo dodatne strokovnjake . 
 . 
 . 
 Preveliko tveganje za obstoj podjetja. 
 . 
 Odpor zaposlenih. 
 Drugo. 

4. Kdo izvaja naloge IKT v podjetju? 
 Vsak zaposlen sam s preprostimi programi. 
 . 
 Ekipa zaposlenih informatikov.  
 Oddelek za IKT. 
 Ne uporabljamo IKT. 
 Zunanji izvajalci za programsko opremo. 
 Zunanji izvajalci za strojno in komunikacijsko opremo. 
 Drugo. 

5.  
 Lastnik.  
 Direktor . 
 .  
 Vodja dejavnosti,.

podjetja. 

 . 
 Zunanji svetovalci. 
 Drugo. 
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6.  storitev  
 zelo nizka, 5  zelo visoka.) 

      
Organizacijski razlogi 1 2 3 4 5 
Razvojni razlogi 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
Kadrovski razlogi 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

Drugo 1 2 3 4 5 

7.  storitev IKT naredimo: (   zelo 
nizka, 5  zelo visoka.) 
      

 1 2 3 4 5 
Sistemsko analizo 1 2 3 4 5 
Pregledamo potrebno strojno opremo 1 2 3 4 5 
Pregledamo programsko opremo 1 2 3 4 5 
Izdelamo metodo presojanja o izbiri zunanjega izvajanja 1 2 3 4 5 

zunanje izvajanje 
1 2 3 4 5 

izvajanje 
1 2 3 4 5 

Drugo 1 2 3 4 5 

8. izvajanje storitev . (   zelo nizka, 
5  zelo visoka.) 
      

 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

Zagotovitev intelektualne lastnine 1 2 3 4 5 
informacij 1 2 3 4 5 

Standardi in posebni pogoji poslovanja 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

Lastno presojo izbiri za zunanje izvajanje 1 2 3 4 5 
Presojo zunanjega (svetovalnega) podjetja  1 2 3 4 5 

strojne in programske opreme 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

Specialne lastnosti izvajalca 1 2 3 4 5 
Zaupanje in varnost poslovanja 1 2 3 4 5 
Kulturna usklajenost 1 2 3 4 5 
Fleksibilnost 1 2 3 4 5 
Pripravljenost deliti znanje 1 2 3 4 5 
Dobro poznavanje stroke 1 2 3 4 5 
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9. Zunanje izvajanje bomo uporabili za:(1  ne, 2  nekaj, 3  delno, 4  da, v sodelovanju, 
5  da, v celoti) 
      
Finance  1 2 3 4 5 
Proizvodnjo  1 2 3 4 5 
Trgovino  1 2 3 4 5 
Storitve  1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
Internetne storitve  1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
Marketing  1 2 3 4 5 
Arhiv  1 2 3 4 5 
Celovit informacijski sistem 1 2 3 4 5 
Varnostni sistem   1 2 3 4 5 

10. , ko se od  storitev IKT?   
zelo nizka, 5  zelo visoka.) 
      

 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
Povezanost s ponudnikom zunanjega izvajanja 1 2 3 4 5 
Poenostavitev organizacijskih postopkov 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
izvajanja 1 2 3 4 5 

11. e storitev  
zelo nizka, 5  zelo visoka.) 
      
Prosta sredstva usmerim v razvoj novih izdelkov ali storitev 1 2 3 4 5 

izvajalec zunanjega 
izvajanja 

1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
, preusmerimo na druga 

delovna mesta 
1 2 3 4 5 

Za programske in strojne dele poskrbi izvajalec zunanjega 
izvajanja 

1 2 3 4 5 

Povezanost s ponudnikom zunanjega izvajanja 1 2 3 4 5 
Poenostavitev organizacijskih postopkov 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 



Priloga 

 

12. Ali s   zelo 
nizka, 5  zelo visoka.) 
      

 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

Pridobitev visokokakovostne storitve 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
Pridobimo dostop do novih idej 1 2 3 4 5 
Pridobimo dostop do novih znanj 1 2 3 4 5 

prednost 1 2 3 4 5 

13.   zelo 
nizka, 5  zelo visoka.) 
      
Optimizacijo in avtomatizacijo poslovnih procesov  1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
ilagodljivost spremembam okolja 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
evanje tveganja pri poslovanju 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 izvajanje le-teh preko 

spleta 
1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

Partnersko poslovno povezovanje in ponudbo partnerskih 
storitev 

1 2 3 4 5 

14. Zunanji izvajalec IKT zagotavlja 
ocena: 1  zelo nizka, 5  zelo visoka.) 
      

ucije in pridobitve dokumentov 1 2 3 4 5 
Preglednost poslovanja 1 2 3 4 5 
Koncentracija in dostopnost do intelektualnega kapitala 
podjetja 

1 2 3 4 5 

Centralizacija arhiva; dostopnost, varnost in nadzor 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

   1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

15.   zelo nizka, 5  zelo visoka.) 
      
Dostop do novih tehnologij 1 2 3 4 5 
Ekspertna znanja 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

Storitve podpirajo poslovni proces 1 2 3 4 5 
Pregled napak in slabosti 1 2 3 4 5 
Drugo 1 2 3 4 5 
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16.   zelo nizka, 5  zelo visoka.) 
      

. 1 2 3 4 5 
Usposabljanje in pridobivanje novih znanj zaposlenih se ne 
izvaja.. 

1 2 3 4 5 

Informacije za potrebno delovanje IKT. 1 2 3 4 5 

zaposlene. 
1 2 3 4 5 

Odvisnost od zunanjega izvajalca. 1 2 3 4 5 
Notranji odpor. 1 2 3 4 5 
Drugo. 1 2 3 4 5 

17.   zelo nizka, 5- zelo visoka.) 
      

. 1 2 3 4 5 
. 1 2 3 4 5 

Izguba kontrole nad posameznimi procesi. 1 2 3 4 5 
Da ne pridobimo znanja. 1 2 3 4 5 
Slaba pogodba. 1 2 3 4 5 

. 1 2 3 4 5 
Drugo. 1 2 3 4 5 

18. V katerem primeru bi prenehali z zunanjim izvajanjem oz. se ne 
 zelo nizka, 5- zelo visoka.) 

      
Ne bi dosegali prihrankov.  1 2 3 4 5 

. 1 2 3 4 5 
Drugim podjetjem ne zaupamo. 1 2 3 4 5 

. 1 2 3 4 5 
Postali bi odvisni od drugih. 1 2 3 4 5 
Postali bi nefleksibilni. 1 2 3 4 5 
Ovira je pravni sistem. 1 2 3 4 5 
Kultura podjetij se razlikuje. 1 2 3 4 5 
Drugo. 1 2 3 4 5 

 


