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POVZETEK

Popis procesov in sprotno ažuriranje vseh sprememb je ena izmed pomembnih aktivnosti, ki
jo je potrebno izvajati v vsaki organizaciji, če le-ta želi konkurirati v sedanjem času, kjer je
trg nasičen z množico ponudnikov in odjemalcev, ki zahtevajo raznovrstno, kakovostno in
cenovno dostopno ponudbo. Aktivnost snovanja in spremljanja izvajanja procesov spada v
temeljno dejavnost managementa: organiziranje oz. urejanje. Raziskava se je izvajala na
nenaključnem namenskem vzorcu zaposlenih, ki sodelujejo pri izvedbi izbranega procesa
Kreditiranje pravne osebe. Rezultati raziskave so pokazali, da je popis procesov in sprotno
ažuriranje vseh sprememb v izvajanju postopkov ena izmed najpomembnejših aktivnosti, ki
jih mora izvesti vsaka organizacija, če želi v vsakem trenutku vedeti, kaj se dogaja v vsakem
sektorju ter kaj vse je treba spremeniti, če se spremeni zakonodaja ali pa so podane kakšne
druge zahteve nadzornega sveta ali uprave. Glede na ugotovitve analize na izbranem procesu,
ki spada v področje bančništva, so podani predlogi za izboljšavo obstoječega primera ter
usmeritve za nadaljnje delo v izbrani organizaciji.

Ključne besede: temeljne dejavnosti managementa, organiziranje in urejanje, procesi,
management poslovnih procesov, ARIS.

SUMMARY

A survey of processes and regular updating of all changes is one of important activities that
have to be done in every organization if it wants to be competitive in the times when the
market is saturated with mass of providers and customers who demand varied, quality, and
accessible offer. Activity of formation and monitoring of processes execution belongs to the
basic activities of management: organizing and processing. The research has been done on not
coincidental on purpose sample of employees who cooperate with the execution of the chosen
process Lending to a legal person. The results of the research have shown a survey of the
processes and regular updating of all changes in execution of procedures of one of the most
important activities which every organization has to execute if it wants to know in every
moment what is going on in every sector and what has to change if the legislation changes or
if there are some other demands of the supervisory board or management given. According to
the findings of the analysis of the chosen process, falling within the scope of banking, there
have been suggestions for improvement of the existing example and the direction for further
work in the chosen organization given.

Keywords: basic management activities, organizing and managing, processes, mangement of
business processes, ARIS.
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1 UVOD

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč

Organizacija ni statična, temveč dinamična ustanova, kjer potekajo povezave med različnimi
enotami. Slabo poslovno-organizacijsko okolje je lahko glede na trenutne razmere na trgu za
podjetje usodno. Zato je potrebno oblikovati organizacijo horizontalno in tvoriti celovite
procese v podjetju (Bavec 2010).

Da bi organizacija delovala, jo je treba obvladovati, načrtovati, kako bo delovala, ji postaviti
cilje in strategije za doseganje ciljev, jo urediti za složno delovanje sodelavcev, poslovoditi
organizacijo in voditi sodelavce k izidom, meriti izide delovanja organizacije in presojati
delovanje sodelavcev (Tavčar 2009, 76). K boljši organiziranosti organizacije zagotovo
pripomore učinkovito upravljanje poslovnih procesov. Proces lahko opredelimo kot točno
določeno zaporedje aktivnosti, ki se morajo izvesti, da je dosežen rezultat – izpolnjen
poslovni cilj (vom Brocke in Rosemann 2010).

Management poslovnih procesov (MPP) mora postati nikoli zaključen projekt in eden
ključnih pristopov pri upravljanju organizacije. Povezan mora biti z njeno strategijo,
managementom človeških virov, finančnim in informacijskim managementom in drugimi
tradicionalnimi disciplinami managementa. Uvedba MPP v organizacijo zahteva strukturiran
in sistematičen pristop, v prvi vrsti je treba pridobiti podporo najvišjega vodstva v
organizaciji, pri izvajanju pa je kritičen faktor uspeha tudi vključitev vseh zaposlenih, ki v
procesu sodelujejo (Jeston in Nelis 2014).

Procese je treba tudi modelirati, da lažje spoznamo aktivnosti in njihovo zaporedje, da vemo,
katere naloge morajo biti dokončane, kdo je za njih odgovoren, kakšen je rezultat in kakšno
poslovno vrednost ima (Jurič in Pant 2008). Pri modeliranju imamo na izbiro veliko število
različnih tehnik in podpornih orodij, izbor pa moramo prilagoditi našim potrebam (vom
Brocke in Rosemann 2010).

V izbrani organizaciji so bili v letih od 2008 do 2010 izvedeni delni, vendar nepopolni
posnetki, brez skrbne analize in predlogov izboljšav.  Zaradi vse večje konkurence na tržišču
želi vodstvo s pomočjo popisa procesov ugotoviti, ali prihaja v izvajanju del in nalog do
podvajanja aktivnosti, ali se izvajajo aktivnosti v pravem vrstnem redu s pomočjo primernih
aplikativnih rešitev, kje so ozka grla, ali so zaposleni zadovoljni z načinom dela, ki ga
opravljajo, zakaj prihaja do zastojev ipd. Na osnovi teh ugotovitev bo vršni in srednji
management lažje izvajal svoje temeljne funkcije.
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1.2 Namen in cilji naloge

Poznavanje poslovnih procesov v sklopu managementa procesov je eden izmed glavnih
sestavin uspešnega poslovanja vsake organizacije, vendar vršni management temu posveča
premalo pozornosti. Bistveni namen raziskave je bil raziskati, kateri elementi povzročajo
nevidne izgube v poslovanju ter srednjemu in vršnemu managementu predlagati, na kakšen
način lahko s pomočjo ustreznega popisa poslovnih procesov lažje in bolj učinkovito izvaja
svoje temeljne naloge.

V teoretičnem delu naloge smo pripravili izčrpen pregled literature s področja managementa
procesov, ki se lahko izvaja na skoraj enak način tako v proizvodnih kot storitvenih
organizacijah. S pomočjo empirične raziskave smo želeli na izbranem primeru ugotoviti,
katere aktivnosti se izvajajo v okviru izbranega primera ter raziskati, na kakšen način, koliko
časa in s kakšnim številom zaposlenih se izvajajo posamezni podprocesi. Pri tem smo zaznali,
katere in kakšne so morebitne tako stroškovne kot časovne nepravilnosti in izgube. V
zaključnem delu smo podali smernice za izvajanje ažurnega vzdrževanja zapisanih postopkov
oz. podprocesov, ki bodo temeljna podpora managementu pri načrtovanju, organiziranju,
vodenju oz. poslovodenju in nadziranju poslovanja organizacije.

Cilji raziskave so bili predvsem naslednji:
 pregledati in analizirati domačo in tujo sodobno literaturo, teoretična spoznanja in

raziskave s področja managementa procesov,
 ugotoviti, kakšno je obstoječe stanje zapisanih podprocesov izbranega primera,
 pripraviti ažuren in strukturno zabeležen model študije primera v izbranem podpornem

orodju,
 ugotoviti, ali se izvajajo iste aktivnosti v različnih sektorjih,
 ugotoviti, kje in kakšne težave se pojavljajo pri izvajanju del in nalog ter
 podati priporočila za izboljšanje obstoječega stanja na izbranem primeru in smernice za

uporabo postopka na drugih segmentih poslovanja.

Za namen naše raziskave smo zasnovali naslednja raziskovalna vprašanja:

R1: Kako s pomočjo natančno zapisanih in sprotno ažuriranih procesov nuditi srednjemu in
vršnemu managementu podporo pri kakovostnem in učinkovitem izvajanju temeljnih
nalog managementa?

R2: Kakšen pomen pripisujejo zaposleni vlogi popisa procesov pri opravljanju svojih nalog?

R3: Na kakšen način srednjemu in vršnemu managementu predstaviti slabosti in težave v
izvajanju del in nalog zaposlenih?
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1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev magistrskega dela

Zaradi doseganja zastavljenih ciljev pri preučevanju problema in verifikaciji zastavljenih
raziskovalnih vprašanj je naloga razdeljena na teoretični in empirični del.

Teoretični del – postopek prevzemanja tujih izsledkov znanstveno raziskovalnega dela oz.
opazovanj, stališč, sklepov in spoznanj. S pomočjo metode kompilacije in analize vsebin
razpoložljive literature, primarnih in sekundarnih virov (knjige, članki in druga razpoložljiva
strokovna literatura), ki se nanašajo na izbrano raziskovalno področje, so podrobneje
opredeljena teoretična spoznanja o temeljnih nalogah managementa (s poudarkom na
organiziranju), prikazana pa je tudi problematika managementa poslovnih procesov ter
usmeritve za izvedbo vitkosti oz. optimizacije poslovnih procesov.

Empirični del – temelji na kvalitativni raziskavi, s katero smo proučili izvajanje dela
poslovnih procesov v izbrani organizaciji. Pred izvajanjem raziskave smo od vodstva
organizacije pridobili ustrezna dovoljenja ter pooblastila oz. soglasje za dostop do obstoječe
dokumentacije, podpornega orodja ter zaposlenih, ki so pristojni za izvajanje določenih nalog.
V raziskavi je bila najprej uporabljena metoda analize sekundarne dokumentacije popisa
procesov, kateri je sledila raziskava izbranega poslovnega procesu Kreditiranje pravne osebe
s pridobivanjem primarne dokumentacije ter uporabo metodologije za snovanje in vodenje
poslovnih procesov.

Glede na to, da smo želeli raziskati, razumeti in pridobiti globlji vpogled v izvajanje
izbranega procesa, smo izbrali namenski vzorec zaposlenih. Sodelovali so zaposleni iz sedmih
različnih sektorjev, ki so člen verige za izvedbo celotnega postopka izbranega poslovnega
procesa. V Sektorju poslovanja s pravnimi osebami je sodelovalo pri podprocesu Odobritev
kredita pet zaposlenih, ki spremljajo komitenta od trenutka, ko vstopi v organizacijo, do
trenutka, ko dobi komitent izvedeno plačilo. Pri podprocesu Otvoritev računa sta sodelovala
dva zaposlena iz Sektorja plačilnega prometa in elektronskega bančništva in dva zaposlena pri
podprocesu Vodenje odobrenega kredita iz Sektorja podpore. Aktivnosti, ki se izvajajo v
podprocesu Določanje in spremljanje klasifikacije komitenta v Službi bonitet in obvladovanja
tveganj, so poskušali podrobno zabeležiti trije zaposleni. Pri podprocesih, ki so v izbranem
procesu krajši in bolj preprosti, je sodeloval le en zaposleni, in sicer pri podprocesu Priprava
kreditnega odbora za objavo na portalu banke iz Kreditnega odbora, pri podprocesu Priprava
mnenja o zavarovanju kredita z VP iz Sektorja zakladništva ter pri podprocesu Pregled
dokumentacije v pravni službi pred odobritvijo naložbe iz Sektorja pravnih, kadrovskih in
splošnih zadev.

Da smo lahko odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja, je izveden le z določenimi
zaposlenimi iz nabora zgoraj zapisanih sodelujočih pri izbranem popisu individualni
strukturiran poglobljen intervju z naslednjimi odprtimi vprašanji:
 Kaj menite o odločitvi vodstva o popisu procesov, ki se je pričel izvajati pred leti?
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 V kolikšni meri ste bili udeleženi in na kakšen način ste sodelovali (ali pa tudi ne) pri
popisu procesov, ki se je pričel izvajati pred leti?

 Sodelovali ste pri zapisovanju aktivnosti popisa procesa Kreditiranje pravne osebe v
vašem sektorju. Kaj ste pri zapisovanju podatkov v tabelo ugotovili? Ali ste bili
presenečeni nad rezultati zapisanega (število aktivnosti, čas izvajanja aktivnosti, vzroki
prekinitev ipd.)?

 Kje vidite največje težave pri vašem delu pri obstoječem delu procesa Kreditiranje pravne
osebe v vašem sektorju?

 V koliki meri mislite, da bi popis vseh procesov na tak način, kot ste ga bili sedaj deležni,
pripomogel k izboljšanju kvalitete dela in zmanjšanju nepotrebnega časa?

 Kot zadnje vprašanje pa vas prosim za vse vaše pripombe v povezavi z načinom popisa, ki
je bil izbran (v kolikšni meri vam je bil razumljiv diagram poteka v podpornem orodju, ali
je bila tabela dovolj nazorna ipd.)?

Intervju je potekal med delovnim časom zaposlenih, največ eden na dan, v časovnem razmiku
dveh delovnih tednov. Potekal je v dogovoru z vsakim intervjuvancem posebej v odvisnosti
od njegovega razpoložljivega časa in je trajal predvidoma 40 minut. Intervju je tudi zvočno
zabeležen, pri tem je zagotovljena anonimnost udeležencev.

Na osnovi vseh pridobljenih podatkov in informacij je na koncu izvedena obdelava, analiza in
interpretacija vseh pridobljenih podatkov in informacij. Zaključki ter usmeritve so namenjene
predvsem srednjemu in vršnemu managementu, da bo lažje izvajal svoje temeljne naloge
managementa.

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema

V magistrski nalogi smo predvideli naslednje predpostavke in omejitve.

Predpostavke:
 v Sloveniji je malo organizacij, v katerih se že izvaja popis procesov z vsemi

pripadajočimi aktivnostmi,
 izvajanje popisa je neodvisno od vrste organizacije (proizvodna, storitvena),
 popisi, ki so v danem trenutku zabeleženi, so že zastareli (nepopolni, napačni),
 zaposleni morajo vestno pripraviti opise posameznih podprocesov, da bodo le-ti odražali

dejansko stanje.

Omejitve:
 raziskava je omejena le na en posel v izbrani organizaciji,
 zaradi izvajanja raziskave v okviru rednega delovnega časa je čas, potreben za

sodelovanje pri raziskavi, omejen,
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 v raziskavi je zajet le majhen odstotek zaposlenih izbrane organizacije,
 majhen vzorec udeležencev intervjuja.

Ugotovitev, do katerih smo prišli s pomočjo raziskave, zaradi omejitev ne bomo mogli
posploševati.

1.5 Prispevek naloge k stroki

Naloga temelji na kvalitativni metodi raziskovanja. V njej so predstavljeni na osnovi
izbranega procesa Kreditiranje pravne osebe postopki zbiranja primarnih in sekundarnih
podatkov. S pomočjo različnih tabel in uporabe metodologije za snovanje procesov so
zabeležene aktivnosti, ki so zajete v izbranem procesu, razviden je seznam vseh pripadajočih
vhodno-izhodnih dokumentov, podpornih aplikativnih rešitev, delovnih mest, navodil,
pravilnikov ter metodologij, ki se uporabljajo za posamezno aktivnost. Za podkrepitev
uporabljenega pristopa so izvedeni tudi strukturirani individualni intervjuji z zaposlenimi
izbrane organizacije, ki so sodelovali tudi pri zbiranju primarne dokumentacije. Podan je
nabor ugotovljenih vzrokov zastojev v času izvajanja procesa, v zaključnem delu pa so
zabeležena priporočila vršnemu in srednjemu managementu za nadaljnje delo.

Prispevek naloge k stroki predstavljajo prikazani postopki in rezultati raziskave izbranega
procesa, saj nudijo podlago za izboljšanje delovnih postopkov, ne samo na področju
kreditiranja pravnih oseb, čeprav je to eden pomembnejših procesov, ki se izvajajo v izbrani
organizaciji, temveč tudi na vseh drugih področjih poslovanja. Postopke raziskave je možno
izvesti tudi v kakšni drugi po panogi enaki organizaciji.
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2 UREJENOST ORGANIZACIJE/ORGANIZIRANOST

Pogosto naletimo na pojem organizacija, ki pa ima v vsakdanjem življenju kar precej
sopomenk in se po vsebini in pomenu precej razlikujejo. Bavec (2010) navaja, da sta najbolj
razširjeni sopomenki v managerskem svetu dve. In sicer v prvem primeru pomeni organizacija
neko podjetje oz.  katerokoli urejeno združbo ljudi in je sinonim za institucijo ali ustanovo. Za
boljše razumevanje je zato priporočljivo, da namesto pojma organizacija uporabimo izraze,
kot so združba, podjetje, korporacija ali ustanova. Drugi pomen organizacije pa je ustroj ali
urejenost združbe ali podjetja. Pomeni množico pravil, postopkov ter formaliziranih ter
neformalnih odnosov, ki opredeljujejo vlogo posameznikov in skupin v podjetju. Tako je
bolje, če v takšnih primerih uporabljamo nadomestno besedo organiziranost.

V podjetjih se večinoma uporablja pojem organizacija, ki predstavlja predvsem ljudi s svojimi
interesi in svojo svobodno voljo. Brez ljudi je organizacija mrtva, prazna lupina  (Biloslavo
2006, 341). Organizacijo ustanovijo lastniki ali drugi ustanovitelji zato, da bi učinkovito in
uspešno dosegala cilje, ki ustrezajo njihovim interesom. Ustanovitelji praviloma oskrbijo
organizacijo s primernimi materialnimi in nematerialnimi sredstvi, ki so potrebna za začetek
delovanja. Ustanovitelji torej neposredno ali posredno vložijo v organizacijo del svojega
premoženja in tvegajo izgubo tega premoženja zaradi morebitnega slabega poslovanja
organizacije (Biloslavo 2006, 15).

Ko govorimo o organizaciji, lahko govorimo o prepletanju tehnokratskega koncepta
organizacije kot mehanizma (instrumenta), ustvarjenega za interese deležnikov organizacije,
in humanističnega koncepta organizacije kot skupnosti interesov udeležencev organizacije,
kot organizmu (Tavčar 2009, 14). Tradicionalni-tehnokratski pogled na organizacijo v bistvu
pomeni orodje za doseganje vnaprej določenih ciljev.

Vsako organizacijo (podjetje, združbo, korporacijo ali ustanovo) je treba obvladovati,
načrtovati, kako bo delovala, ji postaviti cilje in strategije za doseganje ciljev, jo urediti za
skladno delovanje sodelavcev, poslovoditi in voditi sodelavce k izidom, meriti izide delovanja
organizacije in presojati delovanje sodelavcev. Obvladovanje organizacije je naloga
managerjev (Tavčar 2009, 76).

Odločili smo se, da bomo v tej nalogi uporabljali termin organizacija, ki pomeni podjetje,
združbo, korporacijo ali ustanovo, ter termin urejenost, ki ponazarja organiziranost
organizacije.

2.1 Politika organizacije

Tavčar (2009, 119) navaja: »Vizija smiselno povezuje in izraža pomembne in dolgoročne
interese pomembnih udeležencev organizacije. Je konkretna podoba bodočnosti, dovolj
bližnja, da se zdi uresničljiva, in dovolj oddaljena, da zbuja navdušenje v organizaciji za novo
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stvarnost. Vizijo je treba uresničevati, pot do nje pa vodi preko maloštevilnih temeljnih ciljev,
smotrov in njim podrejeni hierarhiji številnih nižjih ciljev. Dobri smotri in cilji naj bodo
merljivi, dosegljivi, spodbudni in skladni.«

»Strategija je skupno ime za doseganje ciljev, skupno ime za cilje in za doseganje ciljev pa
politika organizacije. Smoter ali cilj je namera, ki terja udejanjenje – strategijo. Strategija
obsega dejavnosti za doseganje ciljev, urejenost za doseganje ciljev in sredstva za doseganje
ciljev organizacije,« ugotavlja Tavčar (2009, 126).

Slika 1: Osnovni model politike organizacije
Vir: Prirejeno po Tavčar 2009, 127.

Obvladovanje organizacije je temeljna in za uveljavljanje managerja odločilna dejavnost v
enoti organizacije, organizaciji ali širšem družbenem okolju (Biloslavo 2006, 28).

Strategija izbrane organizacije je povzeta v naslednjih točkah:
 Celovita podpora nadrejeni organizaciji pri opravljanju finančnih storitev na poštnih

okencih.
 Aktivno sodelovanje s Pošto Slovenije pri uresničevanju njenih strateških ciljev pri

opravljanju finančnih storitev.
 Stalno povečevati število komitentov izbrane organizacije.
 Vključitev v evropske poštne sisteme (EUROGIRO).
 Poenostavitev produktov in izboljšanje učinkovitosti poslovanja.
 Povečati delež neobrestnih prihodkov iz neplačilnih storitev.
 Povečati število prodanih produktov na komitenta.

Za doseganje zastavljene strategije ter vizije so izdelani dolgoročni in kratkoročni cilji:
 Preko mreže Pošte Slovenije bo njihovim strankam omogočila možnost opravljanja vseh

finančnih storitev na poštnih okencih v sodelovanju s Skupino nadrejene organizacije.
 Upravičili bodo kapitalska vlaganja lastnikov – dosegli bodo donosnost na ravni

povprečja bančnega sektorja in višje.
 Povečali bodo število transakcijskih računov za 5 odstotkov na leto.
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Da bi lahko izbrana organizacija dosegla zastavljene cilje, izvaja politiko organizacije, ki
vsebuje tudi izvajanje priporočil Banke Slovenije. Področje naše raziskave se nanaša na Sklep
o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za
banke in hranilnice ter določa pravila v povezavi z upravljanjem s tveganji glede na
organizacijske zahteve in obravnave tveganj, sistem upravljanja ter proces ocenjevanja
ustreznega notranjega kapitala.

2.2 Urejenost organizacij

Organizacija dosega zastavljene cilje le, če v njej složno in usklajeno ter zavzeto delajo
primerno sposobni ljudje. To se ne dogaja samo od sebe. Organizacijo, predvsem ljudi v njej,
je treba obvladovati. Obvladovanje organizacije – načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in
nadziranje delovanja ljudi v njej – je naloga managerjev, upravljanje pa naloga lastnikov.
Nenehno obvladovanje dejavnosti vsakega posameznika v organizaciji bi bilo neracionalno,
pa tudi nezdružljivo s samostojnostjo ljudi. Organizacija je učinkovita in uspešna le, če ljudje
v njej zavestno, vsak zase in složno vsi skupaj, delujejo za doseganje zastavljenih ciljev.
Delovanje organizacije temelji na neštetih odločitvah sodelavcev, ki pa morajo biti pretežno
usmerjene v složno doseganje ciljev (Biloslavo 2006, 196). To je tradicionalni pomen
urejenosti organizacije, ki predstavlja razporeditev pristojnosti in odgovornosti ter delitev dela
v organizaciji.  Širše pojmovanje urejenosti obsega še obvladovanje procesov – obvladovanje
poteka osnovnih dejavnosti organizacije – in sisteme ter vsebinska pravila vedenja, ki
prežemajo organizacijo. Najširše pojmovanje urejenosti pa obsega povezovanje
posameznikov, skupin in organizacij (Biloslavo 2006, 288).

Organizacije so izjemno kompleksne tvorbe, zato mora management najti način, da jih iz
svojega zornega kota poenostavi, sicer jih ne more obvladovati. Sistemska teorija omogoča
modularen pogled na organizacijo in s tem zmanjšuje njeno kompleksnost. Management se
lahko v vsakem trenutku odloči, kako podroben pogled na organizacijo potrebuje in na katere
zadeve se želi osredotočiti. Večina managerskih tehnologij in tehnik je posledica sistemskega
pogleda na organizacijo. Tudi organigram je le zelo poenostavljen sistemski prikaz
organizacije (Bavec in Manzin 2012, 32). Vsaka organizacija ima svojo specifično
organizacijsko strukturo, vendar se glede na dejavnost v večini primerov vsaj v osnovnih
gradnikih bistveno ne razlikuje od tistih, ki jih imajo sorodne organizacije.

Organizacijska struktura izbrane organizacije izhaja iz njenega položaja (PBS 2013, 18):
 pokrivanja celotnega slovenskega prostora,
 obvladovanja masovnih poslov, ki se odvijajo na vseh poštah v državi.

Specifičnost delovanja izbrane organizacije je, da se aktivnosti odvijajo tudi prek poštnih enot
v državi. Zaposleni na poštah, ki opravljajo storitve za banko, so delavci Pošte Slovenije.



9

Temeljni nalogi sta predvsem nudenje storitev fizičnim in pravnim osebam. Naša raziskava se
bo navezovala na proces Kreditiranja pravne osebe, ki se izvaja v različnih sektorjih.

2.3 Merila uspešnosti organizacij

Tavčar (2008, 119–121) ugotavlja, da so merljivi smotri in cilji osnova za presojanje
ustreznosti vseh in vsake dejavnosti podjetja, delov ter sodelavcev v podjetju. Smotri in cilji
ter merila uspešnosti naj bodo skladni med seboj in med vizijo organizacije kot rezultanto
interesov vplivnih udeležencev. Določanje meril uspešnosti je zahtevnejše od postavljanja
ciljev, ki izhajajo iz smotrov. Zato managerji pogosto uporabljajo primerjalno merjenje z
objektivnimi merili, ki primerja učinkovitost in uspešnost organizacije v različnih časovnih ali
drugih presekih. Marsičesa ni mogoče meriti s kvantitativnimi merili, pač pa presojati –
absolutno ali primerjalno s kvalitativnimi merili. Presojanje je boljše, če presoja skupina in ne
le posameznik. Merila uspešnosti tvorijo hierarhijo, ki naj ustreza hierarhiji ciljev. Standardi
uspešnosti so osnova za presojanje uspešnosti delovanja vseh delov organizacije ter skupin in
sodelavcev.

Slika 2: Sistem skladnih meril uspešnosti
Vir: Prirejeno po Tavčar 2009, 125.

Tudi izbrana organizacija je sprejela kriterije in merila za ugotavljanje poslovne uspešnosti, ki
se izvajajo mesečno, kvartalno, polletno in letno. Glede na zastavljene cilje in plane se
nekateri od teh merijo s kvalitativnimi merili (npr. računovodski in finančni kazalniki), drugi
pa se presojajo. Pri procesu kreditiranja pravnih oseb so cilji predvsem vezani na število
kreditov, njihovo višino, ročnost ter predvsem zavarovanje, kar se odraža v stopnji tveganosti.
Kadar je kredit dobro zavarovan in komitenti redno poravnavajo svoje obveznosti, je
organizacija uspešnejša.
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2.4 Temeljne funkcije managementa

Temeljna funkcija oz. dejavnost managerjev je obvladovanje organizacije, ki obsega
obravnavanje vseh zadev – opredeljevanje vseh tistih, ki bi lahko terjale urejanje,
razpoznavanje, analiziranje in diagnosticiranje vsake izmed zadev posebej (Tavčar 2009, 28).

Za uspešno in učinkovito obvladovanje organizacije je potrebno dobro izvajati naslednje
temeljne dejavnosti:
 načrtovanje in snovanje (kaj mora organizacija doseči in kako bo to dosegla),
 organiziranje oz. urejanje (kako najbolje organizirati potrebna sredstva in potrebne

aktivnosti),
 poslovodenje in vodenje (voditi in motivirati sodelavce za doseganje skupnih ciljev),
 merjenje in presojanje (spremljanje dosežkov in primerjava z zastavljenimi cilji).

Kadar vršni in srednji management dobro izvajata vse temeljne dejavnosti, organizacija lažje
doseže zastavljene cilje in posledično pripomore k še boljši klimi in boljšim rezultatom. V
veliko pomoč pri izvajanju teh aktivnosti so tudi natančno zapisani vsi procesi, ki se izvajajo
v organizaciji. Pomembno je, da so vse spremembe, ki se zgodijo pri izvajanju posameznih
aktivnosti, sproti zabeležene, saj se s tem skrajša čas analize obstoječega stanja, ko je
potrebno spremeniti zaradi sprememb zakonodaje ali Banke Slovenije obstoječi način
izvajanja procesov.

2.4.1 Načrtovanje in snovanje

Načrtovanje pomeni na podlagi predvidevanja za prihodnost zavestno določanje prihodnjega
delovanja za uresničevanje ciljev oz. proces določanja ciljnih izidov in ukrepov za
uresničitev.

Predpogoj za uspešnost organizacije je, da nudi partnerjem večje in boljše koristi kot
konkurenti. Ker se interesi partnerjev spreminjajo, koristi pa plahnijo, ker jih posnemajo
konkurenti, mora organizacija nenehno snovati in udejanjati proizvode in storitve, ki nudijo
vedno večje in bolj posebne koristi. To terja nenehno načrtovanje, to je snovanje ciljev in
strategij za doseganje teh ciljev. Načrtovanje je naloga managerjev, ki vsebino načrtov
skrivajo pred konkurenti. Načrtovanje sega v prihodnost, ki je še ni in o kateri je možno le
sklepati in ugibati (Tavčar 2009, 28).

Tavčar (2009) navaja, da je načrtovanje odvisno od vrste dejavnosti organizacije (snovanje –
inoviranje, razvijanje, tehnologija – programov, proizvajanje izdelkov, izvajanje storitev,
trženje). Vsaka vrsta dejavnosti zahteva drugačne postopke načrtovanje, vse pa se morajo
osredotočiti na kakovost, ki je normativna in občutena – presežek zaznanih koristi nad
pričakovanimi koristmi. Načrtovanje je predvsem zahteva deležnikov, usmerjena k povečanju
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premoženja deležnikov. Snovanje bolj oddaljenih ciljev in strategij je naloga vršnega
managementa, snovanje sprotnih in bližnjih razvojnih ciljev in strategij pa naloga srednjega
managementa in strokovnih enot organizacije.

Načrtovanje in snovanje v izbrani organizaciji so naloge, ki so odvisne od zastavljene
strategije in dolgoročnih ciljev, le-ti pa so začrtani na osnovi strategije in ciljev obeh lastnikov
in skupine, v katero spada izbrana organizacija. Za vsa pomembnejša tveganja in področja
poslovanja ima organizacija izdelano politiko. Za vsako posamezno leto pripravi vršni in
srednji management plan, kjer so opredeljeni kratkoročni cilji ter projekcija za tri leta. Pri
izdelavi plana sodelujejo vsi sektorji, plan pa potrdi nadzorni svet.

2.4.2 Organiziranje oz. urejanje

Organiziranje pomeni urejanje delovanja organizacije in vseh njenih zaposlenih. Lahko bi
rekli, da je to najpomembnejša funkcija managemneta. Pri tem je pomembno, da smo uspešni
(delamo prave stvari) ter učinkoviti (delamo stvari pravilno).

Organizacija brez zaposlenih ne more obstajati. Ljudje smo uspešni le, če složno snujemo
zamisli in skupaj poprimemo za delo. Delo je treba primerno razdeliti, ljudi voditi in jih v
večjih organizacijah razporediti hierarhično, kar pa vodi v toge in počasne organizacije. Te
slabosti skuša managament omejevati z neposrednim pridobivanjem, obravnavanjem in
posredovanjem informacij. Delitev dela in delitev pristojnosti ter odgovornosti omogoča
managerjem, da obvladujejo več sodelavcev, kot bi mogli z neposrednim vodenjem. Pri tem je
potrebno upoštevati pravila delovanja, ki določajo odločanje in delovanje sodelavcev in
managerjev na različnih področjih delovanja. Pravila morajo biti zapisana jasno za
samostojno in ustvarjalno odločanje ter delovanje zaposlenih. Preveč podrobna in zavezujoča
pravila povečujejo togost organizacije, preveč splošna in poljubna pa povečujejo obremenitev
managerjev z neposrednim vodenjem (Tavčar 2009, 291).

Organiziranost organizacij se z razvojem tehnologij neprestano spreminja. Najstarejša oblika
je tradicionalna ali funkcijska organizacijska struktura, ki predstavlja centralizirano strukturo,
saj je oblikovana na zahtevi, da se naloge posamezne poslovne funkcije izvajajo v enem
prostoru. Funkcije se tako oblikujejo v posamezna področja, sektorje, službe, oddelke, pri tem
pa mora biti število teh optimalno. Prednosti take organizacije so manjši stroški ter večja
specializacija in profesionalizacija ljudi, slabosti pa predvsem neprilagojenost hitrim
spremembam, komuniciranje in odločanje pa je (pre)počasno (Bavec 2010).

V primerih, ko so podjetja velika in jih je težko upravljati, kadar podjetje proizvaja med seboj
različne proizvode, kadar je proizvodnja enakih proizvodov med seboj oddaljena ali pa v
primerih, ko se proizvajajo proizvodi za različne uporabnike, se odločimo za produktno
organiziranost. Zanjo je značilno decentralizirano odločanje, vsaka divizija ima svoj razvoj,
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poslovno strategijo ter nastop na trgu, skupne pa so finance, nabava, razvoj, trženje idr.
Takšna organiziranost je zelo prilagodljiva in fleksibilna. Slabosti pa so predvsem težnja k
osamosvajanju posameznih programov proizvodnje in prevelika konkurenca med
posameznimi programi (Bavec 2010).

Glede na zastavljeno organizacijsko strukturo izbrane organizacije so naloge, pristojnosti in
odgovornosti razdeljene po organizacijskih enotah. Vodje sektorjev, služb in oddelkov so
odgovorni za izvajanje nalog in ciljev. Ko bo imela izbrana organizacija vzpostavljen princip
vodenja poslovnih procesov s pomočjo aplikativne rešitve, bo vršni in srednji management
(pa tudi člani projektov, ki se izvajajo) lažje analiziral obstoječe stanje ter organiziral izvedbo
novih postopkov.

Da bodo vsi uporabniki aplikativne rešitve razumeli vse temeljne sestavine in postopke, ki so
potrebni za posamezen proces, bodo morali poznati tudi druge vrste organiziranosti.

V praksi se vse bolj uveljavlja procesna organiziranost. Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, 382)
navajata: »Procesni pristop oz. procesno pojmovanje poslovanja predstavlja v zadnjih letih
pomemben in velik organizacijski izziv. V nemškem okolju ocenjujejo, da je bilo leta 2005
najmanj 80 % njihovega poslovanja organiziranega procesno. Večina slovenskih podjetij pa je
še vedno organizirana tradicionalno oz. funkcijsko. V procesni organiziranosti so za podjetja
pomembne zlasti horizontalne povezave med poslovnimi aktivnostmi. Pri tem je potrebno
uporabljati tudi pravi način razmišljanja in pristop k organiziranosti. Ena izmed prednosti
procesne organizacije je naravnanost k učinkovitosti izvajanja poslovnih procesov in
uspešnost poslovanja. Poslovanje je popolnoma naravnano h kupcu ter prilagojeno za hitre
reakcije na spremembe. Pri tem je potrebno ustrezno načrtovanje in obvladovanje poslovnih
procesov ter kakovostna informacijska podpora tem procesom. V celoti prenaša nadzor in
odgovornost za uspešnost poslovanja na vodstvo poslovnega procesa ter omogoča
zmanjševanje števila vmesnih vodij (oddelkov) in števila nivojev vodenja med izvajalci in
krovnim vodstvom organizacije. Prehod na procesno organiziranost organizacije in
poslovanja podjetja je za vsako podjetje nujen, vendar boleč in težak. Veliko podjetij ne spelje
projektov celotne reorganizacije do konca.«

Projekt prehoda na procesno organiziranost je smiselno izvesti v štirih zaključnih fazah
(Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 383).

Prva faza – osredotočena je na organizacijske ukrepe, potrebne za izvedbo projekta
vzpostavitve, vzdrževanja in izboljševanja procesno usmerjenega sistema in vključuje korake:
 vzpostavitev vodilnega tima na nivoju podjetja,
 identifikacija ključnih procesov,
 imenovanje lastnikov procesov,
 imenovanje procesnih timov in
 usposabljanje za razumevanje procesnega pristopa.
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Druga faza – namenjena je opisu posameznih procesov in vključuje korake:
 identifikacija kupcev,
 opredelitev vsebine procesov (npr. z eno od tehnik modeliranja procesov) in
 identifikacija dobaviteljev.

Tretja faza – pomeni optimiranje oblikovanja takšnih procesov, ki bodo v vsakem trenutku
izpolnjevali postavljene zahteve. Vključuje korake:
 opredelitev potrebnih procesov izhodov (rezultatov),
 optimiranje procesov v smislu iskanja tistih aktivnosti, ki prispevajo k dodani vrednosti

končnih proizvodov oz. storitev in
 opredelitev stičnih točk med posameznimi procesi oz. med organizacijskimi enotami in

optimiranje le-teh.

Četrta faza – namenjena je obvladovanju in izboljševanju procesov ter vključuje korake:
 določitev merljivih značilnosti,
 uporabo različnih tehnik kakovosti za stalno izboljševanje,
 analiziranje problemov in
 uvedbo ukrepov za izboljševanje procesov.

Projekt naj se sicer časovno omeji in ustrezno konča, izboljševanje procesno usmerjene
organizacije pa naj postane nikoli končana zgodba (Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 384).

Ključna funkcija, ki se uveljavlja ob prehodu podjetij na procesno organiziranost, je
načrtovanje, organiziranost, informatizacija in skrbništvo poslovnih procesov. Gre za
funkcijo, ki na eni strani omogoča optimalen potek izvajanja procesnih aktivnosti, na drugi
strani pa zagotavlja ustrezno informacijsko podporo teh aktivnosti. Takšno funkcijo v mnogih
podjetjih poimenujejo management poslovnih procesov in se kot organizacijska oblika
največkrat razvije iz službe za informatiko. Zajema kadre, ki lahko uspešno prenavljajo in
informatizirajo poslovanje tudi, če podjetje ostaja na klasičnih organizacijskih izhodiščih
(Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 391).
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Slika 3: Položaj managementa poslovnih procesov v procesni organiziranosti
Vir: Prirejeno po Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 391.

Organizacija je dinamična skupnost interesov, organizem, zato se spreminja tako formalna kot
neformalna urejenost. Tekoča formalna urejenost sicer izhaja iz srednjeročno določene, le-ta
pa sledi temeljni urejenosti, ki jo deloma določa kultura, deloma pa miselnost managementa.
Vendar pa se tekoča prilagaja dinamičnemu okolju, v katerem deluje organizacija.
Spremembe sprotne urejenosti vplivajo na srednjeročno, ta pa postopoma spreminja tudi
kulturo in miselnost managemneta (Tavčar 2009, 330).

2.4.3 Poslovodenje in vodenje

Tavčar (2009) pravi, da poslovodenje in vodenje udejanja cilje in strategije za doseganje
ciljev, ki jih je načrtoval in snoval management in pomeni obvladovanje organizacije v ožjem
smislu besede. Poslovodenje in vodenje izhajata iz vizije kot rezultante interesov vplivnih
udeležencev organizacije, iz temeljne politike organizacije in se ravnata po smernicah
razvojne politike. Dogaja se v sedanjosti v okviru tekoče politike organizacije. V sklop
poslovodenja in vodenja spada urejenost organizacije, ki jo managemnt zasnuje v okviru
razvojne politike, na osnovi kulture organizacije in miselnosti managementa, ki sta sestavini
temeljne politike organizacije. Urejanje v večini pomeni spreminjanje urejenosti, to pa proži
odpore in terja usklajevanje nasprotij. Sestavina poslovodenja in vodenja so pravila, ki
postavljajo okvire avtonomnega delovanja sodelavcev z vsemi omejitvami, ki jih morajo
spoštovati. Pravila so lahko pisna in formalna ali tudi nenapisana in neformalna, ki nastajajo
kot sestavina uveljavljenega načina delovanja in kulture organizacije. Pomembna vsebina
poslovodenja in vodenja je gospodarjenje organizacije s finančnimi in materialnimi sredstvi.
Uspešnost poslovanja podjetja je z ekonomskega stališča povečevanje vrednosti premoženja
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deležnikov, s finančnega pa trajna plačilna sposobnost. Pomembna naloga poslovodenja je
tudi obvladovanje denarnih tokov. Vsaka organizacija potrebuje za svoje delovanje tudi
materialna sredstva (energenti, materiali, naprave, oprema, zgradbe itn.), s katerimi mora
umno gospodariti (nabava, uporaba, vzdrževanje). Brez ljudi organizacija ne more delovati,
zato obvladovanje in vodenje zaposlenih pomeni veliko težo pri uspešnosti organizacije.
Vodenje temelji na zaupanju, ki je neločljivo povezano s tveganjem, to pa z uspešnostjo
delovanja. Pomeni spreminjanje, ki proži odpore in nasprotja, ki jih mora manager
obvladovati, da dosega složno delovanje brez večjih negativnih čustvenih razmerij in sporov,
ki porajajo intrige. Za usklajevanje nasprotij je treba izvajati kakovostna pogajanja, ki morajo
zadovoljiti vse udeležence in veljajo dolgo časa. Način komuniciranja je pri tem pomemben,
saj se z njim usklajujejo stališča, spodbuja in omejuje posredovanje misli in sporočil.
Osnovna oblika komuniciranja je razgovor, kjer je vpraševanje in poslušanje pomembnejše od
sporočanja oz. govorjenja. Poteka lahko neposredno ali posredno, po telekomunikacijskih
poteh. Razgovor, v katerem sodeluje več ljudi, je sestanek, ki je lahko namenjen informiranju
ali urejanju zadev.

Pri delu prihaja vedno bolj do izraza tudi timski način izvajanja nalog. Timske oblike
pomagajo podjetjem obvladovati kompleksnost in negotovost, ki jih obdaja, tako da delu
organizacije dovoljujejo zbirati potrebna sredstva, medtem ko drugi deli organizacije
dodeljujejo ta sredstva produktom, regijam in strankam (Robey in Sales 1994).

V managementu je pomembno tudi pisno komuniciranje ter veščina hitrega branja, saj se
zaradi odprtega trga in širjenja konkurence ter tržišča po vsem svetu pojavlja na knjižnih
policah vedno več strokovne literature, kjer lahko management najde nove ideje za inoviranje
ter uvajanje sprememb, s čimer organizacije lažje konkurirajo na vedno bolj zahtevnem trgu.

V izbrani organizaciji se trudijo, da s pomočjo udeleževanja vršnega in srednjega
managementa na večjem številu delavnic in izobraževanj s področja vodenja in "coachinga"
poskušajo pridobiti dodatno znanje in postopke za vodenje zaposlenih. Zavedajo se, da je z
dobro klimo in pravilnim vodenjem zaposlenih in dobro medsebojno komunikacijo med
vsemi zaposlenimi lažje doseči zastavljene cilje. S pomočjo nazorno prikazanimi aktivnosti
posameznih procesov v izbranem aplikativnem orodju bi lahko vršni in srednji management
lažje nadziral porabljeni čas vsakega zaposlenega in vse njegove naloge. S pomočjo izpisov,
dobljenih iz aplikacije, oz. seznama del in nalog vsakega posameznega delovnega mesta, bi
lahko vršni management lažje prerazporejal zaposlene ter nove delovne naloge in aktivnosti.

2.4.4 Merjenje in presojanje

Kadar želimo obvladovati dogajanja v organizaciji, moramo vedeti, kakšno je in kolikšno je.
Merjenje oz. presojanje in popravno ukrepanje sta nujni vsebini obvladovanja organizacije.
Poznamo objektivna merila in merjenje (ugotavljati in določati, koliko dogovorjenih enot kaj
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obsega oz. vsebuje) in subjektivna sodila in presojanje (presojati s podrobno raziskavo
podatkov, dejstev in prihajati do ugotovitev). Izbiranje meril in sodil je sestavina načrtovanja
in snovanja, uporabljanje meril in sodil pa sestavina poslovodenja in vodenja. Merila in sodila
naj ustrezajo interesom udeležencev organizacije, povezanih v vizijo organizacije.
Učinkovitost in uspešnost delovanja organizacije in zaposlenih bi bilo najbolj zanesljivo
meriti z absolutnimi in objektivnimi merili. Zadeve, ki jih ureja management v organizacijah,
pa so v večini tako kompleksne, da jih ljudje ne moremo meriti. Takrat objektivno merjenje
nadomesti subjektivno presojanje, ki je tudi lahko absolutno in primerjalno. Zanesljivost je
večja, če presoja nevtralna skupina strokovnjakov. Merjenje in presojanje naj bo dovolj
natančno, pravočasno, dovolj objektivno in razumljivo, gospodarno, realistično, skladno s
tokom dejavnosti, uporabno in sprejemljivo za zaposlene. Merjenje in presojanje ja lahko
trajno, periodično ali občasno. Koristi merjenja in presojanja morajo presegati stroške, ker
zaposleni takrat, ko merijo in presojajo, ne izvajajo svoje osnovne dejavnosti. Merjenje je
kvantitativni temelj obvladovanja organizacije kot instrumenta za doseganje ciljev. Služi
predvsem koristim deležnikov organizacije. Varuje naj organizacijo pred poslovnimi in
drugimi tveganji, opozarja naj na delovanje zaposlenih za lastne interese, ki niso povezani z
uspešnim delovanjem organizacije, da lahko management ukrepa in omeji takšno delovanje.

Na osnovi zastavljenega letnega plana izbrane organizacije so postavljeni kazalniki, na osnovi
katerih se letno meri oz. presoja uspešnost in učinkovitost organizacije. Mesečno se spremlja
tudi izvajanje nezaključenih projektov in nalog, pri čemer se upošteva tako časovna
komponenta kot kakovost izvedbe. Kadar se sproti ugotovijo nepravilnosti ali
pomanjkljivosti, se spremeni kratkoročni plan (novi časovni okvirji, postopki, udeleženci).

S pomočjo zapisanih procesov, kjer je razviden predvideni čas posamezne aktivnosti, bi lahko
vršni management racionaliziral določene postopke, saj je časovna komponenta pri storitvenih
dejavnostih eden izmed najpomembnejših elementov merjenja in presojanja.
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3 MANAGEMENT POSLOVNIH PROCESOV

Vsaka organizacija je sestavljena iz sklopa različnih aktivnostih, ki so del določenih procesov,
le-ti pa potekajo skozi različne organizacijske enote in tvorijo celotno poslovanje
organizacije. Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, 13) pravita, da so v organizacijah poslovni
procesi največkrat nepregledni in nepredvidljivi ter s tem obremenjujoči v poslovnem in
informacijskem pogledu. Procesi so obremenjeni z vsemi problemi, ki tradicionalno nastajajo
ob prehodu iz ene organizacijske enote v drugo. Splošne pomanjkljivosti izvajanja poslovnih
procesov v večini organizacij so neenotnost, nepoznavanje celotnega procesa s strani
izvajalcev (ki se največkrat kaže tako, da izvajalci poznajo samo aktivnosti, ki jih izvajajo
sami ali pa njihov oddelek), podvajanje dela ter razmeroma dolgotrajno čakanje na podpise,
odobritve, pošto in podobno. Takšno stanje je neprimerno za informatizacijo, zato je treba
poslovne procese najprej poenotiti, včasih tudi na novo opredeliti oz. jih radikalno spremeniti,
kar imenujemo prenova poslovnih procesov. Šele potem je smiselno procese ustrezno
informatizirati oz. v njihovo izvajanje vključiti uporabo primerne informacijske tehnologije.

V današnjem času vedno večje informatizacije poslovanja, uporabe interneta ter elektronskega
poslovanja je pomembno, da imamo jasno opredeljene aktivnosti v posameznih procesih, saj
lahko z dovolj dobrim poznavanjem poslovanja izboljšamo ter racionaliziramo procese in s
tem postanemo bolj konkurenčni. Avtomatizacija poslovnih procesov in uporaba
informacijske tehnologije omogočata večjo učinkovitost, pri tem pa je pomembno, da
potekata prenova in informatizacija poslovanja hkrati.

Management poslovnih procesov (MPP) je sodoben sistem upravljanja sprememb pri
prenavljanju poslovanja in poslovnih procesov. Spremembe zajemajo celoten življenjski cikel
poslovnega procesa. MPP zajema mnogo širše področje obravnave kot je le prenova
poslovnih procesov podjetja, vključuje in povezuje obstoječe in nove metode in orodja na tem
področju. Management poslovnih procesov z usklajenimi ukrepi na področju organiziranosti,
obvladovanja procesov in njihove informatizacije odpravlja nepovezanost med strateškim in
operativnim managementom, ki povzroča težave v mnogih organizacijah, ter ugotavlja
ustrezno osnovo za spremljanje poslovanja in ukrepanje (Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 15).

Izbrana organizacija je pred leti zaradi sklepa Banke Slovenije o upravljanju s tveganji in
izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice pričela s
projektom popisa poslovnih procesov, ki se nanaša na poglavje 3.3.1. Notranje kontrole.
Banka mora vzpostaviti učinkovito strukturo notranjih kontrol ter zagotoviti delovanje
vzpostavljenih notranjih kontrol. Kontrole vključujejo poročanje, delovne postopke, limite za
omejevanje izpostavljenosti tveganjem in fizične kontrole. Delovni postopki se morajo
izvajati na podlagi pisnih navodil in usmeritev, ki vključujejo delovna navodila, pravilnike in
opise poslovnih procesov.
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3.1 Poslovni procesi

Procesi kot dinamični vidik urejenosti obravnavajo potek in vedenje sodelavcev znotraj
osnovnih dejavnosti, s katerimi se organizacija uveljavlja v menjalnih razmerjih z udeleženci
v zunanjem okolju. V procesih sodelujejo številni posamezniki, skupine in enote organizacije.
Ta deluje učinkovito, če je to sodelovanje složno in sinergično (Biloslavo 2006, 289).

Poslovni proces opredeljujemo kot skupek logično povezanih izvajalskih in nadzornih
postopkov in aktivnosti, katerih posledica oz. 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, po Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 29).

Organizacijske strukture opredeljujejo izrazito statične lastnosti organizacije, saj se le počasi
spreminjajo, razen v primerih obsežnih reorganizacij, ki v organizacijah niso vsakodnevni
pojav. Procesi pa so po drugi strani izrazito dinamični in se lahko neprestano spreminjajo
(Bavec in Manzin 2012, 48). V empiričnem delu je podrobno prikazan proces Kreditiranje
pravne osebe, s pomočjo katerega bomo videli, da so nastale razlike v izvajanju posameznih
aktivnosti že med časom, ko je bila narejena sekundarna in kasneje še primarna
dokumentacija.

Pri analiziranju in prenavljanju procesov je smiselno upoštevati naslednje osnovne značilnosti
poslovnih procesov (Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 30):
 cilji procesa,
 lastnik procesa,
 začetek in konec procesa,
 vhodi in izhodi,
 zaporedje in koraki izvajanja samega procesa,
 ravnanje v primeru neskladnosti,
 merljive značilnosti procesa, ki omogočajo ugotavljanje učinkovitosti procesov,
 prepoznani notranji ali zunanji kupci in dobavitelji,
 stalno izboljševanje.

Za obvladovanje procesov je na tržišču precej metod in tehnik. Ena izmed njih je
metodologija ARIS,1 ki s pomočjo diagramske tehnike predstavitve poslovnih procesov
podpira modeliranje različnih pogledov na poslovanje in omogočajo vnos, analizo in
spremljanje podatkov za obvladovanje poslovnih procesov (IDS-Scheer 2010):
 Organizacijski pogled omogoča grafično predstavitev statične organizacijske strukture, ki

predstavlja osnovo za opredelitev proceduralne organiziranosti v procesnem pogledu. V

1 ARIS – Architecture of Integrated Information Systems, metodologija za snovanje poslovnih
procesov
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procesnem pogledu so vzpostavljena razmerja med elementi organizacijske strukture,
aktivnostmi in drugimi objekti poslovnih sistemov. Objekti organizacijskega pogleda
omogočajo hierarhični opis strukture organiziranosti; od poslovnih področij,
organizacijskih enot, projektnih skupin, do delovnih mest, vlog in poimenskega seznama
zaposlenih.

 Podatkovni pogled omogoča opredelitev informacijskih objektov, ki so izjemno
pomemben element poslovnih procesov. Urejeni meta podatki (podatki o podatkih) na
ravni celotne organizacije predstavljajo osnovo za analizo in razumevanje internih
informacijskih potreb in izhodišče za povezovanje z okoljem. Modeli omogočajo
razumljivo predstavitev pomena in vsebine podatkov, na način, kot jih vidi in razume
uporabnik, ter opredelitev podatkov (v atributih), potrebnih za uspešno realizacijo fizičnih
podatkovnih baz.

 Aplikacijski sistemi so vključeni v funkcijski pogled, saj določajo informacijsko podprt
procesni tok aktivnosti.

 Proizvodni oz. storitveni pogled omogoča sistematično opredelitev proizvodov in storitev
v poslovnem sistemu.

 Procesni pogled veže elemente organizacijskega, aplikacijskega in podatkovnega pogleda
v model poslovnega procesa. Poleg elementov statičnih pogledov vsebuje model procesa
še elemente za opredelitev časovne komponente. Časovno komponento je možno
modelirati implicitno z usmerjenimi povezavami funkcijskih objektov v časovne verige ali
eksplicitno z objekti, ki predstavljajo posamezne dogodke v poslovnem sistemu. Časovna
komponenta opredeljuje strukturo poslovnih procesov in njihove dinamične lastnosti.
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Slika 4: ARIS-ova hiša
Vir: Sobočan 2012

3.2 Prenova poslovnih procesov

V začetku devetdesetih let se je pričela uveljavljati prenova poslovnih procesov (angl.
Business Process Reengineering), ki jo lahko opredelimo kot temeljito preverjanje poslovnih
procesov (procesov, postopkov in aktivnosti) in njihovo korenito spremembo, ko jo sprožimo
z namenom doseganja pozitivnih rezultatov na področju, kot so zniževanje stroškov,
povečanje kakovosti izdelkov in storitev, skrajšanje dobavnih rokov in podobno (Kovačič in
Bosilj Vukšić 2005, 36).

Prenova poslovnih procesov zajema in vključuje naslednja osnovna izhodišča in globalne cilje
(Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 42):
 poenostavitev poslovnih postopkov z odstranitvijo nepotrebnih aktivnosti kot so odobritve

izvedbe, dokumentacije in drugih organizacijskih aktivnosti,
 skrajševanje poslovnega cikla oz. vseh poslovnih procesov v podjetju, dvig odgovornosti

in posledično znižanje stroškov poslovanja,
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 dvigovanje dodane vrednosti v vseh poslovnih postopkih ter ob tem postopno dvigovanje
kakovosti proizvodov in storitev podjetja,

 zniževanje stroškov izvajanja postopkov ob ohranjanju ustreznega razmerja do kakovosti
in časa,

 dvigovanje zanesljivosti ter doslednosti izvajanja postopkov in s tem kakovosti
proizvodov in storitev,

 prenovo poslovnih procesov v smeri tesnejšega in neposrednejšega povezovanja z
dobavitelji,

 usmerjanje v lastne ključne zmožnosti in prenos izvajanja drugih procesov, ki niso ključni
ali kjer nismo konkurenčni, izven podjetja (outsourcing).

Inoviranje poslovnih procesov je usmerjeno predvsem v povečevanje učinkovitosti temeljnih
dejavnosti organizacije. Tudi v izbrani organizaciji bi bilo možno na osnovi zapisanih in
vnesenih podatkov o poslovnih procesih v metodologijo ARIS poiskati vsa ozka grla in vrzeli,
ki zmanjšujejo učinkovitost in uspešnost poslovanja organizacije.

3.3 Upravljanje poslovnih procesov

Management (upravljanje) poslovnih procesov je poslovni pristop k upravljanju sprememb pri
prenavljanju poslovnih procesov. Spremembe zajemajo celoten življenjski cikel procesa: od
analize in snovanja, do uvedbe, avtomatizacije in izvajanja procesa (Smith in Fingar 2003, po
Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 39).

Upravljanje poslovnih procesov je usmerjeno v razvoj platforme ali okvira za integracijo
poslovne strategije, poslovnega modela in poslovnih procesov podjetja z informacijskim
modelom, arhitekturo in rešitvami, ki predstavljajo ključno infrastrukturo poslovanja podjetja.
V literaturi takšen povezovalni okvir imenujejo tudi sistem za upravljanje poslovnih procesov
BPMS (angl. Bussines Process Management System) (Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 41).
Prenove poslovanja se moramo lotiti v povezavi z vsemi drugimi dejavniki, ki sestavljajo
socio-tehnični okvir organizacije (Leavittov diamant).

Slika 5: Razširjen Leavittov diamant
Vir: Prirejeno po Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 45.
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Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, 46) navajata, da pri prenovi poslovanja ne gre le za uvedbo
sodobne informacijske tehnologije, temveč moramo vsako prenovo poslovanja obravnavati v
povezavi z različnimi dejavniki oz. vidiki. Vidik kulture, kjer pojmujemo kulturo kot način
razmišljanja in življenja, ki si ga je skozi čas oblikovala skupina ljudi s skupnimi in enakimi
vrednotami. Pri tem vidimo poslovno kulturo kot vedenje posameznega člana skupine in
način njegovega sodelovanja v delovnih skupinah, oddelkih in celotni organizaciji. Strukturni
vidik pomeni, da opredelimo vse temeljne poslovne gradnike (organizacija, poslovni procesi
in resursi ali viri). Kadrovski vidik obravnava predvsem možnosti čim boljšega izkoristka
kadrovskih potencialov. Pri tehnološkem vidiku ima največji pomen informacijska
tehnologija, ki je največkrat vključena v avtomatizacijo posameznih postopkov.

Metodologija za vodenje poslovnih procesov nudi pregled tako nad strukturnim in
kadrovskim kot kulturnim in tehnološkim vidikom. Zato je pomembno, da se organizacija čim
prej odloči za uvedbo in uporabo aplikativne rešitve ARIS.

3.4 Učinkovitost in uspešnost poslovnih procesov

Učinkovitost procesa merimo skozi rezultat porabe virov (surovine, človeški viri, finančni viri
idr.), uporabljenih za pretvorbo vhodnih veličin v izhodne. Največkrat je predstavljena v
obliki časa in/ali stroškov, porabljenih za izvedbo procesa. Uspešnost procesa pomeni, da
delamo prave stvari na pravi način, saj je mogoče delati tudi napačne stvari zelo učinkovito
(Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 41).

Obstoječi procesi se v izbrani organizaciji izvajajo na osnovi zastavljenih dolgoročnih ciljev,
vendar se zaradi nepreglednosti vršni mangement ne zaveda, da se ne izvajajo dovolj
učinkovito  in niso dovolj uspešni. Ker posamezne aktivnosti vsakega procesa niso zabeležene
in časovno predeljene, navzven ni vidno, da se izvajajo predolgo ali celo napačno.

3.5 Načini prenove poslovanja

Pri prenovi poslovanja lahko govorimo o dveh glavnih vrstah: o projektnih aktivnostih
izboljšav (angl. improvements) in prenovi poslovanja (angl. reengineering). Kovačič in Bosilj
Vukšić (2005, 48) poudarjata, da potekajo projekti izboljšav največkrat nepretrgoma kot
projektni proces, aktivnosti so usmerjene v obravnavo obstoječega poslovnega procesa, ki se
izboljšuje postopno, največkrat v okviru ene same poslovne funkcije, v projektno skupino pa
so vključeni neposredni izvajalci procesa. Cilji so največkrat analiza, poenostavitev in
avtomatizacija delovnih postopkov ter zniževanje stroškov. Projekti prenove poslovanja pa so
najpogosteje odgovor vodstva organizacije na ključna vprašanja poslovne uspešnosti oz.
vprašanja o načinu in predmetu poslovanja. Cilj projektov je doseči konkurenčno enakost ali
prednost pred tistimi, ki so doslej postavljali pravila in standarde (angl. best in class), ali pa
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spremeniti poslovna pravila in ustvariti novo opredelitev najboljšega v panogi (angl.
breakpoints).

Ker prenova poslovanja zahteva korenite spremembe v poslovanju organizacij, morajo biti
pred njenim začetkom izpolnjeni nekateri pogoji. Vodstvo organizacije mora najprej zavreči
neuporabna poslovna pravila in postopke, ki jih je upoštevalo pri poslovanju. Opustiti je treba
neprimerna organizacijska in izvedbena načela in modele. Vodstvo organizacije mora
upoštevati spremenjeno poslovno vlogo in strateške cilje, ko opredeljuje in oblikuje strategijo
organizacije in si prizadeva izpeljati prenovo postopkov. Gre torej za enkraten projekt, ki je
usmerjen v korenite spremembe poslovanja organizacije (Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 48).

S pomočjo ažurno zapisanih procesov lahko vršni in srednji management izdela nove cilje ter
strategijo organizacije. Pri obstoječih procesih lahko zazna vse vrzeli, ki so vzroki za
neuspešnost in slabo učinkovitost poslovanja. Na zapisanih procesih lahko s pomočjo
simulacijskega programa izdela možen model spremenjenih/izboljšanih procesov ter nato
vidi, kakšni bi lahko bili rezultati. S tem organizacija prihrani na stroških ter ne vznemirja s
prerazporejanjem in novimi/drugačnimi nalogami zaposlenih.

3.6 Vrste orodij in tehnik pri snovanju procesov

V tem poglavju so prikazane nekatere izmed orodij in tehnik, ki se najpogosteje uporabljajo
pri snovanju procesov. Te tehnike so nastajale v daljšem časovnem obdobju in so namenjene
različnim uporabnikom. V empiričnem delu je uporabljena metodologija ARIS, ki uporablja
tehniko EPC diagramov.

Modeliranje je snovanje, izdelava in uporaba nekega modela. Kovačič in Bosilj Vukšić
(2005, 177) navajata, da so modeli slike realnega sveta, ki odražajo predstavo ali pogled  na
stvarnost. Omogočajo nam boljšo predstavitev, opredelitev in s tem razumevanje
obravnavanega problema. Imajo svoj namen in predstavijo realnost iz nekega določenega
zornega kota ter pri tem prikazujejo samo tisto, kar je pomembno ter zanemarjajo
nepomembno. Pri modeliranju poslovnih procesov obstaja veliko različnih tehnik, ki imajo
določene skupne značilnosti. Bistvena skupna značilnost je, da je model poslovnega procesa
sestavljen iz slike oz. grafične predstavitve procesa, ki jo spremlja opis značilnosti procesa
(vhodi, izhodi in dogodki, ki sprožijo izvajanje procesa).

Bistveni razlogi za modeliranje poslovnih procesov v okviru prenove poslovanja so predvsem
(Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 178):
 izboljšanje razumevanja procesa,
 ustvarjanje celotne slike poslovanja,
 odkrivanje slabosti v izvajanju procesov,
 prikaz predlogov prenove,
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 razumevanje informacijskih potreb izvajalcev procesov, ki služijo kot osnova za
informatizacijo procesa.

Vsak poslovni proces je sestavljen iz več podprocesov, pri čemer so njegove osnovne
sestavine (Kovačič in Bosilj Vukšić  2005, 179):
 vhodi (izdelki ali storitve),
 lastnik procesa (posameznik in njegova vloga pri nadzoru ter odgovornost za izvedbo),
 prevzemniki (notranji ali zunanji poslovni parterji),
 omejitve (pogoji, ki omejujejo obseg delovanja procesov),
 aktivnosti (skupine zaporednih opravil),
 dodana vrednost (prispevek k vrednosti izdelka ali storitve),
 strošek (skupna vrednost porabe v aktivnostih),
 čas (število časovnih enot),
 ključni dejavniki uspeha (nekaj pomembnih ciljev),
 izhodi (izdelki ali storitve).

Proces in podprocesi se na ravni izvajanja razdelijo na posamezne postopke oz. delovne
procese. Postopek ali delovni proces pa je sestavljen iz aktivnosti, ki jih opišemo z
naslednjimi podatki (Kovačič in Bosilj Vukšić  2005, 180):
 izvajalec,
 vhod oz. poslovni dogodek (kaj, od kod, kako, v kakšni obliki in s kakšno vsebino),
 opis (kaj in s katerimi podatki ali orodji se aktivnost izvede),
 izhodi (kaj izhaja iz aktivnosti),
 vrednotenje (časovni, stroškovni, kadrovski in drugi parametri, potrebni za izvedbo),
 pripombe in izboljšave,
 priloge (izpolnjeni dokumenti).

Pri modeliranju poslovnega procesa je potrebno najprej na osnovi posnetka stanja izdelati
izhodiščni model "kot je" (angl. As-is) kot sliko dejanskega stanja. Ta model analiziramo in
ga poskušamo izboljšati s pomočjo simulacije izvajanja, ki pokaže ozka grla, obremenjenost
virov, čase izvajanja procesov in stroške. Na podlagi simulacije in analize obstoječih procesov
lahko podjetje začne razmišljati o prenovi procesov v smislu večje učinkovitosti in uspešnosti.
Pri tem mora upoštevati opisane vidike ter predlagane spremembe. Učinke predlaganih
sprememb lahko najprej preverjamo na modelih predlogov prenove "kot naj bo" (angl. To-be)
(Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 182).



25

Slika 6: Posnetek modeliranja in prenove poslovnega procesa
Vir: Prirejeno po Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 181.

Za modeliranje procesov je danes uveljavljenih več kot 50 različnih orodij in metod (tehnik)
za modeliranje. Na tržišču obstajajo različne aplikativne podpore, s pomočjo katerih se lahko
modelirajo procesi. Skoraj vsaka izmed njih uporablja drugačno orodje in tehniko
modeliranja. Uporabnik se v večini primerov odloči na osnovi prijaznosti uporabe ter
specifičnosti namena za tisto, ki mu v danem trenutku omogoča tisto, kar je za uspešno
poslovanje organizacije najbolj primerno. Izbrana organizacija se je odločila, da bo pri
snovanju procesov uporabila svojo sintakso, zato si za kasnejše lažje razumevanje poglejmo
nekaj sintaks, ki so standardizirane:

3.6.1 Tehnika procesnih diagramov poteka

Tehnika procesnih diagramov poteka je v informatiki ena najstarejših in splošno uveljavljena.
V njej so posamezne aktivnosti prikazane s pomočjo diagramov poteka (angl. flow chart).
Uporablja se za podrobno predstavitev programskih algoritmov oz. logike izvajanja
računalniških programov (Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 186).
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Slika 7: Simboli tehnike procesnih diagramov poteka
Vir: Prirejeno po Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 187.

3.6.2 Diagrami toka podatkov

Tehnika diagrama toka podatkov DTP (angl. DFD – Data Flow Diagrams) je preizkušena in
uveljavljena prvenstvena tehnika, ki jo uspešno uporabljajo informatiki. Primerna je s stališča
preglednosti in razumevanja ter ugotavljanja potrebnih informacijskih virov in pretoka
podatkov skozi proces. Zaradi preproste uporabe je najpogosteje uporabljena v orodjih CASE,
namenjenih informatizaciji poslovanja (Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 192).

Slika 8: Glavni simboli tehnike DTP
Vir: Prirejeno po Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 192.
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3.6.3 SADT/IDEF1X

Tehnika SADT (angl. Structured Analysis and Design Technique) je že nekaj časa
uveljavljena v informacijskem inženirstvu. Njen namen je organizirati, prikazati in
zagotavljati enostavno tehniko za identificiranje in navzkrižno povezovanje vseh informacij,
potrebnih za grafično predstavitev procesov. Večinoma se uporablja za razmišljanje in
strukturiranje analiz v fazi oblikovanja in modeliranja procesov, ne zadovoljuje pa vseh
potreb (Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 194).

Metoda IDEF0 (angl. Integration Definition for Function Modeling) nadgrajuje SADT. Je
metoda analiziranja in načrtovanja sistemov, s katero opredeljujemo funkcionalne potrebe
poslovnega procesa. Slika 9 ponazarja metodo IDEF0. V proces vstopajo vhodne veličine
(vhod), ki se pod nadzorom (ljudje, računalniki idr.) in ob podpori virov (material, delo,
računalniška oprema in rešitve idr.) pretvorijo v izhodne veličine (izhod). Sama metoda ima
več modulov oz. problemsko usmerjenih tehnik IDEF1, 2, 3 … 9 (Kovačič in Bosilj Vukšić
2005, 194).

Slika 9: Proces z vidika metode IDEF0
Vir: Prirejeno po Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 194.

3.6.4 Petrijeve mreže

S pomočjo Petrijevih mrež je predstavljana mreža procesnega modela, ki jo sestavljajo procesi
(na elementarni ravni so to aktivnosti), objekti in skladišča objektov. Le-ti so med seboj
povezani z usmerjenimi povezavami. Povezana smejo bili skladišča objektov s procesi ali
obratno, ne pa tudi procesi med seboj. S pomočjo smeri puščic lahko določimo vhode in
izhode. Vhodi so skladišča, iz katerih vodijo puščice k procesu, izhodi pa so tisti, h katerim
vodijo puščice iz procesa (Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 203).
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Slika 10: Mreža procesnega modela
Vir: Prirejeno po Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 205.

3.6.5 Tehnika EPC diagramov

Ena najbolj razširjenih tehnik v poslovnem modeliranju je dogodkovno sprožena procesna
veriga EPC (angl. Event-driven Process Chain). Uporablja se zlasti v povezavi z metodo in
orodjem ARIS, ki temelji na razširjeni metodi eEPC (angl. extended Event-driven Process
Chain) (Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 196).

Osnovni gradniki eEPC modeliranja so (Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 197):
 (poslovni) dogodek, ki sproži izvajanje posamezne aktivnosti v poslovnem procesu

(notranji, zunanji in časovno odvisni dogodki),
 aktivnost (ali funkcija) pomeni aktivno sestavino procesa, ki edina uporablja vire za

ustvarjanje dodane vrednosti,
 kontrolni tok ali tok delovnega procesa, ki kaže na potek oz. zaporedje izvajanja

aktivnosti,
 točke razvejanja ali združevanja, v katerih se kontrolni tokovi razvejajo ali združujejo

(logični IN – obvezno vsi tokovi; logični ALI – poljubni tokovi; ekskluzivni ALI – XALI
– le eden od tokov),

 izvajalec ali vloga v procesu, ki je lahko posamezna oseba, delovno mesto ali pa
opredelitev potrebnih znanj in veščin izvajalca aktivnosti,

 informacijski objekt, ki je lahko sporočilo ali pa podatkovna zbirka.
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Slika 11: Gradniki modela eEPC
Vir: Prirejeno po Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 196.

Vsaka aktivnost mora biti v modelu obvezno sprožena na podlagi (poslovnega) dogodka, iz
nje mora obvezno izhajati nov (poslovni) dogodek. Za izvajanje morajo biti opredeljeni
izvajalci in potrebni viri in morebitne posledice izvajanja na teh virih. V modelu morajo biti
dosledno opredeljena vsa razvejanja in združevanja kontrolnih tokov (Kovačič in Bosilj
Vukšić 2005, 198).

3.7 Vitkost poslovnih procesov

Z besedo vitkost se srečujemo na različnih korakih v vsakdanjem življenju. Osnovni pomen
besede je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika ponazorjen kot lastnost vitkega. V večini
primerov najprej pomislimo na vitkost oseb, s čimer vemo, da ta oseba nima odvečnih
kilogramov, ima atletsko postavo, se z lahkoto premika, ima ogromno energije, opravlja
veliko število različnih aktivnosti, z zdravjem verjetno nima večjih težav in še bi lahko
naštevali. Ravno zaradi teh lastnosti so to terminologijo pričeli uporabljati tudi na drugih
področjih.

Tudi v organizacijah se zaradi vedno večje konkurence, ki se širi tudi v mednarodno poslovno
okolje, beseda vitkost uporablja tako na proizvodnih kot storitvenih področjih. Postati vitek
pomeni spremeniti način razmišljanja, naučiti se videti izgube, stalno spreminjati razumevanje
kaj pravzaprav izgube so, in delati na tem, kako jih odpraviti. Podjetja so postavljena pred
izzive biti boljši, hitrejši in ponuditi izdelke oz. storitve na trgu ceneje od konkurence.

Osnovni koncept vitkega poslovanja (angl. lean business) je bil prvič uporabljen v Toyoti na
Japonskem po letu 1950, vendar ne pod imenom vitkost (Dahlgaard in Dahlgaard-Park 2006).
Razvili so ga iz potreb optimiranja proizvodnih procesov, danes pa se ta osnovni koncept
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doseganja vitkega poslovanja uporablja tudi pri optimizaciji pisarniškega poslovanja,
administracije v zdravstvu, bančništvu, izobraževanju. Skupen je osnovni pristop k
optimiranju procesov na osnovi usmerjenosti k uporabniku in nenehnemu napredku (Gošnik
2013).

Zato je še kako pomembno zavedati se obvladovanja osnovnih načel vitke proizvodnje
(Stamač-Šereg 2013):
 vrednost izdelka ali storitve določa kupec,
 prepoznati vrednostni tok procesov,
 odpraviti sedem velikih izgub,
 narediti procese tekoče,
 vleči (angl. PULL), nikoli porivati (angl. PUSH),
 težiti k popolnosti.

Vsako podjetje naj bi imelo naravni interes, da želi postati vitko. Če podjetje ni vitko, je
najmanj (Juričan 2013):
 počasno pri operativnem izvajanju,
 nerodno do strank,
 nagnjeno k neenakomernemu ritmu dela (počivanje – pavza vs. hitenje – šok),
 vedno nepripravljeno na spremembe,
 nekoordinirano in brez timskega duha, ki daje rezultate,
 finančno šibko.

Podjetje se zaveda, da mora v primeru, če želi biti konkurenčno, delati le tisto, kar je potrebno
in primerno v določenem času na trgu in v pravi količini, da ne dela na zalogo. Priporočilo
lahko gre v smeri, da naj managerje pri vitki preobrazbi organizacije vodijo štiri temeljna
poslovna izhodišča: namen, proces, ljudje in kultura (Juričan 2013):

Namen: Katere probleme kupcev/odjemalcev bo organizacija uspešno reševala, da bo pri tem
s polnim zagonom in fokusirano izpolnjevala svoje dejansko poslanstvo? Kaj hoče in
potrebuje organizacija, da bo pri reševanju problema kupcev/odjemalcev uspešna? Napačno bi
se bilo vprašati, kaj hočem jaz kot podjetnik, manager ali lastnik. Ne smemo domnevati, da je
po enem uspešnem poskusu in rezultatih zadeva v zvezi z vitkim podjetjem končana.

Proces: Kako bo organizacija ugotovila, kateri od glavnih “tokov/potekov vrednosti” (angl.
value stream) so dragoceni/koristni, uporabljivi/zmogljivi, razpoložljivi, ustrezni, fleksibilni?
Kako te procese, korake, faze in naloge povezati v enakomeren tok/ritem?

Ljudje: Kako naj organizacija zagotovi, da bo imel vsak od pomembnih procesov
odgovornega in/ali skrbnika, ki bo vrednotil ta način delovanja (potek vrednosti od
proizvajalca h kupcu) glede na namen in vitke procese ter živel za proces izpopolnjevanja?
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Kultura (predvsem obvladovanje sporov in konfliktov): Kako naj kultura vitkega podjetja
"dobi domovinsko pravico" in pri tem ne ovira nastajanja diskontinuiranih/revolucionarnih
inovacij na ravni produkta, storitve, procesa, poslovnega modela in/ali upravljanja? Kako
spodbujati, ustvarjati in vzdrževati vitko korporativno kulturo, kjer se tekoče odvija proces
nenehnih izboljšav?

Za doseganje vitkega poslovanja si za ilustracijo poglejmo tipične izgube v pisarniškem
poslovanju – združene so v 8 skupin (Gošnik 2013):

1. Preveč izvajanja (angl. overproduction):
 Je potrebno tiskati poročila za vsakega prejemnika posebej?
 Lahko poročila razpošljemo elektronsko?
 Se "izložki" dela kopičijo, preden gredo v proces, ki sledi, se izvaja operacije na

delovnem mestu "na zalogo"?
 Se poročila za različne prejemnike med seboj zelo razlikujejo?
 Obstajajo standardizirane oblike poročanj?
 Kako pogosto se preverja (meritve, analize, izboljševanje) tok procesov v administraciji

na tem področju?

2. Gibanje (angl. motion):
 Kako daleč je kopirni stroj ali naprava za pošiljanje pošte, faksov idr.?
 Kako pogosto se uporablja določene naprave?
 Kako dolgo se čaka na izpis določenih poročil, kako dolgo se jih ureja v celoto, koliko

časa se porabi za to?
 Koliko poti se opravi in koliko časa se porabi za te aktivnosti?
 Kako pogosto se preverja (meri, analizira, izboljšuje) tok procesov v administraciji na tem

področju?

3. Zaloge (angl. inventory):
 Kako poln je kotiček z naborom dela, ki ga je treba opraviti? Nas delo čaka?
 Opravljamo delo vnaprej, »na zalogo«?
 Ali naslednji procesi čakajo na »izložke« našega dela?
 Delamo pri tem veliko napak?
 Izvajamo operacije znova in znova? Popravljamo že opravljeno delo?
 Imamo v procesu uravnoteženo breme, enakomerno razporeditev dela?
 Kako pogosto preverjamo (merimo, analiziramo, izboljšujemo) tok procesov v

administraciji na tem področju?

4. Transport (angl. transportation):
 Pri delu pošiljamo veliko pošte, faksov, pisem?
 Je možno optimirati število prejemnikov ali obseg opravljenega dela?
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 Lahko pri tem uporabimo druge oblike komuniciranja?
 Kako pogosto preverjamo (merimo, analiziramo, izboljšujemo) tok procesov v

administraciji na tem področju ?

5. Čakanje (angl. waiting):
 Čakamo na informacije, preden lahko začnemo z delom?
 Uporabljamo počasne računalnike, tiskalnike, idr.?
 Imamo v pisarniških procesih ozka grla? Jih analiziramo in odpravljamo?
 Kako planiramo sestankovanje, udeležence, kako jih obveščamo in pripravljamo poročila?
 Kako pogosto preverjamo (merimo, analiziramo, izboljšujemo) tok procesov v

administraciji na tem področju?

6. Podobremenitev zaposlenih (angl. under-utilized people):
 Ali imajo vsi sodelavci enakomerno razporejeno breme dela?
 Ali smo specializirani ali univerzalno usposobljeni za pomoč drug drugemu?
 Uporabljamo timsko delo?
 Kako pogosto preverjamo (merimo, analiziramo, izboljšujemo) tok procesov v

administraciji na tem področju?

7. Napake (angl. defects):
 Je delo, ki ga opravimo, natančno in popolno opravljeno, brez napak?
 Se srečujemo z napakami pri vhodnih podatkih v proces?
 Pošiljamo sporočila napačnim prejemnikom?
 Obvladamo planirane in nenačrtovane zamude pri plačevanju računov?
 Smo na kuverto nalepili preveč ali premalo znamk?
 Smo s pripravo poročila začeli in zaključili prej, kot smo dobili vse relevantne podatke?
 Beležimo, analiziramo, reagiramo na napake, ki jih naredimo v pisarniškem poslovanju?
 Kako pogosto preverjamo (merimo, analiziramo, izboljšujemo) tok procesov v

administraciji na tem področju?

8. Preveč procesiranja (angl. overprocessing):
 Ali naše delo nekdo večkrat preverja?
 Ali poročila nekdo večkrat preverja, preden jih pošljemo?
 Ali vse preverjamo trikrat, preden se odločimo?
 Ali pri delu potrebujemo več odobritev z raznih nivojev?
 Kako pogosto preverjamo (merimo, analiziramo, izboljšujemo) tok procesov v

administraciji na tem področju?

Za doseganje ciljev na področju vitkega poslovanja je potreben izšolan kader ter zavezanost
vodstva organizacije k neprestanemu napredku in doseganju ciljev z majhnimi izboljšavami.
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Pri odkrivanju in odpravljanju teh tipičnih 8 skupin izgub za doseganje vitkega poslovanja si
lahko pomagamo z naslednjimi orodji:
 risanje tokov procesov (angl. value stream mapping),
 sistem poteg na zahtevo uporabnika s trga (angl. pull system),
 kazalci za merjenje vitkosti (angl. lean metrics),
 odkrivanje napak (angl. error proofing),
 organizacijo delovnega mesta 5S (sortiranje, urejanje, čiščenje, standardiziranje,

samodisciplina; japonsko seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke),
 analiza transportnih poti in toka informacij (angl. spaghetti diagram),
 hitro izboljšanje procesov (angl. rapid improvement process).

Vsa ta orodja za doseganje vitkega poslovanja imajo na poslovanje (v administraciji, v šolah,
v bolnišnicah, bankah, v razvojnih oddelkih, v projektnih pisarnah, skratka v pisarniškem
poslovanju) več pozitivnih učinkov. Ustvarjajo urejeno in obvladljivo delovno okolje in se
usmerjajo na zadovoljstvo uporabnikov.

Pozitivni vplivi strategije vitkega poslovanja na organizacijo so objavljeni v obsežni literaturi
(Johannsen in Leist 2009; Aboelmaged  2010; Barnes in Walker 2010), rezultati raziskav pa
se nanašajo na razvita gospodarstva na zahodu in vzhodu. Najpomembnejši pozitivni vplivi
so:
 višja učinkovitost procesov v administraciji in podpornih službah,
 manj izgub vseh virov v procesih v administraciji,
 izboljšana motivaciji zaposlenih,
 boljša kakovost storitev in lojalnost kupcev,
 manj odvečnega dela v administraciji,
 krajši taktni časi (kot pričakuje uporabnik) in cikli,
 boljše izkoriščenje obstoječih kapacitet,
 skrajšanje časa izvajanja procesov (taktni časi = cikli),
 povečanje zadovoljstva uporabnikov,
 boljša administrativna podpora poslovanju in administrativna učinkovitost,
 manj režijskih stroškov,
 boljša preglednost nad procesi, vizualiziramo procese, rišemo tok, označimo pozicije,
 manjša odvisnost od preskušanja in ocenjevanja, ukrepanje na osnovi dejstev,
 večja produktivnost, manj stroškov, večja stroškovna učinkovitosti,
 boljša cenovna konkurenčnost na trgu,
 ustvarimo stabilno platformo in maksimiziramo učinkovitost, produktivnost,
 hitreje se učimo in dosežemo nenehni napredek,
 ustvarimo nove priložnosti za razne vrste procesnih inovacij.
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Tudi izbrana organizacija se zaveda, da se mnogo zgoraj zapisanih izgub pojavlja v poslovnih
procesih. Da bi se te izgube lahko identificirale, je potrebno izvesti podroben pregled vseh
poslovnih procesov, kjer bo možno ugotoviti, kakšne aktivnosti in na kakšen način se izvajajo
v okviru izbranega procesa. Vsaka organizacija ima svoje strateške cilje, s pomočjo katerih
želi doseči čim boljše rezultate poslovanja. Pri tem je pomembno, kako vršni in srednji
management izvaja aktivnost načrtovanje in snovanje  (kaj mora organizacija doseči in kako
bo to dosegla), organiziranje oz. urejanje (kako najbolje organizirati potrebna sredstva in
potrebne aktivnosti), poslovodenje in vodenje (voditi in motivirati sodelavce za doseganje
skupnih ciljev) ter aktivnost merjenje in presojanje. Med njimi je pomembno organiziranje in
vodenje, kamor spada tudi izvajanje poslovnih procesov.

Izvajanje poslovnih procesov je odvisno od zastavljenih ciljev in strategije organizacije. Kako
si procesi sledijo, katere aktivnosti so potrebne, koliko zaposlenih je vključenih, katere
metodologije in navodila se uporabljajo, kateri vhodi in izhodi so prisotni ter druge
podrobnosti pa je možno identificirati le z dobro opravljenim zapisom poslovnih procesov. Za
natančno snovanje procesov je potrebno upoštevati tehnike snovanja, le-te pa so odvisne od
aplikativne rešitve, ki omogoča spremljanje procesov. V izbrani organizaciji se izvaja mnogo
procesov, vendar vseh ne moremo v tej nalogi natančno proučiti. Zato smo se odločili, da se
bomo v empiričnem delu osredotočili le na enega – Kreditiranje pravne osebe – in na njem
skušali vršnemu in srednjemu managementu pokazati, kako pomemben proces je snovanje in
vodenje poslovnih procesov.
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4 EMPIRIČNI DEL NALOGE

V empiričnem delu naloge smo se osredotočili na pomen izvajanja popisa procesa,
pridobivanja primarne in sekundarne dokumentacije, analizo vsebine ter izvedbo intervjuja. S
pomočjo kvalitativne raziskave smo želeli priti do pojasnil, čemu je namenjeno poznavanje
vseh aktivnosti, ki se izvajajo v okviru posameznega procesa. Mesec (1998, 19–21) navaja, da
so bile kvalitativne metode v primerjavi s kvantitativnimi precej časa zapostavljene, saj bi naj
s kvantitativnimi metodami bolje uresničevali osnovna načela znanstvenega raziskovanja
(načela objektivnosti, sistematičnosti, preciznosti, preverljivosti in drugo). Kvalitativni
podatki so podatki, pri katerih so vrednosti spremenljivk  navedene z besedami, atributivno
(npr. oseba je moškega spola, je ženskega spola; je samska, je poročena). Kvantitativni
podatki so podatki, pri katerih so vrednosti spremenljivk navedene s številkami, numerično
(npr. starost osebe je 20 let; velikost organizacije je 100 članov). Zaradi tega poznamo
kvalitativne in kvantitativne metode in tehnike, s katerimi pridemo pretežno do kvalitativnega
oz. kvantitativnega gradiva. Kot kvalitativne metode označujemo npr. odprti intervju,
opazovanje z udeležbo, skupinsko razpravo, ker dajo pretežno kvalitativno gradivo. Kot
kvantitativne metode pa označujemo standardizirani zaprti intervju, standardizirano
opazovanje in druge tehnike, ki dajo kvantitativno gradivo.

Kvalitativna raziskava je sestavljena iz več krajših raziskav, raziskovalnih sekvenc, katerih
vsaka je v osnovi, po sosledju formulacija problema-načrtovanje opazovanja-opazovanje-
analiza podobna celotni običajni raziskavi. Tak način omogoča, da upoštevamo v prejšnjih
korakih pridobljeno znanje pri načrtovanju naslednjega koraka, »ko bolje razumemo, bolje
sprašujemo« (Mesec 1998, 37).

Kvalitativno raziskovanje ima predvsem obliko študij primerov in se osredotoča na probleme
manjšega obsega oz. na manjše izseke, vezane predvsem na manjše skupine oseb in na
posameznike (Sagadin 2001, po Sikošek in Trnavčevič 2011, A248). Pri proučevanju
posameznega primera želimo odkriti konkretne splete značilnosti, različne poteke dogodkov
in raznolične možnosti doživljanja in ravnanja sistemov. Posamezni primer ponuja bogastvo
različnih vidikov, dimenzij, pojmov, je življenjski in nazoren in je smiselno zaokrožen. Ni
nam v prvi vrsti do tega, da bi dognali splošne zakonitosti, ki veljajo za določen razred
sistemov, čeprav je na osnovi ene študije primera možno oblikovati teorijo, ki jo lahko
pozneje preverjamo na drugih posameznih primerih ali po načelih kvantitativnega
raziskovanja na večjem številu primerov, da bi prišli do splošnih zakonitosti. Študija primera
je celovit opis posameznega primera in njegova analiza, to je opis značilnosti primera in
dogajanja ter opis procesa odkrivanja teh značilnosti, to je procesa raziskovanja samega
(Mesec 1998, 44–45).
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4.1 Namen in cilji raziskave

Namen empiričnega dela raziskave je pridobiti poglobljen vpogled v izvajanje izbranega
procesa Kreditiranje pravne osebe, v razmišljanje o načinu in postopkih izvajanja, napakah,
vrstah zastojev in morebitnih predlogih udeležencev raziskave o izboljšavah izbranega
procesa. Razlogi za izbiro tega procesa so navedeni v točki 4.3.1 Izbira in določitev primera
raziskovanja – Kreditiranje pravne osebe. Izbrani proces daje možnost razumevanja
postopkov in pripadajočih anomalij, z njim pa ne bomo mogli dobiti pogleda nad vsemi
poslovnimi procesi, ki se izvajajo v izbrani organizaciji. Ker je celotna raziskava sestavljena
iz sedmih podprocesov, se za boljše razumevanje prikazani deli raziskave navezujejo le na en
podproces – Vodenje odobrenega kredita. Ta podproces smo si izbrali zato, ker je po
obsežnosti tako »dolg«, da lahko na njegovih sestavinah zaznamo in prikažemo vse bistvene
informacije in ugotovitve.

Cilji empiričnega dela podpirajo cilje magistrske naloge kot celote in so naslednji:
 ugotoviti, kakšno je obstoječe stanje zapisanih podprocesov izbranega procesa,
 pripraviti ažuren in strukturno zabeležen model izbranega procesa v izbranem podpornem

orodju,
 ugotoviti, ali se izvajajo iste aktivnosti v različnih sektorjih,
 ugotoviti, kje in kakšne težave se pojavljajo pri izvajanju del in nalog ter
 podati priporočila za izboljšanje obstoječega stanja na izbranem primeru in smernice za

uporabo postopka na drugih segmentih poslovanja.

4.2 Raziskovalna vprašanja

Za doseganje ciljev in namena raziskave smo zastavili tudi tri raziskovalna vprašanja.

V okviru temeljnih nalog managementa mora le-ta za uspešno in učinkovito vodenje dobro
poznati procese, ki se izvajajo v izbrani organizaciji. Ker je že upravljavskih in temeljnih
procesov preko deset, pripadajočih aktivnosti pa še v okviru vsakega procesa najmanj pet, je
pomembno, da so ti procesi zabeleženi in dostopni s pomočjo orodja, namenjenega za
modeliranje procesov, saj lahko le na tak način management dobro nadzoruje poslovanje
izbrane organizacije. Zato smo v raziskavi postavili naslednje raziskovalno vprašanje:

R1: Kako s pomočjo natančno zapisanih in sprotno ažuriranih procesov nuditi srednjemu in
vršnemu managementu podporo pri kakovostnem in učinkovitem izvajanju temeljnih
nalog managementa?

Glavna sestavina vsake organizacije so zaposleni, zato nas je v raziskavi tudi zanimal odnos
zaposlenih do popisa procesov. Zastavili smo naslednje vprašanje:

R2: Kakšen pomen pripisujejo zaposleni vlogi popisa procesov pri opravljanju svojih nalog?
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Zaposleni se zavedajo, da naletijo pri izvajanju svojih del in nalog na različne težave, zastoje,
nejasnosti in podobno. Ker velikokrat srednji in vršni management ne pozna dovolj dobro
vseh postopkov, tudi težav in zastojev ne razume v takšni meri, da bi poskušal odpraviti
nastale anomalije. Temu področju smo namenili naslednje vprašanje:

R3: Na kakšen način srednjemu in vršnemu managementu predstaviti slabosti in težave v
izvajanju del in nalog zaposlenih?

S pomočjo metod zbiranja podatkov (analiza dokumentov in intervju) ter nato z metodama
analize podatkov (analiza vsebine ter orodje oz. metodologijo ARIS, namenjeno za snovanje
procesov, ki se na področju managementa šele uveljavlja) bomo skušali pridobiti čim bolj
kakovostne odgovore na zgoraj zastavljena vprašanja.

4.3 Izbira primera raziskovanja ter vzorčenje

Za izvedbo raziskave smo morali najprej ugotoviti, kateri poslovni proces bomo raziskovali.
Na osnovi le-tega smo se kasneje lažje odločili, kakšen vzorec bomo izbrali.

4.3.1 Izbira in določitev primera raziskovanja – Kreditiranje pravne osebe

V izbrani organizaciji, ki spada v področje bančništva, so že leta 2008 pričeli s projektom
popis poslovnih procesov, za katerega realizacijo so bili zadolženi trije vršni managerji ter
eden srednji manager, sodelovali pa so tudi tehnologi za posamezna področja in drugi
strokovni delavci, ki podrobno poznajo izvajanje posameznih procesov. O izvajanju projekta
so bili preko vršnega in srednjega managemneta seznanjeni tudi vsi zaposleni.

Podatke o zapisanih procesih je urejal in shranjeval samostojni organizator, ki je bil zadolžen
tudi za celotno koordinacijo vseh vpletenih. V okviru vsakega sektorja je bilo zabeleženih
toliko zapisov v Wordovih dokumentih, kolikor različnih procesov je posamezni sektor
razpoznal. Ob pričetku izvajanja naše raziskave je bilo zabeleženih 276 dokumentov z opisi
posameznih poslovnih procesov in podprocesov. Ker smo vedeli, da bi potrebovali za
obdelavo vseh teh dokumentov več mesecev za podrobno analizo, smo se morali odločiti,
kateri del dokumentov oz. proces bi bil za našo raziskavo najprimernejši.

Pričeli smo s pregledom seznama vseh zapisanih procesov in podprocesov, ki se nahajajo na
skupnem področju na portalu, do katerega smo morali dobiti dovoljenja za dostop. Na Sliki 12
je prikazan izsek dokumentacije, katere seznam lahko pregledujemo na različne načine:
razvrščamo jih lahko po šifri podprocesa, naslovih, sektorjih, oddelkih, storitvah oz.
uporabnikih.
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Slika 12: Pregled dela seznama popisanih procesov/podprocesov

Pri odločanju, kateri del poslovanja oz. proces bomo izbrali za našo raziskavo, smo si najprej
pomagali z organizacijsko strukturo izbrane organizacije, ki izhaja iz njenega položaja (PBS
2013, 18):
 pokrivanja celotnega slovenskega prostora,
 obvladovanja masovnih poslov, ki se odvijajo na vseh poštah v državi.

Specifičnost delovanja izbrane organizacije je, da se aktivnosti odvijajo tudi prek poštnih enot
v državi. Zaposleni na poštah, ki opravljajo storitve za banko, so delavci Pošte Slovenije.

Temeljni dejavnosti izbrane organizacije sta poslovanje s pravnimi in fizičnimi osebami. Pri
obeh se izvaja množica procesov in podprocesov, ki so si med seboj po posameznih
aktivnostih zelo podobni. Teh podrobnosti iz samega organigrama sicer nismo razbrati,
vendar smo to spoznali s pomočjo pregledane pripadajoče dokumentacije.

Pri pogledu na organizacijo z vidika izvajanja procesov odvisnost med sektorji izgubi svoj
pomen. Procesi se namreč lahko izvajajo kot zaključena celota samo v enem sektorju, v večini
primerov pa gre za procese, ki se pričnejo izvajati v nekem sektorju in se nadaljujejo v
različnih sektorjih, službah oz. oddelkih.

Izmed popisanih procesov, ki so zabeleženi na portalu, smo za našo raziskavo izbrali proces
Kreditiranje pravne osebe, saj je sestavljen iz podprocesov in aktivnosti, ki se izvajajo v
različnih sektorjih. Proces je zelo podoben tudi procesu Kreditiranje fizične osebe, kar je bil
dodaten vzrok za izbiro tega procesa. S pomočjo podrobne analize smo želeli ugotoviti, če so
v okviru posameznega sektorja zabeleženi res vsi procesi, ki se izvajajo v posameznem
sektorju.
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Dodaten vzrok za izbiro tega procesa je bilo tudi mnenje, da lahko na osnovi dobro
izvedenega izbranega procesa kasneje lažje izvedemo popis procesa Kreditiranje fizične
osebe, ki ga sestavlja določeno število zelo podobnih aktivnosti kot pri izbranem procesu.

4.3.2 Vzorčenje

Na osnovi izbranega procesa Kreditiranje pravne osebe smo se omejili na možnost izbire
sodelujočih v izbrani raziskavi. Glede na opredelitev raziskovalnega problema je pomembno,
da so naši sogovorniki osebe, ki so tesno vpete v izvajanje celotnega procesa in dobro poznajo
vse potrebne postopke, vhodno-izhodne dokumente, uporabljene aplikativne rešitve, navodila
in metodologije.

Ker je v izbrani proces vključenih sedem sektorjev, smo glede na obsežnost procesa
posameznega sektorja izbrali določeno število udeležencev. V sektorju poslovanja s pravnimi
osebami, ki je v tem procesu najpomembnejši, smo izbrali šest oseb, v sektorju plačilnega
prometa in elektronskega bančništva dve osebi, v službi bonitet in obvladovanja tveganj tri
osebe, izmed članov Kreditnega odbora smo izbrali eno osebo, v  sektorju podpore dve osebi,
v sektorju zakladništva eno osebo in v sektorju pravnih, kadrovskih in splošnih zadev prav
tako eno osebo – pomeni, da smo izbrali namenski vzorec zaposlenih, ki bodo sodelovali pri
izvedbi in pripravi primarne dokumentacije. Udeleženci imajo različno stopnjo izobrazbe (od
V. do VII. stopnje), saj so le-te zahtevane glede na delovno mesto v teh sektorjih. Najstarejši
udeleženec ima 45 let, najmlajši 28, povprečna starost pa je 35 let. Delež moških in žensk ni
uravnotežen, saj je bil delež ženskih predstavnic v raziskavi dvotretjinski. Tudi struktura
zaposlenih v izbrani organizaciji je podobna.

Za izvedbo intervjuja je bil izbran izmed zgornjega vzorca udeležencev za pridobivanje
primarne dokumentacije nenaključni namenski vzorec zaposlenih (10 oseb).  Pričakovali smo,
da bodo ti izbranci znali podrobno odgovoriti na vsa vnaprej pripravljena vprašanja ter bodo
poskušali podati kritičen pogled na obstoječe stanje na področju dela, ki ga opravljajo.

Za izbrani vzorec zaposlenih smo pridobili dovoljenje vršnega managementa, da lahko z
njihovo pomočjo izvajamo raziskavo, vsem udeležencem pa smo razložili, kako jih bomo
vključili v raziskavo ter na kakšen način bodo sodelovali pri raziskavi.

4.4 Metode zbiranja in analize podatkov

V tem poglavju bomo predstavili metode, s pomočjo katerih smo pridobili podatke, jih
analizirali in tudi s pomočjo metode za snovanje in interpretacijo poslovnih procesov ARIS
prikazali v shemi.
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Zbiranje podatkov v naši raziskavi je potekalo kronološko po naslednjih korakih. Našo
raziskavo smo začeli z zbiranjem in pregledovanjem dokumentacije, ki je nastala v izbrani
organizacijo do leta 2010 in se je navezovala na projekt popisa procesov. To sekundarno
dokumentacijo smo morali najprej proučiti in s pomočjo metode analize vsebin pripraviti
obrazce za pridobivanje primarnih podatkov o izbranem procesu. Pri tem smo si pomagali z
metodologijo ARIS. Sledil je postopek pridobivanja primarne dokumentacije, ki je potekal
slabe tri mesece (od oktobra do prve polovice decembra 2013). Zaradi želje po povečanju
veljavnosti raziskave smo nato izvedli še strukturiran intervju. Vse dobljene ugotovitve smo
sproti tudi interpretirali.

4.4.1 Analiza sekundarne dokumentacije

Dokument v raziskavi je vsak posamezen, vsebinsko zaokrožen del gradiva, ki je po presoji
raziskovalca lahko pomemben za raziskavo. Dokumenti v raziskavi so tako tudi vsi
raziskovalčevi zapisi, opisi, komentarji, interpretacije, razmišljanja in podobno. Zato smo se
odločili, da bomo za našo raziskavo uporabili sekundarne dokumente, ki so nastali v izbrani
organizaciji.

Izbrana organizacija se je odločila, da bo izvedla projekt popisa poslovnih procesov, s katerim
je pričela leta 2008. Za pričetek izvajanja projekta naj bi vedeli vsi zaposleni, vendar so pri
njem sodelovali le posamezniki vsakega sektorja ter tisti, ki so bili zadolženi za celotno
izvedbo projekta. Podatke za vsak podproces v okviru posameznega sektorja so zapisovali v
Wordove dokumente. Zbirali so se na skupnem področju, do katerega so imeli dostop le tisti
zaposleni, ki so imeli pooblastila. Zato smo morali tudi mi pridobiti od vršnega managementa
ustrezna dovoljenja za dostop do tega področja.

Pregled celotne sekundarne dokumentacije je služil predvsem za to, da smo izvedeli, koliko
procesov/podprocesov je evidentiranih, katere so največje pomanjkljivosti ter kateri proces bi
bil po našem mnenju najprimernejši, da ga izberemo za raziskavo. Za vsak proces in
podproces v okviru sektorja je nastal izpolnjen dokument – Obrazec za popis procesov
(priloga 1). Sestavljajo ga naslednje kategorije: Naziv procesa; Opis procesa (postopkov
dela); Vhodni dokumenti; Uporabljene aplikacije; Kontrole; Pogostost (frekvenca) izvedbe
procesa; Izhodni dokumenti; Pravilniki in navodila; ter Pripravil. Na koncu vsakega
dokumenta je pripet model pripadajočega procesa, zasnovanega v orodju Microsoft Visio
2003.

Vršni management se je na osnovi projekta popisa procesa odločil, da bo kupil metodologijo
za načrtovanje procesov ARIS, ki temelji na razširjeni metodi eEPC.2 Metodologija ARIS je
namenjena snovanju, pregledovanju in vodenju procesov. Projektna skupina za popis

2 Metoda eEPC je razložena v teoretičnem delu te naloge v točki 3.6.5 Tehnika EPC diagramov.
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procesov je zato pričela s snovanjem procesov in organigram organizacije preoblikovala na
osnovne procesne nivoje (Slika 13).

Slika 13: Nivoji procesov

Upravljavski in vodstveni poslovni procesi: V najvišjo skupino spadajo procesi, ki se direktno
navezujejo na vodenje izbrane organizacije – to so procesi, kjer se definira strategija, vizija in
cilji poslovanja banke. Navedeni so procesi, ki so povezani z vsemi vrstami tveganja in
varovanji podatkov in informacij. V večini jih izvaja vodilni kader s podporo manjših služb.

Temeljni bančni procesi: V to skupino spadajo procesi, brez katerih izbrana organizacija ne bi
mogla poslovati oz. obstajati. To so procesi, ki se navezujejo na poslovanje s pravnimi
osebami, na poslovanje s fizičnimi osebami, na upravljanje plačilnih sistemov ter procesi, ki
so vezani na posle zakladništva.

Podporni poslovni procesi: Že samo ime skupine pove, da vanjo spadajo procesi, ki so
podporni in dopolnjujejo temeljne oz. upravljavske procese.

Mi smo se odločili, da bomo raziskovali proces Kreditiranje pravne osebe, ki spada v
temeljne bančne procese. Za lažje razumevanje izvajanja izbranega procesa si poglejmo,
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katere so temeljne aktivnosti, ki se morajo izvesti, če želimo, da je postopek procesa izveden
v celoti.

Proces Kreditiranja pravne osebe se začne s trenutkom, ko vstopi komitent v izbrano
organizacijo z namenom, da pridobi kredit za svojo organizacijo ali samostojno dejavnost. V
Sektorju poslovanja s pravnimi osebami pridobi vse potrebne informacije v zvezi z vrstami in
načini kreditiranja. Pri tem mora komitent dostaviti določene podatke v fizični ali elektronski
obliki (opis njegove dejavnosti, lastništvo, informacijo o komitentu, bilančne podatke za
preteklo in tekoče koledarsko leto z opisom posameznih postavk, seznam največjih kupcev in
dobaviteljev, seznam povezanih oseb idr.). Za izbranega komitenta je treba določiti vrsto
kredita, vrsto in način zavarovanja, način in dobo plačevanja, izdelati bonitetno mnenje,
komitenta klasificirati, izdelati kreditni predlog, izvesti sejo kreditnega odbora ter nazadnje
izvesti nakazilo na transakcijski račun komitenta. Te aktivnosti se izvajajo v različnih
sektorjih.

Iz pripravljene sekundarne dokumentacije smo poiskali vse dokumente, ki se navezujejo na
naš izbran proces. Pri pregledovanju teh dokumentov smo ugotovili, da za izbrani proces za
dva sektorja manjka dokumentacija. Zato sta predstavnika obeh sektorjev zabeležila
manjkajoča dokumenta (podprocesa) na predpisan Wordov obrazec. Novo dokumentacijo
smo nato vključili v nabor vseh obstoječih popisov procesov v organizaciji.

4.4.2 Analiza vsebin sekundarne dokumentacije

S prvim raziskovalnim vprašanjem želimo ugotoviti, kako lahko s pomočjo natančno
zapisanih in sprotno ažuriranih procesov nudimo srednjemu in vršnemu managementu
podporo pri kvalitetnem in učinkovitem izvajanju temeljnih nalog managementa. Če želimo
dobiti odgovor, moramo podrobno proučiti izbrani proces, na katerem je treba natančno
opredeliti vse nujne sestavine procesa. Prvi korak, ki ga moramo izvesti, je analiza vsebin
obstoječe – sekundarne dokumentacije, ki se nanaša na izbrani proces Kreditiranje pravne
osebe.

Pri analizi sekundarnih dokumentov smo ugotovili, da bomo upoštevali dokumentacijo, ki
pripada naslednjim sektorjem, službi in odboru:
 Sektor poslovanja s pravnimi osebami (SPPO): K1.5 Podproces Odobritev kredita;
 Sektor plačilnega prometa in elektronskega bančništva (SPLP in EB): R1. Podproces:

Otvoritve računov v SPPinEL, Oddelek plačilnega prometa v državi;
 Služba bonitet in obvladovanja tveganj (SBOT): KLA2 Določanje in spremljanje

klasifikacije komitenta;
 Kreditni odbor (KO): TU2.06 Podproces Priprava kreditnega odbora za objavo na portalu

banke in zapisnik kreditnega odbora,
 Sektor podpore (SP): K2.05 Podproces Vodenje odobrenega kredita,
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 Sektor zakladništva (SZak): Podproces Priprava mnenja o zavarovanju kredita z VP in
 Sektor pravnih, kadrovskih in splošnih zadev (SPKSZ): Podproces Pregled dokumentacije

v pravni službi pred odobritvijo naložbe.

Vse dokumente smo natančno prebrali, pregledali zasnovane procese v Visio ter pričeli z
analizo vsebin. Ker je vsebina vseh dokumentov razdeljena na iste sklope, smo za lažje
razumevanje oblikovali naslednje kategorije:
 opis procesa/podprocesa (postopkov dela),
 vhodni dokumenti,
 uporabljene aplikacije,
 kontrole,
 pogostost (frekvenca) izvedbe procesa,
 izhodni dokumenti,
 pravilniki in navodila,
 shema procesa.

Vsak dokument smo zaradi anonimnosti podatkov označili naključno s številko od 1 do 7,
vsakega avtorja dokumenta pa s črkami od A do F.

Poglejmo si vsako kategorijo posebej.

Opis procesa/podprocesa

Opis procesa je kategorija, v kateri je v vsakem dokumentu zabeleženih največ informacij in
postopkov, ki opisujejo način izvajanja izbranega podprocesa. Ker pred začetkom zapisovanja
uporabnikom, ki so izpolnjevali dokument,  niso bila podana jasna pisna navodila, na kakšen
način naj zapisujejo aktivnosti posameznega procesa, so opisi podprocesa v skoraj vsakem
dokumentu zabeleženi na svoj način. Zapisovalci A, C, D in F so v dokumentih 2., 3., 5. in 7.
zapisali postopke v vrstnem redu, kot si sledijo kronološko v obliki alinej, zapisovalca B in G
sta v dokumentih 4. in 6. pisala v obliki prostega spisa, zapisovalec E v dokumentu 1. pa je
aktivnosti zapisal nestrukturirano. Ta zapis je bilo potrebno pri podrobni proučitvi urediti –
zabeležiti aktivnosti kronološko – tako, kot si sledijo druga za drugo. V okviru te kategorije
sta osebi A in F opisali postopke podrobno ter pri izbranih aktivnostih dopisali uporabljene
aplikativne rešitve, vhodne oz. izhodne dokumente ter uporabljeno metodologijo in sezname,
ki jih je treba uporabljati, da lahko izvajalec dobro in pravilno izvede izbran proces.
Zapisovalcem B, C, D, E in G se te informacije v tej kategoriji niso zdele pomembne.

Pomanjkljivost: ni jasno določeno, kako si kronološko sledijo vse aktivnosti, koliko časa se
izvajajo, katera aktivnost je kontrolna aktivnost, katere metodologije in navodila je treba
upoštevati.
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Vhodni dokumenti

V kategoriji vhodni dokumenti so vsi zapisovalci zabeležili seznam vseh dokumentov,
obrazcev, predlogov in sklepov, ki so vhod v izbrani proces. Nabor vhodnih dokumentov je
bil v vseh analiziranih dokumenti zabeležen na enak način – v obliki alinej.

Pomanjkljivost: ni jasno določeno, kateri vhodni dokument je vhod v določeno aktivnost.

Uporabljene aplikacije

Nabor vseh uporabljenih aplikacij pri izbranem procesu je bil v vseh dokumentih zabeležen v
alinejah. Zapisovalci A, C, D, E in F so v dokumentih 1, 2, 3, 5, in 7 zapisali samo imena
aplikacij (SING, CPB, iBON, boniteta, intranet, svetovni splet, Microsoft Outlook, Word
idr.), zapisovalca B in G pa sta v dokumentih 4. in 6. zapisala seznam vseh imen/oznak
programov, ki se uporabljajo (npr. trpm068, osip108, krkr204 ipd.).

Pomanjkljivost: ni jasno določeno in točno kateri program se uporablja pri določeni
aktivnosti.

Kontrole

Analiza vsebine dokumentov zapisanih podprocesov je pokazala, da je bila rubrika, kjer so
zabeležene informacije o kontrolah, izpolnjena zelo različno. Predvidevamo, da so bila
navodila, kaj naj uporabniki beležijo v to rubriko, preohlapna oz. niso bila natančno zapisana.
Zapisovalca D in E sta razumela, da tu beležijo imena oseb, ki pregledujejo dokumente, ki
nastajajo v posameznem sektorju, zapisovalca C in F pa sta zapisala sezname aplikativnih
rešitev, kjer se izvajajo kontrole. Zapisovalec B je zapisal aktivnosti oz. postopek preverjanja
podatkov za posamezni korak procesa in uporabljene aplikacije, zapisovalka A pa je rubriko
pustil celo prazno.

Ko so zaposleni pripravljali obrazec, verjetno niso predvideli, da lahko vsak zapisovalec
rubriko drugače razume. Premalo so dali poudarka načinu zapisa in postopku izvajanja
notranjih kontrol. Notranje kontrole so namreč zelo pomembne pri zagotavljanju pravilnosti
in resničnosti podatkov, poleg tega pa morajo zagotoviti vsem zahtevam, ki so zapisane v
navodilih, metodologijah, sprejetih aktih ter seveda tudi zahtevam inštitucij, ki nadzirajo
poslovanje banke. Kontrole so potrebne na vseh področjih poslovanja in ne le na
računovodskem nivoju. Glavni namen notranjih kontrol je zagotoviti učinkovito poslovanje
banke in optimizirati tveganja. Poleg tega pa so kontrole zelo pomembne pri izvajanju
revizije, saj se revizorji opirajo na njene izsledke. Če so kontrole dobre, lahko revizor zmanjša
obseg revidiranja in s tem banka prihrani na času in posledično na stroških.

Pomanjkljivost: ni jasno določeno, kakšne vrste in na kakšen način se izvajajo kontrole pri
posamezni aktivnosti.
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Pogostost (frekvenca) izvedbe procesa

V tej kategoriji so vsi zapisovalci, razen osebe D, zapisali beseda dnevno. V dokumentih 2. in
4. sta zapisovalca A in B dodatno zabeležila, da se proces izvaja letno, nekajkrat mesečno,
Zapisovalec D je zapisal, da se proces izvaja enkrat na teden oz. takrat, ko se izvajajo izredne
in korespondenčne seje. Zapisovalec G je zabeležil, da se določene aktivnosti izvajajo po
potrebi (cenitve, vinkulacije ipd.).

Pomanjkljivost: ni jasno določeno, koliko časa se izvaja posamezna aktivnost.

Izhodni dokumenti

V kategoriji izhodni dokumenti so vsi zapisovalci zabeležili seznam dokumentov, obrazcev,
predlogov, sklepov ipd., ki nastanejo v izbrani proces. Nabor izhodnih dokumentov je bil v
vseh analiziranih dokumenti zabeležen na enak način – v alinejah.

Pomanjkljivost: ni jasno določeno, kateri izhodni dokument nastane z določeno aktivnostjo.

Pravilniki in navodila

Kategorija Pravilniki in navodila je bila izpolnjena s seznamom vseh pravilnikov, metodologij
in navodil, ki se uporabljajo pri izvajanju procesa. Ker smo imeli preko portala tudi dostop do
seznama vseh razpoložljivih navodil, pravilnikov in metod izbrane organizacije, smo
ugotovili, da so zapisovalci C, D in F  nazive/naslove teh dokumentov zabeležili v skrajšani
ali prirejeni obliki.

Pomanjkljivost: ni jasno določeno, kateri pravilnik, metodologija ali navodilo se uporablja pri
posamezni aktivnosti izbranega procesa.

Shema proces

Vsak dokument, ki je nastal v času projekta popisa procesov, vsebuje poleg tekstualnega
opisa na koncu tudi vizualno predstavitev/shemo aktivnosti, zasnovano v orodju Microsoft
Visio 2003, ki ponazarja glavne akterje ter aktivnosti. Ker uporabe tega orodja večina
zapisovalcev ni poznala, so se odločili, da je sheme naredil član projekta popisa procesov. Vsi
zapisovalci so sheme z njegovo pomočjo pregledali in podali morebitne pripombe, na osnovi
katerih so se izvedli popravki.

V izbrani organizaciji so se odločili za uporabo svoje sintakse. Kot glavni elementi nastopajo
predvsem:
 element za ponazarjanje aktivnosti (zaobljen pravokotnik),
 vhodni ali izhodni dokument (kvadrat z desno zgoraj narisanim zavihkom),
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 zaporedje aktivnosti (polna ali prekinjena črta s puščico v smeri, ki sledi prejšnji
aktivnosti) ter

 začetek in konec procesa oz. podprocesa (majhen krogec).

Vsaka shema je razdeljena v toliko ravni, kolikor različnih akterjev nastopa v določenem
procesu oz. podprocesu. Prikazani so vhodni in izhodni dokumenti, prehajanja teh
dokumentov med akterji ter glavne aktivnosti, ki se izvajajo v izbranem procesu oz.
podprocesu. Kontrolne točke niso preveč dobro razvidne.

Za izdelavo shem je bila uporabljena predloga Cross-Functional Flowchart v okviru skupine
Flowchart. Ta diagram omogoča pregled vseh aktivnosti v sklopu procesa oz. podprocesa ter
prehajanja dokumentov med posameznimi akterji (Jarc 2007, 5–7). Kot primer diagrama si
poglejmo podproces Vodenje odobrenega kredita v Oddelku podpore poslom pravnih oseb in
zakladništva.

Slika 14: Vodenje odobrenega kredita v Visio

Iz sheme je razvidno, da v oddelku nastopajo trije akterji: Oddelek podpore poslom pravnih
oseb in zakladništva, Sektor poslovanja s pravnimi osebami ter komitent oz. stranka. Za
vsakega akterja je v svoji vrstici prikazan nabor aktivnosti in dokumentacije. Puščice med
elementi ponazarjajo prehajanja dokumentacije med oddelkom, sektorjem ter komitentom.

Pri proučevanju teh shem smo ugotovili, da obstajajo kar precejšnje omejitve pri bolj
podrobnem zapisu aktivnosti. Shema postane v primeru evidentiranja večjega števila
aktivnosti ter ostalih podatkov precej nepregledna in s tem težko berljiva. Prehajanjem
podatkov iz enega v drugi sektor je možno slediti le v okviru bolj ohlapno in površinsko
zapisanih aktivnostih. Poleg tega samo orodje ne omogoča v tolikšni meri zapisovanja opisnih
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parametrov pri posameznih elementih, na osnovi katerih bi lahko v naslednji fazi izpisali
kakšna poročila, s pomočjo katerih bi bilo možno izvesti podrobne analize. Že v času
izvajanja popisa je bilo ugotovljeno, da orodja Microsoft Visio 2003 ni dovolj uporabno za
dober in natančen pregled vseh aktivnosti in pripadajočih elementov. Velika pomanjkljivost
orodja je tudi v izdelavi različnih poročil in statističnih podatkov ter pregledov. Zato se je
vodstvo odločilo, da se bo pričelo uporabljati podporno orodje za upravljanje procesov in
modeliranje ARIS.

S pomočjo kategorizacije, kodiranja in analize sekundarnih virov, ki se navezujejo na izbran
proces Kreditiranje pravne osebe, smo ugotovili, da na osnovi zapisanih dokumentov ne
moremo natančno definirati nabora vseh aktivnosti, njihovo kronološko odvisnost,
pripadajočih vhodno-izhodnih dokumentov, kontrol, metodologij in navodil, ki se uporabljajo,
da delo poteka brez zapletov. Razen tega nas je zanimalo, ali nam lahko z drugačnim
pristopom uspe izvedeti, ali in kateri zastoji nastajajo, koliko časa so prisotni, kako bi lahko te
težave odpravili.

Zato smo se odločili, da bomo izvedli postopek zbiranja primarnih podatkov, s pomočjo
katerih bi lahko prišli do odgovorov, ki smo ju postavili za prvo in tretje raziskovalno
vprašanje.

R1: Kako s pomočjo natančno zapisanih in sprotno ažuriranih procesov nuditi srednjemu in
vršnemu managementu podporo pri kakovostnem in učinkovitem izvajanju temeljnih
nalog managementa?

R3: Na kakšen način srednjemu in vršnemu managementu predstaviti slabosti in težave v
izvajanju del in nalog zaposlenih?

4.4.3 Analiza primarne dokumentacije

Za pridobitev čim bolj natančnih in pravilnih informacij in podatkov je pomembno, da
sodelujejo zaposleni, ki so natančni, dobro poznajo svoje dele in ga izvajajo v vsaj
povprečnem času, ki je predviden za določen podproces v okviru izbranega procesa
Kreditiranje pravne osebe. Glede na obsežnost posameznega podprocesa  smo v vsakem
sektorju izbrali določeno število udeležencev. Podroben opis udeležencev je zapisan v točki
4.3.2 Vzorčenje.

Za pridobivanje primarnih podatkov smo morali pripraviti tabele. Ker se je pričelo v izbrani
organizaciji uporabljati orodje oz. metodologija ARIS, ki je namenjena za snovanje procesov,
smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri nam ta metodologija lahko pomaga pri naši raziskavi.



48

Izdelava shem v metodologiji ARIS

Sobočan (2012) ugotavlja: »Metodologija ARIS uporablja semantične opisne metode, ki so
dovolj intuitivne, da jih lahko razume širok spekter sodelujočih pri izvajanju postopkov za
obvladovanje poslovnih procesov na vseh nivojih odločanja v organizaciji (določanje ciljev in
strategij, kreiranje poslovnega modela, nadzorovanje poslovanja – zbiranje in analiziranje
podatkov, nenehno izboljševanje).« Na osnovi teh ugotovitev smo se odločili, da bomo sheme
na osnovi sekundarnih podatkov poskušali s pomočjo EPC diagramske tehnike tudi grafično
predstavili v metodologiji ARIS. Pri snovanju smo upoštevali kategorije, ki smo jih definirali
v okviru analize vsebin sekundarnih dokumentov. V EPC diagramih že iz oblike ter barve
posameznega elementa vidimo, ali gre npr. za vhodni dokument (siv pravokotnik), aktivnost
(zelen oval), dogodek (roza šesterokotnik), vejitev/odločitev (krogec z oznako ALI, IN/ALI
ali IN), zunanjo aplikacijo (moder pravokotnik). Da posameznik razbere iz samega diagrama
potek, vhodno in izhodno dokumentacijo, odločitve ter glavne aktivnosti, ne potrebuje
predhodnega tečaja.

Za vsak sektor smo izdelali svojo shemo in jo dali v pregled udeležencem izbranega vzorca.
Udeležencem smo v primeru, če so imeli težave pri razumevanju, pojasnili celotno shemo,  da
so lahko podali svoje pripombe, na osnovi katerih smo izvedli spremembe zasnovane sheme.

Za lažjo predstavo je na Sliki 15 prikaz podprocesa Vodenje odobrenega kredita – sekundarni
podatki, ki se izvaja v Oddelku podpore (povečana slika procesa je razvidna v Prilogi 2).
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Slika 15: Vodenje odobrenega kredita – sekundarni podatki
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Priprava Excelovih tabel za zbiranje primarnih dokumentov

Metodologija ARIS omogoča tvorbo različni izpisov in poročil. Elemente procesa lahko
izvozimo in iz pripravljenega nabora prenesemo v Excelovo datoteko, kjer lahko na osnovi
uporabe filtrov ter sortiranj izdelamo sezname poljubnih podatkov. V primeru, ko označimo
določene aktivnosti kot kontrolne točke (postavimo določen parameter), lahko tvorimo
seznam vseh aktivnosti, ki spadajo v sklop izvajanja kontrol (podatkov, dokumentov,
postopkov ipd.).  Brez težav lahko izdelamo tudi seznam vseh enkrat ali večkrat uporabljenih
aplikativnih rešitev, seznam vseh vhodnih oz. izhodnih dokumentov, seznam vseh aktivnosti,
ki se navezujejo na izbrano delovno mesto ipd.

Za našo raziskavo smo za vsak podproces, ki se izvaja v okviru procesa Kreditiranje pravne
osebe, izdelali Excelovo tabelo z vsemi pripadajočimi aktivnostmi. Na Sliki 16 je primer
izpisa izvoza elementov EPC diagrama za podproces Vodenje odobritve kredita. Imenu
elementa (Name) sledi zapis vrste tipa elementa (Type), tretja kolona ponazarja vrsto simbola
(Default simbol), ki je lahko aktivnost, dogodek, ALI, IN, IN/ALI, vhod/izhod ali tip
aplikacije, v zadnji koloni (Group) pa je zapisana  pot oz. področje, v katerem sklopu in
nivoju vseh obstoječih procesov za banko se nahaja izbrani proces oz. podproces.

Slika 16: Vodenje odobrenega kredita – vsi elementi diagrama
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Za vsak podproces je bila izdelana ena izvozna tabela. Iz tabele smo izbrali samo tiste
elemente, ki so ponazarjali neko aktivnost in jih shranili v novo Excelovo tabelo za ta
podproces.

Na osnovi analize sekundarnih dokumentov smo ugotovili, da obstajajo v zapisih
pomanjkljivosti. Zato smo iz pridobljenih podatkov iz podpornega orodja ARIS in odkritih
nejasnosti pri analizi oblikovali Excelovo tabelo tako, da je vsebovala naslednje stolpce:
 naziv procesa, v okviru katerega opisujemo podproces,
 zaporedna številka aktivnosti,
 vrsta komitenta (gospodarska družba, samostojni podjetnik ipd.),
 naziv aktivnosti,
 izvajalec oz. delovno mesto,
 datum pričetka aktivnosti,
 ura in minuta pričetka aktivnosti,
 ura in minuta pričetka zaključka,
 čas trajanja v minutah,
 vhodni dokument, kjer se beleži seznam pripadajočih vhodnih dokumentov za izbrano

aktivnost,
 pravilniki/metodologija, ki se uporabljajo pri izbrani aktivnosti,
 uporabljene aplikacije in številka uporabljenega programa,
 izhodni dokument, kjer se beleži seznam izhodnih dokumentov, ki nastanejo pri izbrani

aktivnosti,
 vzrok zastoja, kamor se beleži seznam vseh zastojev.

Primer tabele je predstavljen na Sliki 17, povečana slika pa je razvidna v Prilogi 4.

Slika 17: Primer Excelove tabele za podproces Vodenje odobritve kredita
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Tako pripravljene tabele smo po elektronski pošti poslali vsem udeležencem našega
namenskega vzorca. Pri izvedbi pridobivanja primarnih podatkov je zelo pomembna aktivna
pomoč udeleženca, ki proces opisuje. Potrebno je njihovo motiviranje pri kritični presoji dela,
ki ga izvajajo ter pri oblikovanju idej in predlogov, kako bi lahko svoje delo izboljšali.

Udeleženci, ki so sodelovali pri izpolnjevanju tabel, so ob svojem rednem delu sproti beležili
vse korake (aktivnosti), ki jih izvajajo za izbrani popis podprocesa. To pomeni, da so na
osnovi že pripravljene tabele s seznamom aktivnosti preverjali, ali se zabeležene aktivnosti še
izvajajo, ali so nastale kakšne nove, oz. ali so se določene spremenile. Zaposleni so pri svojem
delu izpolnjevali podatke za različne gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter sproti
beležili za vsako aktivnost čase, vhodno/izhodne dokumente ter ostale podatke, ki se
navezujejo na posamezno aktivnost. V primeru težav pri izpolnjevanju tabel smo zaposlenim
ves čas nudili pomoč v obliki tedenskih delovnih sestankov in jim svetovali, na kakšen način
naj zapisujejo vse ugotovitve in zapreke, s katerimi se srečujejo pri izvajanju izbranih
aktivnosti.

4.4.4 Analiza vsebin primarne dokumentacije

Kljub visoki zasedenosti vseh udeležencev,  ki so bili izbrani za pridobitev primarnih virov,
so sodelovali pri izpolnjevanju podatkov v času svojega rednega dela, ki poteka med 8.00 in
16.00, približno dva meseca. V začetni fazi smo predvidevali, da bomo dobili le natančen in
podroben pregled vseh aktivnosti, vendar smo kasneje ugotovili, da so te tabele velikega
pomena in osnova za res podrobno analizo, na osnovi katere so možne natančne ugotovitve ter
nadaljnje usmeritve.

Pri analizi vsebin sekundarnih podatkov smo ugotovili, da postopki, ki so zabeleženi v okviru
izbranega podprocesa, niso zapisani dovolj natančno, da iz njih ne moremo videti, katere
aktivnosti so potrebne pri določeni vrsti gospodarskega subjekta in če so aktivnosti pri isti
vrsti subjekta vedno iste in trajajo enako časa. Kovačič in Vukšić (2005) navajata, da je treba
za vsak proces pridobiti čim več podatkov, s pomočjo katerih je možno meriti učinkovitost in
uspešnost procesa. Zato smo vse udeležence prosili, da so za gospodarske družbe tvorili pet
Excelovih tabel, ter pet tabel s podatki o samostojnem podjetniku.

Na osnovi vseh izpolnjenih prejetih tabel vseh udeležencev smo izvedli podrobno analizo
zapisanih primarnih podatkov. Pričeli smo s kategorizacijo podatkov. Stolpci izpolnjenih tabel
so postali naslednje kategorije:
 vrsta komitenta,
 naziv aktivnosti,
 izvajalec oz. delovno mesto,
 datum pričetka aktivnosti,
 ura in minuta pričetka aktivnosti,
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 ura in minuta zaključka aktivnosti,
 čas trajanja v minutah,
 vhodni dokumenti,
 pravilniki/metodologija,
 uporabljene aplikacije,
 izhodni dokumenti,
 vzrok zastoja.

Tudi Kovačič in Bosilj Vukšić (2005) navajata v svojem gradivu te zgoraj naštete kategorije
kot osnovne značilnosti poslovnih procesov.

Vrsta komitenta

Kategorija vrsta komitenta ponazarja vrsto poslovnega subjekta. Ker smo se že na začetku
raziskave odločili, da se bomo posvetili dvema vrstama poslovnih subjektov, so vsi
udeleženci v petih tabelah zabeležili gospodarska družba, v drugih petih tabelah pa samostojni
podjetnik.

Naziv aktivnosti

V pripravljenih tabelah, ki so nastale kot izhod iz podpornega orodja ARIS, so bile na osnovi
analize sekundarnih podatkov zabeležene kronološko vse aktivnosti, ki se bi naj izvajale v
okviru izbranega podprocesa, ki se nanaša na določen sektor. Vsak udeleženec je pri izvajanju
svojega podprocesa sproti pregledoval že zapisane aktivnosti in jih po potrebi dodajal,
spreminjal ali celo brisal. Zaradi tega, ker so bili osnovni sekundarni podatki zabeleženi pred
leti, se je v nekaterih sektorjih do sedaj postopek bolj, v drugih sektorjih pa manj spremenil.
Excelove tabele so orodje, s pomočjo katerega so uporabniki brez večjih težav izdelali seznam
aktivnosti s pripadajočimi podatki, ki so si sledile tako, kot se je proces izvajal v času zbiranja
primarnih podatkov.

Ker smo pri analizi sekundarnih podatkov ugotovili, da izvajanje kontrol ni bilo dovolj
natančno zapisano, smo udeležence opozorili, da morajo naziv aktivnosti poimenovati tako,
da bo vsak, ki bo bral podatke, takoj razbral, katera aktivnost pomeni neko kontrolo.

Izvajalec oz. delovno mesto

Vsak udeleženec raziskave je k pripadajoči aktivnosti zabeležil priimek in ime izvajalca
izbrane aktivnosti, saj jim sistemizacija delovnih mest ni bila na voljo.
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Datum pričetka aktivnosti

Celoten podproces v okviru izbranega sektorja se je izvajal po etapah – pomeni, da se je
izvedel v okviru istega dne ali pa v več delovnih dneh. Vsak udeleženec je za vsako novo
aktivnost zabeležil datum pričetka izvajanja pripadajoče aktivnosti.

Ura in minuta pričetka aktivnosti

K pripadajoči aktivnosti je vsak udeleženec zapisal tudi uro in minuto pričetka izvajanja
izbrane aktivnosti.

Ura in minuta zaključka aktivnosti

Določene aktivnosti so trajale le nekaj minut, druge pa dalj časa, zato je moral vsak
udeleženec zabeležiti tudi uro in čas zaključka aktivnosti.

Čas trajanja v minutah

Ta kategorija se je izračunavala sama na osnovi vpisane ure in minute pričetka ter ure in
minute zaključka aktivnosti. V primeru, da je uporabnik opravil le del aktivnosti v okviru iste
aktivnosti, je naslednji delovni dan zapisal isto aktivnost še enkrat, vendar se je razlikoval
pripadajoči zapis o datumu pričetka aktivnosti.

Vhodni dokumenti

Vsak udeleženec je zapisal k pripadajoči aktivnosti vse vhodne dokumente, ki jih je uporabil,
da je lahko izvedel izbrano aktivnost v okviru podprocesa. Glede na to, da so bili podatki
zabeleženi za gospodarsko družbo oz. samostojnega podjetnika v različnih tabelah, sta se ti
dve tabeli razlikovali tudi po teh podatkih (npr. vloga za odobritev, informacija o komitentu,
izjava o lastnem premoženju, dokumentacija ZPPD, bilančni podatki, nakazilo depozita,
predlog, ZK izpiski, pogodbe, cenilni zapisnik, popisni list premičnine, Zahtevek za bonitetno
mnenje, iBON, Gvin, idoo, CRK, ZMZ, Bonitetno poročilo, medbančna zadolženost, dnevni
red, zapisnik prejšnje seje  KO, poročilo, predlog za KO ipd.). Kovačič in Bosilj Vukšić
(2005) tudi omenjata, da je pomembno, saj je poslovni proces povezan nabor dejavnosti in
nalog, ki imajo namen vhodnim elementom v proces za naročnika ali kupca dodati uporabno
vrednost na izhodni strani procesa.

Pravilniki/metodologija

Za vsako aktivnost je udeleženec zabeležil naziv metodologije oz. navodil, po katerih se je
izvajala izbrana aktivnost. Nazivi teh metodologij oz. navodil so bili pri precej aktivnostih v
okviru istega sektorja isti. Nekaj primerov: Poslovnik o delu KO, Metodologija določanja
zgornje meje zadolževanja komitentov v Skupini NKBM, Metodologije NKBM za
ocenjevanje bonitete-prilagojena za PBS, Navodilo za vodenje kreditnih map, Navodilo za
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izvajanje postopkov vodenja naložb pravnim osebam, samostojnim podjetnikom, fizičnim
osebam, ki opravljajo dejavnost in kmetovalcem idr.

Uporabljene aplikacije

Z uporabniki smo se že pred izpolnjevanjem podatkov o uporabljenih aplikativnih rešitvah
dogovorili, da morajo zapisati ime programa v okviru pripadajoče aplikacije. Ko smo
pregledovali sekundarne podatke, smo namreč ugotovili, da so bila zapisana le imena
aplikacij, v okviru katerih pa izbrana organizacija uporablja veliko število različnih
programskih rešitev. Ta podatek se nam je zdel pomemben predvsem zato, ker smo želeli
ugotoviti, ali v sklopu izbranega procesa uporablja isti program samo en sektor, ali pa isti
program uporablja več sektorjev za izvajanje iste aktivnosti. Uporabniki so npr. zabeležili:
SING - krkr102v, krkr107, krkr112, krkr504, cctrip05, mppr04, krkr802n, zazv402, CPB -
osim026, trpm067, trpm068, Zemljiška knjiga idr.

Pri analizi smo ugotovili, da določene iste aplikativne programe za pridobivanje istih
informacij in podatkov uporabljajo v  dveh, določena pa celo v treh različnih sektorjih.

Izhodni dokumenti

Pri aktivnostih, kjer nastane izhodni dokument, so udeleženci zabeležili vse dokumente, ki so
rezultat tiste ali prejšnjih aktivnosti. Glede na to, da so bili podatki zabeleženi za gospodarsko
družbo oz. samostojnega podjetnika v različnih tabelah, sta se ti dve tabeli razlikovali tudi po
teh podatkih. Nekaj primerov: bonitetno poročilo, bonitetno mnenje, predlog za KO, stanje
internih in eksternih blokad, stanje na računu, kreditna pogodba, ZK predlog/notarski zapis
idr.

Vzrok zastoja

Ta kategorija je bila pri naši raziskavi zanimiva, saj smo s pomočjo analize ugotovili, da vsi
našteti vzroki zastojev spadajo v nabor osmih skupin tipičnih izgub v pisarniškem poslovanju,
ki jih je zabeležil Gošnik (2013). Z informacijami, ki so jih zabeležili udeleženci, smo laže
razumeli, zakaj so se določene aktivnosti, ki bi se po predvidevanjih morale zaključiti prej,
trajale dosti dlje. Nabor najpogostejših vzrokov zastojev:
 telefonski klic komitenta ali sodelavca,
 osebni obisk komitenta,
 neveljaven osebni dokument,
 nepopolna vloga in ostala dokumentacija – čakanje na nove podatke,
 komitent podatkov ni poslal v enem sklopu, oziroma so bili pomanjkljivi (potrebno

ponovno komuniciranje s komitentom),
 sprememba v prioriteti izdelave bonitetnega mnenja (drugo mnenje je treba pripraviti

prej),
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 ugotovljeno, da ni bil dan zahtevek za izdelavo bonitetnega mnenja za poroka, za katerega
je treba izvesti celoten postopek izdelave mnenja,

 datumi zahtevkov niso bili pravočasno spremenjeni za komitente, ki bodo obdelani
kasneje ali pa je bil izveden umik (mnenje za njih pa se je vseeno pripravilo),

 ročni pregledi po posameznih izpisnih listah in ekranskih preglednicah,
 težave z napravo za skeniranje podatkov,
 pošiljanje podatkov po elektronski pošti,
 prijavljanje v različne aplikativne rešitve z različnimi šiframi uporabnikov in gesli

(pozabljena ali celo neveljavna gesla),
 čakanje na medletne bilančne podatke, zabeležene v pravilen obrazec,
 pojasnjevanje računovodjem ali osebam, ki pripravljajo bilančne podatke, kako izvozijo iz

Ajpesa-a podatke v Excelovo tabelo in jih pošljejo skrbniku,
 čakanje na odgovor zavarovalnice,
 čakanje na odgovor cenilca,
 čakanje na bonitetno mnenje,
 čakanje na dodatna pojasnila komitentov in sodelavcev iz drugih sektorjev,
 spreminjanje že izračunanih in pripravljenih podatkov zaradi določenih napačnih ali

nepopolnih informacij (spreminjanje stroškov, obrestnih mer, zavarovanj ipd.),
 težave v delovanju aplikativnih rešitev,
 ročno kopiranje dokumentov in njihovo arhiviranje,
 dodatne zahteve notarja,
 zasedenost vodje,
 nepravočasno dostavljanje gradiva,
 vnašanje istih podatkov v različne aplikativne rešitve in sezname,
 nujna izdelava poročil za upravo,
 pripravljanje metodologij in navodil,
 druge tedenske in mesečne zadolžitve.

Ker je v določenih sektorjih sodelovalo več oseb, smo v fazi kodiranja izdelali tudi za vsak
sektor novo skupno tabelo, ki se je navezovala na isto vrsto gospodarskega subjekta.
Rezultati, zabeleženi v tabeli, služijo za merjenje učinkovitosti organizacije. Kovačič in Bosilj
Vukšić (2005) navajata: »Učinkovitost procesa merimo skozi rezultat porabe virov (surovine,
človeški viri, finančni viri idr.), uporabljenih za pretvorbo vhodnih veličin v izhodne.
Največkrat je predstavljena v obliki časa in/ali stroškov, porabljenih za izvedbo procesa.« Pri
tvorbi dokumenta smo upoštevali zabeležene vse aktivnosti, ki so jih zabeležili vsi udeleženci,
in jih tudi kronološko uredili. K vsaki aktivnosti smo zabeležili tudi vse vhodne ter izhodne
dokumente, imena vseh uporabljenih programov ter vsa navodila oz. metodologije. Za čas
trajanja posamezne aktivnosti smo izračunali povprečen čas ter določili najkrajši in najdaljši
čas trajanja. Za celoten proces posameznega sektorja smo na osnovi zapisanih časov izbranih
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aktivnosti posameznih akterjev izračunali tudi optimalen čas izvajanja vseh aktivnosti v
primerih, če bi bilo izvajanje možno brez kakršnih koli prekinitev, čakanj oz. zastojev. Na
osnovi dobljenih rezultatov smo izračunali tudi povprečen, najkrajši in najdaljši čas trajanja
izbranega podprocesa za srednje zahtevno naložbo s "povprečnim" komitentom (mislimo na
komitenta, ki ima solidno poslovanje ter ne nastopajo poroki za vrsto zavarovanja).

Ti podatki so bili osnova za izdelavo novih shem v podpornem orodju za procese oz.
metodologiji ARIS. Že pri snovanju smo ugotovili, da nove sheme bolj natančno
opredeljujejo vse sestavine posameznega procesa in iz njih lahko vsak razbere seznam vseh
uporabljenih aplikativnih rešitev, nabor vseh delovnih mest (rumen pravokotnik), ugotovi,
katera aktivnosti so kontrolne (zeleni pravokotniki, ki imajo v desnem zgornjem kotu narobe
obrnjen trikotnik), katere metodologije in navodila se uporabljajo pri izbrani aktivnosti
(turkizno moder pravokotnik s spodnjim levim zavihkom) ter kateri so vhodni in kateri
izhodni dokumenti.

Za vsak sektor smo v ARIS-u zasnovali novo shemo. Naslednja slika prikazuje novo verzijo
zapisa sheme podprocesa Vodenje kredita – primarni podatki (povečana slika procesa je
razvidna v Prilogi 3).
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Slika 18: Vodenje odobrenega kredita – primarni podatki
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Na osnovi analize primarnih dokumentov smo prišli do ugotovitve, da je postopek
zapisovanja aktivnosti v obliki Excelove tabele, ki vsebuje vse stolpce, ki so našteti kot
kategorije, zelo primeren in nazoren dokument, s pomočjo katerega lahko vršni management
dobi pregled nad vsemi aktivnostmi v okviru določenega podprocesa in s podatku meri
učinkovitost posameznega podprocesa. Razen tega ima zadnji stolpec, kjer so zabeleženi
vzroki zastojev, velik pomen. Pri naboru velikega števila možnih prekinitev lahko vršni
management izvede spremembe v izvajanju obstoječega podprocesa ali pa uvede večjo
spremembo v izvajanju izbranega procesa ali množice procesov. Na osnovi nabora možnih
težav je lažje odpraviti ozka grla, kot pa v primeru, če se samo ve, da se izvaja določen proces
predolgo, pravega vzroka pa nihče ne pozna.

Rezultati analize sekundarnih in primarnih dokumentov so nam pomagali podati informacije,
kako uspešen je izbran proces, saj smo na osnovi analize lahko ugotovili, katere aktivnosti so
prave in se izvajajo na pravi način. Kovačič in Bosilj Vukšić (2005) pravita: »Uspešnost
procesa pomeni, da delamo prave stvari na pravi način, saj je mogoče delati tudi napačne
stvari zelo učinkovito.«

S pomočjo analize pridobljenih podatkov smo sicer v veliki meri že dobili odgovore na
raziskovalna vprašanja, ki pa smo jih morali dopolniti in potrditi še s pomočjo strukturiranega
intervjuja.

4.4.5 Strukturiran intervju

V naši raziskavi smo se odločili, da bomo uporabili strukturiran intervju, s pomočjo katerega
bomo poskušali dobiti odgovor predvsem na drugo in tretje vprašanje, delno pa tudi na prvo.
Mesec (1998, 82) pravi, da je strukturiran intervju strukturiran in neposreden način
spraševanja, kar pomeni, da spraševalec v neposrednem stiku z vprašancem uporablja vnaprej
do potankosti izdelan vprašalnik in da v načelu zastavlja vsem vprašancem ista vprašanja na
enak način, poleg tega pa je njegov celotni nastop premišljen in standardiziran.

Udeležencem intervjuja smo zastavili naslednja vprašanja:
 Kaj menite o odločitvi vodstva o popisu procesov, ki se je pričel izvajati pred leti?
 V kolikšni meri ste bili udeleženi in na kakšen način ste sodelovali (ali pa tudi ne) pri

popisu procesov, ki se je pričel izvajati pred leti?
 Sodelovali ste pri zapisovanju aktivnosti popisa procesa Kreditiranje pravne osebe v

vašem sektorju. Kaj ste pri zapisovanju podatkov v tabelo ugotovili? Ste bili presenečeni
nad rezultati zapisanega (število aktivnosti, čas izvajanja aktivnosti, vzroki prekinitev
ipd.)?

 Kje vidite največje težave pri vašem delu pri obstoječem delu procesa Kreditiranje pravne
osebe v vašem sektorju?
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 V koliki meri mislite, da bi popis vseh procesov na tak način, kot ste ga bili sedaj deležni,
pripomogel k izboljšanju kvalitete dela in zmanjšanju nepotrebnega časa?

 Kot zadnje vprašanje pa vas prosim za vse vaše pripombe v povezavi z načinom popisa, ki
je bil izbran (v kolikšni meri vam je bil razumljiv diagram poteka v podpornem orodju, ali
je bila tabela dovolj nazorna ipd)?

Vzorčenje in potek intervjuja

Na osnovi izbranega procesa Kreditiranje pravne osebe smo za intervju izbrali namenski
vzorec zaposlenih, ki so sodelovali pri pridobivanju primarne dokumentacije izbrane
raziskave. Glede na opredelitev raziskovalnega problema ter zastavljena raziskovalna
vprašanja je pomembno, da so bili naši sogovorniki osebe, ki so tesno vpete v izvajanje
celotnega postopka in dobro poznajo vse postopke, vhodno-izhodne dokumente, uporabljene
aplikativne rešitve, navodila in metodologije. Pričakovali smo, da bodo ti izbranci znali zelo
podrobno odgovoriti na vsa vnaprej pripravljena vprašanja ter bodo poskušali podati kritičen
pogled na obstoječe stanje na področju dela, ki ga opravljajo.

Rezultati analize sekundarnih in primarnih dokumentov so bili povod za pripravo vnaprej
pripravljenih vprašanj za intervju. Raziskovalec se mora na intervju ustrezno pripraviti, saj
morajo biti vprašanja, na katera bodo odgovarjali intervjuvanci, dovolj razumljiva, odgovori
na vprašanja pa morajo prispevati dodatna pojasnila.

V mesecu decembru 2013 in prvi polovici januarja 2014 je bilo izvedenih 10 intervjujev (iste
osebe, ki so sodelovale pri pridobivanju primarne dokumentacije). Intervju je potekal eden na
dan, za vsak intervju pa je bilo povprečno porabljenih 35 minut. Razgovori so se izvajali v
pisarnah zaposlenih. V času razgovora drugih zaposlenih v isti pisarni ni bilo prisotnih. Na
osnovi v naprej pripravljenih enakih osnovnih šestih vprašanj, podvprašanja pa so se delno
razlikovala na osnovi odgovorov na glavna vprašanja, smo skušali raziskati in ugotoviti
predvsem, kakšno je  poznavanje vseh aktivnosti in postopkov zaposlenih v okviru izbranega
procesa in kakšen pomen popisa procesov pripisujejo udeleženci. Poudarek je bil še na
vrzelih, ki povzročajo zastoje in prekinitve ter podaljšujejo čas izvajanja in na idejah, kako
spremeniti postopek izvajanja obstoječih podprocesov. Vse razgovore smo tudi tonsko
zabeležili.  Pri tem je bila zagotovljena anonimnost udeležencev.

4.4.6 Analiza in interpretacija strukturiranega intervjuja

Prvi korak pri analizi gradiva, pridobljenega s pomočjo intervjuja, je pripisovanje pojmov
(odprto kodiranje), ki vsebuje tri postopke (Mesec 1998, 106–113):
 Pripisovanje pojmov opisom oz. transkribiranim zapisom: zapise razčlenimo na enote

kodiranja. Počasi beremo besedilo in poskušamo pri vsakem delu določiti neke pojme.
Pojmi so lahko bolj ali manj abstraktni. Odprto kodiranje poteka v slogu "viharjenja idej"
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(brainstorming) tako, da zapišemo vse pojme, ki nam pridejo na misel. Rezultat odprtega
kodiranja je torej seznam velikega števila neurejenih in nepovezanih pojmov.

 Združevanje sorodnih pojmov v kategorije: primerjamo pojme med seboj, ugotavljamo,
kateri pojmi se nanašajo na podobne pojave, in jih združujemo v širše kategorije, ki jih
poimenujemo. Pri kategoriziranju moramo paziti, da ne tvorimo kategorij iz pojmov, ki so
preveč različni, saj tako neupravičeno poenostavljamo raznoličnost empiričnega gradiva.

 Analiza značilnosti pojmov in kategorij: poskušamo odkriti značilnosti pojmov in njihove
domene (razpon njihovih vrednosti). Pri analizi lahko dodamo kako značilnost, ki je
logična, čeprav v gradivu ni empirične postavke, ki bi jo utemeljevala.

Po zaključku vseh izvedenih intervjujev smo na osnovi predvajanja tonskih posnetkov
zapisali vse intervjujev ter uredili nastalo gradivo (izvedli smo transkripcijo). Vsak intervju
smo zabeležili v svoj dokument in ga razdelili v obliki tabele na toliko vrstic, kolikor je bilo
zastavljenih vprašanj. Pri vsaki vrstici smo pustili prostor (stolpec) za vpisovanje pojmov, na
osnovi katerih smo nato izvedli kodiranje in zatem podatke združili v kategorije. Na podlagi
analize transkriptov smo oblikovali naslednje pojme/kode, katerim smo dodelili naslednje
kategorije:
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Preglednica 1: Pregled kategorij in pojmov/kod za strukturiran intervju

Kategorija Pojmi/Koda
pomen popisa procesov pomen popisa procesov

sodelovanje pri že izvedenem procesu
možnost sodelovanja pri novih popisih
pomen časovne opredelitve procesa
pomen evidentiranja vseh aktivnosti

težave pri izvajanju procesov veliko število aplikacij
zastoji in prekinitve
preveliko število različnih podatkovnih baz
potrebe po spremembah
ročne evidence
poznavanje managementa o izvajanju aktivnosti
premalo znanja o uporabi in delovanju aplikacij
upoštevanje rokov in navodil
neenakomerno razdeljena dela po sektorjih
izguba časa pri predajanju informacij in dokumentacije
veliko število aktivnosti v okviru procesa

prednosti zapisanih procesov razumevanje shem in excelovih tabel
uvajanje novih sodelavcev
pomen navodil
razdelitev dela
lažji nadzor managerjev nad procesi

komunikacija v in med sektorji komunikacija v in med sektorji
komunikacija z drugimi sektorji
sodelovanje managementa pri odločitvah

Za vsak intervju smo zaradi anonimnosti podatkov označili posameznega intervjuvanca s črko
abecede (od A do I). Te označbe smo nato upoštevali pri analizi značilnosti pojmov in
kategorij.

Pomen popisa procesov

V intervjuju so udeleženci podali dejstvo, da je popis vseh procesov v izbrani organizaciji ena
izmed najpomembnejših aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti, če želi organizacija prihraniti na
stroških, času in biti konkurenčna na trgu. Oseba C je povedala: »Zdi se mi zelo v redu, ker se
bodo s popisom lahko ugotovile vse težave, s katerimi se ubadamo. Dobro se mi zdi, da so
procesi popisani in da se jih ob spremembah sproti popravlja in dopolnjuje, saj imamo včasih,
ko mora priti do sprememb zaradi zahtev Banke Slovenije ali spremembe v zakonodaji, velike
težave, ker ne vemo natančno, kje so kakšne kontrole in kje ter v kakšnem zaporedju se
vnašajo določeni podatki. Popis procesov bi omogočil vpogled managmentu na posamezna
področja in s tem lažje ukrepanje.«
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Oseba F je prepričana, da: »Popis procesov je zelo dobra odločitev, vendar je potrebno
ugotovitve (predvsem podvajanje procesov) vključiti in posodobiti procese.« Oseba B je bila
naslednjega mnenja: »O tej zadevi smo bili informirani s strani pripravljavca in pozdravljamo
odločitev vodstva. Že skrajni čas, saj vemo, da so popis pričeli izvajati v naši konkurenčni
firmi že pred leti.«

»Odločitev je pozitivna, saj je nujno ugotoviti nek povprečen čas do odobritve kredita, saj so
bile prisotne prevelike časovne razlike že pri enostavnih predlogih,« je poudarila oseba I.
Nekateri so prepričani (oseba G), da so popisi potrebni celo v drugih službah bolj, kot pri njih:
»Vsekakor bi bilo to primerno za postopke v službi podpore.«

Oseba A meni, da je to pač nekakšna nuja: »Mislim, da je popis procesov nekako bil obvezen,
zato so se ga verjetno v banki tudi lotili, torej ne iz razloga, da bi s tem kaj pridobili.«

Oseba B vidi v popisu procesov velik pomen: »Popis procesov mora prinesti tudi rezultate,
torej spremembe procesov. Vsi vpleteni vidimo, da opravljamo v okviru svojega dela različne
aktivnosti in skačemo iz enega področja na drugo področje. Pogosto se dogaja, da zaradi tega
naredimo napake, ki jih je treba kasneje popraviti. S tem izgubljamo dodatni čas in živce,
namesto, da bi se bolj posvetili trenutnemu delu in ga kvalitetno opravili. Če bi bili postopki
evidentirani in časovno opredeljeni, bi vodstvu lažje dokazali, da določenega dodatnega dela
ne moremo opraviti, saj že za obstoječe naloge porabimo precej časa.« Tudi oseba F vidi nek
končni cilj: »Popis procesov bo dosegel svoj namen takrat, če bodo ugotovljena ozka grla,
drugače nima smisla izgubljati časa.«

Vsa zgoraj navedena pojasnila so potrjena tudi z besedami Biloslava (2006), ki navaja, da so
poslovni procesi dinamični vidik izvajanja aktivnosti znotraj posameznih procesov, ki jih je
treba nadzorovati in preverjati vhode, izhode in tudi osebe, ki so vključene v sam postopek.

Težave pri izvajanju procesov

Ta kategorija se nam zdi pomembna, saj poskušamo z njo pridobiti čim več informacij, kateri
so vzroki zastojev in kakšne so prekinitve, ki podaljšujejo čas izvajanja posameznega
podprocesa in s tem povečujejo možnost povečanja števila napak in seveda predvsem
stroškov. Oseba C je prepričana: »Podatki v obdelavi se razlikujejo glede na zahtevnost
aktivnosti in prav tako glede na obseg odprtih zahtevkov. Za vse to je potrebno izvesti dosti
različnih korakov, pa gledanja in iskanja podatkov po spletnih aplikacijah in drugod. Še
vedno moramo določene evidence ročno voditi in si zapisovati v zvezek številke. Pol pa eden
pozabi, pa nastane cela štala. Ko misliš, da boš dokončal eno delo, pa pride stranka in je delo
prekinjeno. Pol vstopi eden iz podpore, da rabi mapico, pa si že spet zmoten. In rezultat naj bi
bil vzorno pripravljen predlog. Kako, saj smo že čisto zmešani pri tem delu. Dejavnikov in
vzrokov zastojev je več in na večino jih v tržnem sektorju ni možno vplivat. Včasih delamo
tudi kakšne stvari, ki niso naše delo, pa tega nihče ne opazi. Kupi samo rastejo in rastejo.
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Največ težav prihaja s pridobivanjem pravilne in ažurne dokumentacije. Med samim
obdelovanjem in pripravo zahtevkov se urejajo tekoče zadeve in pridobivane novih
komitentov ter reševanje obstoječih slabih naložb. Obsegi aktivnosti tržnega sektorja glede
same izvedbe predloga (dogovor, dokumentacija, ogledi, usklajevanja, koordinacija s pravno
službo, bonitetno službo, Sektorjem PLP, vnosi ZPPD, vnosi zavarovanj, izdelava kreditnega
predloga …) so preobsežni, saj so se v zadnjih letih prenesla večina operativnih izvedb na
tržni sektor iz oddelkov drugih sektorjev.«

Tudi oseba E je zelo kritična: »Presenečena sem bila, koliko časa nam vzamejo zastoji, zmoti
nas stranka, telefon itd. Ko sem dobila pripravljeno Excelovo tabelo z aktivnostmi, sem
mislila, da bo končno število zapisanih vrstic manjše, sedaj pa vidim, da se je še povečalo.
Rutinsko opravljamo delo in se sploh ne zavedamo, da je dosti zelo malih korakov, ki ti
vzamejo čas, rezultat pa je zelo majhen – malo viden. Število programov, ki jih moramo
uporabiti pri izpolnjevanju podatkov, je kar precejšnje, poleg tega iste podatke vnašamo na
različnih koncih. Bi bilo dobro, če bi se dalo narediti samo en program, v katerega bi vnesli
podatke in bi do njih dostopali z različnih programov. Velika težava so prekinitve v delu, ki
nastajajo zaradi telefonskih klicev, fizičnih vstopov šefov, ki iščejo kakšne podatke ali želijo
določene obrazložitve. Določene stvari bi ob tem morali sami vedeti.«

Oseba A je podobnega mnenja: »V komerciali je preveč dela pri komercialistu, nujno bi rabili
vmesno službo za pripravo dokumentacije, vnos zavarovanj, izpis kreditnih pogodb itd. Šefi
bi se morali med sabo pogovoriti o izvajanju določenih nalog, saj sedaj niso vse točno
opredeljene. V navodilih so po nekod določene stvari nejasno zapisane, pa se potem vsi
skupaj lovimo in sprašujemo, kaj je prav in kaj ni. Če bi vodje natančno vedele, kaj vse
moramo delati, bi lahko hitro rešili določene težave, namesto da jim razlagamo stvari, ki bi jih
že morali vedeti (mislim na samo delo, kot na navodila za delo in metodologijo). Da bi se
malo razbremenili in bolj kvalitetno izvedli tisto, kar delamo, bi potrebovali dodatne
zaposlene ali pa bi si delo drugače razdelili.«

Oseba D je razočarana nad znanjem svojih nadrejenih o izvajanju aktivnosti v okviru
izbranega podprocesa: »Naši nadrejeni pa niso seznanjeni z vsebino našega dela, ne poznajo
ga dovolj podrobno (programi, vnosi, navodila, metodologije).«

»Moje ugotovitve so bile, da bi se lahko delo, ki ga opravljam, še izboljšalo (prihranek na
času zaradi vzrokov zastojev). Zaradi določenih vzrokov zastojev lahko prihaja do napak, ki
lahko imajo kar velike posledice. Boljša komunikacija znotraj in med sektorji, s katerimi
sodelujemo pri omenjenem procesu. Potrebno je zelo paziti pri izvajanju aktivnosti na osnovi
navodil in metodologij (možne napake ob napačnem razumevanju navodil). Morali bi imeti
več sestankov, na katerih bi nas opozarjali na spremembe v metodologijah.«, je povedala
oseba F.
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Zelo kritična je bila tudi oseba H: »Predvsem sem ugotovila, da je potrebnih preveč različnih
korakov za vnos in realizacijo kredita, (zato se hitro lahko zgodi, da kaj pozabiš), motijo me
razne tabele, kjer je potrebno sam vnašati podatke (namesto, da bi se polnili iz aplikacije),
nerodno je v Wordu izpisovati obračune … Delo otežujejo tudi telefonski klici, nedelovanje
aplikacij, nepopolni ali celo napačni podatki. Vse to bi se gotovo lahko olajšalo in izboljšalo.
Težave se bi zmanjšale, če bi imeli več kratkih sestankov, z jasnim in glasnim podajanjem
novitet in kratek zapis – povzetek. Določene evidence moramo voditi ročno (v Excelovih
tabelah). Včasih se zgodi, da pozabimo kakšno stvar zapisati, zato imamo kasneje težave, da
"škodo" popravimo. Radi bi imeli eno aplikacijo, v kateri bi bili vsi bistveni podatki o
komitentih.«

Tudi oseba B ima pri izvajanju svojega dela naslednje pripombe: »Število aktivnosti se je
zaradi novega načina, to je prenosa na portal sicer posodobilo, ni pa se zmanjšalo. Pri
prekinitvah pa je glavni vzrok neupoštevanje rokov. Zaradi procesa dela, ki zahteva, da se
najprej naredi en del npr. boniteta, nato pa predlog in nato pregled … Bolj striktno bi morali
vsi upoštevati roke in zapisana navodila. Nekatera navodila so že zastarela, saj se v realnosti
stvari zelo hitro spreminjajo. Ravno tako, kot bo naslednji teden prišlo spet do spremembe v
pripravi seznama za K.O. in potrebni dokumentaciji. Ne vem, zakaj vodstvo ne skliče
skupnega sestanka, da bi se vsi vpleteni pogovorili o težavah in možnih rešitvah. Poleg tega
moram gledati na portal, pa v ročne sezname in ne vem točno v koliko različnih programov,
da opravim svoje delo.«

Nabor vseh navedenih vzrokov zastojev in težav pri izvajanju procesa je možno umestiti v
seznam izgub v pisarniškem poslovanju, ki jih navaja Gošnik (2013).

Prednosti zapisanih procesov

Velikega pomena pri raziskavi pripisujemo tudi razmišljanju o tem, ali pomenijo zapisani
procesi kakšno prednost. Vsak intervjuvanec je povedal vsaj stavek, na osnovi katerega smo
razbrali, da je popis procesov nuja, če želimo biti pri svojem delu bolj učinkoviti in
uspešnejši.

Oseba B je prepričana: »Popis bi zelo pripomogel nam, ki smo v organizaciji že nekaj časa, še
posebej pa na novo zaposlenim. Mi bi lažje v določenih trenutkih nadaljevali z delom in se ne
bi rabili spraševati, v katerih navodilih že piše, kako moramo delati. Če bi prišel v našo
pisarno nov sodelavec, bi mi imeli delo z njim v večji meri na začetku, da bi mu enkrat vse
pokazali. Ker pa bi bili vsi koraki zapisani, bi lahko nato on sam sledil slikicam in samostojno
opravil delo.«

Oseba C predlaga: »Predlagamo, da se opravi točen popis procesov in del ter se poiščejo
možnosti za operativne razbremenitve in s tem omogoči tržnemu sektorju izvedbo
pridobivanja novih komitentov in obstoječim nudenje več oblik sodelovanja.«
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Tudi oseba G je mnenja, da so zapisani procesi zelo pomembni in koristni: »K zmanjšanju
časa za izvajanje proces popis procesov sicer ne pripomore, saj je postopek odobritve kredita
neodvisen od popisa procesov potrebnih za odobritev, bo pa vsekakor pripomogel k
hitrejšemu uvajanju novih sodelavcev. Mislim, da bi bilo za nove sodelavce nujno potreben
takšen popis, saj jih sedaj uvajamo zaposleni.«

Oseba F vidi pomen tudi v shemah: »Vsekakor bi bili dobro zabeleženi in s slikico prikazani
postopki in naloge s pripadajočimi navodili in metodologijami dobrodošel pripomoček vsem,
ne samo novo zaposlenim. Tudi mi, ki opravljamo različna dela, včasih razmišljamo, katero
aktivnost še moramo narediti, da bomo pravilno opravili svoje delo.« Oseba I pa na to temo
pravi: »Pripomb na beleženje procesa v tabelo nimam, tabela se mi zdi primerna. Shema je
preprosta, barva vsakega lika ponazarja njegov pomen. Hitro lahko s pomočjo tabel vidimo,
kje porabimo največ časa, kateri zastoji so najpogostejši, katere metodologije in navodila
moramo pogledati, če se pojavi kakšna nejasnost. Na osnovi pregleda teh zapisov bi lahko
pripravilo vodstvo predlog o izboljšavah in spremembah obstoječih aktivnosti. Postopno bi se
morda na podlagi praktičnih primerov še kaj dodalo.«

Tudi oseba E je navdušena nad Excelovimi tabelami in shemami: »Ta način popisa se mi zdi
primeren in koristen. Pripomogel bi k izboljšanju kvalitete in zmanjšanju nepotrebnega časa,
tudi pri uvajanju novih sodelavcev. Novi sodelavci bi hitreje usvojili potek dela, delali bi bolj
samostojno, s tem bi bili mi bolj razbremenjeni. Novi sodelavci bi lahko hitreje prevzeli
odgovornost za svoje opravljeno delo.«

Oseba D je podala celo primerjavo med starimi shemami, osnovanimi v orodju Visio, in med
novimi shemami, zapisanimi v ARIS-u: »Tudi slikica je dosti bolj pregledna, kot tista, ki sem
jo risala z Darkom. Tukaj vsaj takoj vidim, kaj je vhod, kaj izhod, kam moram kaj zapisati in
podobno. Bo zelo fajn, če bomo imeli kdaj vse procese v banki tako narisane, pa upam tudi,
da sproti spremenjene, če bo prišlo do kakšnih sprememb. Pri uvajanju novih sodelavcev bi
mi zaposleni prihranili na času in razlagi in s tem omogočili večjo samostojnost novih
sodelavcev.«

Svoje mnenje je podala tudi oseba A: »Na osnovi tako zapisanih procesov bi sigurno bilo
možno najti bistvene pomanjkljivosti in tudi kakšne rešitve in izboljšave. Naši vodje bi lažje
nadzirani naše delo, razumeli bi nas, ko govorimo o težavah, s katerimi se dnevno srečujemo.
Najprej bi pogledali shemo procesa, šele nato bi prišli z novimi navodili za delo. Sedaj pa kar
rečejo, da naj določeno aktivnost izvajamo drugače, pri tem pa se ne zavedajo, da z določeno
spremembo povzročijo zaplete na drugem področju. Pri uvajanju novih sodelavcev je zelo
pomembno, da jih v vse aplikacije vpelje oseba, ki pozna vse aplikacije brez listanja po
pravilnik oz. navodilih za delo. Seveda bi moral aplikacije obvladati tudi kdo iz vodstva, da bi
lahko časovno in vsebinsko razumel potek dela.«
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»Mogoče ne pripomore popis procesov prav pri hitrejšemu uvajanju novo zaposlenih, se pa
težje kaj pozabi povedati, če si način razlaganja določiš po popisanem procesu. Vodstvu pa bi
to lahko pomenil pregled nad tem, koliko časa se za kaj porabi, da se norme ne postavljajo pri
zadevah, kjer jih je zelo težko določiti,« pa je zaključila oseba I.

Komunikacija v in med sektorji

Med težavami, ki so jih povedali udeleženci intervjuja, je bila izpostavljena komunikacija v
okviru posameznega sektorja ter med sektorji in službami. Za težave so v veliki meri
odgovorni vršni in srednji management, saj zaposleni skušajo sami organizirati sestanke,
vendar so pri tem neuspešni. Poglejmo si nekaj izjav.

Oseba A pravi: »Premalo komunikacije med udeleženci. Vsaka služba zase opravlja svoje
delo tako, kot misli, da je zanjo najboljše. Vsi vemo, da bi lahko zadeve izboljšali, če bi se
med seboj vsaj vodje uskladile in pogovorile o težavah, ki so prisotne.« Prav tako se jezi
oseba G: »Premalo komunikacije med udeleženci. Vsak sektor izvaja aktivnosti tako, kot
misli, da je zanjo najboljše. Vsi vemo, da bi lahko zadeve izboljšali, če bi se med seboj vsaj
vodje uskladile in pogovorile o težavah, ki so prisotne.«

Tudi oseba B je enakega mnenja: »Neprestano moram vse, ki pripravljajo gradivo, opozarjati,
da je rok za oddajo seznama za K.O. že potekel.« oz. »Nujno bi bilo potrebno večje
sodelovanje nadrejenih pri izdelkih in predvsem v odločitvah, ki se prepuščajo skrbnikom kar
nato prinese dodaten izgubljen čas usklajevanja in spreminjanja zadev.« Ali pa oseba C:
»Boljša komunikacija znotraj in med sektorji, s katerimi sodelujemo pri omenjenem procesu.«
In oseba F: »Potrebna je boljša komunikacija z vodilnim kadrom in z drugimi službami.«

4.4.7 Analiza zbranih podatkov s pomočjo metodologije ARIS

V raziskavi smo se odločili, da bomo za prikaz pridobljenih sekundarnih in primarnih
podatkov uporabili metodologijo ARIS. Osnovne značilnosti metodologije so zabeležene v
točki 3.1 Poslovni procesi.

Metodologija ARIS uporablja tehniko EPC diagramov – eno izmed tehnik pri snovanju
procesov, ki so predstavljene v točki 3.6 Vrste orodij in tehnik pri snovanju procesov.
Tehnika EPC diagramov je najbolj razširjena tehnika v poslovnem modeliranju, zato smo tudi
mi najprej proučili teorijo o tej tehniki.

Ker smo orodje ARIS šele spoznavali, ogromno funkcij, ki jih metodologija nudi, nismo
spoznali in uporabili. Pomembno je, da smo na osnovi s pomočjo narisanih shem znali
pokazati vsem, ki so sodelovali pri raziskavi, na kakšen način je možno prikazati potek
izvajanja (zaporedje in odvisnost aktivnosti) in vse pripadajoče sestavine posameznega
podprocesa (uporabljene metodologije in navodila, aplikacije, časovne komponente,
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pripadajoča delovna mesta, vsa vhodna in izhodna dokumentacija idr.). S pomočjo ARIS-a
smo tako tudi dodatno odgovorili na prvo in tretje vprašanje naše raziskave, s pomočjo katerih
smo želeli izvedeti, kako s pomočjo natančno zapisanih in sprotno ažuriranih procesov nuditi
srednjemu in vršnemu managementu podporo pri kvalitetnem in učinkovitem izvajanju
temeljnih nalog managementa ter na kakšen način srednjemu in vršnemu managementu
predstaviti slabosti in težave v izvajanju del in nalog zaposlenih.

Na osnovi poročil, ki smo jih kreirali s pomočjo ARIS-a ter z analizo shem, ki prikazujejo
izvajanje vsakega posameznega podprocesa, smo ugotovili, da je to orodje oz. metodologija
primerno za uporabo vršnega in srednjega managementa, saj lahko le-ta dobi s pomočjo
ARIS-a v zelo kratkem času brez dodatnih obrazložitev zelo podroben pregled, tako časoven,
kot vsebinski, nad izvajanjem izbranega podprocesa. Že iz shem lahko vidi, kakšne anomalije
se izvajajo, kje bi lahko kakšno aktivnost ukinili ali spremenili ali pa jo prenesli v drug
proces. Razen tega lahko mangement  hitro ugotovi, če se iste aktivnosti izvajajo v različnih
sektorjih. V teoretičnem delu pod točko 3.1 Poslovni procesi so zabeležene osnove o
procesih, ki potrjujejo zgoraj zabeležene ugotovitve.

4.5 Veljavnost in zanesljivost podatkov

V kvalitativnih raziskavah se raziskovalec osredotoča na subjektivne pomene, opredelitve,
simbole ter opise specifičnih primerov in s tem poskuša razkriti tiste vidike družbenih
pojavov, za katere je težko, če ne sploh nemogoče, razviti spremenljivke, ki bi te vidike
ustrezno "izmerile" (Neuman 1994). Raziskovalec poskuša razložiti vse razpoložljive
relevantne in zanesljive informacije oz. podatke tako, da niso v nasprotju s celotno
interpretacijo.

Veljavnost kvalitativne raziskave bomo povečali z zbiranjem primarnih in sekundarnih
dokumentov z različnimi udeleženci v različnih časovnih obdobjih ter s triangulacijo po
metodi zbiranja podatkov (analiza dokumentacije, izvedba intervjujev, uporaba metodologije
ARIS).
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5 REZULTATI RAZISKAVE

V tem poglavju želimo podati nabor ugotovitev raziskave ter priporočila za nadaljnje delo.

5.1 Pregled ugotovitev raziskave

Z raziskavo, ki se je navezovala predvsem na pomen in uporabo poslovnih procesov, smo
prišli na osnovi ciljev raziskave in zastavljenih raziskovalnih vprašanj do naslednjih
ugotovitev:
 S pomočjo teoretičnega dela, kjer smo obravnavali pomen urejenosti organizacij, temeljne

funkcije managementa ter področje managementa poslovnih procesov, vključno z vrstami
orodij in tehnik snovanja poslovnih procesov, smo lažje razumeli potek ter rezultate naše
raziskave.

 Ugotovili smo, da so pri izvajanju izbranega procesa Kreditiranje pravne osebe potrebne
spremembe za odpravo anomalij in za izboljšanje delovanja procesa.

 V izbranem podpornem orodju oz. metodologiji ARIS smo izdelali shemo izbranega
procesa z vsemi najpomembnejšimi elementi, ki so potrebni pri izvedbi procesa.

 Metodologija ARIS je zelo primerna za snovanje in sprotno ažuriranje ter pregledovanje
poslovnih procesov.

 Ugotovili smo, da se določene iste aktivnosti za poizvedbo o podatkih o poslovanju
komitentov izvajajo v dveh, določene pa celo v treh sektorji.

 Evidentirali nabor najpogostejših zastojev, nepravilnosti in drugih aktivnosti, ki
podaljšujejo čas izvajanja izbranega procesa.

 Odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja smo pridobili s pomočjo metod za
pridobivanje in analizo podatkov ter njihovo interpretacijo.

 Na prvo in tretje vprašanje smo dobili odgovor s pomočjo pridobljenih podatkov treh
metod: metode zbiranja podatkov, izvedbe strukturiranega intervjuja ter z metodologijo
ARIS.

 Odgovor na drugo vprašanje smo dobili s pomočjo izvedbe strukturiranega intervjuja ter
interpretacije dobljenih informacij ter podatkov.

 Na osnovi dobljene raziskave bi lahko izvedli enak postopek pridobivanja in analize
podatkov tudi na drugih temeljnih procesih izbrane organizacije (zelo podoben je proces
Kreditiranje fizične osebe).

Pri analiziranju procesov ima ključno vlogo tudi orodje za spremljanje in vodenje procesov,
saj omogočajo dober vpogled v sestavine vsakega procesa, povezanost in odvisnost procesov.
S pomočjo vnesenih časovnih komponent je možno prikazati minimalen, maksimalen ter
povprečni čas izvajanja posameznega podprocesa in glede na odvisnost še celotnega
izbranega procesa. Z orodjem je možno izvesti različne simulacije in poročila, s pomočjo
katerih dobimo informacije o področjih, kje so ozka grla, o obremenjenosti virov, optimirane
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čase izvajanja, stroške idr. Na podlagi simulacije in analize obstoječih procesov lahko
podjetje začne razmišljati o prenovi procesov v smislu večje učinkovitosti in uspešnosti.

S pomočjo naše raziskave smo za vsako izmed osmih skupin tipičnih izgub v pisarniškem
poslovanju, ki so navedene v  teoretičnem delu, našli vsaj eno vrsto izgube.  S tem smo
pokazali, da je za boljšo učinkovitost in večjo konkurenčnost na trgu še precej možnosti
izboljšav.

5.2 Priporočila za nadaljnje delo

V primeru, da se izbrana organizacija odloči nadaljevati s popisom procesov v smeri, kot je
izveden empirični del te naloge, predlagamo, da se najprej podrobneje proučijo zahteve Banke
Slovenije in priporočila notranje revizije. Nato je potrebno vršnemu in srednjemu
managementu predstaviti postopek izvajanja popisa in podprocesov, kakšne so možne
ugotovitve ter predvsem prednosti izvedbe popisa. V vsakem sektorju je treba določiti osebo,
ki bo odgovorna in bo sodelovala pri izvajanju popisa ter zagotovila v čim krajšem času vse
podatke in informacije, ki so potrebne za dobro izvedbo popisa. Nato bi ta oseba skrbela za
redno ažuriranje vseh sprememb, kar bo dobra osnova za vsakodnevni nadzor in revizijo
obstoječega stanja. Do teh podatkov bi imel dostop celoten vršni management v izbrani
organizaciji.

Skupina oseb, ki bi bila zadolžena za izvedbo popisa procesov celotne organizacije, mora
najprej zasnovati hierarhično strukturo vseh procesov in podprocesov in jih nato dalje
razčleniti. Določiti je treba skrbnike procesov, ki bodo poznali celoten potek izvajanja nekega
procesa, čeprav se izvedba odvija v več različnih sektorjih. Posamezni izvajalci običajno
poznajo le svoj del, proces kot celota pa na nivoju organizacije še ni natančno definiran in
spoznan.

Opise procesov v Wordovih datotekah je treba dopolniti in strukturirati seznam aktivnosti.
Posamezne aktivnosti je treba oštevilčiti in določiti vrstni red izvajanja – tako jih bo možno
tudi lažje uporabiti pri pripravi modela procesa v orodju ARIS. Opise v Wordu je treba
kombinirati tudi s podatki v Excelovih tabelah, da bodo skupaj predstavljali vezni člen s
posameznikom, ki bo zadolžen za pripravo dopolnitev modela procesa in administracijo v
orodju ARIS.

Priporočamo, da bi v izbrani organizaciji nadgradili portal z opisi procesov tako, da bo možno
dostopiti do celovitega opisa nekega procesa, četudi se ta izvaja v več organizacijskih enotah.
Za potrebe ustrezne informatizacije procesov bi bilo nato treba pripraviti tudi globalni model
podatkov na nivoju celotne banke.  Glede na predlagane izboljšave bi v nadaljevanju izdelali
prenovljeni model poslovnih procesov.
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Za boljšo preglednost je priporočljivo pripraviti matriko povezanosti podprocesov in sestaviti
logično zaporedje njihovega izvajanja. Pri opredelitvi procesov je treba upoštevati vsebinski
vidik izvajanja storitev – npr. za poslovno področje pravnih oseb je ena od storitev odobritev
kredita.

Obstoječi procesi vključujejo obilico dokumentov, ki se v veliki meri še vedno pripravljajo v
papirni obliki. Zaradi slabosti, ki jih tak način obvladovanja dokumentov vsebuje, bi bilo
smiselno uvesti višjo stopnjo digitalizacije in se odločiti za uvedbo dokumentnega sistema za
upravljanje take dokumentacije. Tak sistem bi olajšal urejanje, iskanje, nadzor dostopa in
hranjenje dokumentov.

Projekt uvedbe izboljšav bi bilo smiselno vzpostaviti najprej na področju izvajanja temeljnih
področij poslovanja.

Učinkovito upravljanje procesov poslovanja in odnosov med zaposlenimi in zunanjimi
uporabniki omogoča tudi optimalne razmere za poslovanje in izpolnjevanje zahtev standardov
kakovosti, temelj katerih je certifikat ISO 9001.

Upoštevati je treba tudi izkušnje pri uvajanju izboljšav poslovanja v sorodnih organizacijah in
izkoristiti možnosti učenja na podlagi tujih izkušenj (bechmarking), ki je ena ključnih metod
upravljanja poslovnih procesov.
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6 SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi izvedbe raziskave na izbranem procesu Kreditiranje pravne osebe, ki smo jo
izvedli z metodami zbiranja podatkov (primarna in sekundarna dokumentacija, izvedba
intervjuja), z metodo analize vsebin primarne in sekundarne dokumentacije ter z orodjem za
snovanje poslovnih procesov smo prišli do pomembnih dognanj, ki kažejo na možnosti
uvedbe izboljšav poslovanja. Pri tem smo tudi našli odgovore na, v prvi točki te naloge,
zastavljena raziskovalna vprašanja.

Prvo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na pomen nudenja podpore managementu s
pomočjo natančnost in sprotno ažuriranih procesov. Na osnovi analize primarne
dokumentacije smo ugotovili, da se je izbrani proces v času od pregleda in analize sekundarne
dokumentacije do trenutka, ko smo pričeli z zbiranjem in analizo primarne dokumentacije, v
nekaterih aktivnostih spremenil. Srednji in vršni management naj bi imel v vsakem danem
trenutku pregled nad izvajanjem vseh postopkov v izbrani organizaciji. Kadar se iščejo vzroki
napak pri nastalih nepravilno izvedenih procesih in podprocesih ali pa so potrebne dograditve
ali spremembe obstoječih procesov in podprocesov na osnovi sprememb v zakonodaji ali pa
spremembe politike vodstva, se prihrani ogromno časa, če so popisani procesi enaki tistim, ki
se izvajajo v danem trenutku pregleda. S tem je omogočen takojšen korak izvedbe spremembe
obstoječega stanja brez večjih težav. V nasprotnem primeru je potrebno najprej narediti
posnetek trenutnega stanja in šele nato izvesti vse potrebne spremembe. Zato se lahko čas, ki
je potreben za spremembo, podaljša.

Z drugim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti pomen vloge popisa procesov za
zaposlene. Ugotovilo smo, da v izbrani organizaciji velik del zaposlenih ne ve, kaj pomeni
popis procesov oz. čemu popis procesov služi. Vsi, ki so sodelovali pri izvedbi te raziskave,
so na začetku, ko smo omenili, da želimo izvesti popis procesov z drugega vidika, kot je bil
izveden pred leti, zmajevali z glavo, rekoč: »Saj pa so že procesi popisani v okviru projekta
Popis procesov.« Ko smo jim razložili, da bo naša raziskava potekala v drugačni smeri, da
bodo aktivnosti ter vse vzroke zastojev ter druge pomembne informacije zapisovali v
Excelove tabele, so postali skeptični, vendar vseeno radovedni, kaj jih čaka in kakšni bodo
izsledki. Na osnovi njihovih izdelkov (izpolnjene Excelove tabele), izdelanih shem procesov v
orodju ARIS ter izvedenih intervjujev so se vsi strinjali, da so dani podatki zanimivi ter
uporabni. S popisom procesov lahko vsi zaposleni pridobijo poglobljena in razširjena znanja,
lažje razumejo procese in podprocese ter njihovo povezanost in odvisnost. Bolje spoznajo
vlogo informacijske tehnologije ter pomembnost vsake aktivnosti v okviru procesa in
podprocesa. Zaposleni so bolj motivirani, ponosni na svoj prispevek k rezultatu poslovanja ter
sproti seznanjeni z vsemi organizacijskimi spremembami. Novi sodelavci se lahko učijo s
pomočjo zapisanih postopkov izvajanja aktivnosti v okviru posameznih procesov in
podprocesov, saj so pri aktivnostih zabeležene tudi vse potrebne metodologije ter navodila.
Lažje se nadzirajo (odkrivajo in odpravljajo) napake in povečan je interes zaposlenih nad
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uvajanjem sprememb. Zaposleni z manj slabe volje opravljajo svoje delo, saj na osnovi
natančnih navodil, pravil in metodologij za vsako aktivnost sami lažje nadzorujejo svoje delo.
Razen tega se izboljšajo medosebni odnosi v organizaciji, saj je sedaj zaradi slabega
informiranja, neenakomerne porazdelitve dela, slabega sodelovanja med sektorji napetost in
nejevolja med zaposlenimi vedno večja.

S tretjim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, na kakšen način managementu
predstaviti slabosti in težave v izvajanju del in nalog zaposlenih. Ugotovili smo, da je vršni
management z zanimanjem proučil rezultate raziskave. Do sedaj je komuniciral v večini s
srednjim managementom, katerim je predajal naloge in navodila ter od njih sprejemal
povratne informacije. V večini primerov pa so informacije ostajale na nivoju srednjega
managementa. Le-ta ni predajal informacij svojim podrejenim, od njih pa ni posredoval
informacij vršnemu managementu. Nad rezultati raziskave je bil zato vršni management
zaskrbljen. Ko je za izbran proces pregledal sheme procesov v orodju ARIS ter prebral
izsledke intervjujev, je bil nad takšnim načinom navdušen. Sheme izbranega procesa so jim
bile s pomočjo naših dodatnih pojasnil nazorne, prijazne in hitro razumljive. Na osnovi
razumevanja enega podprocesa so v kratkem času razumeli pomen vseh elementov sheme in
potek izvajanja vseh ostalih podprocesov. Dodatno težo so pomenile tudi priložene tabele z
zapisi o vzrokih zastojev in poročila, kreirana v orodju ARIS. Rezultati intervjujev so
povzročili pri vršnem managementu določene pomisleke nad načinom izvajanja operativnega
dela v izbrani organizaciji. Na osnovi vseh ugotovitev dane raziskave se je vršni management
zavedel pomena pravilnega izvajanja popisa procesa ter podal mnenje, da je potrebno na
takšen način izvesti popis vseh preostalih procesov v organizaciji, vključno z intervjuji.

Raziskava je nastala v določenem časovnem okviru, v okviru danih priložnosti ter lastne
ocene, kaj in kako raziskati. Pomanjkljivostim smo se skušali izogniti na naslednje načine:
 Veljavnost – nevtralnost in vrednost zaupanja smo poskušali doseči s sprotnim beleženjem

opažanj in s ponovnimi pogovori z nekaterimi udeleženci, ki so dodatno pojasnili
določene navedbe ter predstavili svoja stališča o rezultatih.

 Zanesljivost – da bi jo podkrepili, smo izbrali različne skupine intervjuvancev (glede na
izobrazbo). Primerljivosti rezultatov v različnih merljivih obdobjih v kvalitativni raziskavi
v večini ni mogoče zagotoviti, saj izhajamo iz predpostavke, da je vsaka naslednja meritev
zaradi različnih notranjih in zunanjih dejavnikov v okolju bolj ali manj slaba primerjava. S
pomočjo triangulacije podatkov smo med različnimi viri podatkov (že popisani procesi,
izvedeni novi procesi, intervjuji) preverjali skladnost z namenom, da bi pridobili vpogled
v njihovo resničnost.

 Zmožnost posploševanja – predstavljene ugotovitve imajo omejeno razlagalno moč. Ni
znano, v kolikšni meri veljajo za druge sektorje, službe in oddelke in prav tako ne moremo
reči, v kolikšni meri veljajo za druge sorodne organizacije.
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 Vzorčenje – nabor sodelujočih je bil namenski, izbran na osnovi poznavanja njihovega
načina dela (odprtost, težnja po spremembah in izboljšavah). V primeru, da bi bil izbran
naključen vzorec, je verjetnost drugačnih rezultatov raziskave velika.

Rezultati raziskave oz. vse ugotovitve o pomanjkljivostih pri izvajanju posameznih
aktivnostih ter nabor vseh priporočil so le del možnih usmeritev za uvedbo sprememb za
izboljšanje poslovanja v izbrani organizaciji. Na osnovi izvedbe raziskave večjega števila
procesov v izbrani organizaciji bi lahko prišli do določenih splošnih ugotovitev, ki bi jih
lahko prenesli na celotno organizacijo s področja bančništva, na osnovi dodatnih raziskav v
večjem številu organizacij z dejavnosti bančništva pa podali splošne smernice.

Menimo, da bodo prednosti učinkovitega upravljanja procesov, predstavljene v tej raziskavi,
imele pozitiven vpliv na osveščenost in bodo pripomogle tudi k boljši organiziranosti
poslovanja v smeri horizontalne procesne organiziranosti.

Ustrezno zabeleženi in sprotno ažurirani procesi so osnova za optimizacijo stroškov, uporabo
človeških virov ter pridobitev znanja vseh zaposlenih. Sama izvedba popisa procesov mora
biti dobro pripravljena. Navodila za opisovanje procesa morajo biti natančna in nedvoumna,
tako, da bomo lahko dobili strukturiran nabor aktivnosti, ki jih bo mogoče uporabiti pri
pripravi modela procesov. Popisati je treba vse aktivnosti, četudi se zaposlenim morda ne
zdijo pomembne. Opise procesov in njihove modele je treba redno vzdrževati in zagotavljati
njihovo ažurno stanje. Managementu priporočamo, da ima natančen vpogled v trenutno
izvajanje posameznega procesa, v njihovo časovno in stroškovno komponento, v
organizacijske in druge morebitne težave, saj bo le na takšen način lažje ustrezno analiziral
vsak proces in uvedel morebitne izboljšave.
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Priloga 4: Tabela za evidentiranje aktivnosti v okviru posameznega procesa
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(frekvenca)
izvedbe
procesa:

Izhodni
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Pravilniki in
navodila:

Pripravil:
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