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POVZETEK  
Diplomsko delo obravnava vpliv informacijsko-komunikacijske tehnologije na 
urejenost in poslovanje organizacije. V teoretičnem delu so pojasnjeni vsi pojmi, 
povezani s to tematiko, ter vse spremembe v organizaciji in njeni organiziranosti, ki jih 
teorija opredeljuje kot posledico informatizacije. Teoretičen del vsebuje tudi povzetke 
nekaterih analiz in raziskav iz obravnavane tematike. V empiričnem delu pa je z 
obravnavo procesa informatizacije Javnega podjetja Snaga, d. o. o., teorija podprta s 
praktičnim primerom. Opisan je  celoten proces informatizacije (od ideje do realizacije 
in še trajajočih projektov) in tudi vse spremembe, ki so v podjetju nastale zaradi 
informatizacije, ter mnenje zaposlenih o teh.  

Ključne besede: informacijsko komunikacijska tehnologija, informatizacija, prenova 
poslovnih procesov, virtualna organizacija, človeški viri, Javno podjetje Snaga, d. o. o.  

SUMMARY 

The diploma thesis deals with the impact of information communication technology on 
the structure and operations of an organization. In the theoretical part, all terms in 
connection with treating topic are explained, as well as all changes in the organization 
and its structure, which are defined as a result of business informatization by theory. 
The theoretical part also contains summaries of some analysis and researches of the 
discussed topics. In the empirical part theoretical approaches are supported by practical 
examples on the example of Public company Snaga LLC. In it, complete process of 
informatization of the company (from idea to realization and ongoing projects) is 
described, as well as, any changes in the company due to informatization, and 
employees` opinion on arisen changes. 

Key words: information communication technology, informatization, business process 
reengineering, virtual organization, human resources, Public company Snaga LLC  

UDK: 658:004(043.2) 
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1 UVOD  

Napredek v razvoju informacijske tehnologije in komunikacij s povečanjem znanja 
je z uveljavljanjem kriterijev globalnega trga eden izmed najpomembnejših dejavnikov, 
ki oblikujejo sodobno družbo. Razvoj informacijske tehnologije in komunikacij, ki za 
enkrat še ne kaže znakov umirjanja, je pokazal tudi perspektivno smer v prihodnost, ki 
so jo imenovali najprej postindustrijska, kasneje storitvena, zanjo je danes splošno 
sprejeta oznaka informacijska družba. 

Diplomsko delo je sestavljeno iz uvodnega, teoretičnega, empiričnega in sklepnega 
dela. Podatki so zbrani z deskriptivno metodo znanstvenega raziskovanja. Po Uvodu 
sledi teoretičen del, v katerem so na osnovi prebrane literature in preučitve ostalih 
sekundarnih virov opredeljeni glavni pojmi, pomembni za razumevanje obravnavane 
tematike. Teoretičen del sestavlja pet poglavij. V vsakem je opredeljen in razložen en 
pojem, povezan z informacijsko komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju IKT), 
oziroma proces, na katerega ima IKT velik vpliv. V empiričnem delu pa je na realnem 
primeru Javnega podjetja Snaga, d. o. o., Ljubljana predstavljen proces informatizacije 
podjetja in vsi učinki tega procesa na urejenost in poslovanje te organizacije. Drugi 
sestavlja poglavje s tremi podpoglavji. Prvo podpoglavje je namenjeno predstavitvi 
podjetja in procesu informatizacije. Podatke za prvo in drugo podpoglavje sem zbral s 
polstrukturiranim odprtim intervjujem z gospodom Gregorjem Haucem, pomočnikom 
direktorja in vodjem sektorja za kakovost, organizacijo in informatiko v obravnavanem 
podjetju. V drugem podpoglavju so navedene spremembe v organizaciji, ki so posledica 
procesa informatizacije. Tretje podpoglavje pa vsebuje analizo ankete, izvedeno med 
zaposlenimi v Snagi, d. o. o. Anketo je izpolnilo 15 zaposlenih, to je 23,2 % vseh tistih 
zaposlenih, ki stalno uporabljajo informacijske rešitve podjetja za opravljanje svojega 
dela. Vzorec anketirancev je stratificiran. Rezultate ankete je deloma mogoče posplošiti 
na celotno organizacijo, saj so bila v vzorec anketirancev zajeta vsa delovna področja v 
podjetju, problem je le v velikosti vzorca, ker je v anketi sodelovalo le 3,5 % vseh 
zaposlenih. Diplomsko delo se zaključi s Sklepom.  

Predpostavka diplomske naloge je, da slovenska podjetja zelo slabo izkoriščajo 
možnosti, ki jim jih ponuja uporaba IKT, da imajo na tem področju še veliko možnosti 
za razvoj ter da vodilni v slovenskih podjetjih gledajo na IKT še vedno kot na strošek ne 
pa kot na dodatno vrednost. 

Cilj diplomske naloge je teoretično ugotoviti, kako vpliva IKT na poslovanje in 
organizacijo podjetja ter ali se napovedi iz teorije lahko prenesejo tudi v prakso. 
Obravnavan bo čim širši spekter sprememb: spremembe procesov, spremembe odnosov 
med zaposlenimi,  nove strukture organizacije, ki nastanejo zaradi uvajanja IKT, in  
končni rezultati informatizacije. Na primeru podjetja Snaga, d. o. o., bodo teoretična 
predvidevanja vplivov IKT-ja primerjana tudi z realnim primerom v praksi. 
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2 KAJ JE INFORMACIJSKA KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA 

Pri iskanju odgovora, kaj je informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), 
naletimo v literaturi na različne razlage. Zasledimo lahko pojavljanje dveh sorodnih 
pojmov, in sicer informacijska tehnologija (IT) ter IKT, ki se pogosto uporabljata kot 
sinonima, vendar pa obstajajo med njima določene razlike.  

Pojem informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) se je pojavil v zadnjem 
desetletju in je postal zelo pomemben sestavni element sodobne informacijske družbe, 
saj opredeljuje znanje, vedenje in dogajanje, povezano s sodobno računalniško tehniko, 
tehnološkim razvojem in različnimi vejami znanosti, ki se neposredno navezujejo na to. 
Tako je že dolgo znano, da je IKT eden ključnih dejavnikov pri uspešnosti podjetja in 
da organizacije prav v uvajanju IT iščejo konkurenčno prednost (Klinc in Dolenc 2007, 
12). Pinterič pravi, da je IKT tista tehnologija, ki temelji na združevanju predhodnih 
tehnologij za prenos informacij in omogoča komunikacijske procese (Pinterič in Grivec 
2007, 17). Po Svetetovem mnenju pa je IKT sposobnost, znanje, spretnost oz. tehnika, 
da predvsem z uporabo strojev in naprav, ki omogočajo informacijske dejavnosti, 
dosežemo želene rezultate. Med informacijske dejavnosti lahko štejemo znanje, 
obdelavo in prikaz podatkov. Svete izpostavlja kot dodatke k definiciji tudi 
pomembnost komunikacijskega elementa, ki (še posebej) v zadnjem času pridobiva na 
pomenu, saj se v IKT-ju daje čedalje večji poudarek prenosu podatkov (Svete 2005, 16). 

Za IKT je že dolgo znano, da so eden ključnih dejavnikov pri uspešnosti podjetja in 
da organizacije prav z uvajanjem IT iščejo konkurenčno prednost. Drugo letno poročilo 
2010 Evropske komisije pravi, da so IKT prispevale k rasti produktivnosti gospodarstva 
Evropske unije (EU) v obdobju 2000-2004 skoraj 50 %, softwarske in IT storitve pa so 
najhitreje rastoče področje (5,9 % v letu 2006-2007). Tudi v svetovnem merilu ni nič 
drugače. Ocenjujejo, da so informacijske tehnologije odgovorne kar za 2/3 rasti 
produktivnosti v ZDA v letih 1995-2002, na Kitajskem pa za 38 %. Prav tako 
ocenjujejo, da so IT odgovorne za 21 % kitajske rasti BDP (Klinc in Dolenc 2007, 12). 

2.1 Kaj je informacijska in kaj komunikacijska tehnologija 

Pojmovnik poslovne informatike opredeljuje IT kot celoto delovnih procesov, v 
katerih oblikujejo ljudje na podlagi podatkov organizacije in njenega okolja informacije 
za potrebe odločanja v zvezi s problemi organizacije ob uporabi ustreznih tehničnih 
sredstev (Kovačič et al. 2004, 2). Drugi dodajajo, da IT omogoča v podjetjih hitro in 
kakovostno obdelavo podatkov ter njihov hitri in kakovostni prenos na poljubno mesto. 
Pri tem IT opredeljujejo kot tehnologijo za obdelavo informacij oziroma za 
uresničevanje informacijskih sistemov (Gradišar, Jaklič in Turk 2007, 5). Po slovarski 
definiciji je IT znanost in tehnologija uporabe računalnikov in druge elektronske 
opreme za shranjevanje in pošiljanje informacij. Trček navaja v svoji knjigi še definicijo 
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ATIS Committeeja, ki pravi, da je IT veja tehnologije, ki je usmerjena v študijo in 
aplikacijo podatkov ter njihovo obdelavo. Sem spada avtomatsko zajemanje podatkov, 
hramba, manipulacija (tudi transformacija), management, prenos, nadzor, prikaz, 
zamenjava, menjava, oddajanje in sprejemanje podatkov (Trček 2006, 3). Bučar pa 
podaja precej splošno definicijo, in sicer, da izraz informacijske tehnologije 
uporabljamo za širok spekter konvergentnih tehnologij iz mikroelektronike, 
računalništva, telekomunikacij, v novejšem obdobju tudi iz opto-elektronike in umetne 
inteligence. S pojmom »informacijske tehnologije« lahko zajemamo vrsto novih 
proizvodov in storitev na navedenih področjih in tudi tehnologijo, ki je sposobna 
revolucionirati proizvodne in distribucijske procese v vseh drugih industrijskih panogah 
in storitvah (Bučar 2001, 132). Klinc in Dolenc poudarjata, da je IT prisotna povsod in 
ne le v napravah, kot so mobilni telefoni, sprejemniki GPS, ročni računalniki, 
predvajalniki MP3, digitalni fotoaparati, digitalno video kamere ipd. Informacijske 
tehnologije so prisotne tudi v vsakdanjih napravah, na katere sploh ne pomislimo: 
pralnih strojih, avtomobilih, bančnih avtomatih, parkirnih avtomatih, klimatskih 
napravah in tudi industrijskih napravah, kot so laserji in roboti. Razširjenost 
informacijske tehnologije nam pove podatek, da je bilo leta 2006 samo 30 % 
mikroprocesorjev, vgrajenih v računalnike, 70 % pa v druge naprave, kot so avtomobili, 
letala, HDTV … (Klinc in Dolenc 2007, 13-14). 

Pojem IT je sestavljen iz treh podskupin, in sicer: strojna in programska oprema ter 
storitve. Nekateri avtorji uvrščajo v to delitev še podskupino IKT, vendar sem se 
odločil, da je zaradi vedno večje pomembnosti komunikacijske tehnologije ne uvrstim v 
IT podskupino. V strojno opremo uvrščamo fizične dele informacijskih pripomočkov 
(npr.: ohišje televizije, radia, računalnika, osnovno ploščo, disk, modem, disketnik, 
tipkovnico, modem, tiskalnik, delovne postaje …). V programsko opremo uvrščamo vse 
programe, ki se izvajajo znotraj fizičnega dela informacijskih pripomočkov in 
opravljajo tri glavne funkcije: nadzirajo delovanje strojne opreme, izvajajo računalniške 
operacije in programe za uporabnika ter omogočajo razvoj nove programske opreme. 
Med storitve pa uvrščamo vse storitve, povezane z IT (profesionalne storitve, navezane 
na uvajanje in prilagajanje IT opreme, obdelava podatkov, transakcija storitev, 
vzdrževanje strojne opreme …) (Bučar 2001, 133). 

Mnogo avtorjev obravnava komunikacijsko tehnologijo kot del IT. Nedvomno je, 
da sta ti dve tehnologiji zelo tesno povezani ter se v nekaterih pogledih med seboj 
prepletata in največkrat dajeta maksimalne pozitivne rezultate le ob sočasni premišljeni 
uporabi obeh. Vendar pa sem se odločil, da zaradi nekaterih pomembnih lastnosti in 
značilnosti komunikacijske tehnologije ter pričakovanj, da bo bodoči razvoj 
komunikacijske tehnologije podobno ali celo še bolj vplival na poslovne sisteme in na 
razvoj računalniške opreme, to opišem ločeno od IT. 
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Slovarska definicija komunikacijske tehnologije pravi, da je to elektronski sistem, 
ki se uporablja za komunikacijo med posamezniki ali skupinami, ki niso prisotni na isti 
lokaciji. V komunikacijsko tehnologijo uvrščamo sisteme: telefon, telefaks, teleks, 
radio, televizija in video, tudi novejše računalniško podprte sisteme, elektronsko 
izmenjavo podatkov ter elektronsko pošto (Qfinance 2010). 

Komunikacijska tehnologija omogoča zaposlenim v organizacijah, ki so sestavljene 
iz dveh ali več poslovnih enot in ki niso na istih lokacijah, enak dostop do podatkov in 
procesne moči računalnikov, neodvisno od tega, v kateri organizacijski enoti se 
nahajajo. Pogosto pa poskrbi tudi za to, da pretvarja podatke v obliko, primerno za 
prenos, ter nadzoruje in krmili promet s podatki. Poleg tega pa se lahko posamezne 
organizacije elektronsko povezujejo tudi z drugimi organizacijami v medorganizacijske 
sisteme. 

Komunikacijska tehnologija se izredno hitro razvija. Najpomembnejši razlogi za to 
so (Gradišar 2003, 452): 

− tehnologija komunikacij postaja vedno boljša in cenovno dostopnejša; 
− veliko podjetij je geografsko razpršenih in potrebujejo hiter ter zanesljiv prenos 

velikih količin podatkov; 
− mnogo podjetij uporablja orodja za podporo delovnim skupinam, katerih člani 

so krajevno ločeni; 
− večje potrebe po komunikacijah med organizacijo in okoljem zaradi: 

− nastajajočih medorganizacijskih sistemov; 
− splošnih trendov globalizacije trga; 
− številnih komercialnih baz podatkov. 

2.2 Vlaganja v IKT 

Glede vlaganja v IKT si avtorji niso bili vedno enotni. Vse od 90. let prejšnjega 
stoletja se tako akademiki in strokovnjaki ukvarjajo s tezo o t. i. paradoksu 
produktivnosti, ki trdi, da se naložbe v IKT ne poznajo na povečanju produktivnosti. 
Prvič je bil deležen večje pozornosti s provokativno študijo ekonomista Stevena 
Roacha, objavljeno 22. aprila 1987, s katero je razlagal, zakaj se je merjenja hitrost rasti 
produktivnosti po letu 1973 skoraj ustavila. Roach je ugotovil, da je, čeprav se je število 
računalnikov na delavca v 70-ih in 80-ih letih neizmerno povečalo, merjena 
produktivnost stagnirala. Zato je sklenil, da velikansko vlaganje v računalnike in 
večanje računalniške infrastrukture nima posebnega vpliva na ekonomske kazalce, še 
posebej ne v storitvenem sektorju. V tem času je ekonomist Robert Solow izrekel 
znamenit stavek: »Računalniško dobo lahko vidimo povsod, samo v statistiki 
produktivnosti ne.« Avtorja Atkinson in McKay (2007) ugotavljata, da je resnica 
verjetno drugačna. Razlog, da informacijskih tehnologij niso našli v statistiki 
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produktivnosti, je ta, da IT še ni bil dovolj zrel, da bi premaknili milijardno industrijo in 
gospodarstvo. Kot se je izkazalo kasneje, ima IT pomembno vlogo pri povečani 
produktivnosti predvsem v panogah, ki v IT največ  investirajo. V ZDA se je tako med 
letoma 1970 in 1990 produktivnost v sektorjih, ki so precej vlagali v računalnike, večala 
za 1,1 % na leto, medtem ko se je v sektorjih, ki so v računalnike vlagali manj, večala 
samo za 0,35 % na leto. 

Atkinson in McKay (2007) sta našla vsaj tri razloge, zakaj ima vlaganje v IT večji 
vpliv na produktivnost kakor vlaganje v kak drug kapital (Klinc in Dolenc 2007, 12–
13): 

− z uporabo IT lahko z majhnimi spremembami dosežemo večjo produktivnost;  
− IT ne samo da lahko avtomatizira obstoječe procese, temveč omogoča 

spremembo ustaljenih načinov delovanja. (vpeljava sprejemnikov GPS je 
povsem spremenila način dostave paketov); 

− IT ima zanimivo lastnost, da ima IT izdelek ali storitev večjo vrednost, čim več 
ljudi ta ali podoben izdelek ali storitev uporablja (angl. »network 
externalities«). To pomeni, da čim več izdelkov proda podjetje, tem večjo 
vrednost imajo ti izdelki. Primer bi lahko bil mobilni telefon: ko posameznik 
kupi mobilni telefon, naredi vse telefone, ki so jih kupili drugi prej, bolj 
uporabne. 

Zanimiv je tudi pogled na statistiko vlaganj posameznih držav v informacijske in 
komunikacijske tehnologije. Številke potrjujejo, da države z manjšim BDP vlagajo 
manj, države z večjim BDP pa sorazmerno več. Vendar povezava ni linearna in je celo 
neugodnejša za manj razvite. V ekonomski teoriji in praksi to praviloma pomeni, da se 
razvite države absolutno razvijajo hitreje od manj razvitih, saj so njihova vlaganja v eno 
razvojno najbolj ključnih tehnologij bistveno večja. Bavec ugotavlja, da je prav to eden 
od poglavitnih vzrokov, da se razlike med razvitimi in manj razvitimi državami v 
absolutnih zneskih neprestano povečujejo (Bavec 2003, 17). 

2.3 Informacijski in komunikacijski sistemi 

Informacijski sistem (angl. information system, IS) je sistem, ki se ukvarja z 
informacijami. Informacija je neločljivo povezana z živimi bitji, ki jo sprejemajo, 
skladiščijo, ustvarjajo in oddajajo v okolje. Informacija je táko zaporedje znakov v 
nekem jeziku, ki je sistematično pravilno, razumljivo in ima za prejemnika uporabno 
vrednost. Sistem pa lahko definiramo kot množico elementov, ki so v medsebojni 
povezavi. Tako lahko IS v splošnem opredelimo kot sistem, v katerem se shranjujejo, 
obdelujejo in pretakajo informacije in podatki za določen namen (Gradišar, Jaklič in 
Turk 2007, 39). 
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Vsak sistem ima vhode in izhode. Vhodi v informacijski sistem so ali podatki ali 
navodila, kaj naj sistem dela, izhodi iz sistema pa so rezultati obdelav ali analiz, 
posredovani uporabnikom. 

Vloge informacijskih sistemov v organizaciji so (Gradišar, Jaklič in Turk 2007, 43): 

− Informacijski sistemi pomagajo ljudem pri delu v vseh treh stopnjah 
poslovanja, v stopnji načrtovanja, izvajanja in nadzora. 

− Informacijski sistemi povezujejo dele organizacije v enovit sistem: 
− povezujejo načrtovanje, izvajanje in nadzor znotraj podsistemov, 
− usklajujejo delo različnih podsistemov, 
− združujejo podsisteme. 

Pri komunikacijskem sistemu pa gre za sistem, ki omogoča komunikacije. Izraz 
komunikacija lahko na kratko opredelimo kot oddajanje, prenos in sprejemanje 
podatkov in informacij po žičnih, radijskih, optičnih ali drugih prenosnih medijih. Za 
namene komuniciranja danes uporabljamo različna omrežja (npr. internet, omrežje 
mobilne telefonije) (Gradišar, Jaklič in Turk 2007, 121). 

Avtorji Turban, McLean in Wetherbe (2004) pravijo, da je komunikacijski sistem 
oziroma sistem za podatkovne komunikacije v splošnem sestavljen iz naslednjih 
komponent (Turban, McLean in Wetherbe 2004, 156): 

− strojna oprema za pošiljanje, obdelovanje in sprejemanje podatkov, 
− komunikacijski kanal preko katerih se prenašajo podatki, 
− telekomunikacijske naprave za podporo prenosa in sprejema podatkov 

(modem), 
− komunikacijska programska oprema, 
− komunikacijski protokoli (pravila za prenos informacij preko sistema), 
− komunikacijske aplikacije (elektronska izmenjava podatkov, telekonference, 

elektronska pošta, itd.) in 
− komunikacijsko omrežje. 

Komunikacijski sistemi so navadno zelo kompleksi in veliki, zato imajo lahko zelo 
veliko lastnikov (posameznikov in podjetij). Lastniki lahko te sisteme uporabljajo v 
svoje, zasebne namene, lahko pa jih tržijo. V tem primeru govorimo o ponudnikih 
komunikacijskih storitev. Npr. podjetje se lahko odloči, da bo večji računalnik namenilo 
za spletni strežnik in bo prostor na njem oddajalo drugim – podjetje tako postane 
ponudnik prostora na spletnem strežniku (Gradišar, Jaklič in Turk 2007, 123). 

2.4 Internet, intranet, ekstranet 

Internet je v svetu IKT-ja povzročil pravo revolucijo. Na začetku so ga razvijali za 
potrebe obrambe. Nastajal je pod okriljem Agencije ameriškega obrambnega ministrstva 
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za napredne raziskovalne projekte (DARPA – Defence Advanced Research Projects 
Agency) in pa Nase. Med leti 1963 in 1967 je DARPA raziskovala možnost 
računalniške povezave, prvo povezavo pa so naredili leta 1969 (Whittaker 2002, 16). 
Omrežna komunikacija (ARPANET) je na začetku potekala med štirimi računalniki 
(Pinterič in Grivec 2007, 18). Naslednje generacije povezav, naj bi že omogočale 
komunikacijo v primeru jedrskega napada, kar je bila glavna želja ameriške vlade od 
samega začetka, torej ustvariti komunikacijsko sredstvo, ki bi preživelo jedrski napad 
ter omogočalo komunikacijo tudi v primeru izpada enega ali več komunikacijskih 
kanalov (Honeycutt 1997, 13). 

ARPANET je bilo omrežje enakovrednih računalnikov in kot tako ni imelo 
glavnega središča, ki bi usmerjal pretok podatkov. Usmerjanje podatkovnih paketov 
(osnovno enota za komunikacijo preko omrežja) je prevzel računalnik, skozi katerega so 
podatki potovali v tistem trenutku. Omrežje je delovalo bolje kot je bilo pričakovano. 
Oglasili so se tudi akademski krogi, ki so želeli namesto razvijanja svojega novega 
zaprtega omrežja uporabljati že obstoječi standard ARPANET. To jim je vojska tudi 
omogočila, ko je objavila vse potrebne tehnične podatke (Pahor 1996, 3). 

Želja univerz je bila vzpostaviti omrežje, ki bi omogočalo uporabnikom z ene 
univerze komunikacijo z uporabniki druge univerze. Na začetku so ga uporabljali 
znanstveniki, računalniški izvedenci, inženirji in knjižničarji. ARPANET se je izkazal 
kot idealna metoda izmenjave podatkov. Med leti 1970 in 1980 so bile povezane že vse 
glavne univerze v ZDA. Prva medcelinska povezava se je zgodila 1973, in sicer z 
Londonskim univerzitetnim kolidžem (angl. University college of London). Izraz 
»internet« je prišel v veljavo in zamenjal izraz ARPANET leta 1974 (Vurušič in 
Vurušič 2006, 7–8). Postopoma je presegal meje in postajal vedno bolj globalno 
omrežje ter nepogrešljivo orodje za akademske raziskave na vseh področjih. Leta 1983 
je prišlo do razcepa na vojaški (DARPANET) in civilni del (internet) (Pagon, Janjac in 
Belič 1997, 18). 

Kot posledica nesoglasij na obrambnem ministrstvu ZDA, predvsem kot posledica 
nesoglasij glede samega namena in uporabe interneta, so se začela pojavljati tudi druga 
omrežja, na primer BITNET (because it's time) in CSNET (computer science network). 
Na začetku so delovala samostojno, kasneje pa so se začela medsebojno povezovati. 
Pomemben napredek je bil leta 1986, ko so v National Science Foundation z namenom 
izboljšave obstoječega omrežja naredili NSFnet, ki je medsebojno povezoval 5 
superračunalnikov z različnih univerz, uporabnikom pa omogočal, da preko mreže 
dostopajo do podatkov. NSFnet je postal hrbtenica interneta, kar deloma ostaja tudi 
danes (Honeycutt 1997, 13). 

V komercialno rabo je internet vstopil z razvojem grafičnega uporabniškega 
vmesnika ter nastankom HTML-ja. Ta internetni jezik, ki ga je oblikoval Tim Berns-
Lee na CERN-u v Ženevi, je omogočil globalno širjenje informacij (komercialnih 
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vsebin). Oblikovan je bil internet, kot ga poznamo danes, to je svetovni splet (WWW1 – 
world wide web) (Pinterič in Grivec 2007, 18). HTML je omogočal standardno povezan 
IS, do katerega je bilo moč dostopati preko različnih operacijskih sistemov. K porasti 
uporabe interneta je pripomogel prvi internetni brskalnik, Mosaic, ki je bil razvit leta 
1992. Razvili so ga pri NCSA (national center for supercomputer applications) 
(Vurušič in Vurušič 2006, 8). Z razvojem Netscape Navigatorja, se je internet oblikoval 
v nov množični medij. Leto kasneje, leta 1995, je Microsoft izdelal prvo verzijo Internet 
Explorerja. Tistega leta je bilo na svetu približno 26 milijonov uporabnikov, leto poprej 
pa le tri milijone (Derenčin 2009, 18–20). V letu 2000 je bilo internetnih uporabnikov v 
svetu okoli 407 milijonov (Pinterič in Grivec 2007, 18), v letu 2010 pa približno petkrat 
več. Od začetnih 4 medsebojno povezanih računalnikov pred štiridesetimi leti se je 
število medsebojno povezanih računalnikov povečalo na približno 1.596 milijonov (na 
dan 31. marec 2009). Med leti 2000 in 2010 se je število uporabnikov interneta 
povečalo za 545 %. Kljub velikemu številu uporabnikov je teh v primerjavi s svetovno 
populacijo 28,7 % (Internet World Stats 2010). Razkorak med svetovno populacijo in 
uporabniki interneta nekateri pojmujejo kot digitalni razkorak. 

Raziskava slovenskega statističnega urada je pokazala, da delež rednih uporabnikov 
interneta v Sloveniji narašča – tj. oseb, ki so internet uporabljale v zadnjih treh mescih. 
V prvem četrtletju 2004 je bilo v Sloveniji v starosti 16 do 74 let 37 % rednih 
uporabnikov interneta, v prvem četrtletju 2009 pa 62 %. Slovenija je po deležu rednih 
uporabnikov interneta in računalnika rahlo pod povprečjem EU-27. V EU-27 je bilo v 
prvem četrtletju 2004 45 % rednih uporabnikov interneta, v prvem četrtletju 2009 pa 
65 % (Zdešar 2010). Isti urad je opravil tudi raziskave o uporabi interneta v slovenskih 
podjetjih, in ugotovil, da je v letu 2009 imelo dostop do interneta 91 % mikro podjetij 
ter 97 % podjetji z 10 ali več zaposlenimi v prvem četrtletju 2008 (Zupan 2009). 

Intranet bi lahko opisali kot pomanjšano različico interneta, saj za svoje delovanje 
uporablja iste tehnologije, protokole, aplikacije in naprave, kot se uporabljajo v 
internetnem omrežju. Gre za omrežje, ki temelji na TCP/IP protokolih (internet) 
pripadajočih organizaciji. Dostopno je zgolj članom organizacije, zaposlenim in ostalim, 
katerim je bilo izdano dovoljenje za dostop. Intranetna spletna stran zgleda in deluje 
ravno tako, kot katerakoli druga spletna stran, za razliko od interneta pa požarni zid 
kateri obdaja intranet, odbija poizkuse nepooblaščenih dostopov. Varni intraneti so 
sedaj najhitrejši rastoči segment interneta, saj so veliko cenejši za izgradnjo in 

                                                 
1 Svetovni splet ni sinonim za internet. Internet je omrežje omrežij, ki medsebojno 

povezuje različne računalnike. Informacije potujejo preko interneta z različnimi protokoli, na 
primer FTP (file transfer protocol). Splet predstavlja enega od načinov dostopanja do 
informacij preko interneta. Za to uporablja HTTP protokol (hypertext transfer protocol) ter 
različne brskalnike. Splet predstavlja vsebino, medtem ko internet predstavlja transport 
(Webopedia 2010). 
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upravljanje kot pa zasebna omrežja temelječa na lastniških protokolih (Webopedia 
2010). 

Intranet spada med sodobne komunikacijske tehnologije, ki so neizogiben dela 
vsakega poslovnega okolja. Intranet predstavlja hrbtenico notranjega komuniciranja v 
organizaciji. Intranet združuje številna orodja, ki jih zaposleni potrebujejo pri 
vsakdanjem delu in pripomore k boljši obveščenosti ter učinkovitosti podjetja. Intranet 
se lahko med drugim uporablja tudi za (Sulčič in Lesjak 2001, 6): 

− predstavitev podjetja (organizacijsko, funkcijsko, prostorsko ipd.), 
− pregled kataloga proizvodov in storitev, 
− pregled cenikov proizvodov/storitev s tehnično in marketinško intranet 

podporo, 
− priprava in obdelava potovanj, potnih nalogov, 
− pregled kadrovskih informacij, 
− pregled projektnega gradiva, 
− pregled zakonskih in drugih predpisov, ki so pomembni za poslovanje podjetja, 
− pregled poslovnikov, pravilnikov, organizacijskih navodil in standardov 

podjetja, 
− pregled okrožnic in drugih obvestil vodstva, sindikata, interesnih združenj, 
− pregled zapisnikov vodstva, projektnih skupin, 
− pregled predlogov različnih obrazcev in dokumentov … 

Raziskava slovenskega statističnega urada je pokazala, da je v letu 2009 svojo 
interno spletno stran – intranet 28 % podjetij. Med temi podjetji je bilo največ, 80 % 
velikih podjetij (glede na število zaposlenih oseb); med srednje velikimi je intranet 
imelo 39 % podjetji, med malimi pa 23 %podjetij (Zupan 2009). 

O ekstranetu govorimo, če gre za povezavo več podjetij, oziroma njihovih 
intranetov, s pomočjo interneta. Za svoje delovanje uporablja enako infrastrukturo kot 
internet. Ekstranet pomeni dostop do vsebin za registrirane uporabnike in je pogost 
način zaščite ali izvajanja nadzora nad dostopom do vsebin, ki imajo posebno naravo ali 
so namenjene točno določenim ciljnim skupinam. Podjetju omogoči, da lažje upravlja z 
dostopom do vsebine, segmentira obiskovalce svojega spletnega mesta in gradi bazo 
podatkov o uporabnikih. Z vpeljavo registracije za uporabnike podjetje laže nadzira 
dostop do vsebin na svojem spletnem mestu, hkrati pa z uporabniki ekstraneta lahko 
izvaja neposredno komunikacijo ena-na-ena (Sonce.net 2008). Osnovni namen 
ekstraneta je podpora sodelovanja med podjetji. 

V raziskavi slovenskega statističnega urada je bilo ugotovljeno, da ekstranet, zaprto 
omrežje namenjeno komunikaciji s poslovnimi partnerji ali strankami, je v letu 2009 
uporabljalo 13 % podjetij z deset ali več zaposlenih oseb (Zupan 2009). 
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3 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 

Za pojem elektronsko poslovanje se je razvilo veliko definicij, ne obstaja pa ena, 
širše sprejeta definicija tega pojma. Evropska komisija pravi, da je težko opredeliti 
dogajanje, ki je v tako kratkem času povzročilo toliko sprememb v načinu poslovanja, 
zato podaja bolj poenostavljeno definicijo elektronskega poslovanja. Ta pravi, da je 
elektronsko poslovanje katerakoli oblika poslovne transakcije, v kateri stranke delujejo 
elektronsko, namesto da bi si pošiljale sporočila v fizični obliki ali bile v neposrednem 
stiku (Toplišek 1998, 4). 

Gradišar, Jaklič in Turk (2007) ocenjujejo, da je elektronsko ali e-poslovanje 
pričelo svoj glavni vzpon v drugi polovici 90-ih. let, ko je tehnologija interneta in nanjo 
vezanih aplikacij dozorela. Internet je znižal stroške za učinkovito komunikacijo, odprl 
pot do novega načina poslovanja in novih trgov, omogočil vpeljavo večpredstavnih 
storitev in zagotovil, da je ekonomija postala globalna, gospodarske organizacije pa 
globalno povezane. 

Danes e-poslovanje obsega veliko več kot le navadno izmenjavo računalniških 
podatkov in delovanje spletne trgovine. Vse, kar danes delamo v sklopu svoje poslovne 
dejavnosti s pomočjo računalniških aplikacij in računalniških omrežij, imenujemo e-
poslovanje. E-poslovanje je zato zelo široko področje ki zajema tehnične, tehnološke, 
ekonomske, pravne in organizacijske okvire (Gradišar, Jaklič in Turk 2007, 184). 

Obsežnost in zapletenost elektronskega poslovanja, tako z vidika sestavin, vsebine 
kot infrastrukture, lahko vidimo na sliki 3.1. Zgoraj je to, kar vidijo uporabniki, torej 
aplikacije oziroma uporabniške programske rešitve za različne vrste in oblike e-
poslovanja, kot so elektronsko bančništvo, e-oskrba, e-prodaja itd. Izvajanje aplikacij 
omogoča telekomunikacijska infrastruktura in na njej temelječa štiri podporna področja 
(prav tam): 

− ljudje: prodajalci, kupci, posredniki, specialisti za informacijske sisteme in 
drugi; 

− zakonodaja: zakoni in predpisi, ki določajo delo z elektronskimi dokumenti, 
postopke ugotavljanja istovetnosti, avtorizacije in celovitosti ter varovanja 
zaupnosti in zasebnosti; 

− oglaševanje: oglaševanje je pomembno še posebej na področju B2C, kjer se 
kupci in prodajalci ne poznajo; 

− podporne storitve: veliko storitev je potrebno za podporo e-poslovanja na 
področjih, kot so plačilni sistemi, varnostni sistemi, razvoj informacijskih 
sistemov itd. 
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Slika 3.1 Sestavine elektronskega poslovanja 

 
Vir: Gradišar, Jaklič in Turk 2007, 192. 

3.1 Vrste elektronskega poslovanja 

Glede na interakcijo subjektov elektronskega poslovanja ločimo elektronsko 
poslovanje (Kovačič, Groznik in Ribič 2009, 55): 

− med podjetji (angl. business to business, B2B), 
− med podjetji in potrošniki (angl. business to customer, B2C), 
− med potrošniki (angl. customer to customer, C2C), 
− med podjetji in javno oziroma državno upravo (angl. business to government, 

B2G), 
− med državljani in javno oziroma državno upravo (angl. customer to 

government, C2G), 
− znotraj javne oziroma državne uprave (angl. government to government, G2G). 

Po ocenah analitikov pomeni elektronsko poslovanje med podjetji, merjeno v 
vrednosti transakcij, najpomembnejši delež elektronskega poslovanja, kar prikazuje graf 
na sliki 3.2. Zajema različne oblike poslovanja od elektronskega bančništva za pravne 
osebe, povezav med podjetjem in njegovimi dobavitelji oziroma podjetjem in njegovimi 
strankami, do sodelovanja v virtualnih organizacijah. Elektronsko poslovanje med 
podjetji in potrošniki je pogosto zmotno opredeljeno kot najpomembnejša oblika 
elektronskega poslovanja. Razlog lahko iščemo v tem, da nam je kot potrošnikom 
najbližja, saj jo v vsakdanjem življenju najpogosteje srečujemo. Primeri elektronskega 
poslovanja med podjetji in potrošniki so elektronsko bančništvo za fizične osebe, 
elektronsko trgovanje, izobraževanje na daljavo ... Elektronsko poslovanje med 
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potrošniki je namenjeno interakciji potrošnikov, ki na elektronski način bodisi 
komunicirajo (npr. forumi) ali poslujejo (npr. spletne dražbe). Posebno področje 
elektronskega poslovanja predstavljajo vrste, kjer kot subjekt nastopa javna oziroma 
državna uprava. Pri poslovanju z javno oziroma državno upravo ločimo njeno 
poslovanje s podjetji (npr. izvajanje javnih razpisov, oddajanje napovedi za odmero 
DDV ...), z državljani (npr. oddaja napovedi za odmero dohodnine, izdaja izpiska iz 
rojstne matične knjige ...) ter elektronsko poslovanje znotraj javne oziroma državne 
uprave (npr. spremljanje podatkov o realizaciji proračuna Republike Slovenije). 

Slika 3.2 Vrednost elektronskega poslovanja v svetovnem merilu 

 
Vir: IDC 2002 v Kovačič, Groznik in Ribič 2009, 57. 

Podjetja se odločajo za takšno obliko poslovanja s svojimi poslovnimi partnerji 
zaradi neposrednih koristi v obliki stalnega: 

− zniževanja stroškov nakupa, 
− zniževanja obsega zalog, 
− skrajševanja poslovnega cikla, 
− razvijanje učinkovitejše in uspešnejše pomoči in povezovanja z njihovimi 

odjemalci ter 
− zniževanja stroškov prodaje in trženja ter uvajanja novih tržnih priložnosti. 

3.2 Globalizacija poslovanja 

Informacijska revolucija in liberalizacija sta sprožili proces globalizacije. 
Globalizacija pa ni povezana le z internetom in omrežji za dodano vrednost ter 
možnostmi teh medijev. Pomembni dejavniki so tudi svetovne blagovne znamke, 
svetovni televizijski mediji, multinacionalna podjetja (med katerimi so največje 
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gospodarsko močnejše tudi od nekaterih razvitih držav), liberalizacija pretoka blaga ter 
transportne poti, ki omogočajo hiter prevoz blaga iz enega konca sveta na drugi. 

Pojem globalizacije je bil po podatkih OECD prvič omenjen leta 1983, ko je avtor 
Theodore Levitt z njim označil sodobne spremembe, ki so se zgodile v takratnih zadnjih 
dveh do treh desetletjih v mednarodnem gospodarstvu. Termin je postopno začel 
nadomeščati prej uporabljene besede kot so soodvisnost, mednarodna integracija in 
internacionalizacija (Svetličič 1996, 71). 

Svetlič (2004, 22) je s pomočjo definicij različnih avtorjev, izluščil glavne 
značilnosti globalizacije. Tako je zapisal, da je globalizacija: 

− večdimenzionalen proces, vključujoč ekonomske, politične in kulturne prvine, 
ki skupaj tvorijo novo kakovost; 

− globalna internacionalizacija ali pa vsaj internacionalizacija dejavnosti, kot so 
trgovina, tuje neposredne investicije, pogodbene oblike mednarodnega 
ekonomskega sodelovanja na vseh pomembnih trgih; 

− globalna sopovezanost, ki terja globalno usklajevanje in povezanost dejavnosti 
na povsem nov način; 

− proizvodnja enakih izdelkov za domačo porabo in tujino; 
− naraščanje deleža tujih sestavin v proizvodih za domačo porabo in izvoz. 

Globalne trge ali globalizacijo poslovanja lahko opredelimo kot množico procesov, 
ki imajo vzporedno horizontalne (zemljepisne) in vertikalne (insitucionalne) dimenzije. 
Sodobne komunikacijske tehnologije in sodobne transportne storitve, njihove čedalje 
nižje cene ter odprava ovir pri trgovanju so prispevale k temu, da se je ne glede na 
lokalno in nacionalno politiko mobilnost ljudi, kapitala, izdelkov in storitev izjemno 
povečala (Jerman Blažič 2001, 21). Internet daje organizacijam možnost dinamičnega in 
globalnega povezovanja s poslovnimi partnerji, omogoča oblikovanje novih vrednostnih 
verig ter s tem daje možnosti za uspešno preživetje v boju s konkurenco. Podjetjem ki 
dominirajo na tem področju, je uspelo povezati možnosti, ki jih ponujajo nove 
tehnologije, s poslovno vizijo in to uporabiti pri hitrem reagiranju na zahteve kupcev 
(Kucharik 2000). 

Pozitivna lastnost globalnega poslovanja je ta, da lahko sedaj tako rekoč vsako 
podjetje posluje z organizacijami po celem svetu. Svetovne multinacionalke, katere 
imajo svoje proizvodne obrate po celem svetu, opravljajo svojo dejavnost brez 
prestanka, kar jim omogoča lega proizvodnih obratov v različnih časovnih pasovih. 
Druga pomembna lastnost je, da se pravila v njem hitro spreminjajo. Gre za 
gospodarstvo, v katerem majhno, specializirano podjetje začne tekmovati z velikimi iz 
iste panoge in je lahko zelo uspešno zato, ker spletna trgovina zabriše razlike med 
velikimi in majhnimi. Pogosto omenjeni primer spletnega podjetja, ki je z inovativno 
idejo in njeno izvedbo na spletu prehitelo večje in uveljavljene tekmece je 
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Amazon.com, kateremu je poslovanje prek interneta omogočilo znatno znižanje cen, 
poleg tega pa je na internetni strani dostopnih več informacij kot v knjigarnah (kritike 
bralcev …) (McKeown 2001, 149). 
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4 ČLOVEŠKI VIRI 

Ljudje so naše največje premoženje. Trditev, ki s številnimi novo objavljenimi 
raziskavami, dobiva povsem novo razsežnost. Peter Drucker, starosta sodobnega 
managementa je še nedavno dejal, da mnoge organizacije rutinsko prisegajo na 
zaposlene kot aktivno premoženje - mnogo manj jih v to verjame, še manj jih deluje v 
tej smeri. Dejstvo pa je, da še tako domišljene poslovne strategije nimajo pomena, če jih 
zaposleni niso sposobni, zmožni ali pripravljeni uresničiti. Najboljša in najnaprednejša 
tehnologija je le mrtva oprema, dokler ji ne vdihnejo življenje, edini, ki predstavljajo 
aktivno premoženje podjetij, zaposleni. Motivirani, navdihnjeni in zavzeti zaposleni so 
razlika med uspehom in neuspehom, med povprečnostjo in odličnostjo. Po nekaterih 
podatkih predstavlja človeški kapital ob inovacijski sposobnosti in blagovni znamki, že 
do 85 % premoženja organizacij (Gruden 2007). V zadnjih letih se znanje o pomenu 
človeških virov v organizaciji izredno povečuje. Klub temu, da praksa zaostaja za 
teorijo, se v organizacijah vedno bolj zavedajo, da je konkurenčno prednost v današnjih 
pogojih izredno hitrih in velikih sprememb mogoče doseči le s človeškimi viri, ki so 
sposobni in voljni prispevati k izvedbi začrtane poslovne strategije organizacije 
(Leskovar-Špacapan 2001, 17). 

Del splošno-organizacijske misli, ki v teku 20. stoletja vse bolj prepoznava pomen 
človeškega dejavnika v proizvodnji nove, dodatne vrednosti, je v teku 1980-ih in 
1990-ih let, začel človeški dejavnik obravnavati drugače in ne več kot zgolj delovno silo 
(proizvodni dejavnik). Človeka v organizaciji in proizvodnji nove vrednosti so začeli 
obravnavati pod novim pojmom »človeški viri«. S tem se je začelo poudarjati, da človek 
v organizaciji ni le zgolj nosilec delovne sile (brez pravic), ampak človek, ki tudi po 
sklenitvi delovnega razmerja v celoti obdrži vso svojo kompleksno naravo, vključno s 
svojim osebnim dostojanstvom in vsemi (tudi moralno-etičnimi) pravicami in 
dolžnostmi, ki po današnjih pojmovanjih in družbenih normah pripadajo človeku ne 
glede na to, kje in kako dela oziroma je zaposlen. Pojem »delovno silo« je tako 
nadomestil pojem »človeški viri« (Jerman 2001, 1046). Nekateri drugi avtorji pa 
uporabljajo izraz »človeški kapital«, ki je v ekonomiji definiran kot vsota znanja, veščin 
in sposobnosti, ki so del vsakega posameznika. Človeški kapital pridobiva na 
pomembnosti, saj je vir proizvodnje novih idej, ki imajo sposobnost, da postanejo del 
novega inovativnega proizvoda (Novak in Spaija 2008, 153–163). Inovativnost pa je 
velika dodatna vrednost organizacije, katera omogoča obstanek in rast le-te. 

Paton in McCalman (2000) sta ugotovila, da edino trajno konkurenčno orožje 
podjetja so njegovi zaposleni. Zanimivo spoznanje pri upravljanju sprememb v podjetju 
je, da obstajajo stvari, ki pa se ne spreminjajo. In te stvari se vežejo na ljudi, ki 
omogočajo delovanje podjetja, torej na same zaposlene. Ta področja so (Edvard in 
Gipple 2001 v Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 66): 
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− potreba po priznanju – zaposleni morajo vedeti, da je njegovo delo potrebno, 
− potreba po spoštovanju – informacija mora priti do vsakega posameznika, 
− potreba po zaupanju – managerji morajo zaupati zaposlenim, da bodo stvari 

prav naredili. Če obstaja zaupanje, se zaposleni čutijo kot enakopravni partnerji 
pri sodelovanju v procesu sprejemanja odločitev, 

− potreba po produktivnosti – delo ostaja centralna stvar v življenju odraslih 
ljudi, 

− potreba po rasti 

Dandanes si težko predstavljamo hiter razvoj organizacije brez učinkovite službe za 
informatiko. Informatiki so v organizacijah vedno bolj cenjen in potreben kader. Od 
informatikov se danes pričakuje interdisciplinarno znanje s področij upravljanja, 
poslovanja in uporabe same informacijske tehnologije (tehnološko, poslovno, 
organizacijsko in komunikacijsko znanje). Na sliki 4.1 je prikazano znanje, ki ga 
potrebuje informatik (Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 250–252). 

Slika 4.1 Znanje, ki ga potrebuje informatik 

 
Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 251. 

4.1 Raziskave v povezavi s človeškimi viri 

Raziskovalni konzorcij Leading Edge londonske Business School že vrsto let izvaja 
študije človeškega kapitala organizacij. Lynda Gratton (2000) zatrjuje, da le 20 % 
podjetij za zaposlene v njih, predstavlja resnični navdih in motivacijo. Percy Barnevik 
(Sveiby 1997), bivši prvi mož ABB dodaja, da so zaposleni angažirani le 5 do 10 % 
njihovega resničnega potenciala, medtem ko ga je 90–95 % »namenjenega« tistemu 
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izven službe. Raziskovalci Leading Edge Consortium trdijo, da do večje aktivacije 
človeškega kapitala ne pride zato, ker imajo podjetja premalo posluha za razvoj 
človeškega kapitala zaradi (pre)kratkoročnega imperativa vrednosti za delničarje – po 
njihovem mnenju je potrebno od 10 do 15 let do polne zavzetosti in zvestobe zaposlenih 
(Gruden 2007). 

Podjetji Energos in Planet GV sta februarja in marca letos med 119 podjetji v 
Sloveniji izvedla raziskavo o upravljanju in razvoju ključnih kadrov. Ugotovili so, da je 
to področje v Sloveniji slabo razvito, saj ima manj kot polovica delodajalcev strategijo, 
kaj početi s kadri, in samo tretjina jih ve, kako sistematično ravnati s tistimi, ki so 
ključni za razvoj podjetja (nasledniki). Janez Žezlina (2010) vidi vzroke za takšno 
situacijo v preslabo razviti kadrovski funkciji v naših podjetjih. Po njegovem mnenju je 
kadrovska funkcija pri nas slabo razvita po eni strani, zaradi nerazumevanja uprav in 
zato, ker svojega deleža odgovornosti za razmere v podjetju niso pripravljeni 
prevzemati linijski vodje, po drugi strani pa tudi zaradi premajhne samozavesti in 
pogosto celo preslabe usposobljenosti kadrovskih strokovnjakov samih (Bandur 2010). 

Tvrtko M. Šercar (2001) v svoji »Prilogi h kritiki tehnološkega determinizma in 
globalizma« ugotavlja, da vedno več delovnih mest zahteva specializirano 
izobraževanje in ekspertno znanje do te mere, da so pripadniki neke profesije laiki za 
drugo profesijo, zato, in zaradi profesionalnih socialnih idealov po katerih je življenje 
regulirano v tej družbi, današnjo družbo poimenuje profesionalna družba. V isti sapi 
dodaja, da je profesionalna družba hkrati tudi informacijska družba. Ideal te družbe, ki 
temelji na ekspertnem znanju in selekciji glede na dejanske vrednosti, se razlikuje od 
predhodnih idealov. Tako imenovani profesionalni ideal poudarja človeški kapital, ne pa 
pasivno ali aktivno posedovanje, razlikuje se po delu, ki je visoko kvalificirano in 
specializirano, ne pa po enostavni delovni teoriji vrednosti in po selekciji glede na 
dejanske vrednosti, ki so potrjene kot šolano ekspertno znanje. Zaključuje, da 
profesionalna družba vsekakor temelji na dejanskih vrednostih človeka (Šercar 2001). 

4.2 Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 

Sodobna organizacija se mora nenehno prilagajati spremenjenim zahtevam okolja. 
Prilagajanje si zagotavlja s stalnim učenjem in usposabljanjem, kar pomeni, da mora 
postati učeča se organizacija. Če organizacija ne spodbuja učenja, postane prej kot slej 
nekonkurenčna, začne izgubljati najboljše ljudi in nima več motiviranih delavcev. 
(Ivanko 2007, 129). V obdobju sprememb, ki prihajajo iz notranjega in zunanjega 
okolja, iz razvoja IT ter zahtev po izboljšanju kakovosti izdelkov in storitev, si 
organizacije na različne načine prizadevajo odzvati na spremembe. Učeče organizacije 
uvajajo in gradijo spremembe na področjih spreminjanja funkcije vodij, decentralizaciji 
odločanja, in participacije zaposlenih, pooblaščanja zaposlenih in delitve odgovornosti, 
samostojnem delovanju timov, dostopnosti informacij in prilagodljivi organizacijski 



Človeški viri 

20 

kulturi, ki ustvarja občutek pripadnosti organizaciji (Dimovski et al. 2005, 106). Peter 
Senge je utemeljil učečo se organizacijo kot organizacijo, v kateri ljudje nenehno 
razvijajo svoje zmožnosti, da bi ustvarili rezultate, ki si jih resnično želijo, in kjer so 
novi, ekspanzivni vzorci mišljenja zaželeni in naravni, timska prizadevanja se svobodno 
vzpostavljajo, zaposleni se kontinuirano učijo, da bi znali prepoznati celoto delovanja 
(Dimovski et al. 2005, 93). 

Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih predstavlja pomembno področje razvoja 
zaposlenih, kjer je temeljni cilj v dodajanju vrednosti najpomembnejšemu viru 
organizacije, zaposlenim, da bi s tem omogočili oziroma pripomogli k doseganju 
njenega smotra in temeljnih ciljev. Posameznik se skozi življenje srečuje z različnimi 
izzivi, ki pa jim lahko sledi in se z njimi spopade le z na novo pridobljenim znanjem, ki 
si ga pridobi z nenehnim izobraževanjem. Vendar samo izobraževanje navadno ni 
dovolj, da bi bil človek pripravljen na izzive in za natančno določeno delo oz. delovno 
mesto. To sposobnost pa posameznik oz. človek pridobi z usposabljanjem. Pri 
usposabljanju gre za neko vmesno stopnjo med izobraževanjem in delom, s katerim si 
pridobimo sposobnosti in navade, ki so potrebne za opravljanje določenega dela. 

Podjetja se danes v skladu s hitrim tehnološkim razvojem vedno pogosteje 
poslužujejo sodobnih oblik izobraževanja, kot so e-izobraževanje, rotacijsko 
izobraževanje, simulacijsko učenje ipd. V skladu s težnjami po vseživljenjskem učenju 
gre predvsem za iskanje načinov trženja lastnih znanj in drugih kompetenc. 

Statistični urad Republike Slovenije je v letu 2007 izvedel anketo o izobraževanju 
odraslih. Ta anketa je razkrila predvsem to, koliko so se v letu 2007 odrasli 
izobraževali, zakaj ne v še večjem obsegu in zakaj se nekateri sploh ne izobražujejo, pa 
tudi njihov odnos do izobraževanja. Ugotovili so, da se je v obdobju 12 mesecev pred 
anketiranjem, izobraževalo 40 % odraslih v starostni skupini 25-64 let. V formalno 
izobraževanje je bilo vključenih 8,7 % odraslih, v neformalno izobraževanje 36,1 % 
odraslih, v formalno ali neformalno pa 38,1 % moških in 43,1 % žensk. Več kot 40 % 
odraslih, ki se niso izobraževali, si izobraževanja tudi niso želeli. Najpogostejši razlog, 
ki so ga anketiranci navajali, je bil, da izobraževanja za delo, ki ga opravljajo, niso 
potrebovali. Statistični podatki za leto 2007 kažejo, da je imela večina anketirancev 
pozitiven odnos do izobraževanja, saj je ob vsaki navedeni trditvi najmanj 75 % 
vprašanih označilo odgovor »popolnoma ali delno se strinjam« (Tuš 2009). 

Naslednja raziskava Statističnega urada Republike Slovenije, se je ukvarjala z 
nadaljnjim poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem v podjetjih in drugih 
organizacijah v letu 2005. Ugotovili so, da za nadaljnje poklicno izobraževanje in 
usposabljanje zaposlenih v letu 2005 je bilo namenjenih 32.081,8 milijonov tolarjev 
(0,49 % BDP), kar predstavlja 1,13 % od celotnih stroškov dela. Tako so podjetja in 
druge organizacije, v letu 2005, namenile za 0,17 % manj sredstev za nadaljnje poklicno 
izobraževanje in usposabljanje zaposlenih kot v letu 1999, ko so to raziskavo prvič 
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izvedli. Med 7354 podjetij in drugimi organizacijami v letu 2005 v Sloveniji, ki so 
sodelovale v raziskavi, je bilo 4902 (66,7 %) »izobraževalnih«, to je takih, ki so 
poskrbela, da so se njihovi zaposleni dodatno poklicno izobraževali in usposabljali. Med 
temi podjetij in drugimi organizacijami jih je največ pripadalo skupini, ki je zaposlovala 
od 50–249 oseb (srednje veliko podjetje). Z vidika velikosti podjetij in drugih 
organizacij glede na število zaposlenih sta za programe formalnega in neformalnega 
izobraževanja in usposabljanja namenili najmanj plačanih delovnih ur skupini podjetij, 
ki zaposlujejo 250 do 499 in 500 do 999 delavcev. V obeh skupinah so se zaposleni 
izobraževali od 27,5 do 27,9 ure. Največ plačanih delovnih ur (med 42,7 ure in 48 ur) pa 
sta za izobraževanje in usposabljanje namenili skupini majhnih podjetij (takih, ki 
zaposlujejo do 9 delavcev in 20–49 delavcev). V velikih podjetjih (1.000 in več 
zaposlenih) so za programe izobraževanja in usposabljanja svojih zaposlenih porabili 
33,1 plačane delovne ure. V letu 2005 je bilo v omenjenih podjetjih in drugih 
organizacijah za potrebe izobraževanja in usposabljanja porabljenih 32081,7 mio. SIT, 
kar na udeleženca znaša nekaj več kot 100.000 SIT (Medveše-Miloševič 2007). 

V Republiki Sloveniji je izobraževanje odraslih tudi zakonsko urejeno, saj obstaja 
Zakon o izobraževanju odraslih, v katerem je opredeljeno vse v zvezi z izobraževanjem 
odraslih. Po tem zakonu, izobraževanje odraslih obsega izobraževanje, izpopolnjevanje, 
usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost in si želijo 
pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pa pri tem izobraževanju nimajo 
statusa učenca, dijaka ali študenta (Zakon o izobraževanju odraslih 2006). 
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5 POMEN NAČRTOVANJA PRENOVE IN INFORMATIZACIJA 
POSLOVANJA 

Sistematično in načrtovano vključevanje IT v poslovanje podjetja, ki ima za cilj 
razviti poslovnim potrebam primeren IS, imenujemo informatizacija poslovanja. 
Izkušnje kažejo, da še tako dobra IT ni dovolj, če se v podjetju informatizira dejavnost, 
ki se jo opravlja neučinkovito in včasih celo brez pravega razloga, potem še tako 
napredna IT ne more pomagati. Zaradi tega informatizacija pogosto pomeni predhodne 
organizacijske spremembe podjetja – prenova poslovanja, ki se jo lahko doseže s 
prenovo poslovnih procesov (Gradišar, Jaklič in Turk 2007, 144). 

Pred tem, ko se podjetje loti prenove poslovanja, mora razen o racionalizaciji, 
standardizaciji, poenostavitvi in informatizaciji poslovnih procesov najprej razmišljati 
tudi o strateških vidikih, ki omogočajo uspešno in učinkovito izvajanje prenovljenih 
procesov. Tukaj gre predvsem za pripravljenost podjetja in zaposlenih na spremembe, 
management in uvajanje teh sprememb ter zagotavljanje znanj, veščin, pogojev, orodij 
in tehnologij, potrebnih za udejanjanje sprememb oziroma prenove poslovanja. 
(Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 45). 

Prenove poslovanja ne gre obravnavati le s stališča informatizacije ali celo samo 
uvedbe sodobne IT. Da ne gre zgolj za tehnološko problematiko, je že pred več kot 
tremi desetletji ugotovil Leavitt in svoj socio-tehnični vidik predstavil tudi grafično 
(Leavittov diamant). Opozarja nas, da moramo vsakršno prenovo poslovanja 
obravnavati v povezavi z vsemi drugimi dejavniki, ki sestavljajo socio-tehnični okvir 
organizacije. Rahlo prirejen in razširjen vidik problematike ter razmerja med dejavniki, 
ki ob drugih uvaja tudi kulture, prikazuje slika 5.1 (Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 45). 

Slika 5.1 Razširjen Leavittov diamant 

 
Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 45. 

Informacijski sistemi srednjih in velikih podjetij (in tudi nekaterih malih) so 
praviloma kompleksni in razmeroma dragi. Obe dejstvi, kompleksnost in visoki stroški 
uvedbe, preprečujeta, da bi podjetja IS, kot so si ga zamislila, uvedla v kratkem času 
(npr. v mesecu dni), saj tega ne zmorejo ne finančno ne organizacijsko. Informacijski 
sistemi se zato po navadi gradijo po delih, za vsak del pa se potrebuje od nekaj mesecev 
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do enega leta, včasih celo več. Posledica tega je, da podjetja IS navadno gradijo več let, 
informacijski sistemi pa nikoli niso narejeni dokončno, saj lahko njihov podsistemi, ki 
so bili razviti najprej, vmes že zastarajo. Iz tega lahko razberemo, da je informatizacija 
največkrat kontinuirana, neprestana dejavnost (Gradišar, Jaklič in Turk 2007, 144). 

Na splošno velja, da je pri nas, podobno kot drugod po svetu, večina načrtovanih 
projektnih aktivnosti za prenovo in informatizacijo poslovanja v naložbenem in 
vsebinskem pogledu neuspešnih. Informacijski projekti so uspešni le, če ob načrtovanju 
vsebinskih, časovnih in stroškovnih parametrih vplivajo na dvig poslovne uspešnosti 
podjetja. Skratka, uporaba IT je potreben, lahko bi rekli nujen, vendar ne zadosten pogoj 
prenove poslovanja. Edina omogoča doseganje strateških ciljev prenove poslovanja 
oziroma snovanje prenovljenih procesov, ki se bodo odvijali hitreje, ceneje in bolj 
kakovostno, ter predstavlja nov temelj zagotavljanja konkurenčne prednosti podjetja 
(Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 233). 

Hkrati z informatizacijo je torej potrebno poskrbeti tudi za prenovo poslovanja. To 
se naredi v treh korakih (Gradišar, Jaklič in Turk 2007, 145): 

− strateško načrtovanje in informatizacija, 
− prenova poslovanja in razvoj informacijske arhitekture, 
− razvoj in/ali uvedba informacijskih rešitev. 

5.1 Glavni namen prenove in informatizacije poslovanja 

Glavni namen prenove in informatizacije poslovanja je, strmenje podjetij k 
doseganju konkurenčne enakosti ali prednosti pred tistimi, ki so doslej postavljali 
pravila in standarde (best in class), ali pa spremeniti poslovna pravila in ustvariti novo 
opredelitev najboljšega v panogi (breakpoints). Večjo konkurenčnost dosežejo z 
povečanjem uspešnosti in učinkovitosti poslovanja. Za organizacijo je zelo pomembno, 
da poslovne procese izvaja učinkovito, pri čemer si seveda pomaga tudi z 
informatizacijo, saj večkrat prav IT omogoča veliko sprememb, ki pripomorejo k večji 
učinkovitosti in uspešnosti poslovnih procesov. Učinkovitost procesa se meri skozi 
rezultat porabe virov (surovine, človeški viri, finančni viri …), uporabljenih za 
pretvorbo vhodov v izhode. Največkrat je predstavljena v obliki časa in/ali stroškov, 
porabljenih za izvedbo procesa. Večjo učinkovitost procesov se doseže z odstranitvijo 
nepotrebnih aktivnosti, avtomatizacijo določenih opravil, boljšim dostopom do skupnih 
podatkov, izboljšano komunikacijo med izvajalci procesa ipd. Razen učinkovitosti pa je 
seveda zelo pomembna uspešnost procesa, ki preprosto povedano pomeni, da delamo 
prave stvari, saj je seveda mogoče delati tudi napačne stvari zelo učinkovito. Uspešnost 
procesa lahko izboljšamo z večjimi spremembami, redefiniranjem procesov ali pa celo 
izdelkov in storitev (Kovačič et al. 2004, 63). 
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Primeri iz zgodovine kažejo, da v kolikor podjetje ne načrtuje do potankosti, 
prenove in informatizacije svojega poslovanja, se le-ta konča neuspešno. Kovačič 
ocenjuje, da je pri nas več kot polovica projektov prenove in informatizacije poslovanja 
neuspešnih. Nekateri avtorji resnih študij ocenjujejo, da je takšnih projektov v svetu tudi 
do 80 %. Projekt je neuspešen, ko je zaradi nedoseganja ciljev predhodno prekinjen, ko 
zastavljenih ciljev nikoli ne doseže, ko nekajkrat prekorači časovne in stroškovne 
parametre … Vzroke za neuspešnost lahko najdemo v pretiranemu pripisovanju pomena 
IT pri prenovi ali v izključni usmeritvi v poslovne procese brez ustrezne obravnave 
drugih dveh gradnikov, to ja lastništva, razpoložljivosti ter dodeljevanja virov in 
organiziranosti temeljnih, zlasti podpornih procesov, kot so financiranje, kadrovanje in 
informacijska podpora. Management poslovnih procesov (MPP) skuša s celovito 
obravnavo vseh dejavnikov in gradnikov ter interdisciplinarnim pristopom odpraviti 
omenjene pomanjkljivosti in podjetjem omogočiti ustrezna metodološka izhodišča 
uspešne prenove poslovanja (Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 48). Da bi se izognili 
neuspešnosti projekta, je treba pred začetkom izvajanja prenove narediti temeljit načrt 
prenove in informatizacije. 

5.2 Poslovni procesi in njihova prenova 

Poslovni proces opredeljujemo kot skupek logično povezanih izvajalskih in 
nadzornih postopkov in aktivnosti, katerih posledica oziroma izid je načrtovani izdelek 
ali storitev. Lahko ga opredelimo tudi kot povezan nabor dejavnosti in nalog, ki imajo 
namen vhodnim elementom v proces za naročnika ali kupca dodati uporabno vrednost 
na izhodni strani procesa (Harrington 1997). Proces ni prepoznaven le po aktivnostih, ki 
jih opravljajo njegovi izvajalci, pač pa predvsem po zaporedju dejavnosti in opravil, ki 
jih je potrebno izvesti, da bi na izhodni strani procesa dobili predvidene rezultate. 
Govorimo o ureditvi procesnih aktivnosti skozi čas in prostor, z začetkom in koncem ter 
jasno zaznanimi vhodi in izhodi (Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 29). 

Ob začetku prenove procesov je najprej potrebno opredeliti cilje prenove, ki 
temeljijo na težnji po učinkovitosti in uspešnosti poslovanja oziroma delovanja 
prenovljenih procesov. Pri njihovem uresničevanju poskušamo iskati optimum treh 
omejujočih, medsebojno odvisnih, vendar običajno nasprotujočih si temeljnih ciljev 
oziroma kriterijev: časa, stroškov in kakovosti (Kovačič et al. 2004, 64). 

Prenova poslovanja se praviloma začne z zavedanjem managementa o njeni 
potrebnosti. Sledi opredeljevanje poslovnih procesov, ki v organizaciji potekajo. Glede 
na to, da je večina organizacij organiziranih funkcijsko, procesi pa potekajo skozi več 
organizacijskih enot, je tudi to zahteven in pomemben korak. Ko so procesi opredeljeni, 
jih je treba natančno spoznati, saj njihovi izvajalci praviloma poznajo samo delčke, ki 
jih sami izvajajo, potek procesa kot celote pa na ravni organizacije ni natančno definiran 
in poznan. Pri tem si pomagamo z izdelavo modelov, imenujemo jih tudi modeli 
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obstoječega stanja ali modeli AS-IS, ki jih izdelujemo s pomočjo tehnik za modeliranje. 
Pomagamo si tudi z orodji, ki omogočajo izdelavo (večinoma grafičnih) diagramov. 

Obstoječe procese s pomočjo modelov organizacija bolje spozna, ter jih lahko 
analizira. Pri analiziranju igrajo orodja za modeliranje pomembno vlogo, saj nam 
omogočajo boljši vpogled v učinkovitost procesa. Pri tem si pomagamo tudi s 
simulacijo izvajanja procesov, ki pokaže ozka grla, obremenjenost virov, čase izvajanja 
procesov, stroške ... Simulacijo izvajamo s pomočjo orodij, ki omogočajo grafični 
prikaz, animacijo in prikažejo rezultate simulacije v obliki različnih poročil. 

Na podlagi analize obstoječih procesov lahko organizacija začne razmišljati o 
njihovi prenovi v smislu večje učinkovitosti in uspešnosti. Učinke predlaganih 
sprememb poslovnih procesov lahko potem najprej preverjamo na modelih. Te modele 
imenujemo modeli predlogov prenove ali modeli TO-BE. Pri njihovi izdelavi si spet 
pomagamo z istimi tehnikami in orodji kot pri modeliranju obstoječega stanja. Potek 
prenove prikazuje slika 5.2. 

Slika 5.2 Potek prenove poslovnih procesov 

 
Vir: Kovačič et al. 2004, 73. 

Predlog prenove zajema tudi predloge informatizacije. Ti so potem osnova za 
nadaljnje uvajanje ustreznih rešitev oziroma informatizacijo, s katero omogočimo 
izvajanje prenovljenih poslovnih procesov. 

Tudi uvajanje celovitih programskih rešitev je pod določenimi pogoji osnova za 
prenovo poslovanja. Pogoj je sodelovanje in ocena managementa o skladnosti in 
ustreznosti izbrane celovite rešitve s poslovno strategijo, načrtovanimi poslovnimi 
procesi in poslovnimi pravili ter izbrano informacijsko arhitekturo podjetja. S tega 
vidika predstavlja načrtovani model prenovljenih poslovnih procesov (model TO-BE) 
osnovno izhodišče izbire in uvedbe celovite rešitve. Pred odločitvijo je torej potrebno 
izvesti primerjavo načrtovanega modela procesov in (referenčnega) procesnega modela 
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celovite rešitve oz. ugotoviti stopnjo skladnosti obeh modelov (Kovačič et al. 2004, 72–
74). 

Korenite prenove poslovnih procesov bistveno spremeni način dela v organizaciji. 
Spremenita se porazdelitev moči v podjetju in organizacijska struktura, druge 
spremembe pa so še (Gradišar, Jaklič in Turk 2007, 159): 

− Enote, v katerih se opravlja delo, se spremenijo iz funkcijskih oddelkov v 
procesne time. 

− Spremeni se vloga izvajalcev, ki dobijo pooblastila in prevzamejo odgovornost 
za uspeh izvedene naloge. 

− Način merjenja rezultatov se spremeni iz merjenja »količine« aktivnosti v 
merjenje rezultatov aktivnosti. 

− Spremni se sistem vrednot v podjetju, ki temelji na zadovoljstvu kupcev. 
Ustrezno je treba spremeniti tudi sistem nagrajevanja, kjer je variabilni del 
odvisen predvsem od končnega rezultata in meritev zadovoljstva kupcev, manj 
pa od rezultatov posameznih oddelkov. Tako se prepreči zapiranje oddelkov v 
njihove meje in ozka notranja optimizacija procesov brez širšega pogleda na 
celotni poslovni proces. 

− Vloga managerja se iz vloge nadzornika spremeni v vlogo usmerjevalca in 
»trenerja«. 

− Organizacijska struktura se spremeni iz hierarhične v bolj plosko obliko. 

Hammer in Champy (2001 v Kovačič et al. 2004) navajata , še posebej v svojih 
novejših člankih, potrebo po prehodu organizacije iz tradicionalnega (funkcijskega) 
podjetja v procesno podjetje. Podjetja, ki izpeljejo prenovo poslovnih procesov, 
najpogosteje doživijo naslednje spremembe; delovne enote se spremenijo iz funkcijskih 
oddelkov v procesne skupine; dela se spremenijo iz preprostih nalog v širše določena 
področja dela; vloge ljudi se zamenjajo iz nadzornih v mentorske; priprava na delo se 
spremeni iz urjenja v izobraževanje; osredotočenost merjenja uspešnosti poslovanja in 
nagrajevanja se preusmeri od dejavnosti k rezultatom; spremenijo se merila za 
napredovanje, in sicer od učinka h sposobnostim; nadalje, vrednote se spremenijo od 
zaščitnih k produktivnim (ne dela se več za nadrejenega, temveč za kupca – kupec 
»plačuje« plačo, ne nadrejeni); managerji se spremenijo iz nadzornikov v mentorje; 
organizacijska struktura se spremeni iz hierarhične v enakopravno, izvršni delavci pa se 
spremenijo iz zapisnikarjev v vodje (Hammer in Champy 2001 v Kovačič et al. 2004, 
61). 
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6 SPREMEMBE POSLOVANJA V »INFORMACIJSKI DOBI« 

V obdobju digitalne ekonomije je skoraj nemogoče spregledati vpliv IT na življenje 
in življenjsko okolje. Kljub temu, da se za večino ljudi digitalna ekonomija dogaja samo 
»v internetu«, gre v resnici za veliko več - digitalna ekonomija predstavlja intenzivno 
uporabo informacijske tehnologije na vseh področjih gospodarstva (slika 6.1) (Klinc in 
Dolenc 2007, 13). 

Slika 6.1 Uporaba informacijske tehnologije na vseh področjih gospodarstva 

 
Vir: Klinc in Dolenc 2007, 13. 

Informacijska družba sloni na telekomunikacijski infrastrukturi in informacijskih 
storitvah, poganja pa jo nova oziroma digitalna ekonomija ali ekonomija znanja 
(Wikipedia 2010b). Digitalna ekonomija je ekonomija, ki temelji na elektronskih 
dobrinah in uslugah, ki so izdelane v elektronskem poslovanju, posredovane pa preko 
elektronske trgovine. Je poslovanje z elektronsko produkcijo in upravljanjem, trgovanje 
ter interakcija s partnerji in strankami pa potekajo preko interneta in internetnih 
tehnologij (Wikipedia 2010a). Glavni lastnosti nove ekonomije sta globalnost in 
mreženje na vseh področjih. 

Z elektronskim poslovanjem in novo ekonomijo se je uveljavil nov poslovni model, 
pri katerem je pomembna prenova in optimizacija oskrbovalne verige. Gre za že v 
praksi uveljavljeno spremembo klasičnega poslovnega modela masovne proizvodnje na 
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zalogo, ki temelji na tradicionalnem push procesu, v elektronsko podprt model podprt s 
pull procesom. S procesnega vidika lahko vidimo razlike med sistemoma push in pull na 
sliki 6.2 (Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 22–23). 

Slika 6.2 Razlika med push in pull sistemom 

Push proces     Pull proces 

Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 23. 

Ključna prednost novega poslovnega modela izhaja iz prednosti, ki jih omogoča 
pull sistem v povezavi kupca in proizvajalca. Teoretično, v nekaterih dejavnostih pa tudi 
praktično odpravlja potrebe po veleprodaji (grosisti) in maloprodaji (Kovačič, Bosilj 
Vukšić 2005, 24). Z ukinitvijo nekaterih členov v oskrbovalni verigi se organizacije 
izognejo stroškom komunikacije in koordinacije, ki so povezane z njimi. Zato se lahko 
poveča dobiček, saj se marže, ki jih imajo izpuščeni členi verige, prenesejo na 
proizvajalca (Gradišar, Jaklič in Turk 2007, 196–197). 

E-poslovni model poleg tega spodbuja proizvajalce na osredotočenje na njegove 
ključne prednosti in procese, to je proizvajanje. Uspešna proizvodna podjetja s ciljem 
zniževanja stroškov prepuščajo (outsourcing) iz svojih procesov tiste dele, ki za njih ne 
predstavljajo ključnih prednosti (ne dodajo velike dodatne vrednosti izdelku/storitvi) in 
jih za njih lahko opravi drugo podjetje bolje in ceneje. V tabeli 6.1, so navedene razlike 
med tradicionalnim in e-poslovnim modelom (Kovačič in Bosilj Vušić 2005, 25). 
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Tabela 6.1 Razlike med tradicionalnim in e-poslovanjem 

Tradicionalni poslovni model E-poslovni model 

- Serijska proizvodnja - Izdelek prilagojen kupčevim zahtevam 
- Kupec ima majhno izbiro izdelkov - Kupec sodeluje pri ustvarjanju izdelka 
- Dobavni časi so dolgi - Kratek dobavni čas 
- Netočne dobave - Velika zanesljivost dobave 
- Visoke varnostne zaloge - Majhen obseg zalog 
- Stroški celotne oskrbovalne verige so 

visoki 
- Stroškovno učinkovita oskrbovalna 

veriga 
- Push sistem proizvodnje - Pull sistem proizvodnje izhaja iz 

kupčevih zahtev 
- Razvoj novega izdelka traja zelo dolgo - Znatno skrajšanje razvoja izdelkov 
- Nezadovoljstvo kupcev, visoki stroški 

oskrbovalne verige 
- Nižji stroški, zadovoljni kupci 

Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 25. 

V informacijski dobi se je spremenila tudi struktura organizacije. Tradicionalna 
organizacija velikih podjetij je hierarhična s številnimi ravnmi. Večina informacij se 
pretaka med sosednjimi ravnmi od zgoraj navzdol. Slabosti take organizacije so visoki 
stroški in počasne reakcije zaradi počasnega pretoka informacij. Informacijska 
tehnologija ponuja možnost večjega in učinkovitejšega nadzora. Omogoča, da pridejo 
informacije do najnižjih organizacijskih ravni hitro in nepopačeno. Potrebno je manj 
delovnih mest, na katerih ljudje le usklajujejo delo drugih. Število hierarhični ravni v 
organizaciji se lahko bistveno zmanjša. Po potrebi se lahko informacija neposredno 
pretaka med poljubnimi ravnmi v obeh smereh. Stroge hierarhične organizacije z 
natančno opredeljenimi delovnimi mesti in nalogami nadomeščajo projektne skupine, v 
katerih so posamezniki usposobljeni tako za samostojno kot za skupinsko delo. Prednost 
sodobne, bolj sploščene organizacijske strukture so hitrejše reakcije, nižji stroški, boljše 
komunikacije s kupci in boljši nadzor kakovosti izdelkov. Boljši pretok informacij 
omogoča tudi pravičnejše nagrajevanje zaposlenih, ki ni odvisno le od položaja v 
organizaciji, ampak predvsem od znanja in sposobnosti (Gradišar, Jaklič in Turk 2007, 
13). 

S prihodom interneta in elektronskega poslovanja se ugotavlja potreba po 
inovativnosti, zlasti na področju načrtovanja in prilagajanja poslovanja. Za uspeh v 
elektronskem poslovanju in novi ekonomiji je treba neprestano iskati rešitve 
izboljševanja poslovnih modelov, poslovnih procesov in informatizacije poslovanja, da 
se prednost uporabe novih tehnologij in rešitev lahko uresničijo v največji možni meri 
(Kovačič in Bosilj Vukčič 2005, 22–23). Romer (1990) je vpeljal model endogene 
gospodarske rasti v mehanizem gospodarske rasti. Bistvo Romerjeve razlage je 
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endogeno pojasnjevanje tehnološkega napredka, ki je posledica razvoja novih 
tehnološko naprednih proizvodov. Obseg teh pa je neposredno odvisen od porajajočih 
novih idej. Na koncu svoje razlage trdi, da je dolgoročno vzdržna gospodarska rast 
določene ekonomije mogoča le, če se proizvede dovolj novih idej, se jih uspešno 
pretvori v nove tehnološko napredne proizvode in se s tem zagotavlja tehnološki 
napredek (Novak in Spaija 2008, 153 - 163). Tako kot Romer tudi ostali avtorji 
poudarjajo pomembnost inoviranja v sodobnih organizacijah. Vedno več organizacij 
podpira in nagrajuje inovativnost na vseh ravneh organizacije. Dober primer vključitve 
vseh zaposlenih v proces inoviranja, je podjetje Whirpool, ki je vzpostavilo spletno 
stran, na katero imajo dostop vsi zaposleni in kjer lahko zabeležijo svoje ideje o 
popravkih in izboljšavah. Ta spletna stran, ki ima 300.000 obiskov na mesec, 
predstavlja za podjetje neprecenljivo zakladnico idej, ki so eventualne inovacije 
(Atkinson in Mckay 2007, 47). McAfee in Brynjolfsson (2008) pravita, da dobra 
inovacija lahko prinese podjetju veliko konkurenčno prednost, saj lahko z le eno dobro 
inovacijo podjetje postano dominantno na svojem področju. V takih primerih velja 
pravilo, da se podjetja v kratkem času hitro povečajo in veliko zaslužijo, toda ni nujno 
da to traja dolgo časa. Atkinson in McKay (2007) navajata, da se inovativnost povečuje 
ob uporabi IT, saj jim omogoča boljša orodja za izvajanje raziskav. V Evropski uniji 
(EU) je v letu 2009, 32 % podjetij poročalo o inovacijah. Od vseh teh inovacij, je IT 
omogočila polovica inovacij izdelkov in kar 75 % inovacij storitev. Zaradi dostopnosti 
IT, so raziskave in razvoj dostopne tudi majhnim in srednje velikim podjetjem, kar 
vpliva na njihovo konkurenčnost tudi na globalnem trgu. Pomembnost inoviranja 
dokazujejo tudi podatki, saj najbolj razvite države v EU, tudi največ vlagajo v raziskave 
in razvoj in imajo največje število prijavljenih inovacij. Tako najdemo na svetovni 
lestvici najbolj inovativnih držav Finsko na drugem mestu, takoj za ZDA, Nemčijo na 
tretjem, Veliko Britanijo na četrtem, Švedsko, Nizozemsko in Švico na petem, medtem 
ko se je Slovenija na tej lestvici uvrstila na 29. mesto izmed 64 držav 
(nationmaster.com). Tudi v Svetovnem informacijsko-komunikacijskem poročilu leta 
2009 - 2010 najdemo vse države, ki sodijo med najbolj inovativne, v samem vrhu po 
razvitosti IKT okolja, Slovenija je na teh lestvicah od 30. do 31. mesta izmed 133 držav 
(odvisno od kriterija preučevanja) (Dutta in Mia 2010, 12–16). Podatki kažejo, da 
Slovenija sodi med najmanj inovativne države v EU, saj je leta 2003 na Evropski 
patentni urad (EPO) iz Slovenije prispelo le 9 vlog za visokotehnološke patente, 
medtem ko najbolj uspešne države vložijo letno več sto ali celo tisoč vlog. Podobno je 
bilo na področju IKT patentov, ko je bila Slovenija z le 17 prijavami ponovno na repu 
držav EU (Caf 2007). 
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6.1 Virtualna organizacija 

V novi ekonomiji se je pojavila nova oblika organizacije, tj virtualna organizacija. 
Virtualnost je način organiziranja, strukturiranja in vodenja organizacije, ne pa samo 
enostavna uporaba IKT-ja. Virtualna organizacija je opredeljena kot začasna mreža 
neodvisnih organizacij, podjetij ali celo posameznikov, ki so specializirani na 
določenem področju in se ob intenzivni uporabi IKT spontano povezujejo, da bi na trgu 
dosegli prednost pred svojimi konkurenti (Kovačič, Groznik in Ribič 2009, 45–46). Na 
prvi pogled ni bistvene razlike med virtualnimi organizacijami in drugimi poslovnimi 
omrežji (zunanji izvajalci in strateški partnerji). Vendar gre za pomembno razliko, ki se 
kaže v ciljih povezovanja. Slika 6.3 kaže tri korake do nastanka virtualnih organizacij 
(Bavec 2002). 

Slika 6.3 Koraki v nastanku virtualnih organizacij in cilji poslovnega združenja 

 
Vir: Kovačič, Groznik in Ribič 2009, 48. 

Prvi korak je povezovanje z zunanjimi izvajalci (angl. outsourcing), kjer je osnovni 
cilj zmanjševanje stroškov proizvodov in storitev. Za take povezave je značilno, da 
obstaja dominanten partner, to je tisti, ki je najel zunanje izvajalce. Tak partner določa 
vse pogoje sodelovanja, od standardov do finančnih in drugih zahtev. Praviloma lahko 
tudi brez večjih težav zamenja svoje poslovne partnerje, ki so na določen način v 
podrejenem položaju. 

Drugi korak k tesnejšemu sodelovanju so strateške povezave, ko je osnovni cilj 
povezovanja dolgoročna delitev dela in združevanje izkušenj, predvsem pri trženju in 
razvoju. Še vedno obstaja en partner, ki je dominanten, pogosto celo solastnik podjetij, 
ki so v strateškem partnerstvu. Vendar je tako partnerstvo dolgoročno in ga je težko 
prekiniti. 
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Virtualne organizacije so naslednji korak poslovnega omrežja, s katerim se rešuje 
eden od osnovnih problemov globalizacije in sodobne ekonomije, to je poslovna, 
organizacijska in proizvodna prilagodljivost podjetja. V teh primerih težko govorimo o 
dominantnem partnerju, saj ima vsako partnersko podjetje svoje področje, kjer je 
konkurenčnejše od drugih, zato je na določen način vsako nepogrešljivo, ne glede na 
svojo velikost. Prvi pogoj za obstoj virtualne organizacije je seveda popolno in trenutno 
obvladovanje vseh potrebnih informacij, drugi pogoj je popolna povezava med 
poslovnimi in proizvodnimi procesi. Tretji pogoj pa je tesna povezava z drugimi 
združbami, ki so »virtualni dobavitelji« potrebnih vhodnih proizvodov. To pa je s 
stališča organizacije zopet nova radikalna zahteva, saj se poslovne in s tem 
organizacijske meje med posameznimi podjetji vedno bolj brišejo. Organizacije ne 
postajajo samo vedno bolj organske, ampak postajajo medsebojno vedno bolj odvisne in 
povezane (Bavec 2003). 

6.2 »Podjetje brez papirja« 

S prenovo poslovnih procesov v zadnjem desetletju prehajamo na elektronsko 
poslovanje, skupaj z uvajanjem novih spletnih in mobilnih tehnologij, rezultat tega pa je 
postopna virtualizacija organizacij. Poslovanje brez papirja je ideal, h kateremu so v 
novi ekonomiji naravnane organizacije z ustreznim in postopnim elektronskim 
poslovanjem ter prenovo obstoječega delovanja. Pisarne brez papirja (angl. paperless 
office) so ideal delovanja vsake organizacije, ki si želi notranje in zunanje 
organizacijske urejenosti. V osnovi gre za ukinitev papirja in uvajanje elektronskega 
poslovanja. Največ, kar pri poslovanju brez papirja lahko dosežemo, je celovita 
organiziranost organizacije, ki zagotavlja boljšo varnost poslovanja. Tako se naloge ne 
ponavljajo, prenos informacij je nadzorovan, zagotovljeni so minimalni stroški in tudi 
zadovoljstvo uporabnikov. Učinkovitejše upravljanje in večja produktivnost pa 
zagotavljata preglednost in sledljivost dokumentov (Šraml 2008, 55–57). 

S »poslovanjem brez papirja« lahko vsako podjetje veliko prihrani. Raziskava 
podjetja Omtool iz leta 2007 kaže, da je v letu 2007 tipičen pisarniški delavec porabil 
povprečno 40 % svojega časa za iskanje informacij. V povprečni organizaciji je bilo 
natisnjenih 19 kopij vsakega dokumenta, eden na vsakih dvajset pa se je izgubil. Za 
poustvarjanje tega je bilo povprečno namenjenih 20 USD. Te številke so danes še večje, 
saj je v obtoku enkrat več informacij. Nedavna raziskava, ki jo je naročilo podjetje 
Hewlett-Packard, je pokazala, da pisalo, papir in tiskana gradiva ostajajo temeljna 
orodja za podporo procesom odločanja v malih in srednje velikih podjetjih v Evropi. 
Kar 84 % zaposlenih med 16. in 24. letom namreč pri ključnih odločitvah vedno ali 
pogosto uporablja natisnjene ali napisane dokumente. Povprečje v vseh starostnih 
skupinah je 77 %. 
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Pomembna prednost take vrste poslovanja je tudi skrb za okolje, kar postaja vedno 
pomembnejša kategorija vsake organizacije. Podatek, ki je z ekološkega stališča v prid 
poslovanju brez papirja, kaže, da dostavnik poštnih pošiljk, ki tedensko prevozi 400 km, 
letno spusti v okolje 5,5 tone CO2 (Klajnščak 2009). 

6.3 Zunanje upravljanje (outsourcing) 

Angleško besedo »outsourcing« slovenski avtorji največkrat prevajajo kot zunanje 
upravljanje oziroma izločanje dejavnosti. Z izločanjem dejavnosti želijo podjetja znižati 
stroške, povečati učinkovitost ter pospešiti inovativnost in rast podjetja. Zunanje 
izvajanje dejavnosti pomeni, da podjetje nekatere dejavnosti, ki jih je izvajalo samo, 
prepusti v izvajanje zunanjim specialistom, tako lahko podjetje nadaljuje z opravljanjem 
dejavnosti, pri katerih je najboljše. V zunanje dejavnosti pa prenese tiste dejavnosti, ki 
jih zunanji izvajalci izvajajo precej bolje, kot jih lahko podjetje samo. Za zunanje 
izvajanje je značilno dolgoročno partnerstvo med izvajalcem in naročnikom, ki se 
nadgrajuje in dopolnjuje ves čas trajanja (Vodopivec 2008, 4–5). 

Korber navaja naslednje strateške, ekonomske in organizacijske razloge, zaradi 
katerih se podjetje odloči za zunanje izvajanje. Strateški razlogi so osredotočenje na 
ključne dejavnosti podjetja, deljeno tveganje, pridobitev sredstev in znanj ter povečanje 
nadzora nad poslovanjem. Ekonomski razlogi so zmanjšanje in nadzor operativnih 
stroškov, povečanje dobička in uspešnosti, sprostitev investicij v druge namene ter 
povečanje tržnega deleža zaradi kapacitet zunanjega izvajanja. Tukaj so še 
organizacijski razlogi, in sicer, sprostitev internih virov za druge namene, interni viri 
niso na voljo, funkcija (predmet zunanjega izvajanja) ni več obvladljiva, povečanje 
fleksibilnosti in povečanju učinkovitosti in produktivnosti (Vodopivec 2008, 6–7). 

6.4 Varovanje informacij 

Ob podatkih podjetja za računalniško varnost Symantec, da so v letu 2009 
zabeležili kar 71 % več nevarnih aplikacij kot leto poprej (2,9 milijona), ter da se vsako 
sekundo zgodi 100 napadov na računalnike na različnih koncih sveta, ter da je en napad 
na vsake štiri sekunde in pol uspešen, je jasno, da je varovanje informacij z vsakim 
letom bolj pomembno. Ker so informacije vedno bolj pomemben dejavnik uspešnega 
delovanja podjetja, moramo vzpostaviti ustrezne sisteme varovanja informacij na 
temelju varnostnih standardov, zakonodaje in razpoložljive informacijske tehnologije 
(Horjak 2007 in U.V. 2010). 

Ukrepi za zavarovanje informacijskih sistemov pred nesrečami in kriminalom niso 
le v interesu posameznega podjetja, ampak tudi v interesu poslovnega okolja podjetja in 
širše družbene skupnosti. Pobuda za uvajanje teh ukrepov zato lahko pride tudi od zunaj 
v obliki zahtev poslovnih partnerjev in revizij državnih agencij, pa tudi zakonskih 
zahtev v zvezi z dostopom do programske in strojne opreme, varstvom osebnih 
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podatkov, šifriranjem podatkov, elektronskim poslovanjem in podpisovanjem, 
varovanjem intelektualne lastnine itd. Zakoni, ki v Republiki Sloveniji opredeljujejo 
varovanje informacij, so (Gradišar, Jaklič in Turk 2007, 287): Zakon o elektronskem 
poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o elektronskih komunikacijah, Zakon o 
varstvu osebnih podatkov, Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, Zakon o pogojnem 
dostopu do zaščitenih elektronskih storitev, Zakon o varstvu potrošnikov in Zakon o 
tajnih podatkih. 

6.4.1 Razlogi za uvedbo varovanja poslovnih informacij 

Razlogov, zakaj uvajati sisteme varovanja poslovnih informacij, je več, npr. 
preprečevanje vdorov v strogo varovane računalniške sisteme in preprečevanje kraje 
pravic intelektualne lastnine ter zaščita sistema pred virusi. Z uvedbo sistema varovanja 
informacij, podjetje lahko ohranjanja konkurenčno prednosti in obstoj na svetovnem 
trgu, zato je pomembno, da podjetja v sistemu varovanja poslovnih informacij vidijo 
tudi poslovno priložnost. Obvladovanje tveganj, povezanih s človeškimi dejavniki, 
računalniškimi sistemi in tehnologijo, naravnimi vplivi okolja in obvladovanje tveganj 
izvedbe poslovnih procesov, so dovolj tehtni razlogi, da bi odločitev o uvedbi sistema 
varovanja poslovnih informacij moralo sprejeti vsako podjetje, katerega cilj je poslovati 
kakovostno, uspešno in učinkovito, predvsem pa dolgoročno. V tujini si veliki poslovni 
subjekti z objavo lastne varnostne politike, torej tiste, ki jo uporabljajo znotraj podjetja, 
pridobijo velik ugled. 

6.4.2 ISO/IEC 27001:2005 

Mednarodno veljavni varnostni standard ISO27001 kot eden od temeljev, ki 
pomembno vpliva na izboljšanje informacijske varnosti, uporabljajo podjetja pri 
pripravi in implementaciji informacijskih varnostnih politik, postopkov in procedur. 
Zaradi celovite obravnave informacijske varnosti ima ta standard pomen pri doseganju 
uspešne varnostne politike podjetja. Standard ISO 27001 (Upravljanje informacijske 
varnosti – Zahteve z navodili za uporabo) je zamenjava za izvirni dokument BS7799-2. 
Njegov namen je zagotoviti podlago za tretje revizijske stranke, in je usklajen z drugimi 
standardi vodenja, kot so ISO 9001 in ISO 14001. Osnovni cilj standarda je pomoč pri 
vzpostavitvi in vzdrževanju učinkovitega sistema za upravljanje informacij, s pristopom 
stalnega izboljševanja. Z njim se izvajajo načela OECD (Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj), katera urejajo varnost podatkov in omrežnih sistemov (ISO 
27001 Security 2010). 

Podjetja, ki bodo svoje delovanje uskladila s standardom, bodo v prihodnje imela 
prednost pri sklepanju novih poslov tako doma kot v okviru Evropske unije, prav tako 
pa tudi v poslovanju z drugimi državami v svetu, pred tistimi podjetji, ki svojega 
delovanja ne bodo imela usklajenega s standardom (Horjak 2007). 
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7 EMPIRIČNA RAZISKAVA V JAVNEM PODJETJU SNAGA, D. O. O. 

Začetki poslovanja podjetja Snaga segajo v čas prve svetovne vojne, ko je tedanji 
Občinski svet Ljubljana ustanovil podjetje Mestne vožnje. To je po sedežu na Povšetovi 
ulici kmalu dobilo domače ime Mestna pristava (znano je bilo tudi kot Mestna 
priprega), osrednji namen njegove ustanovitve pa je bilo izvajanje prevozov za mestna 
podjetja po Ljubljani. Poleg prevozov, ki so jih do tedaj za visoke cene opravljali 
zasebniki, so pri Mestni vožnji izvajali za podjetja in občinske urade tudi druga dela, kot 
so odvoz odpadkov, škropljenje makadamskih cest in pluženje cest. Podjetje se je kmalu 
lahko pohvalilo z velikim številom konj in vozov, uredili pa so si tudi lastne delavnice: 
kovaško, kolarsko, sedlarsko in mehanično. Razvoj podjetja je bil vselej tesno povezan 
s potrebami mesta, ki se jim je prilagajala tudi njegova dejavnost. Poleg pobiranja in 
odlaganja odpadkov so svojo dejavnost razširili na čiščenje javnih površin, vzdrževanje 
javnih stranišč in gospodarjenje s kmetijskimi površinami. 

Gospodarske in politične razmere v mestu in širše so botrovale spremembam 
statusa in dejavnosti podjetja. To se je iz Mestnih voženj preimenovalo v TOZD Javna 
higiena, ki je deloval v okviru Komunalnega podjetja Ljubljana (KPL), leta 1990 se je 
KPL preoblikovalo v Javno podjetje Snaga. Leta 1994 je mesto Ljubljana ustanovilo 
družbo za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji, Holding mesta Ljubljana, 
katerega del je tudi JP Snaga, d. o. o. Z Javnim holdingom Ljubljana skuša mesto 
zagotoviti gospodarno in učinkovito izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb v 
prestolnici. Javna podjetja skrbijo z izvajanjem svojih dejavnosti  za nemoteno življenje 
uporabnikov. Javni holding Ljubljana, d. o. o., povezuje sedem javnih podjetij: poleg 
Javnega podjetja Snaga, d. o. o., še Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o., Javno 
podjetje Vodovod-Kanalizacija, d. o. o., Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, 
d. o. o., Javno podjetje Ljubljanske tržnice, d. o. o., Parkirišča, Javno podjetje, d. o. o., 
in Žale, Javno podjetje, d. o. o. (Spletna stran podjetja Snaga 2010). 

Snaga, Javno podjetje, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju Snaga), je po odloku 
Mestne občine Ljubljana zadolžena za ravnanje z odpadki v mestni občini in osmih 
primestnih občinah. Podjetje prav tako čisti javne površine, upravlja z devetdesetimi 
plakatnimi mesti v ožjem središču Ljubljane in oskrbuje šest javnih sanitarij. Podjetje 
ima danes 430 zaposlenih. V temeljnih poslovnih procesih (zbiranje in odvoz odpadkov, 
čiščenje javnih površin v mestu Ljubljana, odlaganje in ravnanje z odpadki na deponiji 
Barje, plakatiranje, upravljanje z javnimi sanitarijami in remont) sodeluje 85 % 
zaposlenih, ostali sodelujejo pri podpornih procesih podjetja (nabava, prodaja, kadri, 
finance, projekti, vzdrževanje, management procesov, organizacija in informatika). 
Trenutno odvaža Snaga smeti za 51.000 hišnih gospodinjstev, 6.500 pravnih oseb in 
3.500 večstanovanjskih zgradb, kjer živi večina prebivalcev Ljubljane in osmih 
primestnih občin (to so občine: Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, 
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Horjul, Ig, Medvode, Škofljica in Velike Lašče ter občina Vodice). Na leto zberejo 
preko 180.000 ton vseh odpadkov, približno 8 % jih predelajo, ostali odpadki se 
odlagajo na deponijo, kjer podjetje s proizvodnjo deponijskega plina proizvaja 
električno energijo za dnevne potrebe 1.200 samostojnih gospodinjstev. 

Vizija Snage je, da v prihodnjih letih vzpostavi celovit proces predelave odpadkov, 
ki jo bodo uresničili s pomočjo sredstev iz kohezijskega sklada (EU bo sofinancirala 
petinsedemdeset odstotkov od 131 milijonov evrov ocenjenega proračuna projekta) 
preko projekta RCERO – Regionalni center za predelavo odpadkov - ter ob tem prenovi 
obstoječe procese in vzpostavi procesno organiziranost z jasno načrtovanimi in 
doseženimi ključnimi dejavniki uspeha. To je tudi glavni razlog, da so v JP Snaga, 
d. o. o., dodelili poseben pomen prenovi poslovnih procesov in uvedbi ERP sistema, na 
osnovi katerega bodo osrednji slovenski regiji zagotovili skladne in med seboj 
učinkovite poslovne procese na področju zbiranja odpadkov in čiščenja javnih površin 
(Hauc). 

7.1 Informatizacija podjetja 

V Snagi so se zavedali, da če želijo iti v informatizacijo podjetja, morajo spoznati 
svoj posel in optimizirati procese ter da še zdaleč ni dovolj nakup najsodobnejše in 
najdražje strojne in programske opreme. Vodstvo podjetja je že od leta 2003 iskalo 
primerno pot za prenovo poslovanja, saj se je zavedalo novih izzivov predvsem na 
področju predelave odpadkov. Napovedana zakonodaja je v tistih časih narekovala 
razvoj tehnologij za proces predelave odpadkov, s čimer se takratno podjetje ni 
ukvarjalo. Leta 2004 so v podjetju začeli s pripravami na projekt Regijskega centra za 
predelavo odpadkov. Ta odločitev in seveda potreba po zamenjavi neučinkovitega 
šestnajst let starega IS (računalniški sistem IBM AS400 je v 80 % podpiral finančne 
funkcije, 20 % pa pokriva področje podpori sistemu vodenja kakovosti ISO9001, 
nepovezane baze podatkov, evidence so se vodile nepovezano in dvojno v Wordu in 
Excelu …) ter preko deset dobaviteljev posameznih informacijskih rešitev je bil razlog, 
da se je vodstvo odločilo za uvedbo celovite programske rešitve, pred tem pa za 
prenovo vseh poslovnih procesov v podjetju. 

Direktor je že leta 2005 ugotovil, da tedanji vodja sektorja za kakovost, 
organizacijo in informatiko nima ključnih sposobnosti za pripravo in izvedbo projekta 
prenove poslovnih procesov in uvedbe ERP sistema, zato se je v začetku leta 2006, ob 
direktorjevem ponovnem imenovanju oziroma prejemu mandata za direktorja podjetja, 
odločil, da bo po štirih letih zamenjal vodjo tega sektorja z novim vodjem, ki je prišel v 
podjetje, ostalim pomočnikom direktorja pa podelil ponovni štiriletni mandat. 
Pomembno je tudi omeniti, da je vodja sektorja za kakovost, organizacijo in informatiko 
član uprave podjetja in ima kot pomočnik direktorja ustrezna pooblastila za razvoj 
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poslovnih procesov (je predstavnik vodstva za kakovost ISO 9000) in posledično lahko 
vpliva na ustrezno informatizacijo procesov v podjetju. 

Novi vodja sektorja za kakovost, organizacijo in informatiko je že pred nastopom 
mandata sodeloval z zaposlenimi v podjetju, in sicer kot zunanji sodelavec od leta 2004, 
tako da je bil že pred marcem 2006, ko je nastopil mandat, seznanjen s stanjem in 
delovanjem podjetja. Takoj ob začetku delovanja je, tudi na pobudo zunanjega 
svetovalca za prenovo poslovnih procesov in uvedbe ERP sistemov, predlagal direktorju 
podjetja, da se pred nakupom ERP sistema v celoti prenovijo in ponovno modelirajo 
poslovni procesi, uvede lastništvo procesov in pripravijo procesni modeli za vse 
temeljne in podporne procese. 

Razlogi, zaradi katerih so se v podjetju Snaga odločili za prenovo vseh poslovnih 
procesov poslovanja podjetja, so naslednji: 

− izboljšati razumevanje poteka procesa, 
− ustvariti preglednejšo sliko celotnega poslovanja v podjetju, 
− omogočiti lažjo komunikacijo med udeleženci v procesu, njegovih pod-

procesih in aktivnostih, 
− ugotoviti možnost vzpostavitve novih procesov; predelava odpadkov, čiščenje 

in upravljanje vseh javnih površin v Ljubljani – parkov, zelenic, podhodov, 
ostalih nabrežij, 

− vzpostaviti sistem ključnih dejavnikov uspeha in optimizacije poslovnih 
procesov,  

− omogočiti lažje upravljanje in merjenje procesov; (vzpostavitev tehničnega in 
kakovostnega nadzora nad opravljenimi storitvami), 

− omogočiti lažje odkrivanje slabosti in napak v izvajanju procesa, 
− omogočiti prikaz različnih predlogov prenove ter jih preizkusiti na modelih, 
− izboljšati razumevanje informacijskih potreb izvajalcev procesa, 
− omogočiti informatizacijo procesov preko uvedbe učinkovite enotne 

programske rešitve – enterprise resource management (v nadaljevanju ERP); 
− omogočiti uvajanje konceptov upravljanja odnosov s strankami (angl. CRM - 

customer relationship management), 
− omogočiti uvajanje konceptov upravljanja oskrbovalne verige (angl. SCM – 

supply chain management), 
− omogočiti uvajanje konceptov upravljanja s človeškimi viri (angl. HRM – 

human resource management), 
− omogočiti ohranjanje certifikata kakovosti ISO 9001-2000 in pridobitev 

certifikata za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001-2000 ter v prihodnosti tudi 
ISO 27001 (informacijska varnost). 
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Vsi navedeni razlogi so prispevali k odločitvi vodstva podjetja, da je ob koncu leta 
2005 začelo s pripravo na prenovo vseh poslovnih procesov s ciljem prenove poslovanja 
in posledično po tem izvede prenovo informatizacije z uvedbo enotne programske 
rešitve (ERP). 

Ker je podjetje Snaga, d. o. o., javno podjetje, je njegova dejavnost dokaj natančno 
opredeljena v zakonodaji z Odlokom o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov. Gre za opravljanje dejavnosti, ki se izvaja v javnem interesu, pod posebnim 
pravnim režimom. Zakonodaja natančno določa in regulira temeljne sestavine 
uspešnosti procesa zbiranja in odvoza odpadkov. Z njo so definirane vrsta in obseg 
storitve, organizacijska in prostorska zasnova opravljanja storitev, pogoji za 
zagotavljanje in uporabo storitev javne službe, pravice in obveznosti uporabnikov 
storitev javne službe ter končno tudi viri njenega financiranja in način njenega 
oblikovanja (Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, Uradni list 
RS, št. 102/04). Poleg tega pa Snaga opravlja še dodatne, dopolnilne (t. i. tržne) 
dejavnosti (npr. plakatiranje). Motiv za izvajanje teh dejavnosti je v boljšem 
izkoriščanju materialnih, kadrovskih in drugih resursov organizacije ter s tem 
pridobivanje dodatnih finančnih sredstev. 

Opredelitev poteka prenove poslovnih procesov določa metodologija dela, ki je 
zbirka vseh metod in pravil za njihovo uporabo. Za učinkovito prenovo poslovanja je 
bilo potrebno upoštevati naslednje korake: 

− postavitev ciljev in strategije (vključuje postopek razumevanja smisla prenove 
in odpravo strahu pred spremembami), 

− snemanje trenutnega stanja, stanja pred pričetkom prenove poslovnih procesov 
(vključuje postavitev poslovnega modela KOT JE, ustvarjanje celotne slike 
poslovanja), 

− analize procesov (ugotavljanje slabosti, zbiranje predlogov izboljšav), 
− predstavitev želenega stanja (definiranje modela KOT BO, predlog prenove 

poslovnih procesov), 
− realizacija (uveljavljanje sprememb, implementacija procesov). 

 Ob začetku prenove poslovnih procesov so se najpogosteje posluževali metod; 
pregled obstoječe dokumentacije, opazovanje procesov, intervjuji (posamični in 
skupinski) in vprašalniki, ki so bili namenjeni izvajalcem procesa. Pri popisu procesov 
je sodelovalo približno petintrideset zaposlenih iz podjetja in pet do sedem 
predstavnikov izvajalcev (med njimi skoraj polovica študentov iz ene od ljubljanskih 
fakultet). 

S pomočjo teh metod je projektna skupina prišla do celotne slike poslovanja v 
podjetju in možnosti ovrednotenja procesov (Stanje KOT JE). (Priloga 2 prikazuje na 
primeru procesa Zbiranje in odvoz odpadkov, kako so v Snagi grafično predstavili 
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stanje KOT JE.) Spoznali so ključne, temeljne, podporne in obvezne poslovne procese 
in seveda nepotrebne poslovne procese, ki so v predlogu prenove predlagani za ukinitev. 
Podatki, ki so bili pridobljeni v tej fazi prenove, so: 

− podatki o sedanjem poteku procesa (izvajalec, vhod procesa, opis procesa, 
izhod, vrednotenje procesa, izboljšave, priloge - dokumenti), 

− podatki o kadru (način dela, izobraženost, funkcionalna znanja …),  
− organizacija dela (hierarhija zaposlenih, delitev odgovornosti in zadolženosti 

…), 
− delovno okolje (oprema, vozila, skladišča, zbirna mesta, malice …), 
− delovni dokumenti (evidence voznikov, nalogi za vožnjo, ostali obrazci …), 
− podatki v tabelah - preglednicah, ki so služili kot nekateri registri (register 

posod, seznam potrebnih dostav, evidenca popravil posod, evidenca vozil, 
vodenje odsotnosti vozil, vodenje porabe goriva, drugo). 

Na podlagi zbranih podatkov in opravljene analize, ki je bila narejena z lastniki 
procesov in vodstvom podjetja ter izvajalcem, se je za opis obstoječega stanja poslovnih 
procesov uporabila tehnika modeliranja procesnega diagrama poteka - BPD (business 
process diagram). Uporaba procesnih diagramov je ena najbolj znanih grafičnih tehnik, 
ki pomaga k razumevanju in ustvarjanju celotne slike poslovnih procesov, poleg tega pa 
olajša komunikacijo med akterji prenove poslovnih procesov, saj je zelo razumljiva in 
enostavna tudi za uporabnike, ki nimajo znanja s področja informatike, po drugi strani 
pa zajema vse bistvo. Pridobljene podatke je potrebno z dobrimi tehnikami modeliranja 
prikazati z modelom, za kar pa so potrebne izkušnje in znanje, kako opisne podatke 
pretvoriti v dobre modele (STANJE KOT BO) (Priloga 3 prikazuje na primeru procesa 
Zbiranje in odvoz odpadkov, kako so v Snagi grafično predstavili stanje KOT BO). Pri 
modeliranju se je podjetje poskušalo izogniti naslednjim pogostim težavam (Kovačič 
2005, 85): 

− neprimerna raven podrobnosti (namenu modeliranja moramo prilagoditi raven 
podrobnosti, upoštevati delitev procesa na aktivnosti oziroma delitev 
kompleksnejšega procesa na pod-procese, kjer je to potrebno), 

− nepravilen opis aktivnosti: aktivnost je delo, ki ga nekdo opravlja in ne podatki 
(prejem zahtevka in ne zahtevek), 

− enostavnost in preglednost modelov: do opisov procesov v praksi pridemo 
preko intervjujev izvajalcev, na podlagi česar potem pripravimo modele, in 
nato modele uskladimo z njimi. Prav zato je zelo pomembno, da je tehnika 
modeliranja enostavna in lahko razumljiva vsem sodelujočim, 

− objektivnost pridobljenih podatkov: pri podajanju podatkov o procesih izvajalci 
dostikrat ne znajo ločiti svojih procesov od ostalih, prav tako ne podajo realne 
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ocene potrebnega časa izvajanja – ali ga težko ocenijo ali pa želijo svojem delu 
povečati pomembnost. 

Pri modeliranju procesov si je projektna skupina pomagala z orodjem iGrafx. To je 
eno izmed mnogih orodij za modeliranje, ki omogoča tudi simulacijo poslovnih 
procesov, s tem pa tudi oceno stroškov, čas izvajanja posameznih ciklov, obremenitve 
sodelujočih virov in številne ostale funkcionalnosti. 

Sam projekt prenove poslovnih procesov je potekal od sredine junija 2006 do konca 
septembra. Med prenovo so bile odkrite številne pomanjkljivosti oziroma slabosti v 
poslovanju. Največjo vrzel je izvajalec prenove procesov ugotovil v vseh temeljnih 
procesih, saj se nobena storitev ni obračunala in fakturirala na podlagi delovnega 
naloga. Udeleženci procesa niso poskrbeli za plačilo storitve znotraj vsakega procesa, 
temveč je ta del  izvajal sektor za gospodarstvo in finance, ki je drugo polovico procesa 
izvajal samostojno. Obračun in fakturiranje se je izvajalo samo prek potnih nalogov. 
Tako izvajalci storitev niso vedeli, ali je storitev plačana ali ne. Prav tako je bilo deljeno 
reševanje reklamacij. Če je stranka klicala in ni želela plačati računa zaradi slabo 
opravljene storitve, jo je vratar (tam je telefonska centrala) povezal z uslužbenko 
saldakontov, ki ni vedela, ali je bila storitev pravilno opravljena ali ne. Prihajalo je do 
nesporazumov, prevezovanja telefonov od enega do drugega, v izjemnih primerih je 
stranka potem še enkrat klicala in zahtevala direktorja. Zato je izvajalec predlagal, da se 
vse aktivnosti od prejema naročila do plačila izvedbe storitev opravijo znotraj istega 
procesa, s čimer se je vodstvo podjetja strinjalo in predlog potrdilo. Ena od večjih vrzeli 
v temeljnih poslovnih procesih je bila ugotovitev že pri popisu stanja, da v temeljnih 
procesih ne uporabljajo delovnega naloga za naročanje storitev, temveč kombinirajo 
naročila preko t. i. potnih nalogov voznikov smetarskih vozil, ki so na zadnjo stran 
potnega naloga pisali, katere storitve in v katerih rajonih so izvedli, kar je bilo s stališča 
spremljanja poslovanja dokaj pomanjkljivo ravnanje. 

Naslednja velika vrzel je bila nepovezanost baz podatkov, kar je imelo za posledice, 
da so v podjetju vodili dvojne saldakonte, ene za stranke in deponije, druge pa za 
stranke na upravi podjetja. Imeli so dve kadrovski evidenci: eno za izračun plač in eno 
za evidenco zaposlenih. Spoznanje, da nekateri temeljni procesi sploh nimajo 
aplikativne programske rešitve in jih vodijo preko Word in Excel datotek s pomočjo 
elektronske pošte ali vmesnih izpisov in ponovnih vnosov v druge aplikacije, je bila 
naslednja vrzel v informacijskem sistemu. 

Z izdelavo procesnega modela je vsak proces imel svoj model procesa, opredeljene 
postopke (pod procese) od začetka do konca in tem okviru definirane in opisane 
aktivnosti, ki se izvajajo od začetka do konca procesa. Podjetje je ob tem uvedlo 
lastništvo procesov. Vsak proces ima lastnika, ki je zadolžen od načrtovanja do izvedbe 
in plačila za opravljeno storitev. V sektorju za kakovost, organizacijo in informatiko so 
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uvedli skrbništvo temeljnih in podpornih procesov ter uvedli skrbnika poslovnega 
modela podjetja, skrbnika enotne podatkovne zbirke podjetja ter center za podporo 
uporabnikom. 

Procesni model z obstoječim stanjem, analizo in prenovljenimi poslovnimi procesi 
(želeno stanje KOT BO) je uprava podjetja potrdila oktobra 2006, tri mesece pred 
podpisom pogodbe z izvajalcem ERP sistema. Procesni model je bil kasneje sestavni del 
pogodbene dokumentacije in osnovno vodilo vsem lastnikom procesov pri ocenjevanju, 
ali je ERP sistem takšen, da bo pokril informacijske potrebe v vsakem poslovnem 
procesu. 

Vodstvo podjetja je že leta 2003 naročilo izdelavo študije »Strateški razvoj 
informatike do leta 2007« in se tudi na podlagi tega v aprilu 2006 odločilo, da se za 
celotno podporo prenovljenim procesom na trgu poišče enotno programsko rešitev, ki 
bo v največji meri zadovoljila potrebe po podpori prenovljenih temeljih in podpornih 
procesov podjetja. 

Hkrati ob prenovi poslovnih procesov so začeli analizirati tudi primerne ERP 
rešitve za dejavnosti komunalnih podjetij, ki opravljajo storitve zbiranja in odvoza 
odpadkov, ravnanje z odpadki na deponij, čiščenje javnih površin, plakatiranje in 
upravljanje z javnimi sanitarijami. Analiza rešitev ERP je bila osredotočena na iskanje 
že uveljavljenih dobrih praks in rešitev ERP, ki bo tudi v bodočnosti podpirala procese 
predelave odpadkov. V podjetju so najprej popisali ključne poslovne procese ravnanja z 
odpadki in čiščenje javnih površin in s temi modeli procesov so začeli iskati celovito 
programsko rešitev doma in v tujini. Po treh mesecih analize trga ponudbe ERP 
sistemov, petih ogledih celovitih programskih rešitev za komunalna podjetja (od tega 
dva v tujini) so spoznali, da so v tistem trenutku obstajale tri primerne ERP rešitve: prva 
v SAP-tehnologiji, druga v Navision in tretja domača rešitev, ki ni imela značilnosti 
ERP rešitve, bila pa je prisotna v večini slovenskih komunalnih podjetij, vendar ni imela 
podpore za bodočo predelavo odpadkov. Ker je podjetje Snaga največje komunalno 
podjetje v Sloveniji in ker je bil pred njo tudi razvoj procesa predelave odpadkov, se je 
odločilo, da bo v razpisne pogoje vključilo zahtevo, da mora enotna celovita 
programska rešitev temeljiti na ERP principih in mora dolgoročno podpirati tudi proces 
predelave odpadkov, zato je rešitev iskala v tujini. 

Prvi načrt izvedbe ERP projekta, izdelan po metodologiji za vodenje projektov, je 
bil potrjen junija 2006. Na podlagi tega je vodja projekta pripravil javni razpis in do 
septembra 2006 objavil sklep o izbiri izvajalca, ki je v celoti pokril vse informacijske in 
ostale potrebe iz javnega razpisa. Do decembra je bil z izvajalcem opravljen skrben 
pregled temeljnih in podpornih procesov, na podlagi tega je bila 22. 12. 2006 podpisana 
pogodba za uvedbo ERP sistema v javno podjetje Snaga. V letu 2007 so implementirali 
programsko rešitev Enwis Navision, ki je podpira temeljne procese in jim ga je ponudilo 
podjetje Tegos iz Dortmunda ter MS Dynamics Nav podjetja Adacta iz Ljubljane, ki  
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podpira podporne procese. S podpisom teh dveh pogodb je podjetje Snaga pridobilo 35 
sočasnih licenc. V letu 2007 je potekalo nameščanje nove strojne in programske 
opreme, novih aplikacij ter izobraževanje zaposlenih o novem sistemu. 1. 1. 2008 so 
prešli na novi informacijski sistem. Odločili so se za prehod v novi informacijski sistem 
v živo oziroma z »big bangom«, kar pomeni, da so čez noč ugasnili 90 % starega 
informacijskega sistema in vključili novega, brez nobene vzporedne oziroma postopne 
obdelave in vpeljave. 30. 6. 2008 so uspešno zaključili ERP projekt (v Prilogi 4 je 
vzorec ERP sistema, ki ga uporablja Snaga). Od 1. 1. 2008 pa do 30. 6. 2008 so izvajali 
še dodatna izobraževanja zaposlenih in v tem času se je novi informacijski sistem 
stabiliziral. 

Po prehodu v živo z ERP sistemom je imela Snaga v letu 2008 velik izziv, saj je 
moralo vodstvo do konca leta izpeljati prenovo organiziranosti iz klasične funkcijske 
organiziranosti v procesno. Vodstvo se je zavedalo, da je bila takratna organizacijska 
struktura neprimerna za učinkovito in uspešno izvajanje procesov, vendar se je že jeseni 
2007 odločilo, da istočasno, in sicer s prehodom v živo, ni smiselno reorganizirati tudi 
organizacije poslovanja, saj zaposleni tega napora in teh sprememb naenkrat ne bi bili 
sposobni sprejeti. Zato je vodstvo v letu 2008 izvedlo naslednje ključne projekte, s 
katerimi so do konca leta izvedli integracijo ERP-ja z organizacijsko shemo podjetja: 

− zaključili so projekt prenove vodstvenega procesa, preko katerega je podjetje 
začelo načrtovati, organizirati in izvajati poslovanje preko temeljnih in 
podpornih procesov, uvedbe kazalnikov uspeha na nivoju podjetja in na nivoju 
poslovnih procesov, 

− tudi formalna reorganizacija sektorja za kakovost, organizacijo in informatiko 
v štabno organizacijsko enoto »Management poslovnih procesov«, znotraj 
katere imajo enoto skrbništva procesov, enoto organizacije poslovanja in 
zagotavljanje kakovosti ISO9001:2000 ter enoto informatizacije pri podpori 
ERP sistema, IT arhitekture in skrbništvo ostalih vertikalnih rešitev, ki so 
večinoma že enotni platformi Share Point Portal Services (npr. upravljanje 
projektov, elektronski arhiv Si.arh, podpora sejam vodstva, intranetni portal 
Snagec itd.), 

− uvedli so projekt sistema HRM s poudarkom na uvedbi dinamičnih delovnih 
mestih v povezavi s kompetentnim modelom, na podlagi katerih lahko 
človeške resurse razporejajo glede na naročila po posameznih temeljnih 
procesih in potrebah, projektih in vzpostavili tako imenovane tri Welchove 
skupine zaposlenih glede na njihove sposobnosti in pričakovanja, 

− v povezavi z HRM so do konca leta tudi zaključili projekt prenove motivacije, 
stimulacije in sistema nagrajevanja – plačnega sistema, na podlagi katerega so 
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vzpostaviti jasen sistema za merjenje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja po 
procesih, 

− prenovili so sistem kakovosti ISO9001:2000; vključili so temeljne in podporne 
procese v sistem kakovosti in adaptirali informatizacijo področja, 

− uvedli so sistem za celovito ravnanje s strankami (CRM), preko katerega so v 
podjetju kljub tedaj monopolnemu položaju za večino javnih storitev, dosegli 
trdnejšo povezavo s približno 380.000 gospodinjstvi in približno 500 
ljubljanskih podjetij (storitve industrijskega odvoza odpadkov), 

− vodstvo je kot stalni projekt v okviru štabne enote »Management poslovnih 
procesov« vzpostavilo pogoje za stalno optimizacijo obstoječih temeljnih in 
podpornih poslovnih procesov v podjetju z vidika hitrosti izvajanja, analize 
kompetentnosti udeležencev, minimiziranja stroškov, analize resursov, internih 
obrazcev in notranjih pravil poslovanja ter uvedbi elektronske obdelave 
dokumentov tam, kjer so možni prihranki. 

Septembra 2007 so v Snagi uvedli projektno pisarno, v katero vključujejo projekte, 
ki jih spremljajo na nivoju podjetja. V njej se trenutno nahaja pet projektov. Trije večji 
projekti so: projekt RCERO, projekt podzemnih zbiralnikov in peto odlagalno polje. 
Projektna pisarna je tehnično podprta s 'project serverjem' ter 'share point portal' servisi, 
ki služi kot spletno okolje za komuniciranje - služi skupinskemu delu. Tehnologijo za 
projektno pisarno so postavili v osmih mesecih, medtem ko so jo v uporabo predali šele 
marca 2009, ker je bilo pred tem odprtih preveč projektov in niso želeli obremeniti 
uporabnikov z vsemi hkrati. 
Med projektom ERP so v podjetju vzporedno realizirali še tri projekte, ki jim 
omogočajo učinkovitejše in uspešnejše poslovanje; E-arhiv, Seje vodstva in Intranet 
(kako izgledajo tile projekti v končni obliki, lahko vidite v Prilogi 5). Te projekte jim je 
izvajalo podjetje SnT Slovenija. Pri projektu E-arhiv so desetletne račune, ki se jih je 
nabralo 24 milijonov, prenesli v elektronski arhiv. Tako jih sedaj hranijo na diskih v pdf 
formatu namesto v fizični obliki v 200 kvadratnih metrov veliki sobi. To so za podjetje 
veliki prihranki. 

S projektom Seje vodstva so v podjetju pridobili na informiranosti ter možnosti 
sodelovanja pri pripravi kolegijev, sej. Ko direktor razpiše kolegij, pošlje dnevni red 
sodelavcem, ki jim je kolegij namenjen. Obvestilo o razpisanem kolegiju prejmejo na 
mobilni telefon in na elektronsko pošto, kar jim omogoča, da se lahko seznanijo z 
dnevnim redom kolegija ne glede na to, kje se nahajajo. Z dnevnim redom lahko 
prejmejo tudi določene priponke, v katerih so informacije pomembne za kolegij. Po 
seznanitvi s dnevnim redom lahko dodajo kakšne svoje ideje, predloge, priponke, 
informacije in jih pošljejo vsem, ki se jih to tiče. Ko je dnevni red končan, se seja 
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razpiše. Po končani seji sledijo sklepi, ki jih prek izmenjevalca pošljejo v opravila 
zaposlenim. 

Tudi zadnji projekt je pomemben za informiranje zaposlenih in komunikacijo med 
njimi. To je projekt Intranet. Ta omogoča vsem zaposlenim, da so informirani o 
dogajanju v podjetju, o projektih, ki se v organizaciji odvijajo, preko intraneta obvešča 
Snaga svoje zaposlene, kaj bo za zajtrk, kdaj imajo rekreacijo, to  je kot tak pomemben 
komunikacijski kanal. 

Leta 2009 so v podjetju uvedli rešitev Poslovne inteligence. To je projekt, ki so se 
ga lotili z namenom razbremeniti ERP sistem in informacijsko podpreti procese 
načrtovanja poslovanja, analiziranja poslovanja, spremljanja učinkovitosti in uspešnosti 
poslovanja po modelu sistema uravnoteženih kazalnikov uspeha. Uvedli so poročilni 
sistem za vse vrste poslovnih procesov. Do uvedbe Poslovne inteligence so se vse 
aktivnosti (vnašanje transakcijskih podatkov o poslovnih dogodkih (o storitvah, o 
prejetih računih, o delovnih nalogah …, izpisovanje in analiziranje podatkov …) 
izvajale na ERP sistemu. Tako so se odločili za izgradnjo podatkovnega skladišča (data 
warehouse), kamor vsako noč preko ETL (extrat, transform, load) postopka iz ERP-ja 
prenesejo vse nove podatke v podatkovno skladišče. Na podlagi tega so zgradili 
poslovno inteligenco. Uporabniki dostopajo namesto preko ERP-ja preko podatkovnega 
skladišča do vpogleda kazalnikov, vpogleda analiz, izpisujejo si izpise, izvajajo 
vpoglede v poslovanje in poleg tega imajo v podatkovnem skladišču tudi ISO kazalnike 
uspešnosti po BSC metodi. Tukaj gre za nefinančne kazalnike (koliko je reklamacij, 
koliko imajo odprtih delovnih nalogov, koliko traja čas od naročila do izvedbe 
storitve…). Tako so odprli štiri perspektive: finančna, kadrovska, perspektiva kupca in  
razvoja podjetja. V okviru teh perspektiv imajo urejene kazalnike kakovosti. Na sliki 
7.1 je razvidna arhitektura Poslovne inteligence v podjetju Snaga. 

Slika 7.1 Arhitektura sistema poslovne inteligence 

 
Vir: Hauc 2006. 
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V letošnjem letu imajo v Snagi plan izvesti dva velika projekta. Prvi  je projekt GIS 
– Geografski informacijski sistem. Z njim bo vse delavce na terenu lahko upravljali 
preko lokacij in mikrolokacij v prostoru. S pomočjo GPS naprav ter onboard 
računalnikov, ki se bodo nahajali v vozilih, bodo lahko iz informacijskega centra 
spremljali, kje se kdo nahaja ter kaj kdo počne. S pomočjo GIS-a bodo zaposleni v 
osnovnih procesih sprejemali delovne naloge  kar na terenu, kar pomeni, da se jim ne bo 
treba vsakokrat znova vračati na začetno točko, kjer prejemajo informacije o naslednjem 
delu, temveč bodo te prejeli kar na terenu. GIS bo tako Snagi omogočil optimizacijo 
procesov v praksi in tako do potankosti izkoristiti vire, ki jih imajo na voljo. Poleg 
projekta GIS pa v letošnjem in naslednjem letu, in sicer v povezavi z Javnim holdingom 
Ljubljana, načrtujejo še en velik projekt, to je projekt SLA-JHL. V njem želijo združiti 
nekatere funkcije posameznih javnih podjetij (Vodovod kanalizacije, LPP, Snaga ter 
Energetika Ljubljana) v skupno funkcijo. Tako bodo združili funkcije: strateško in 
operativno planiranje, računovodstvo, finance, kontrolo, kadre in informatiko ter 
nabavo. Ta projekt bo omogočal razvoj nadaljnjih projektov, kot na primer projekt 
Skupna kuverta, pri katerem bodo z združevanjem podatkov pri obračunavanju storitev 
poslali stranki le eno skupno položnico (in ne vsako javno podjetje svojo) in tako 
poenostavili in pocenili proces. 

7.2 Posledice informatizacije podjetja 

Prvo spremembo po informatizaciji podjetja in njegovega poslovanja opazimo že v 
organigramu podjetja Snage. Na sliki 7.2 je vidna procesna usmerjenost END to END, 
kjer ima vsak proces novega lastnika. Bistvena sprememba glede na prejšnje stanje je v 
tem, da se je moč prenesla iz poslovnega področja (kadri in finance) v proizvodnjo, saj 
je to tisti del podjetja, ki služi denar in omogoča obstoj podjetja, medtem ko so vse 
ostalo le podporne funkcije. Po končanem projektu SLA-JHL bodo vse funkcije, ki so 
na sliki 7.2, obarvane svetlo rumeno (strateško in informativno planiranje, kadri in 
informatika, računovodstvo, finance, kontrola ter en del nabave), združene v enoten 
oddelek vseh štirih služb, ki so del Javnega holdinga Ljubljana. To bo za Snago 
predstavljalo outsourcing oziroma zunanje upravljanje. S spremembo iz linijske v 
procesno organiziranost so zmanjšali število managerjev, saj so ukinili vse vodje 
delovnih enot (vodje sektorjev – sektor za informatiko, sektor za čiščenje, sektor za 
zeleni program …) in namesto njih postavili štiri lastnike procesov, ki vodijo celotno 
izvajanje temeljnih procesov Snage. Ta je v okviru BSC procesa uvedla ključne 
dejavnike uspeha, kar pomeni, da mora lastnik vsakega procesa izdelati vsako leto cilje 
po vseh štirih perspektivah (finančna perspektiva, perspektiva kadrov, perspektiva 
kupca, perspektiva razvoja podjetja) in mora izpostaviti možne probleme glede 
doseganja zastavljenih ciljev. Po skrbni analizi teh in nevarnosti predlagajo lastniki 
procesov ukrepe za preprečitev nevarnosti, kriterije, po katerih bodo merili uspešnost 
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procesa, ter kaj potrebujejo iz podpornih procesov (dostop do več podatkov iz ERP 
sistema, več zaposlenih v procesu …). Poleg tega so naloge lastnikov procesov še to, da 
po vsakem izdanem naročilu (delovnem nalogu, katerega so tudi uvedli v obdobju 
procesa informatizacije podjetja in poslovanja) mora narediti obračun, na koncu 
vsakega meseca pa fakturo opravljenih storitev. Skrbeti mora tudi za to, da so računi 
plačani. S tem pa se proces zaključi. Zaradi lažjega obvladovanja računov so uvedli 
digitalizacijo računov, kar pomeni, da jim sedaj ni potrebno več nositi računov 
podpisovati vsem nadrejenim (ki so se prej morali podpisovati na račune), temveč od 
letošnjega leta pridobijo vse te podpise po elektronski poti. Ob prehodu na novi 
informacijski sistem so uvedli še eno novost, ki vpliva na poslovanje, tj. lastništvo 
podatkov. Lastništvo podatkov se nanaša na posest in na odgovornost za podatke. 
Lastništvo podatkov omogoča kontrolo nad kakovostjo podatkov. Tako se vedno ve, 
kdo ima dostop do kakšnih podatkov, kdo jih lahko spreminja oziroma vnaša v sistem 
ter kdo je zanje odgovoren. V primeru nepravilnosti se vedno ve, kdo je kriv za nastalo 
situacijo. 

Slika 7.2 Procesna usmerjenost END to END 

 
Vir: Hauc 2006.  

Informatizacija je zahtevala tudi celotno prenovo strojne in programske opreme. 
Snaga je v procesu informatizacije poenotila vso opremo v podjetju. Odločili so se, da 
bodo uporabljali strojno opremo Hewlett-Packard (HP) (tako so vsi računalniki in 
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tiskalniki v Snagi proizvajalca HP), medtem ko so za poenotenje programske opreme 
izbrali Microsoft (vsi zaposleni uporabljajo operacijski sistem Windows Vista, za 
urejanje besedil, preglednic, predstavitev uporabljajo Microsoft Office 2007, 
uporabljajo Microsoftove SQL baze podatkov ter Microsoftov 'Sharepoint portal' servisi 
za vertikalno in horizontalno komunikacijo). 

Posledica prenove je med drugim tudi zmanjšanje števila zunanjih izvajalcev 
(outsourcing). Iz dvanajstih izvajalcev, ki so bili prisotni v podjetju pred prenovo, so 
njihovo število zmanjšali samo na štiri. Posledica tega je, da je sedaj točno določeno, za 
kaj so zadolženi zunanji izvajalci, medtem ko je bilo pred prenovo velikokrat nejasno, 
kdo je za kaj zadolžen in odgovoren. Pogosto se je zgodilo, da so se izgovarjali drug na 
drugega, so se izogibali odgovornosti, medtem ko je problem v podjetju ostajal. Sedaj je 
vsako podjetje, ki izvaja outsourcing za Snago, zadolženo za celoten proces, tako da do 
takih nejasnih situacij ne prihaja več. 

Eden od Snaginih zunanjih izvajalcev je podjetje Paltist iz Vrtojbe, ki jim je 
pomagalo izdelati varnostno politiko pri uporabi informacijskih storitev v Snagi, d. o. o. 
Skladno s standardom ISO 27001 so v varnostni politiki opisani vsi postopki v podjetju 
(shranjevanje podatkov, vnašanje podatkov, lastništvo podatkov, definicije, kaj so 
zaupni podatki, kaj so strogo zaupni podatki, opis postopka ob zaposlitvi novega 
zaposlenega, pravila, kdo lahko komunicira z novinarji …). Projekt Varnostne politike 
so začeli že v letu 2006, do predstavitve projekta pa je prišlo novembra 2009. Poleg 
certifikata ISO 27001 imajo v podjetju Snaga, d. o. o., pridobljen tudi certifikat za 
Sistem vodenja kakovosti ISO 9001-2000, ki ga obvladujejo v elektronski obliki, ter 
certifikat za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001-2000. 

Uvedba ERP sistema je imela na podjetje in njegovo poslovanje velike pozitivne 
učinke. Poleg že vseh naštetih učinkov je potrebno poudariti še dejstva, da so eno leto 
po uvedbi sistema zmanjšali reklamacije na opravljene storitve za 50 % (iz 600 
reklamacij pred uvedbo na 300 reklamacij po uvedbi ERP sistema) ter da so zmanjšali 
bolniške dopuste za 100 %. Do zmanjšanja teh je prišlo zaradi skrbi za zaposlene: 
uvedli so vsakodnevni zdrav zajtrk, nudijo jim zelo kvalitetno delovno opremo in poleg 
nje  so jim priskrbeli tudi dodatno delovno opremo (majice proti potenju, kvalitetne 
ojačene nogavice, ki odvajajo pot …). Pomembno je omeniti tudi to, da so se začeli 
pogovarjati z zaposlenimi o procesih, da so jih seznanili s celotnimi procesi tako, da 
poznajo proces od začetka do konca, da jih motivirajo z raznimi slogani (npr.: »Imamo 
čisto Ljubljano!«) ter da so jim dvignili plače za 7 do 8 odstotkov (dvig plač so si lahko 
privoščili, ker so imeli po uvedbi ERP sistema večje dohodke ter manjše stroške, tako 
da je denar ostajal v podjetju, zato so se odločili, da nagradijo svoje zaposlene). 
Posledica vseh teh dejanj je večja pripadnost podjetju od zaposlenih in posledično bolje 
opravljeno delo. 
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Dosedanji proces informatizacije podjetja je zagotovil vse potrebne komponente, da 
bo podjetje lahko začelo elektronsko poslovati. Trenutno vodijo projekt Mobilni portal, 
ki jim bo omogočil, da bodo lahko njihove stranke določene storitve Snage, d. o. o., 
naročili kar preko mobilnega telefona. Vsaka stranka bo prejela certifikat, ki bo shranjen 
tudi v strežniku podjetja, z njim bo lahko začela elektronsko poslovati s Snago. 

7.3 Analiza ankete 

Anketo sem izvedel med zaposlenimi v podjetju Snaga z namenom, da ugotovim 
njihovo mnenje o informacijsko-komunikacijskem sistemu, ki ga uporabljajo v podjetju, 
in o tem, kako so bili zadovoljni s procesom vključevanja sistema v njihovo delovno 
okolje. 

Anketa je bila sestavljena iz štirih sklopov in dveh začetnih vprašanj, s katerima 
sem ugotovil spol in starost anketirancev (glej Priloga 1). 

V prvem sklopu trditev so se nahajale trditve v zvezi z njihovim sodelovanjem pri 
implementaciji IS oziroma celovite programske rešitve, ki je bila uvedena v letu 2008. 
V drugem sklopu so sledile trditve, ki so se nanašale na njihovo zadovoljstvo z novim 
IS (IS, ki je bil uveden v letu 2008), v tretjem sklopu so se nahajale trditve, ki so se 
nanašale na izobraževanje, v povezano z uvedbo novega IS ter kasnejšimi nadgradnjami 
tega, v zadnjem, četrtem, sklopu trditev so sledile trditve o intranetu v podjetju, v 
katerem so zaposleni.  

V anketi je sodelovalo 15 zaposlenih, kar predstavlja približno 20 % vseh 
zaposlenih v podjetju Snaga, ki se vsakodnevno srečujejo z uporabo njihovega 
informacijsko-komunikacijskega sistema. Od tega je bilo 7 moških (47 % vseh 
anketiranih) in 8 žensk (53 % vseh anketiranih). 

V prvem sklopu so se anketiranci morali odločiti, v kolikšni meri se strinjajo z 
določeno trditvijo. Kot odgovor so imeli podane ocene od 1 do 5, kjer je 1 pomenilo, da 
predmet trditve ocenjujejo kot zelo slabo, in 5 kot odlično. 

Prva trditev se je nanašala na njihovo možnost za sodelovanje zaposlenih pri 
razvoju IS oziroma celovite programske rešitve. Po pet anketirancev se je odločilo za 
oceno dobro in zelo dobro, štirje so se odločili za odgovor odlično, enemu pa se je 
zdelo, da je bila njegova možnost za sodelovanje slaba. Za oceno zelo slabo se ni 
odločil nihče. Pri tem vprašanju moramo dodati to, da so anketiranci ocenjevali svojo 
možnost sodelovanja pri razvoju ideje ter pri predlogih možnih rešitev, ki bi jih novi 
ERP prinesel, ne pa pri pravem razvoju ERP rešitve, saj Snaga, d. o. o., nima lastnega 
razvoja, zato so se odločili za nakup ERP rešitve. 

Druga trditev se je nanašala na to, ali so nadrejeni njihove predloge in želje 
upoštevali. Največ, kar sedem, jih je ocenilo, da so njihove predloge in želeje upoštevali 
zelo dobro, štirje - dobro, po dva pa sta se odločila za odgovora slabo oziroma odlično. 
Odgovor zelo slabo je spet ostal neizbran. 
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S tretjo trditvijo sem dobil oceno anketirancev o tem, kako je bila nagrajena dobra 
ideja oziroma nadpovprečna angažiranost pri razvoju in implementaciji IS. Pri tej trditvi 
se je šest anketirancev odločilo za oceno dobro, pet za oceno prav dobro, trije za oceno 
odlično in eden za oceno slabo. Ocena zelo slabo je ponovno ostala neizbrana. Odgovori 
na to vprašanje so me nekoliko presenetili, saj je poddirektor podjetja ter vodja za 
kakovost v podjetju Snaga, s katerim sem opravil intervju, povedal, da je edina stvar, ki 
mu v tem procesu ni uspela, ta, da bi direktor razprl mošnjiček in zaposlene tudi 
denarno nagradil za njihove ideje. Kot pa kažejo odgovori na to vprašanje, so zaposleni 
zadovoljni že z boljšo delovno opremo, ki jim omogoča boljše ter lažje delo (veliki 
monitorji, zmogljivi računalniki …). 

V drugem sklopu trditev so se anketiranci morali odločati za oceno od 1–5, kjer je 
pri prvi in četrti trditvi pomenilo 1 – zelo slabo in 5 – odlično, pri drugi, tretji in peti 
trditvi pa je 1 pomenilo, da se anketiranec s trditvijo sploh ne strinja, in 5, da se s 
trditvijo popolnoma strinja. 

Prva trditev drugega sklopa je bila v zvezi z ocenjevanjem novega IS glede na to, 
kako jim je ta olajšal delo. Po šest anketirancev se je odločilo za oceno zelo dobro 
oziroma odlično, dva anketiranca za oceno dobro, eden pa je izbral oceno slabo. Ocene 
zelo slabo ni izbral nihče. Odgovori na to vprašanje so potrdili sklepanje in teorijo, da 
informacijski sistem v podjetju lahko olajša ter poenostavi marsikatero delo. 

Druga trditev drugega sklopa je bila postavljena z namenom, da ugotovim, ali jim 
novi IS omogoča večjo samostojnost pri opravljanju njihovih zadolžitev ali ne. Kar 
dvanajstim anketirancem omogoča novi IS večjo samostojnost pri opravljanju svojega 
dela, saj je po šest anketirancev izbralo, da se s trditvijo strinja oziroma se popolnoma 
strinja. Trije so se s trditvijo delno strinjali, delno ne strinjali, nihče pa se s trditvijo ni 
strinjal oziroma sploh se ni strinjal. Oceno anketirancev, da so pri svojem delu bolj 
samostojni, lahko pripišemo dejstvu, da so v podjetju s prenovo procesov ter določitvijo 
lastnikov procesov prenesli odgovornost na zaposlene (nižje po »hierarhični lestvici«) in 
temu, da imajo z ERP sistemom poslovno inteligenco (baza podatkov) ter intranetom 
lažji dostop do vsakršnih informacij ter da se na podlagi teh lažje informirajo o zadevah, 
ki so pomembne za opravljanje njihovega dela. 

Tretja trditev drugega sklopa je bila, ali se je po uvedbi novega IS število 
zaposlenih zmanjšalo. Sedem zaposlenih se s trditvijo popolnoma ni strinjalo, po štirje 
anketiranci pa so se s trditvijo ne strinjali oziroma delno se ne strinjali, delno se strinjali. 
Nihče pa se s trditvijo ni strinjal oziroma se ni popolnoma strinjal. Z odgovori na to 
vprašanje so potrdile besede poddirektorja podjetja, ki je zagotovil, da do odpuščanja 
zaradi informatizacije podjetja ni prišlo, prišlo pa je do premestitev, saj so ob uvedbi 
ERP-ja nastali viški zaposlenih v podpornih procesih (13 % zaposlenih), ki so jih 
premestili v izvajanje temeljnih procesov podjetja. 
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Četrta trditev drugega sklopa je bila, kako bi, na podlagi dosedanjih izkušenj, 
anketiranci ocenili varnost trenutnega IS v Snagi. Po sedem anketirancev je ocenilo, da 
je varnost dobra oziroma zelo dobra, po en pa se je odločil za slabo oziroma odlično 
oceno. Varnosti trenutnega IS ni nihče ocenil kot zelo slabo. Odgovori na to vprašanje 
so me presenetili, saj sem pričakoval, glede na to, da se podjetje ponaša s certifikatom 
ISO 27001 o informacijski varnosti, da bo mnenje zaposlenih o varnosti IS v Snagi 
boljše. 

Zadnja, peta, trditev drugega sklopa je bila povezana z ekologijo ter idejo Billa 
Gatesa in drugih o organizaciji brez papirja. Zanimalo me je, ali se po uvedbi novega IS 
v podjetju porabi manj papirja kot pred tem. Kar trinajst anketirancev se je s trditvijo 
popolnoma strinjalo in dva sta se strinjala. Za ostale tri možne ocene se ni odločil nihče. 
Odgovori na to vprašanje me niso presenetili, saj je isto odgovoril tudi poddirektor 
podjetja. Razlogi za znatno manjšo porabo papirja so v tem, da so uvedli na vsakem 
hodniku en visokokvalitetni laserski barvni linijski tiskalnik, kjer kontrolirajo, koliko 
kdo tiska in kopira, drugi razlog je uvedba enotnih evidenc, kjer ni potrebno več 
nobenega usklajevanja med evidencami, naslednji razlog je urejena baza podatkov, ki 
omogoča preglednost podatkov, ter umetna inteligenca, ki opravi marsikatero analizo, 
ter zadnji razlog, to je komuniciranje znotraj intraneta ter elektronske pošte, kar prihrani 
precej papirja. 

V tretjem sklopu so se anketiranci morali podobno kot v prvem odločati, v kolikšni 
meri se strinjajo z določeno trditvijo. Kot odgovor so imeli podane ocene od 1 do 5, kjer 
je 1 pomenilo, da predmet trditve ocenjujejo kot zelo slabo, in 5 kot odlično. 

Pri prvi trditvi v tem sklopu sem spraševal po oceni izobraževanj in usposabljanj, ki 
jih je podjetje Snaga, d. o. o., organiziralo pred uvedbo novega IS. Ocena je bila podana 
glede na mnenje anketiranca o kvaliteti in uporabnosti izobraževanj. Največ jih je 
mnenja, da so bila izobraževanja zelo dobra, in sicer 5 anketirancev, štirje so bili 
mnenja, da so bila usposabljanja odlična, trije so se odločili za oceno dobro, eden pa 
oceno slabo. Kot zelo slaba ni ocenil nihče. Pri tem vprašanjem lahko navedem le še 
dejstvo, da je Snaga za izobraževanje zaposlenih pred uvedbo novega IS, v letu 2007, 
namenila kar 60 % delovnega časa (od 8-urnega delovnika) zaposlenih. Poleg tega pa so 
tudi izdatke za izobraževanje zaposlenih precej povečali. Leta 2005 so za izobraževanje 
porabili 30 evrov na zaposlenega, v enem letu, leta 2007 pa za skoraj 200 % več, in 
sicer 83 evrov na leto. 

Druga trditev tretjega sklopa je bila podobna kot prva tega sklopa, le da so morali 
pri tej ocenjevati izobraževanje ter usposabljanje, ki ga je podjetje Snaga, d. o. o., 
organiziralo po uvedbi novega IS. Šest anketirancev jih je ocenilo kot dobra, pet kot 
zelo dobra, po dva anketiranca pa sta ocenila izobraževanje in usposabljanje kot odlična 
oziroma slaba. Podobno kot prejšnja trditev tudi ta ni prejela ocene zelo slabo. Tudi v 
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letu 2008, ko je bil proces implementacije ERP sistema že zaključen, so v Snagi 
namenili 30 % delovnika vsakega zaposlenega za dodatno izobraževanje. 

Tretja trditev tretjega sklopa se je nanašala na oceno pogostosti izobraževanj in 
usposabljanj, ki so jim na voljo v podjetju. Največ, šest, vprašanih je to trditev ocenilo 
kot dobro, štirje so jo ocenili kot odlično, trije kot zelo dobro, preostala dva pa sta se 
odločila za slabo oceno. Odgovor zelo slabo je ponovno ostal neizbran. V letu 2007 so 
bila izobraževanja za zaposlene precej pogosta. Prvo izobraževanje je potekalo od 
januarja do marca. Namenjeno je bilo udeležencem temeljnih procesov, kjer so 
spoznavali bodoči ERP sistem in razložili izvajalcu sedanji način poslovanja ter 
prikazali bodoče delovanje poslovnega procesa, kot so ga z zunanjim izvajalcem pred 
tem modelirali kot stanje TO-BE. Od aprila do junija je bilo izvajano izobraževanje za 
udeležence v podpornih procesih, kjer so ravno tako spoznavali bodoči ERP sistem in 
razložili izvajalcu sedanji način poslovanja ter prikazali bodoče delovanje poslovnega 
procesa, kot so ga z zunanjim izvajalcem pred tem modelirali kot stanje TO-BE. 
Naslednje šolanje je potekalo cel september 2007, ko je izvajalec na podlagi dokumenta 
»Funkcionalne zahteve za uvedbo ERP rešitve v MS Dynamics Navision NAV in 
Enwis« pripravil določene prilagoditve (zaradi posebnosti zakonodaje v Sloveniji). Na 
tem šolanju je izvajalec usposobil lastnike procesov in ključne uporabnike za uporabo 
standardne rešitve pri podpori vseh temeljnih in podpornih procesov, istočasno pa je 
izvajalec začel s testiranjem, tako imenovanega, masovnega fakturiranja. Predzadnje 
izobraževanje v letu 2007 se je izvajalo od oktobra do desetega decembra 2007, 
poimenovano kot »samoizobraževanje«, v katerem sta skrbnika temeljnih in poslovnih 
procesov iz sektorja za procese, organizacijo in informatiko ter lastniki procesov 
usposabljali ključne uporabnike in preko poslovnih primerov za vsak proces posebej 
preverjali delovanje ERP sistema in utrjevali svoja znanja o procesih in ERP rešitvi. 
Zadnje šolanje pa je potekalo od desetega decembra do enaindvajsetega decembra, kjer 
so lastniki procesov še s tremi skrbniki (brez izvajalca) usposabljali končne uporabnike 
za prevzem ERP rešitve in prehod v živo. V naslednjih letih pa so izvajali izobraževanje  
po potrebi v lastnem izobraževalnem centru, in sicer ob vpeljavi kakšnih novosti ali 
kakšni nadgradnji dotedanjih procesov. 

Zadnja trditev tega sklopa se je dotikala ocene načina izvedbe izobraževanja 
oziroma usposabljanja. Sedmim anketirancem se je način zdel dober, petim se je zdel 
zelo dober, dvema odličen, enemu pa se je zdel slab. Zelo slab pa se ni zdel nobenemu  
anketirancu. Izobraževanja so se izvajala v predavalnicah kot predavanja, na koncu pa 
so udeleženci izobraževanja morali rešiti preizkus. Kdor testa ni naredil pozitivno, se je 
moral dodatno izobraževati. Če preizkusa ni opravil v dveh poizkusih, je Snaga 
organizirala zanj zunanjega izvajalca, ki ga je dodatno izobraževal. Stroške zunanjega 
izvajalca je moral plačati sektor, v katerem zaposleni dela. Po pozitivno opravljenem 
testu pa je uporabnik izobražen o novostih in jih tako lahko začne uporabljati. 



Empirična raziskava v Javnem podjetju Snaga, d. o. o. 

54 

V zadnjem, četrtem, sklopu so se anketiranci ravno tako kot v prejšnjih morali 
odločati med ocenami od 1 do 5. V četrtem sklopu, pri prvi trditvi, pomeni 1 zelo slabo 
in pet odlično, pri ostalih treh trditvah pa 1 pomeni, da se anketirani s trditvijo sploh ne 
strinja, in 5, da se z trditvijo popolnoma strinja. 

S prvo trditvijo četrtega sklopa me je zanimala ocena intraneta podjetja Snage, to je 
s perspektive zaposlenih. Po pet anketirancev ocenjuje, da je intranet Snage dober 
oziroma odličen, štirje so mnenja, da je zelo dober, eden pa misli, da je slab. Tudi ta 
trditev ni dobila nobene ocene zelo slabo. 

Druga trditev četrtega sklopa se je glasila, intranet mi je olajšal delo. S to trditvijo 
se en anketiranec sploh ne strinja, trije vprašani se ne strinjajo, ravno tako se trije delno 
ne strinjajo in delno strinjajo, največ pet se jih s trditvijo strinja, medtem ko se trije s 
tem popolnoma strinjajo. Dejstvo je, da je intranet uporabljen kot komunikacijski kanal, 
in da obvešča zaposlene o stanju in dogajanju v podjetju oziroma v povezavi s 
podjetjem. Razumljivo je, da te informacije marsikomu v podjetju ne olajšajo dela 
oziroma se kljub intranetu njihovo delo dosti ne spremeni (na primer knjiženje v 
računovodstvu). 

Tretja trditev četrtega sklopa se je nanašala na to, ali jim intranet omogoča boljšo in 
lažjo komunikacijo med seboj. En anketiranec se popolnoma strinja s tem, da mu 
intranet omogoča boljšo in lažjo komunikacijo z ostalimi zaposlenimi, pet izmed njih se 
strinjajo s to trditvijo, kar osem se jih s to trditvijo delno ne strinja, delno pa se strinja 
eden, eden izmed vprašanih pa se s trditvijo ne strinja. Odgovor sploh se ne strinjam je 
ostal neizbran. Odgovori na to vprašanje so takšni, ker intranet Snage ne omogoča 
dvostranske komunikacije. Omogoča le obveščanje zaposlenih in zaposlenim daje 
možnost, da pišejo direktorju na blog. 

Zadnja trditev v tem sklopu in v anketi nasploh se je glasila, da jim je intranet 
omogočil boljšo informiranost o dogajanju in aktivnostih v podjetju. Kar devet 
anketirancev se je s to trditvijo popolnoma strinjalo, šest izmed njih pa se je strinjalo. 
Vsi drugi možni odgovori so ostali neizbrani. To ni presenetljivo, saj so na intranetu 
možne dostopne informacije, od tega, kaj bo za malico, do tega, kdaj in kje je 
organizirana rekreacija za zaposlene, do tega, kdaj je kakšna seja, ter še in še. 
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8 SKLEP 

Spoznali smo, da je uporaba IKT tako rekoč nujna, če želijo organizacije ostati 
konkurenčne na trgu; tako lokalnem kot globalnem. Vendar le nakup najsodobnejše IT 
ni dovolj. Za doseganje optimalnega delovanja organizacije moramo najprej 
reorganizirati procese, nato te informatizirati. Najpomembnejši pogoj za informacijsko 
prenovo (Bavec 2007, 121–123) je dobro poznavanje organizacije. Pomembno je, da 
smo se pripravljeni spoprijeti z izzivom in žrtvovati tudi del učinkovitosti in začetnih 
visokih finančnih sredstev za poznejšo večjo prilagodljivost in prožnost organizacije. 
Prav z internetom in moderno informacijsko tehnologijo ter komunikacijskimi orodji 
lahko dosežemo hiter prenos informacij v organizacijo, ki so ključne za odločanje in 
njeno delovanje, preprečevanje entropije, h kateri v času nove ekonomije žal teži vsak 
kompleksen sistem. Najpomembnejša je inovativnost na vseh področjih delovanja, ki 
močno prispeva h konkurenčnosti poslovnega sistema. Po nekaterih podatkih (HR 
Scorecard, HBR 2000) predstavlja človeški kapital ob inovacijski sposobnosti in 
blagovni znamki že do 85 % premoženja organizacij (Gruden 2007). Posledice uvajanja 
elektronskega poslovanja, globalizacije industrije in trgovine so pripeljale do večje 
specializacije v poslovanju in v izkoriščanje ekonomije obsega, zmanjševanju števila 
dobaviteljev ter centraliziranega nadzora zalog, skladiščenja in distribucije. Zaradi 
potrebne specializacije se podjetja odločajo, da v organizaciji obdržijo le svoje temeljne 
dejavnosti, ki doprinesejo največjo dodatno vrednost za njihov izdelek/storitev, ostale 
dejavnosti pa dajo v zunanje izvajanje (outsourcing), ker druga, specializirana 
organizacija za to dejavnost opravi to storitev zanje hitreje, ceneje in kvalitetnejše. 
Glavni lastnosti nove ekonomije sta globalnost in mreženje. Tako se je v novi ekonomiji 
pojavila nova oblika organizacije – virtualna organizacija, ki je začasna mreža 
neodvisnih organizacij, podjetij ali celo posameznikov, ki so specializirani na 
določenem področju in se ob intenzivni uporabi IKT spontano povezujejo, da bi na trgu 
dosegli konkurenčno prednost. Ideal, v katerega so v novi ekonomiji naravnane 
organizacije, je poslovanje brez papirja. Taka vrsta poslovanja, kjer vse poteka 
elektronsko, predstavlja za organizacijo velike prihranke in je bolj ekološko, kar je v 
sodobni družbi vedno bolj cenjena vrednota. S pomočjo IKT lahko ob uporabi 
videokonferenc veliko prihranimo (stroški potovanj in čas) in hkrati skrbimo za okolje. 
V virtualnih in v vseh ostalih organizacijah se zaradi velikega razmaha nevarnih 
aplikacij vedno več časa namenja varovanju informacij in izgradnji sistemov za 
varovanje teh. 

Prvi cilj diplomske naloge je bil, da preverim, ali se teoretične ugotovitve o vplivih 
IKT dejansko prenesejo tudi v prakso. Na primeru komunalnega Javnega podjetja 
Snaga, d. o. o., smo videli, da se teorija in praksa ne razlikujeta. 
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V Javnem podjetju Snagi, d. o. o., so začeli svoj proces informatizacije premišljeno 
in postopoma. Informatizacijo so začeli s posnemanjem obstoječega stanja v 
organizaciji (leta 2006), nadaljevali so s celotno prenovo in ponovnim modeliranjem 
poslovnih procesov, uvedbo lastništva procesov in pripravo procesnih modelov za vse 
temeljne in podporne procese v podjetju. V letu 2007 so prenovili vso strojno in 
programsko opremo, tako da so bili pripravljeni na uvedbo novega informacijskega 
sistema. Med tem časom so, po temeljitem premisleku, pregledu in analiziranju vseh 
primernih ERP rešitev, izbrali programsko rešitev Enwis Navision, ki so jo našli v 
Dortmundu. 1. 1. 2008 so z velikim pokom prešli na nov informacijski sistem. V letu 
2008 so nadaljevali informatizacijo podjetja z zaključenimi projekti projektne pisarne, 
E-arhiva, Seje vodstva ter Intranetom. V letu 2009 so v svoj informacijski sitem uvedli 
Poslovno inteligenco, za letošnje leto pa so jim ostali še trije veliki projekt, in sicer 
projekt Mobilni portal, projekt GIS – Geografski informacijski sitem in projekt 
SLA-JHL, s katerim želijo združiti nekatere funkcije vseh javnih podjetij v skupno 
funkcijo. 

Spremembe v organizaciji, ki so se zgodile zaradi informatizacije, so naslednje: 

− sprememba iz funkcijske v procesno organiziranost; 
− organizacijska struktura se je sploščila, odgovornost se je prenesla na lastnike 

procesov-nižje na hierarhični lestvici; 
− število managerjev se je zmanjšalo, v podpornih sistemih se je potreba po 

številu zaposlenih zmanjšala za 30 % - izvedli so prestrukturiranje; 
− zaposleni so zaradi vključitve v procese, pogovarjanja z njimi, ter zavedanja 

odgovornosti bolj pripadni, kar ima za posledico 100 % manj bolniških ter 
kvalitetnejše opravljanje dela; 

− komuniciranje so prenesli na intranet; 
− dosegli so urejenost podatkov v organizaciji; 
− določili so kazalnike uspeha; 
− pridobili ISO27001 (informacijska varnost). 

Drugi cilj diplomske naloge je bil potrditi oziroma ovreči predpostavko, da 
slovenska podjetja zelo slabo izkoriščajo možnosti, ki jim jih ponuja uporaba IKT, da 
imajo na tem področju še veliko možnosti za razvoj ter da vodilni v slovenskih podjetjih 
gledajo na IKT še vedno kot na strošek, ne pa kot na dodatno vrednost. 

Te predpostavke ne morem ne potrditi ne ovreči. V raziskavi, ki jo navaja Bavec, je 
bilo ugotovljeno, da je bilo med državami, ki so se EU pridružile leta 2004, v zadnjem 
desetletju najuspešnejše slovensko raziskovalno področje ter da imamo ogromno 
uspešnih organizacij, ki so uspele na domačem in tujem trgu (Bavec 2006). Tudi gospod 
Gregor Hauc mi je v intervjuju, in sicer na podlagi opažanj v vsakdanji praksi, dejal, da 
se to področje v slovenskih podjetjih precej izboljšuje ter da so se vodilni v 
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organizacijah začeli zavedati prednosti, ki jih prinaša načrtovana informatizacija 
podjetja. Vendar številke tega ne potrjujejo. Podatki kažejo, da slovenska podjetja 
premalo vlagajo v IKT. Po podatkih iz leta 2007 smo na področju vlaganja v 
telekomunikacije dosegli 60 % povprečnih izdatkov, EU - 15 na prebivalca. Na 
področju vlaganja v IT pa smo pod 40 % povprečnih izdatkov, EU - 15 na prebivalca. 
Delež izdatkov za IT glede na BDP je v Sloveniji znašal leta 1997 1,3 %, v EU - 15 pa 
2,3 %. Deset let kasneje je delež v Sloveniji 1,9 %, v EU - 15 pa 2,7 % (Caf 2007). 

Diplomsko delo lahko zaključim z ugotovitvijo, da IKT nedvomno vpliva na 
urejenost in poslovanje organizacije, ter sodeč po trenutnih trendih, bo v prihodnosti še 
veliko bolj vplivala. Slovenska podjetja, v kolikor želijo (p)ostati konkurenčna, morajo 
izvesti načrtovano informatizacijo organizacije. Pri tem morajo imeti jasne cilje, 
prednostne naloge, strategije in vizijo delovanja organizacije. Kljub majhnosti pa lahko 
z izkoriščanjem tržnih niš, evropskih projektov, uspešnih integracij in brez razdrobljenih 
poslovnih sistemov lahko dohitijo in tudi prehitijo marsikoga. S svojo globalnostjo se ne 
smejo omejiti samo na evropske trge, kar se jim rado dogaja, temveč morajo začeti 
izkoriščati vse pozitivne lastnosti celotnega globalnega trga. 
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Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spoštovani! 
 
Sem Tine Justin, absolvent Fakultete za management v Kopru (Univerza na 

Primorskem) in pripravljam diplomsko delo z naslovom Vpliv informacijsko-
komunikacijske tehnologije na urejenost in poslovanje podjetja. Kot primer iz prakse 
sem si izbral podjetje v katerem ste zaposleni, tj. Javno podjetje Snaga, d. o. o., 
Ljubljana. 

Ker me zanima tudi Vaše mnenje o urejenosti tega področja v vašem podjetju, 
potrebujem Vašo pomoč, ki mi jo lahko nudite s tem, da odgovorite na vprašanja v 
anketi. 

Podatke pridobljene s anketo bom uporabil zgolj v raziskovalne namene v svoji 
diplomski nalogi. Anketa je popolnoma anonimna. 

Za sodelovanje v anketi se Vam lepo zahvaljujem. 
 
Spol: M / Ž 
Starost: _______ 
 

Prosim vas, da ocenite trditev tako, da obkrožite številko pred odgovorom, ki po 
vašem mnenju najbolje ocenjuje določeno trditev.  
 
V prvem sklopu so trditve povezane z vašim sodelovanjem pri razvoju in 
implementaciji informacijskega sistema oziroma celovite programske rešitve, ki je 
bila uvedena v letu 2008. 
 

• Možnost za sodelovanje zaposlenih pri razvoju informacijskega sistema oziroma 
celovite programske rešitve, bi ocenil(-a) kot… 

 
1 - zelo slabo 2 - slabo 3 - dobro 

4 - zelo dobro 5 - odlično 
 

• Nadrejeni so naše predloge in želje upoštevali… 
 

1 - zelo slabo 2 - slabo 3 - dobro 
4 - zelo dobro 5 - odlično 

 
• Dobra ideja oziroma nadpovprečna angažiranost pri razvoju in implementaciji 

informacijskega sistema, je bila nagrajena… 
 

1 - zelo slabo 2 - slabo 3 - dobro 
4 - zelo dobro 5 - odlično 
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Drugi sklop trditev se nanaša na vaše zadovoljstvo z novim informacijskim 
sistemom – (informacijski sistem, ki se je bil uveden v letu 2008). 
 

• Kako bi ocenili novi informacijski sistem, na podlagi tega, kako vam je le-te 
olajšal vaše delo.  

 
1 - zelo slabo 2 - slabo 3 - dobro 

4 - zelo dobro 5 - odlično 
 

• Novi informacijski sistem mi omogoča večjo samostojnost pri opravljanju 
svojega dela. 

 

1 – sploh se ne strinjam 2 – se ne strinjam 
3 – delno se ne strinjam, 

delno se strinjam 
4 – se strinjam 5 – popolnoma se strinjam 

 
• Po uvedbi novega informacijskega sistema se je število zaposlenih zmanjšalo. 
 

1 – sploh se ne strinjam 2 – se ne strinjam 
3 – delno se ne strinjam, 

delno se strinjam 
4 – se strinjam 5 – popolnoma se strinjam 

 
• Kako bi, na podlagi dosedanjih izkušenj, ocenili varnost trenutnega 

informacijskega sistema v vašem podjetju. 
 

1 - zelo slabo 2 - slabo 3 - dobro 
4 - zelo dobro 5 - odlično 

 
• Po uvedbi novega informacijskega sistema se v podjetju porabi veliko manj 

papirja kot pred tem. 
 

1 – sploh se ne strinjam 2 – se ne strinjam 
3 – delno se ne strinjam, 

delno se strinjam 
4 – se strinjam 5 – popolnoma se strinjam 

 
Tretji sklop trditev se nanaša na izobraževanje v povezavi z uvedbo novega 
informacijskega sistema ter kasnejših nadgradenj le-tega. 
 
• Izobraževanja in usposabljanja, ki jih je podjetje Snaga, d. o. o. organiziralo pred 

uvedbo novega informacijskega sistema, bi ocenil(-a) glede na kvaliteto ter 
uporabnost kot,  
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1 - zelo slabo 2 - slabo 3 - dobro 
4 - zelo dobro 5 - odlično 

 
• Izobraževanja ter usposabljanja, ki jih je podjetje Snaga, d. o. o. organiziralo po 

uvedbi novega informacijskega sistema, bi ocenil(-a) glede na kvaliteto ter 
uporabnost kot,  

 
1 - zelo slabo 2 - slabo 3 - dobro 

4 - zelo dobro 5 - odlično 
 
• Pogostost izobraževanj in usposabljanj, ki so nam na voljo v podjetju, bi  

ocenil(-a) kot, 
 

1 - zelo slabo 2 - slabo 3 - dobro 
4 - zelo dobro 5 - odlično 

 
• Način izvedbe izobraževanja oziroma usposabljanja bi ocenil(-a) kot, 
 

1 - zelo slabo 2 - slabo 3 - dobro 
4 - zelo dobro 5 - odlično 

 
Četrti sklop trditev se nanaša na intranet podjetja Snaga, d. o. o.  
 

• Uporabnost intraneta v podjetju, bi ocenil(-a) kot; 
 

1 - zelo slabo 2 - slabo 3 - dobro 
4 - zelo dobro 5 - odlično 

 
• Intranet mi je olajšal delo. 
 

1 – sploh se ne strinjam 2 – se ne strinjam 
3 – delno se ne strinjam, 

delno se strinjam 
4 – se strinjam 5 – popolnoma se strinjam 

 
• Intranet nam omogoča boljšo ter lažjo komunikacijo med zaposlenimi. 
 

1 – sploh se ne strinjam 2 – se ne strinjam 
3 – delno se ne strinjam, 

delno se strinjam 
4 – se strinjam 5 – popolnoma se strinjam 

 
• Intranet je omogočil boljšo informiranost o dogajanju ter aktivnostih v podjetju. 
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1 – sploh se ne strinjam 2 – se ne strinjam 
3 – delno se ne strinjam, 

delno se strinjam 
4 – se strinjam 5 – popolnoma se strinjam 

 
Lep dan še naprej! 
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GRAFIČNI PRIKAZ STANJA PROCESA »ZBIRANJE IN ODVOZ 
ODPADKOV« PRED PRENOVO (STANJE KOT JE) 

 
Vir: Hauc 2006. 
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GRAFIČNI PRIKAZ STANJA PROCESA ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV 
PO PRENOVI PRENOVO (STANJE KOT BO) 

 
Vir: Hauc 2006. 
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PRIMER ERP SISTEMA V JAVNEM PODJETJU SNAGA, D. O. O. 
 

 

 
Vir: Hauc 2010, lasten vir. 
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E-ARHIV 

 
Vir: Hauc 2010, lasten vir. 

 
Seje vodstva 

 
Vir: Hauc 2010, lasten vir. 
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INTRANET 

 
Vir: Hauc 2010, lasten vir. 

 




