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POVZETEK 

Zaključna projektna naloga raziskuje prenovo poslovnega procesa Pošte Slovenije, d. o. o., na 

področju poslovanja s telegrami. Naloga v začetku spoznava pomen poslovnih procesov in 

njihovo prenovo. Obravnava pojme, vidike in načine povezane z obravnavano tematiko. 

Razlaga metode in tehnike modeliranja postopkov. Empirični del naloge temelji na analizi 

dejanskega stanja v izbranem poslovnem procesu. Grafično in opisno je prikazan izbran 

poslovni proces in stanje »kot je« in »kot naj bo«. Na koncu so predstavljeni možni učinki 

predlaganih izboljšav na poslovanje.  

Ključne besede: podjetje, management, spremembe, prilagodljivost, učinkovitost, uspešnost, 

proces, prenova. 

SUMMARY 

The final project work cover the business process reengineering of Post Office Slovenia (Ltd.) 

at area of telegram business. At the beginning the task shows the meaning of business process 

and the importance of their renovation. It treat concepts and methods related to the subject 

matter. It shows the interpretation of existing methods and techniques of modeling processes. 

The empirical part of the tesis is based on an analysis of facts in existing business process. 

Searches for inhibiting factor in the proces, and seeks through information and 

communication technology and the transformations process to eliminate. It displays the 

business process model »as is« and »as to be«. Finally  present the effects of the proposed 

improvements to the business. 

Keywords: a company, management, changes, flexibility, efectivness, perforance, process, 

renovation.  
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1 UVOD 

»Ne preživijo najmočnejši, niti najboljši, 

ampak tisti, ki so pripravljeni na spremembe.« 

(Charles Darwin b. l.) 

Živimo v času hitrih in nenehnih sprememb, katerim smo priča na vseh področjih 

človekovega delovanja, tako v življenju in delovanju posameznikov nasploh, kot tudi v 

poslovanju organizacij. Neizogibne in nepredvidljive spremembe, ki se kar vrstijo druga za 

drugo, so posledica vse hitrejšega tehnološkega napredka v svetu, predvsem na področju 

razvoja informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) v zadnjih letih.  

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč  

V zaključni projektni nalogi smo se poglobili v pomembnost obvladovanja in uvajanja 

sprememb v poslovanju podjetij s poudarkom na prenovi poslovnih procesov. Proučili smo 

pomen poslovnih procesov, možnosti in priložnosti njihove prenove ob izrabi sodobno 

razvitih tehnologij.  

Kovačič in Peček (2002, 10) izpostavljata vprašanje o potrebnosti in umestnosti prilagajanja 

poslovnih procesov novim tehnološkim zmožnostim. Da bi v organizaciji lahko odgovorili na 

zastavljene dileme in v bodočnosti zagotovili večjo učinkovitost in uspešnost organizacije, 

morajo upoštevati poslovne usmeritve in tehnološke razvojne trende, ki jih narekujejo 

(Kovačič in Peček 2002, 10): 

· sprememba poslovnega okolja, 

· razvoj informacijske tehnologije, 

· poslovne priložnosti organizacije. 

Spreminjajoči vplivi iz poslovnega okolja kot so tehnološke inovacije, pritiski konkurence, 

profesionalizem idr., od organizacij zahtevajo sprotno in učinkovito prilagajanje na upadanje 

v spremenljivem okolju globalnega ekonomskega ali političnega sveta (Križman in Novak 

2002, 10). Kovačič in Peček (2002, 10) ugotavljata, da tradicionalni postopki in načini 

poslovanja zaradi svoje togosti v vse bolj turbulentnih časih, ne dajejo več ustreznih 

rezultatov, saj izhajajo predvsem iz preteklih dogodkov.  

Dubrovski (2004, 192) poudarja, da razvoj podjetij temelji na spreminjanju, ki naj bi prineslo 

večjo uspešnost in učinkovitost. Bizjak (1997, 6) razumevanje razvoja opiše kot: »... pozitivne 

kvantitativne in kvalitativne spremembe v času«, nakar nadaljuje: »... podjetje se bo razvijalo, 

če bo kos spremembam, ki pomenijo spremembe kakovosti in obsega, ali samo kakovosti«. Z 

zavestnim usmerjanjem aktivnosti k izkoriščanju ponujenih poslovnih priložnosti in za to 

ustvarjenih pogojev, t. i. iskanjem ustreznih posameznih ukrepov ali celostnih rešitev, se 
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organizacije razvijajo in si zagotavljajo konkurenčne prednosti, kar je najbolj pomembno 

dolgoročno preživetje v že tako nestabilnem okolju (Bizjak 1997, 6; Ferk 2012, 5). 

Dandanes si ne moremo več predstavljati delovanja organizacije brez uporabe sodobno razvite 

informacijske in komunikacijske tehnologije – IKT. Ta namreč omogoča hitro in kakovostno 

obdelavo podatkov ter hiter in kakovosten prenos le teh na poljubno mesto. (Kovačič 1998, 

83; Gradišar idr. 2005, 5). Kovačič in Peček (2002, 12) navajata prihajajoče trende v smeri: 

»... uporabe večjega števila človekovih čutil in metod povezovanja na relaciji človek–stroj«, s 

tem pa možnosti produktivnejše in kreativnejše izrabe informacijskih možnosti na strani 

zaposlenih.  

Z ustrezno načrtovano in razvito IKT se organizacijam ponujajo številne poslovne priložnosti, 

ki imajo ugodne učinke na področju kadrov, poslovnih procesov, strategije in navsezadnje 

pripomorejo k ustvarjanju konkurenčnih prednosti na tržišču. Izbira pravih sodobnih orodij in 

tehnologij povečuje sposobnost in produktivnost zaposlenih za njihovo učinkovitejše 

delovanje, prilagajanje in pristopanje k posameznim delovnim nalogam v poslovanju. Bistvo 

uvajanja IKT v poslovanje je zniževanje stroškov ter skrajševanje časa potrebnega za 

izvajanje posameznih poslovnih procesov oz. posameznih aktivnosti znotraj teh procesov. 

Vendar ne gre le za povečevanje kakovosti in učinkovitosti ter za zmanjševanje stroškov, 

temveč tudi za soustvarjanje dodane vrednosti v očeh kupca (Kovačič in Peček 2002, 13–14; 

Ferk 2012, 5). Z namenom nenehnega povečevanja konkurenčnosti in dejanskega obstanka na 

tržišču se bodo morala tradicionalno naravnana podjetja v prihodnosti ukvarjati z vprašanjem 

o možnosti integracije novih tehnologij v obstoječa poslovanja. To pomeni uporabo novega 

pristopa k razvoju in uvajanju s pomočjo IKT.  

Damij (2009, 83) ugotavlja, da je večina problemov, s katerimi se soočajo podjetja povezanih 

s slabo opredeljenimi internimi procesi, ki niso posebno učinkoviti. Kovačič in Bosilj-Vukšić 

(2005, 13) opozorita še na nepreglednost in neprilagodljivost poslovnih procesov, ki so zato 

obremenjajoči v poslovnem in informacijskem pogledu. Da lahko organizacije učinkovito 

tekmujejo, morajo razvijati in zanesljivo izvajati takšne procese, ki so učinkovitejši in 

prožnejši, pravita Križman in Novak (2002, 29).  

Kovačič (1998, 84) kot eno izmed ključnih rešitev za nastale težave vidi v prenovi poslovnih 

procesov, ki jo opredeljuje kot: »... nov pristop k izboljševanju delovanja podjetij in drugih 

organizacij (zavodov, državnih organov) usmerjenega v analiziranje in spreminjanje celotnega 

poslovanja«. Pristop k prenovi zahteva korenite in postopne spremembe v poslovanju ter 

drugačen pogled vodstva na poslovanje organizacij, še dodaja.  

Osnovni obravnavan problem v tej nalogi je, kako naj izbrano podjetje v panogi trženja 

poštnih storitev prenovi obstoječi poslovni proces na področju poslovanja s telegrami z 

namenom doseganja večje konkurenčnosti na tržišču.  
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1.2 Namen in cilji projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je najprej proučitev teoretičnih in metodoloških izhodišč 

na področju optimizacije poslovnih procesov. Ker smo se v nalogi osredotočili na proces 

poslovanja s telegrami, smo sprva skozi analizo obstoječega in prenovljenega stanja prikazali 

pomanjkljivosti in priložnosti. S tem želimo organizaciji pokazati kako velik vpliv ima 

sodobna tehnologija v današnjem času pri poslovanju in kako si lahko z njo pomagajo pri 

izvajanju aktivnosti v procesih. Govorimo predvsem o skrajšanju izvajalnih časov pri 

aktivnostih v posameznih fazah, zmanjšanju preobremenjenosti poštnih uslužbencev ter 

povečevanju kakovosti dela. Predvsem pa želimo, da je naša raziskovalna naloga spodbuda 

organizaciji k inovativnem razmišljanju in vpeljevanju sodobnih načinov v poslovanje, s 

ciljem poiskati čim več celovitih rešitev, ki bi pripomogle k izboljšanju poslovnih procesov in 

navsezadnje tudi večji konkurenčnosti na trgu.    

Razlogi za odločitev izhajajo predvsem iz tega, da smo med opravljanjem obvezne strokovne 

prakse na Pošti Slovenije na tem področju zaznali kar nekaj pomanjkljivosti, ki se pojavljajo v 

sistemu dela. Z vsakodnevnimi priložnostmi, ki so nam bile ponujene za spoznanje in delo, so 

tako naša videnja dan za dnem dobivala nove razsežnosti. Že samo s praktičnim 

spoznavanjem in izvajanjem del in nalog smo dobili kar dober vpogled v celotno poslovanje 

in s tem sliko o tem, kako se procesi in aktivnosti znotraj tega poslovanja dejansko odvijajo. 

Vpogled v to nam je že takoj na samem začetku dal misliti, da so spremembe na tem področju 

še kako dobrodošle. Za uspešno in učinkovito delovanje v prihodnosti, se morajo vodilni v 

organizaciji zavedati o pomembnosti sledenja aktualnim smernicam na področju inovacij. Le 

tako se bodo lahko danes v hitro spreminjajočem se okolju obdržali in preživeli ter si tako 

zagotovili mesto daleč v ospredju pred ostalimi konkurenčnimi organizacijami v isti panogi. 

Zaključna projektna naloga ima več ciljev. Prvi cilj je priti do ugotovitve tistih zavirajočih 

dejavnikov, s katerimi se soočamo pri delu. Do teh so nas pripeljala lastna videnja ter 

podrobneje opravljena analiza obstoječega poslovnega procesa na področju poslovanja s 

telegrami. Drugi cilj: s pomočjo sodobne IKT, ki nam je na voljo, smo poskušali poiskati 

najustreznejše celovite rešitve in predloge obravnavanega problema. S podanimi izboljšavami 

za prenovo smo skušali bolj sistematično in enostavneje organizirati izvajanje nalog in 

aktivnosti v posameznih fazah poslovnega procesa. Naš tretji in zadnji cilj projektne naloge 

pa je bil razviti predlog prenovljenega poslovnega procesa.  
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1.3 Metode za doseganje ciljev projektne naloge  

Zaključna projektna naloga je zasnovana iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. Za 

namen raziskovanja poslovnih procesov in njihove prenove smo poglobljeno proučevali 

teoretična izhodišča pridobljena iz domače in tuje obstoječe strokovne literature ter člankov in 

drugih virov, ki se nanašajo na omenjeno področje. Pri izdelavi zaključne projektne naloge 

smo si za dosego zastavljenih ciljev pomagali s spodaj navedeno metodologijo: 

· z metodo deskripcije smo opredeljevali posamezne pojme in pojave vezane na 

obravnavan predmet proučevanja, 

· z metodo komparacije smo opredeljene pojme in pojave različnih avtorjev medsebojno 

primerjali,   

· z metodo kompilacije smo konkretno povzemali opazovanja, stališča in ugotovitve drugih 

avtorjev ter lastna spoznanja, 

· z metodo študije primera smo analizirali in iskali tehnološke možnosti za uvajanje 

izboljšav v poslovanje izbranega podjetja, 

· z metodo opazovanja izbranega poslovnega procesa in posnetka stanja smo razvili 

objektivno sliko o poteku izbranega procesa, 

· z metodo zbiranja in proučevanja poslovne dokumentacije smo analizirali obstoječ 

poslovni proces ter razvili predlog njegove prenove,  

· z metodo sinteze spoznanj smo povzemali vsebino in ugotovitve ter na podlagi teh razvili 

rešitve in predloge za management izbranega podjetja.  

V prvem – teoretičnem delu projektne naloge se osredotočamo na deskriptivni pristop 

raziskovanja, ki ga podkrepimo z uporabo metod komparacije in kompilacije. Na osnovi 

prebrane literature predstavimo teoretična ozadja z izpostavitvijo ključnih pojmov 

obravnavane tematike.  

Drugi – empirični del raziskave temelji na pristopu opazovanja procesa in proučevanja 

poslovne dokumentacije, skozi katerega prikažemo analizo obstoječega stanja ter razvijemo 

model njegove prenove z iskanjem tehnoloških možnosti za njegovo izboljšanje. Sintezo 

spoznanj prepletamo v vsej nalogi, intenzivneje ob koncu, ko razvijamo predloge za 

učinkovitejše in uspešnejše izvajanje in obvladovanje poslovnega procesa.  

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu  

V prihodnje lahko zaradi pospešnega razvoja IKT pričakujemo še večje spremembe na 

številnih področjih, predvsem pa bodo te vplivale na poslovanje podjetij. Predvidevamo, da 

bo njihovo hitro uvajanje in uveljavljanje izboljšalo obstoječe tehnološke rešitve, prineslo 

nove rešitve in večje možnosti za njihovo uporabo. Potrebno se je zavedati, da bodo na tržišču 

obstala samo tista podjetja, ki bodo s pridom znala izkoristiti vse izzive in priložnosti, ki jim 

jih prinaša novo poslovno okolje.  
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Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo izhajali iz sledečih predpostavk: 

· Predpostavljamo, da bo podjetje brez upoštevanja vplivov iz okolja in sprememb v 

razvoju manj uspešno, bo stagniralo na mestu, nazadovalo ali celo propadlo.  

· Predpostavljamo, da bo vpeljava naših rešitev v poslovanje izbranega podjetja doprinesla 

k večanju učinkovitosti in uspešnosti poslovnega procesa ter s tem ohranjala njihovo 

konkurenčnost. 

· Predpostavljamo, da bomo s predlogi optimizacije procesa dosegli krajše izvajalne čase v 

procesih, razbremenili poštne uslužbence ter povečali kakovost dela.  

· Predpostavljamo, da bodo v podjetju prepoznali pomembnost vpeljave sodobnih načinov 

poslovanja in jim bo ta zaključna projektna naloga služila kot predlog za postopno 

vpeljevanje.  

Omejitve, s katerimi smo se soočali pri proučevanju obravnavanega predmeta so:  

· Omejenost na javno dostopno literaturo s področja prenove poslovnih procesov, 

predvsem na vire Pošte Slovenije, d. o. o. 

· Zaupnost informacij Pošte Slovenije, d. o. o. Poslovnih skrivnosti nismo objavljali. 

· Omejena sposobnost enega raziskovalca v času izvajanja te raziskave (junij–avgust 

2015). 
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2 PRENOVA IN INFORMATIZACIJA POSLOVANJA 

Uspešno in učinkovito delovanje organizacij je danes zaradi vse bolj turbulentnega okolja in 

njegovih prevladujočih vplivov vprašljivo in težko dosegljivo. Vse večja globalna konkurenca 

na tržišču in hiter razvoj IKT organizacijam otežuje doseganje zastavljenih ciljev, sočasno pa 

jih sili v iskanje novih načinov za nenehno izboljševanje poslovanja. S tem je ogrožena 

prihodnost organizacij, saj se v negotovosti pušča njihov dolgoročni uspeh. A v želji po 

obstanku in izboljševanju uspešnosti poslovanja podjetja razmišljajo o prenovi in 

informatizaciji poslovnih procesov, s čimer želijo skozi nižje stroške, krajše izvajalne čase in 

boljšo kakovostjo ob sočasni uporabi sodobne IKT reševati problematiko učinkovitosti 

(Kovačič 1998, 83). 

2.1 Opredelitev procesa in prenove poslovnih procesov 

Za lažje razumevanje naloge je pomembno, da razjasnimo nekaj temeljnih pojmov vezanih na 

obravnavano tematiko. Še preden se lotimo opredelitve osrednjega izraza prenova poslovnega 

procesa (angl. Business Process Reengineering – BPR) je smiselno, da nekaj besed namenimo 

samemu procesu. Po kratkem uvodu v procese podamo pregled terminologije o njihovi 

prenovi; v podpoglavjih, ki sledijo pa še širši vpogled v različna pojmovanja o procesih in 

njihovih pripadajočih delov.    

Procesi so za organizacijo bistvenega pomena. Kot proces lahko opredelimo vsako aktivnost v 

organizaciji ali izven nje. Ko govorimo o procesu, je ta v splošnem navadno prepoznan po 

začetni in končni točki, kjer se vhodi preoblikujejo v izhode – le ti pa v izdelke ali storitve,  

vse to z namenom zadovoljevanja potrošniških potreb (Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 29–

30). Ko upoštevamo in opredeljujemo procese, moramo biti, kot poudarja Hagel (1993, po 

Križman in Novak 2002, 24) previdni. Po njegovem mnenju se optimalno število bistvenih 

procesov giblje med tremi in petimi procesi. Drugače kot Hagel trdita De Torro in McCabe 

(1997, po Križman in Novak 2002, 24) prepričana, da se to število giblje med desetimi in 

dvajsetimi bistvenimi procesi. Verjameta, da takšno število procesov organizaciji zagotavlja 

njihovo lažje razumevanje in obvladovanje.  

 

Slika 1: Shematski prikaz poslovnega procesa 

Vir: Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 29. 
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Pa si poglejmo še, kaj nam ponuja literatura na področju pojmovanja o prenovi poslovnih 

procesov. V literaturi najdemo veliko definicij, ki pojasnjujejo pomen zapisanega izraza. 

Vrnimo se v leto 1990, ko se izraz »prenova poslovnih procesov« prvič pojavi na 

raziskovalnem področju v raziskovalnem programu MIT (angl. Massachusetts Institute of 

Technology) pod kratico BPR (angl. Business Process Redesign). Obdobje, katerega 

zaznamuje prehod industrijske družbe v informacijsko, s seboj prinaša tegobe za večino 

tedanjih organizacij. Težnja po ohranjanju konkurenčnosti organizacije sili v iskanje inovacij 

v procesih, v katerih deluje njihova proizvodnja. V tistem času se številni avtorji ukvarjajo z 

odmevajočo se problematiko in v svojih delih zagovarjajo enak – procesno usmerjeni pristop 

k spremembam. Izraz »prenova poslovnih procesov« formalno nastane pod vplivom 

prispevka Michaela Hammerja, ki v svojem delu z naslovom: »Reengineering Work: Don’t 

Automate, Obliterate« (»Ne avtomatizirajte, spremenite«) piše o dramatičnih pozitivnih 

spremembah procesov doseženih s prenovo v sodelovanju s številnimi organizacijami 

(Kovačič 1998, 84; Chase, Aquilano in Jacobs 1998, 17). 

Tako se je, kot ena izmed ključnih rešitev tistega časa pokazala ravno prenova poslovnih 

procesov. Kolikor je avtorjev, tolikor je tudi razlag in opredelitev omenjenega pojma. V 

nadaljevanju podajamo nekaj definicij, ki jih avtorji v literaturi najpogosteje izpostavljajo.  

Kovačič (1998, 84) prenovo poslovnih procesov vidi v izboljševanju in jo opredeli takole:  

Prenova poslovnih procesov je nov pristop k izboljševanju delovanja podjetij in drugih 

organizacij, pomeni pa analiziranje in spreminjanje celotnega poslovnega procesa v podjetjih. 

Navadno zahteva korenite spremembe in drugačen pogled vodstva. 

Hammer in Champy (1993, 2–3, 32) o njej razmišljata kot o snovanju nečesa novega: 

Prenova poslovanja pomeni začeti povsem znova, od začetka. Gre za temeljni vnovični premislek 

o poslovnih procesih in njihovo korenito preoblikovanje, z namenom, da bi tako dosegli velike 

izboljšave ključnih kazalcev učinkovitosti, kot so stroški, kakovost izdelkov in storitev ter hitrost.  

Burke in Peppard (1995, 138) podata definicijo o celoviti prenovi poslovanja: 

Prenova poslovanja je pristop celovitega ponovnega načrtovanja in preoblikovanja organizacije, 

ki jo sestavljajo posamezniki, notranji sistem in struktura ter procesi, ki so v neposredni in 

posredni interakciji z zunanjimi dejavniki, z namenom doseganja določenih ciljev organizacije, ki 

jih s trenutnim stanjem ni mogoče doseči tako zlahka. 

Davenport (1993, 2) raje kot o prenovi govori o inoviranju poslovnih procesov (angl. 

Business Process Innovation): 

Preurejanje je le del tistega, kar je potrebno narediti pri temeljiti spremembi procesa in se nanaša 

samo na oblikovanje novega procesa. Koncept inovacij procesov (angl. Process Innovation) pa 

zajema zamisel o novih delovnih strategijah, o aktivnostih oblikovanja procesa in na koncu še o 

uvajanju sprememb v tehnološke, kadrovske in organizacijske dimenzije organizacije. 
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Čeprav se nam na prvi pogled zdi, da so mnenja avtorjev o pojmovanju prenove poslovnih 

procesov različna, ugotavljamo, da je vsebina v osnovi enaka. Kadar govorimo o prenovi, s 

tem največkrat ne mislimo le na preoblikovanje samih poslovnih procesov, temveč tudi na 

uvajanje sprememb, ki dajejo rešitve za organizacijo kot celoto. Torej gre za način, ki 

pripomore k izboljšanju organizacije kot celote in z novimi možnostmi – največkrat z uporabo 

IKT oz. z informatizacijo poslovanja omogoča nadaljno rast in razvoj organizacije.  

2.1.1 Razumevanje poslovnih procesov  

Procesu smo v splošnem pomenu besede že namenili nekaj pozornosti, ker je šlo le za kratko 

in ohlapno predstavitev, v nadaljevanju podajamo še širša videnja. Torej: »Kaj sploh je 

poslovni proces in kako ga definirajo različni avtorji?« Kot pri vsaki interpretaciji pojmov je 

tudi pri tej ponujenih več razmišljanj in pogledov. Pa si poglejmo nekaj zapisanih interpretacij 

različnih avtorjev.  

Preglednica 1: Pregled definicij poslovnega procesa  

Avtor Definicija 

Hammer 1990, po 

Damij 2009, 33 

Poslovni proces je zbirka aktivnosti, ki potrebuje enega ali več vhodov 
in izdela izhod, ki predstavlja stranki določeno vrednost. 

Davenport 1993,  

po Damij 2009, 

33 

Poslovni proces je strukturiran, merjen zbir dejavnosti, oblikovanih za 

proizvodnjo določenega izhoda za posameznega kupca ali trg. Vsebuje 
močan poudarek na tem, kako naj določeno delo opravimo, v nasprotju 
s tem kaj naj delamo. 

Jacobson, 

Ericsson in 

Jacobson 1995, 

po Damij 2009, 

32 

Poslovni proces opredeljujemo kot skupek logično povezanih 
izvajalskih in nadzornih postopkov in aktivnosti, katerih posledica 

oziroma izid je načrtovani izdelek ali storitev. 

Harrington 1997, 

po Kovačič in 
Bosilj-Vukšić 
2005, 29 

Poslovni proces je povezan nabor dejavnosti in nalog, ki imajo namen 

vhodnim elementom v proces za naročnika ali kupca  dodati uporabno 
vrednost na izhodni strani procesa. 

 

Črv 2000, po 

Damij 2009, 32 

Poslovni proces je mogoče opredeliti kot zaporedje delovnih aktivnosti 
v času in prostoru z jasno identificiranimi vložki in izložki. 

Vir: Damij 2009, 32–33; Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 29. 

Kot lahko vidimo, vsak avtor o pojmovanju poslovnih procesov razmišlja na svoj način. 

Mogoče se nam sprva zdi, da gre za zelo raznolike definicije, ko pa se vanje poglobimo, 

ugotovimo, da so ene izmed njih le enostavnejše, medtem ko so druge bolj zapleteno 

predstavljene. Če jih medsebojno primerjamo, opazimo, da imajo veliko skupnih točk, 

katerim pa avtorji v nadaljevanju dodajo nekaj svojega. Vsi so enotnega mnenja, da je 

poslovni proces skupek medsebojno povezanih opravil, ki sledijo pravilom določenega 

postopka in se vrstijo v nekem logičnem zaporedju z namenom ustvarjanja končnega 
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proizvoda z uporabno vrednostjo za odjemalca. Vsak delovni proces ima svoj začetek, ko se 

dejavnost proizvodnje v bistvu začne in svoj konec, ko je izdelek odjemalcu prodan. Vsak 

proces lahko opišemo v nekaj korakih in s tem dobimo pregled nad celotnim poslovanjem 

podjetja.  

2.1.2 Izvajanje in členitev poslovnih procesov  

Poslovni procesi, ki se odvijajo v podjetjih, so največkrat nepregledni in neprilagodljivi, zato 

zanje rečemo, da so obremenjujoči v poslovnem in informacijskem pogledu navajata Kovačič 

in Peček (2002, 44). Ker navadno potekajo skozi različne organizacijske enote oz. 

funkcionalne celote, so tako obremenjeni z vsemi težavami, ki se tradicionalno pojavljajo ob 

prehodu iz ene organizacijske enote v drugo, še dodajata. Kot splošne pomanjkljivosti pri 

izvajanju poslovnih procesov v večini organizacij izpostavljata: »... neenotnost, nepoznavanje 

celotnega procesa s strani izvajalcev, podvajanje dela ter razmeroma dolgotrajno čakanje na 

podpise, odobritve, pošto ... in podobno«. 

Glede na ugotovitve, da je večina poslovnih procesov zapletenih in nepreglednih, jih je zato 

smiselno v želji po lažjem razumevanju in obvladovanju razčleniti. Harrington, Esseling in 

van Nimwegen (1997, cit. po Damij 2009, 35) opisujejo členitev na podprocese, katere 

opredeljujejo kot: »... del večjega poslovnega procesa, ki v podporo poslovnega procesa 

dosega specifičen cilj«. Slednje razdelijo na aktivnosti, ki jih opisujejo kot: »... stvari, ki se 

izvajajo v okviru procesa ali podprocesa«. Navsezadnje aktivnosti delijo še na naloge kot na 

posamezne elemente aktivnosti.  

Turban, McLean in Wetherbe (1999, po Damij 2009, 35–36) za razliko od Harringtona idr. 

poslovni proces razčlenjujejo z uporabo koncepta dekompozicije. To pomeni, da se poslovni 

proces najprej deli na posamezne delovne procese in nato na posamezne aktivnosti. Delovni 

procesi so tako sestavljeni iz niza medsebojno odvisnih in povezanih aktivnosti, pri čemer 

aktivnosti na eni strani pomenijo osnovno raven obravnave poslovanja, na drugi strani pa 

logično sklenjeno celoto opravil ali delovnih operacij (Kovačič in Peček 2002, 46–47).  

2.2 Vzroki in cilji prenove  

Ko se danes sprašujemo, čemu sploh prenova v organizacijah, ugotavljamo, da glavni motivi 

še vedno izhajajo iz preteklih dogodkov. Zaradi vse ostrejših razmer, predvsem na področju 

pospešenega razvoja IKT, je v poslovnem svetu čutiti čedalje močnejše konkurenčne pritiske 

in pospešeno globalizacijo, ugotavlja Dubrovski (2004, 314). Tako se kot ključni vzrok za 

prenovo kaže preživetje. Samo spreminjanje in odzivanje organizacije na spremembe vodi k 

njenemu dolgoročnemu delovanju in obstanku. V sodobnem poslovnem svetu je potrebno 

spremembe predvidevati, jih pričakovati, ne pa kljub uspešnemu poslovanju sedeti križem 

rok. Hammer in Champy (1995, 44) poudarjata, da se morajo za prenovo odločati vsa 
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podjetja, ne glede na to v kakšnem stanju se v danem trenutku nahajajo. Navajata tri skupine 

podjetij, ki naj bi se lotevale prenove, opisane spodaj.  

Podjetja v krizi 

V prvo skupino uvrščata podjetja, ki so se zaradi različnih vzrokov znašla v neizprosnem 

položaju. Takšna podjetja niti nimajo druge izbire, kot da za reševanje iz krize poskusijo s 

konceptom prenove. Stroški v takšnih podjetjih so v primerjavi s stroški konkurence 

neprimerno višji, celo do te mere, da onemogočajo njihov način poslovanja. Po njunem 

mnenju so njihovi proizvodi neuspešni, poslovanje z odjemalci pa porazno. Kot primer 

navajata podjetje »Ford Motor Company«, ki se je v začetku osemdesetih let srečalo s 

pritiskom konkurence iz Azije, zlasti iz Japonske.  

Podjetja v predkriznem obdobju 

V drugo skupino dajeta podjetja, ki načeloma še niso v težavah, a vodstvo že sluti prihajajoče 

težave, ki so zanje neizogibne. Trenutni finančni rezultati se še gibljejo v krogu pozitivnih 

smeri, vendar se lahko kaj kmalu obrnejo in spodnesejo temelje uspešnosti podjetja. Na 

obzorju je že videti nove prihajajoče tekmece, spremembe zahtev trga, pravnega in 

gospodarskega okolja. Kot primer podajata podjetje »Duke Power«, ki se je leta 1999 iz 

strahu pred zelo verjetno deregulacijo trga, lotilo prenove poslovnega procesa. 

Podjetja, ki so med najuspešnejšimi na tržišču 

V zadnjo skupino sta zajela tista podjetja, ki na tržiščih dosegajo najboljše rezultate, zato 

veljajo za vodilne. Takšna podjetja nimajo sedanjih, niti ne pričakujejo prihodnjih težav. 

Kljub temu pa je njihovo vodstvo ambiciozno in agresivno ter tako v prenovi poslovnih 

procesov nenehno išče možnosti za ohranjanje in pridobivanje konkurenčnih prednosti. Kot 

primer dajeta podjetje UPS, ki se je leta 1994 lotilo prenove svojega poslovnega procesa, da 

bi dodatno izboljšalo h kupcu naravnani proces.  

Kakršnekoli odločitve se v podjetjih vedno sprejemajo z namenom doseči neke zastavljene 

cilje, od tod njihovo tesno povezanost pojasnjuje Dubrovski (2004, 314). Zato v nadaljevanju 

nekaj besed namenjamo tudi samim ciljem prenove. V želji, da bi s prenovo dosegli izvajanje 

učinkovitejših in uspešnejših poslovnih procesov, je na samem začetku potrebno opredeliti 

njene temeljne cilje. Kovačič (1998, 85–86) to stori s ponazoritvijo trikotnika (slika 2, str. 

11), ki prikazuje razmerje med časom, stroški in kakovostjo, pri čemer vsak krak predstavlja 

enega izmed možnih ciljev. Ti so omejujoči, med seboj odvisni, a navadno nasprotujoči, zato 

je potrebno poiskati njihov optimum. Dosega vseh treh ciljev hkrati je praktično  nemogoča, 

zato se navadno osredotočamo na dosego le enega ali dveh.  
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Slika 2: Temeljni cilji prenove 

Vir: Kovačič 1998, 86. 

Gradišar, Jaklič in Turk (2007, 160–161) govorijo o naslednjih globalnih ciljih: 

· skrajšanje poslovnega cikla oziroma vseh poslovnih procesov v podjetju, dvig 

odgovornosti in posledično znižanje stroškov poslovanja; 

· 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. 

Medtem ko Kovačič in Bosilj-Vukšić (2005, 42) zgoraj zapisanemu dodata še osnovna 

izhodišča za dosego temeljnih ciljev:  

· poenostavitev poslovnih postopkov z odstranitvijo nepotrebnih aktivnosti, kot so 

odobritve izvedbe, dokumentacije in drugih organizacijskih aktivnosti; 

· prenova poslovnih procesov v smeri tesnejšega in neposrednejšega povezovanja z 

dobavitelji; 

· usmerjanje v lastne ključne zmožnosti in prenos izvajanja drugih procesov (outsourcing), 

ki niso ključni, ali kjer nismo konkurenčni, izven podjetja. 

Če povzamemo celoto, razberemo, da o prenovi poslovnih procesov govorimo kot o 

univerzalni rešitvi, ki je primerna za večino podjetij in je nujna za njihov razvoj, predvsem pa 

je pomembno pravočasno ukrepanje in ne slonenje na že doseženih preteklih rezultatih.  
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2.3 Dejavniki in vidiki sprememb prenove poslovanja  

 Razmišljanja o prenovi poslovanja podjetij nas dostikrat vodijo na stališča o informatizaciji 

oz. o sami uvedbi sodobne IKT. Da pa pri tem ne gre zgolj samo za tehnološko problemtiko, 

je že pred več kot tremi desetletji opozarjal Leavitt. Svoje ugotovitve o pomembnosti socio–

tehničnega vidika je predstavil grafično s tako imenovanim »diamantom«, ki ga prikazujemo 

na sliki 3. Z njim je želel poudariti, da se mora vsakršnokoli prenovo v podjetju obravnavati v 

povezavi z vsemi ostalimi dejavniki, ki tvorijo socio–tehnični okvir organizacije (Kovačič 

1998, 86). 

 

Slika 3: Razširjen Leavittov diamant 

Vir: Kovačič 1998, 87. 

Kovačič (1998, 86–89) v Leavittov diamant uvaja tudi vidik kulture, kot prikazuje slika 

zgoraj. Pregled in opis tako prirejenega vidika problematike in odnosa med dejavniki  

podajmo v nadaljevanju. S stališča prenove poslovanja je kulturni vidik, kot pravi avtor še 

kako pomemben. Organizacijska kultura temelji na celostnem sistemu vrednot, prepričanj, 

norm, pravil, obnašanj itd., ki veljajo in se odražajo znotraj organizacije. Zaposleni jo v 

procesu delovanja v organizaciji osvojijo, torej se jo naučijo. Vsak poseg v spreminjanje 

organizacije  navadno zahteva tudi  vzpostavitev nove kulture. To pa pomeni pozabiti že 

naučeno in se učiti znova. Ljudje pa se tem spremembam upirajo, ker se jih bojijo. Zato 

rečemo, da ta vidik predstavlja pripravljenost posameznikov – zaposlenih in širše družbe na 

sprejemanje sprememb v načinu dela. Govori torej o naklonjenosti, ki so jo zaposleni 

pripravljeni izkazati pri uvajanju in izvajanju sprememb. Ko se ozremo na strukturni vidik, 

nanj gledamo predvsem iz vidika organiziranosti podjetja. Optimiranje poslovnih procesov 

zahteva upoštevanje osnovih poslovnih gradnikov, torej: organizacije, poslovnih procesov in 

virov. Organizacija za doseganje zastavljenih poslovnih ciljev združuje skupino 

posameznikov, kot tudi ostala sredstva, ki skrbijo za nemoteno izvajanje poslovnih procesov. 

Ti predstavljajo zaporedje ciljno usmerjenih aktivnosti, medtem ko viri omogočajo njihovo 

izvajanje. Možnosti povečanja razpoložljivosti, prilagodljivosti in produktivnosti obstoječega 

kadrovskega potenciala obravnava kadrovski vidik. Ta pri prenovi in izvajanju sprememb 

daje prednost širše izobraženemu kadru, ki zna neposredno uporabljati sodobno IKT. Zadnji, 

ki ga omenjamo, je tehnološki vidik, pri katerem ima ključno vlogo ravno IKT. Z 
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informatizacijo in uvedbo IKT skušamo poenostaviti in izboljšati poslovanje, z namenom 

doseči predhodno opredeljene cilje, največkrat z dvigom kakovosti, s skrajševanjem časa ter z 

zniževanjem stroškov (Kovačič 1998, 86–89). 

2.4 Načini prenove in projekti prenove poslovanja 

Podjetja se na spremenjene okoliščine in pogoje poslovanja (pojav globalizacije, pospešen 

razvoj IKT, internet ipd.) odzivajo z različnimi načini prilagajanja. V praksi, z vidika na ravni 

uvajanja Kovačič in Bosilj-Vukšić (2005, 48) govorita o: projektnih aktivnostih izboljšav 

(angl. Improvements) in prenovi poslovanja (angl. Reingeneering).  

Projekti izboljšav posameznih procesov najprej zahtevajo proučevanje njihovega obstoječega 

stanja. Po analizi pričnemo s postopnim izboljševanjem procesa (največkrat v okviru ene 

same poslovne funkcije) in sicer z uvajanjem predhodno določenih predlogov bodisi 

poenostavitve, izboljšave ali racionalizacije. S tem dosežemo spremembe v delovnih 

postopkih ter zniževanje stroškov. V projektno skupino je vključenih več neposrednih 

izvajalcev procesa, stopnjo tveganja za uspešnost takšnega projekta pa ocenjujemo na majhno 

do zmerno (Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 48). 

Projekti prenove poslovanja so za razliko od zgoraj omenjenih projektov izboljšav enkratni in 

zahtevajo korenitejše spremembe v načinu poslovanja. To vodi v opuščanje vseh neuporabnih 

poslovnih pravil in postopkov, neprimernih organizacijskih in izvedbenih načel ter modelov. 

Takšni projekti omogočajo, da dosežemo konkurenčno enakost ali celo prednost ter se tako 

uveljavimo kot najboljši ponudnik izdelkov ali storitev v svoji panogi. Ker gre za zelo udarne 

in razmeroma obsežnejše spremembe, je tudi stopnja tveganosti za uspeh višja (Kovačič in 

Bosilj-Vukšić 2005, 48). 

Da bi podjetja lahko sprejela odločitev o izbiri pravega pristopa, ustreznega za njihovo 

poslovanje in trenutno stanje, morajo upoštevati nekatere izmed vplivajočih dejavnikov. 

Chang in Powell (1998, cit. po Črv 2000, 104) govorita o petih:  

· Ob hitrih spremembah v okolju poslovnega sistema se izkaže, da izboljševanje procesov 

ne zadošča, zato je v tem primeru primernejši pristop korenite prenove. 

· V primerih, ko gre za odvijanje procesa na enem mestu, močno geografsko razpršenost 

izvajanja procesa in velike potrebe po izmenjavanju informacij, je primernejši pristop 

korenite prenove, saj izboljšava procesa ne zadošča.  

· Korenita prenova zahteva sodelovanje ključnih dobaviteljev in odjemalcev, če tega ni 

možno zagotoviti, je primernejše pristopiti k uvajanju izboljšav obstoječih procesov. 

· Korenita prenova zahteva razmeroma obsežne  človeške in finančne vire, zato je ob 

nezadostnih virih primernejše postopno uvajanje izboljšav obstoječih procesov. 

· Korenita prenova je primernejša za nefunkcionalne procese, kjer je potrebno doseči 

pomembne rezultate v razmeroma kratkem času.  
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2.4.1 Potek prenove poslovanja  

V želji po uspešno izpeljani prenovi poslovanja podjetja praviloma posežejo po uporabi 

določenih metodologij, sestavljenih iz zaporedja korakov in sprememb, ki vodijo h ključnemu 

cilju, rezultatu. Vsaka prenova ima svoj začetek –  ta naj bi se praviloma začel z zavedanjem 

managementa o njeni nujnosti oz. potrebnosti.  

 

Slika 4: Potek prenove poslovanja 

Vir: Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 50. 

V literaturi vsak avtor zagovarja svoj metodološki pristop, s čimer  prihaja do različnih 

pogledov na možna zaporedja korakov potrebnih za prenovo poslovanja. Mi smo se odločili, 

da izpostavimo nam najbolj enostavnega in razumljivega. Kovačič in Bosilj-Vukšić (2005, 

50–52) za potek prenove poslovanja opisujeta naslednje faze, prikazane na sliki 4: 

razumevanje, izhodiščno modeliranje, poenostavitev in optimizacijo. V prvi fazi razumevanja 

je sprva potrebno vzpostaviti izhodišča, ki bodo omogočala razvoj in uveljavitev novega ali 

prenovljenega poslovnega modela v podjetju. To pomeni, da moramo zaposlene pripraviti na 

spremembe, saj te v končni fazi predstavljajo kjučne premike v poslovanju s posledicami 

zanje (dobrimi ali slabimi). Nakar se usmerjamo k izvoru težav, s katerimi se soočamo pri 

poslovanju. Ko razumemo zavirajoče dejavnike, ki vodijo k našemu nezadovoljstvu, lažje 

opredelimo aktivnosti nujno potrebne za uvajanje sprememb. Da pa do tega pridemo, moramo 

oceniti dejanski potek poslovnih procesov, jih podrobneje opredeliti in jih za njihovo večjo 

preglednost grafično ponazoriti. Slednje imenujemo tudi postopek izhodiščnega modeliranja, 

kjer s pomočjo modelov prikažemo posnetek obstoječega stanja procesa. V tej fazi poiščemo 

in prikažemo možnosti odpravljanja neusklajenosti pri njihovem izvajanju. Za boljši vpogled 
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v učinkovitost procesov si pomagamo tudi s simulacijo izvajanja procesov in sprememb. Šele 

po opravljeni analizi obstoječih procesov lahko pričnemo razmišljati o njihovi poenostavitvi 

oz. prenovi v smislu večje učinkovitosti in uspešnosti. Rezultati prenove se kažejo v odpravi 

izgube časa in materiala ter v zniževanju stroškov. Sledi še optimizacija procesov, kjer 

tipiziramo in standardiziramo posamezne operacije, odpravljamo pa tudi spremenljivost 

izvajanja delovnih procesov (Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 50–52).  

2.4.2 Celovita prenova poslovanja 

Kovačič in Bosilj-Vukšić (2005, 52) nam v naslednjih stavkih pojasnjujeta pomen celovite 

prenove poslovanja: 

Celovito prenovo poslovanja (v literaturi BPM, angl. Business Renovation, Business 

Restructuring ...) opredelimo kot metodologijo ravnanja s spremembami, ki vključuje metode 

korenitih in postopnih sprememb oziroma izboljšav (npr. kakovosti) in jih povezuje z uvedbo 

ustreznih tehnologij, pristopov in rešitev za informatizacijo poslovanja. Zajema strategijo korenite 

»prevetritve« obstoječih poslovnih pravil, prakse in postopkov, njihove proučitve in ponovne 

zasnove ključnih poslovnih procesov, izdelkov in storitev. 

Kot je razvidno iz slike 5 med njene najpomembnejše vzvode oz. metode ali pristope 

prištevata (Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 53–54):  

 

Slika 5: Vzvodi celovite prenove poslovanja 

Vir: Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 53. 

· prenovo poslovnih procesov (angl. Business Process Reengineering – BPR), katero hkrati 

uvrščata kot enega ključnih vzvodov pri spreminjanju organizacije oz. celovite prenove 

poslovanja. Poudarjata, da je njeno izvajanje v smislu drastičnih sprememb le redko, saj 

kot nam že beseda sama pove, povzroča in zahteva korenitejše spremembe v organizaciji 

in v njenih povezavah s poslovnim okoljem;  
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· celovito upravljanje kakovosti (angl. Total Quality Management – TQM), ki ga glede na 

pogostnost in vplivnost sprememb postavljata nasproti BPR-ja. Kot pravita, se  poslovna 

uspešnost in učinkovitost dosega predvsem z izboljševanjem kakovosti vseh 

organizacijskih procesov, izdelkov in storitev;  

· model poslovne odličnosti (angl. Business Excellence Model – BEM), ki ga povezujeta z 

vprašanji ocenjevanja kakovosti. O njem pišeta kot o merilu za samoocenjevanje oz. kot o 

merilu za ugotavljanje potreb in poslovnih procesov, ki jih je potrebno prenoviti; 

· upravljanje znanja (angl. Knowledge Management – KM), ki se je sprva, kot pravita 

ukvarjalo le z informacijskimi sistemi. Kasneje se vsebina omenjenega pristopa razširi 

tudi na upravljanje organizacijskega razvoja, intelektualnega kapitala in odgovornosti. 

Kot aktualne teme tega področja navajata učečo se družbo, upravljanje inovacij in 

upravljanje sprememb; 

· najboljše prakse celovitih programskih rešitev (angl. Enterprise Resource Planning – 

ERP), katere opredeljujeta kot »temelječ sistem«, ki ob uporabi sodobne tehnologije 

vsem poslovnim procesom zagotavlja optimalne možnosti načrtovanja, razporejanja virov 

in ustvarjanja dodane vrednosti. Uvajanje celovitih rešitev vidita skozi informatizacijo 

poslovanja, ki bistveno vpliva na čas, kakovost in stroške.  

H koreniti prenovi poslovnih procesov kot opisuje Davenport (1995, 6), lahko pristopimo na 

dva načina. Prvič, s sistematičnim preoblikovanjem obstoječih poslovnih procesov s ciljem 

skrajševanja procesnega cikla in zmanjševanja potrebnih virov. S tem pristopom se 

osredotočamo predvsem na izločitev tistih aktivnosti, ki ne prispevajo k vrednosti rezultatov 

procesa in sicer z namenom, da bi povišali produktivnost in skrajšali čas potreben za 

zadovoljitev potreb odjemalcev. V osnovi moramo pred uresničevanjem novih možnih 

načinov izvajanja dela razumeti in dokumentirati trenutne poslovne procese. In drugič, z 

načrtovanjem novih procesov brez podrobne analize obstoječega načina dela. S tem pristopom 

se lotevamo temeljite prenove poslovnih procesov s poudarkom na uravnoteženi medsebojni 

odvisnosti procesov, izvajalcev, informacij in tehnologije. Pristop temelji na prepričanju, da 

predhodna analiza obstoječih poslovnih procesov ovira ustvarjalnost nosilcev prenove, in da 

je ta čas koristneje porabiti za razmišljanje o novih rešitvah. Tak pristop je v fazi načrtovanja 

uporaben in izvedljiv, težave navadno nastopijo v fazi realizacije. Ker se s prenovo 

izpostavljamo velikemu tveganju, je težko v trenutku zamenjati stari način dela z novim. 

Možna je kombinacija korenitega pristopa v fazi načrtovanja novih poslovnih procesov in 

postopno uvajanje novega procesa v zaključni fazi.  
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2.5 Vloga informacijske tehnologije pri prenovi poslovanja  

Kot smo že omenili prenovo poslovanja ne gre gledati samo skozi tehnološki vidik, torej 

samo v smislu informatizacije in uvedbe IKT, vendar pa se je potrebno zavedati, da ima ta 

danes pri poslovanju podjetij nepogrešljivo vlogo. S prehodom na informacijsko družbo, ko je 

raba računalnikov in drugih naprav pri poslovanju praktično vsakdanja in predvsem nujna, si 

prenove brez IKT ne moremo niti zamisliti.  

Da je temu res tako, potrjujejo tudi številni avtorji. Helfrich (2002, 183) je samo eden izmed 

njih, ki pravi, da je danes nemogoče govoriti o spremembah poslovnih procesov, ne da bi pri 

tem mislili o njihovi podpori s pomočjo IKT in obratno.  

O IKT kot o pomembnem dejavniku pri prenovi poslovanja govori tudi Davenport (1993, 51). 

V njej vidi številne priložnosti, ki jih razporedi v naslednje kategorije:  

· avtomatizacija – z uvajanjem robotov, računalnikov, računalniških programov in drugih 

naprav omogoča zmanjševanje človekovega dela, 

· zbiranje informacij – zajema informacije o učinkovitosti delovanja poslovnih procesov z 

namenom njihovega analiziranja in spoznanja, 

· sledenje oz. lažje spremljanje statusa procesa in objektov v procesu,  

· zaporedje izvajanja procesov – omogoča spreminjanje zaporednih procesov v vzporedne 

in s tem zmanjševanje časa v izvajanju procesov,  

· analiziranje – omogoča vključevanje večjih količin podatkov pri analizah za potrebe 

odločanja in samo izboljšanje analize, kar je pomembno predvsem z vidika managerjev, 

ki lahko tako pridejo do pomembnih informacij o poslovanju,  

· geografska povezava – omogoča skladno delovanje prostorsko zelo oddaljenih enot ter 

možnost koordiniranja procesov na daljavo,  

· povezovanje – koordinacija med nalogami in procesi,  

· upravljanje z znanjem – omogoča zajem in  izkoriščanje pridobljenega strokovnega 

znanja, 

· odprava posrednikov – človek (v vlogi posrednika) je precej manj učinkovit pri 

posredovanju informacij.  

Groznik in Vičič (2005, 199) ugotavljata dve vrsti koristi, ki jih prinša IKT:  

· otipljive – merljive in  

· neotipljive – navadno težje merljive koristi.  

Kot je razvidno iz preglednice 2, v prvo skupino uvrščata koristi kot so višja produktivnost, 

nižji operativni stroški, višja dodana vrednost ... v drugo pa višje zadovoljstvo strank, 

povečano prilagodljivost poslovanja, višjo kakovost informacij ... Dodajata še, da je pomen 

otipljivih koristi vedno bolj pomemben pri odločanju o investiranju v IKT. 
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Preglednica 2: Otipljive in neotipljive koristi IKT 

Otipljive koristi Neotipljive koristi 

Višja produktivnost 
Nižji operativni stroški 
Sprememba strukture zaposlenih 

Višja dodana vrednost 
Nižji prodajni stroški 
Nižji stroški administracije 

Znižanje rasti izdelkov 

Znižani stroški delovne opreme 

Višje zadovoljstvo strank 

Povečana prilagodljivost poslovanja 

Višja kakovost informacij 
Izboljšana kontrola virov 

Izboljšanje procesa načrtovanja 

Zvišanje naklonjenosti zaposlenih 

Izboljšano upravljanje premoženja 

Boljši poslovni izgled podjetja 

Vir: Groznik in Vičič 2005, 199. 

Po Kovačiču (2004, 14) ima IKT pri prenovi poslovanja dve vlogi. Služi nam lahko kot 

podpora pri samem izvajanju prenove (npr. pri poslovnem modeliranju, simulacijah, 

oblikovanju novega proizvoda ipd.), kot tudi pri ustvarjanju novih potreb in priložnosti na 

trgu oz. pri informatizaciji poslovanja.  

Če povzamemo, ugotovimo, da ima IKT res pomembno vlogo pri prenovi poslovanja, vendar 

se moramo zavedati, da samo z informatizacijo poslovanja ne dosežemo želenega uspeha. Kot 

ugotavljata Kovačič in Bosilj-Vukšić (2005, 240), je njen pomen v očeh managerjev in 

informatikov prepogostokrat precenjen. Zatekanje samo k njej v pričakovanju »čudežnih« 

izboljšav poslovne uspešnosti, je nedopustno, zato naj prenova in uporaba IKT nastopita 

skupaj.  

Zatorej nas naj pri prenovi poslovanja s pomočjo IKT vodi misel, katere avtorja sta Hammer 

in Champy (1995, 97):  

Resnična moč tehnologije ni v tem, da lahko izboljša delovanje starih procesov, temveč v tem, da 

organizacijam omogoča prekršiti stara pravila in ustvariti nove načine dela – to je, da se 

preuredijo. Prav ta moč tehnologije in njena sposobnost, da krši pravila, ki  nas omejujejo pri 

delu, je zelo pomembna za podjetje z vidika doseganja konkurenčne prednosti.  
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3 OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV  

V vsakem poslovanju obstaja prostor za izboljšave in optimizacijo poslovanja, s tem pa tudi 

za optimiziranje poslovnih procesov. Postavlja se samo vprašanje, ali imamo dovolj znanja in 

idej, kako to storiti ter dovolj poguma in odločnosti, da to izvedemo. Za dosego ciljev 

optimizacije poslovanja so odgovorni tako zaposleni v organizaciji kot tudi lastniki. Projektne 

aktivnosti so pri prenovi poslovnega modela organizacij po Kovačiču in Bosilj-Vukšićevi 

(2005, 49) usmerjene k naslednjemu: 

· strateško poslovno  načrtovanje – izhaja iz ugotovljenih ciljev, strategije in ključnih 

dejavnikov uspeha organizacije in razvijanje poslovnega modela; 

· modeliranje in prenova poslovnih procesov – katerih rezultata sta model poslovnih 

procesov, ki zajema prikaz izvajanja posameznih procesov in predlog njihove prenove ter 

predlog organizacijske prilagoditve;  

· modeliranje podatkov – daje razvoj globalnega modela podatkov organizacije s prikazom 

posameznih entitet in povezav oz. poslovnih pravil ter predlog informatizacije 

poslovanja.  

V podpoglavjih, ki sledijo, se osredotočamo na drugo omenjeno točko, torej v nadaljevanju 

govorimo o modeliranju poslovnih procesov. Ker je naš glavni namen naloge prenoviti 

obstoječi poslovni proces v izbranem podjetju, ga moramo za njegovo čim boljše 

razumevanje predstaviti tudi grafično, pri tem pa si pomagamo z modeliranjem. Omemba 

nekaterih osnovnih informacij in priporočil je na tem področju še kako pomembna in 

dobrodošla.  

3.1 O modeliranju poslovnih procesov 

Vsaka prenova poslovanja v organizacijah zahteva pregled obstoječih poslovnih procesov. S 

tem, ko dobimo dokumentirani – opisni posnetek trenutnega stanja o delovanju procesov, ga 

navadno ponazorimo tudi grafično s t. i. modeli. Torej pri slednjem gre za modeliranje 

poslovnih procesov. Kot pravi Damijeva (2009, 9, 49) omogoča njihovo splošno razumevanje 

in analiziranje. O poslovnih modelih govori kot o preslikavah dejanskega stanja–slike o 

poteku aktivnosti v poslovnem procesu v celoti ali le delu organizacije. Pravi, da se model 

razvije na osnovi zbranih podatkov o aktivnostih, ki se v poslovnem procesu izvajajo. Dodaja 

še, da je ta celovit šele takrat, ko zbrani rezultati omogočajo razvoj modela, ki podrobno 

posnema obnašanje opazovane organizacije ali njenega dela.  

Wieczerzycki (1996, cit. po Damij 2009, 50) za razliko od Damijeve modeliranje poslovnih 

procesov razume na naslednji način: 

Modeliranje procesa lahko razumemo kot izboljšanje opisa procesa, preureditev njegovih 

elementarnih  nalog, uporabo resursov, itd. z namenom povečanja kvalitete servisiranja strank. 
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Succi, Predonzani in Vernazza (2000, cit. po Damij 2009, 50) še pripomnijo, da potreba po 

modeliranju postane nujna predvsem v okoljih, kjer je znanje o procesih kritično – običajno v 

organizacijah, ki so zapletene ali razpršene po okolju, kjer obstaja visoka stopnja 

ponovljivosti.  

3.2 Namen modeliranja poslovnih procesov 

S poslovnim modeliranjem navadno začnemo takrat, ko želimo dobiti sliko o tem, kako se 

procesi znotraj organizacije dejansko odvijajo. Vendar kot poudarjata Kovačič in Peček 

(2002, 48) nanj ne smemo gledati samo kot na posnetek razmer, temveč kot na ključno orodje 

za prenovo poslovanja organizacije ter s tem optimizacije izvajanja poslovnih procesov.  

Popovič in Jaklič  (2004, 81) modele glede na namen uporabe razvrstita v štiri kategorije:  

· opisni  modeli za spoznavanje procesov, 

· opisni in analitični modeli za podporo odločanju pri razvoju in načrtovanju procesov, 

· izvedbeni ali analitični modeli za podporo odločanju pri izvajanju in kontroliranju 

procesov,  

· izvedbeno podporni modeli za razvoj programskih rešitev. 

Kot ugotavljata Kovačič in Bosilj-Vukšić (2005, 178), so v praksi največkrat uporabljeni 

poslovni modeli za podporo procesom ali za analizo in prenovo samih procesov ter za razvoj 

programskih rešitev. Njuni razlogi v okviru prenove poslovanja pa se kažejo v izboljševanju 

razumevanja procesa, saj kot smo že ugotovili veliko organizacij slabo pozna svoje procese; v 

odkrivanju slabosti pri izvajanju procesov; v prikazu predlogov prenove ter njihovem 

preizkušanju na modelih pred uveljavitvijo v praksi in v razumevanju informacijskih potreb 

izvajalcev procesov, ki služijo kot osnova za informatizacijo poslovanja.  

3.3 Postopek modeliranja poslovnih procesov 

Naj za začetek poudarimo, da je pri modeliranju poslovnih procesov tako kot na drugih 

področjih, kjer se uporablja modele, smiselno upoštevati določena uveljavljena pravila in 

tehnike ali metode. Postopek modeliranja navadno opravljajo analitiki, ki določena poslovna 

področja spoznavajo in opazujejo različno. Najpogostejši načini, ki jih navajata Kovačič in 

Bosilj-Vukšićeva (2005, 182) so: 

· pregled obstoječe dokumentacije in morebitnih obstoječih programskih rešitev, 

· pisni vprašalniki, 

· posamični intervjuji uporabnikov, 

· skupinski intervjuji 

· opazovanje uporabnikov pri delu ... itd.  
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Vsak izmed navedenih načinov ima svoje prednosti in slabosti, povesta, vendar se za 

doseganje kar se da najboljših rezultatov priporoča uporaba kombinacij različnih načinov. 

Kljub temu pa ugotavljata, da praktične izkušnje kažejo predvsem uporabo pregleda obstoječe 

dokumentacije, ki je sicer skorajda nujna in pa posamične ter skupinske intervjuje.   

Analitiki torej v začetni fazi projekta proučujejo dokumentacijo opazovane organizacije ter 

opravijo posamične intervjuje z managerji z namenom spoznavanja narave procesa, njegovega 

naziva, vhodov, ki sprožijo proces, izhodov, ki oznanjajo njegov uspešen zaključek itd. ter 

nadaljujejo z opredelitvijo ključnih podprocesov. Ko je pregled obstoječega procesa končan in 

so njihova spoznanja specificirana na visoki ravni, je čas, da o njem presodijo vse 

zainteresirane osebe (predvsem člani projektne skupine in zainteresiran management), ki nato 

podajo svoje pripombe. Z začetno izdelanim opisom problematičnega procesa sledi 

osredotočanje na izpopolnitev znanja, ki vključuje nadgradnjo razumevanja procesa, določitev 

obsega problema in opredelitev njegove specifične narave (Lahajnar 2009, 63).  

 

Slika 6: Postopek poslovnega modeliranja 

Vir: Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 181. 

V samem postopku preoblikovanja procesa moramo torej najprej s posnemanjem obstoječega 

stanja izdelati izhodiščni model (tudi »kot je« ali angl. As-Is), ki naj bo kar se da verodostojna 

slika o dejanskem stanju. Ta model analiziramo in na njem izvajamo simulacije ter ga 

izboljšujemo v smislu predhodno opisanega poslovnega modeliranja. Šele na podlagi analize 

obstoječih procesov in rezultatov simulacij lahko pričnemo razmišljati o njihovi prenovi v 

smislu večje učinkovitosti in uspešnosti. Učinke predlaganih sprememb poslovnih procesov 

lahko potem najprej preverjamo na modelih, ki jim imenujemo modeli predlgov prenove 
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(model »kot naj bo« ali angl. To-Be). Služijo nam kot osnova za informacijsko modeliranje in 

razvoj ali uvajanje novih programskih rešitev (Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 182).  

3.4  Metode in tehnike poslovnega modeliranja 

Zaradi vse bolj uveljavljenega in popularnega koncepta o poslovni procesni naravnanosti 

podjetij (angl. Business Process Orientation) je z leti posledično opaziti hitro naraščujoče 

število metodologij ter modelirnih tehnik in orodij za njihovo podporo. Teh je danes v svetu 

uveljavljenih že več kot petdeset kar nakazuje na dejstvo, da proces njihove prave izbire 

postaja vse bolj otežen. Pa ne samo zaradi vse večjega števila načinov temveč tudi zaradi 

pomanjkanja vodnikov (angl. Guides), ki bi posamezne načine razložili in podrobno opisali. 

V želji po uspešnem modeliranju je zato še posebaj pomembno, da najprej identificiramo 

namen uporabe modelov, ki nam bo olajšal izbiro prave tehnike in s tem orodja (Damij 2009, 

54; Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 190).  

Preglednica 3: Tehnike in orodja modeliranja 

Tehnika modeliranja Orodje  

(Procesni) diagrami poteka ABC Flow Charter 4.0, ABC Graphics Suite, ABT 

Project Workbench, AWD and Work.ow Analyzer, 

Bench, Marker Plus, BPM, Business Object Modelling 

Workbench, Cap Web-Flow, CLEAR, COI-Business 

Flow, CORE, COSA, CSEWork.ow 5.0, Docu Flow, 

EPM SuiteFlow Maker, Flow Path, Flowcharter, 

Flowmark, Form Flow,, IBMBusiness Process Modeler, 

Ithink, Igrafx Process 2000, Process Wise, Pro Model, 

Process Charter, Process Maker, RKB Work Frame, 

SA/BPR Professional, Vectus, Visual Thought, Work 

Flow Analyzer 

IDEFO BPWin 

EPC ARIS-Tools, CASE Tool, 4Keeps, BONAPART 

Diagrami tokov podatkov CASE Tool, 4Keeps, BONAPART, GRADE, IEW, 

Paradigm Plus, Popkins Systems, Architect, 

Softwarethrough Pictures SE, Process-Wise, With Class 

98, Graphics Toll 

Petrijeve mreže INCOME, Desigh CPN, UNCOME, PACE, Process 

Maker and Process Weaver 

Vir: Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 191. 

Pri izbiri tehnike pazimo, da je ta (Kovačič in Bosilj-Vukšić, 2005, 184): 

· Enostavna. Ne zahteva pretiranega znanja uporabnika in nima preveč pravil, kar pomeni, 

da jo lahko hitreje sprejmemo oz. osvojimo in je toliko bolj uspešna.  

· Pregledna. Manj simbolov je uporabljenih, jasnejša je končna slika procesa. Grafični 

prikaz, ki je pregleden, nam omogoča, da si hitreje in bolje predstavljamo stvari.  
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3.5 Modeliranje procesov s tehniko procesnih diagramov poteka 

V preglednici 3, na strani 22 so predstavljene ene izmed tehnik in orodij, ki so v praksi 

pogostokrat v uporabi. A mi se v nalogi osredotočamo zgolj na prvo – procesni diagram 

poteka, s katero smo tudi sami opravili celoten postopek modeliranja in dobili končni rezultat. 

Za orodje smo izbrali program Gliffy, ki je enostaven za uporabo in daje več kot zadovoljive 

rezultate. Grafični potek prikazujemo v empiričnem delu naloge, v četrtem poglavju.  

Gre za tehniko, ki v bistvu temelji na diagramu poteka (angl. flow chart). Slednja velja za eno 

najstarejših in splošno uveljavljenih tehnik na področju prikazovanja izvajanja posameznih 

aktivnosti. Diagrami poteka so grafi, ki predstavljajo posamezne korake računalniških 

algoritmov ali poslovnih procesov. Uporabljajo se na različnih področjih za analizo, 

načrtovanje in dokumentacijo. Za razliko od diagrama poteka pa nam procesni diagram na 

enostaven način pomaga pri ugotavljanju prehoda toka poslovnega procesa med enotami 

znotraj organizacije in zunaj njenih meja, saj prikazuje odgovornost organizacijskih enot za 

posamezne aktivnosti. V splošnem velja za eno izmed pregledneješih in za razumevanje 

enostavnejših tehnik. Po izkušnjah avtorjev se je zelo dobro izkazala tudi v praksi, predvsem 

pri številnih projektih celovite prenove poslovanja. Osnovni simboli, ki jih uporabljamo pri tej 

tehniki, so prikazani na sliki 7 (Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 186; Lahajnar 2009, 70). 

 

Slika 7: Osnovni simboli procesnega diagrama poteka 

Vir: Kovačič in Peček 2004, 54. 

Če na kratko povzamemo vsebino celotnega poglavja, ugotovimo, da je vloga modeliranja pri 

prenovi poslovnih procesov skoraj odločilna. S sliko dobimo veliko bolj učinkovite 

informacije o procesu kot pa samo z opisno dokumentacijo. Ko je proces viden grafično, ga 

lažje upravljamo, razumemo in hkrati izboljšujemo. Lahko bi uporabili kar star, zelo poznan 

kitajski rek, ki pravi: »Slika pove več kot tisoč besed«, seveda ob njeni pravilni uporabi.  
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4 ANALIZA PRENOVE POSLOVNEGA PROCESA V IZBRANEM PODJETJU 

V četrtem poglavju je empirični del zaključne projektne naloge, kjer skozi analizo obstoječega 

poslovnega procesa v izbranem podjetju zasnujemo predlog njegove prenove. Najprej 

predstavimo osnovne informacije o podjetju, nato pa s posnetkom dejanskega stanja izbranega 

procesa identificiramo kritične točke in izdelamo model – »kot je«.  Na osnovi tega podamo 

predloge za preoblikovanje oz. izboljšanje izbranega procesa in jih prikažemo skozi model – 

»kot naj bo«.  

4.1 Predstavitev Pošte Slovenije, d. o. o. 

Pošta Slovenije, d. o. o., s sedežem v Mariboru je bila ustanovljena že daljnega leta 1995 ob 

razdružitvi nekdanjega skupnega podjetja Slovenije, Pošte in Telekoma. S takratnim 

Zakonom o poštnih storitvah  so opredelili pojem javne gospodarske službe (prenos pisem do 

1.000 g, dopisnic in telegrafskih sporočil) in jo v izvajanje dodelili Pošti Slovenije. Z 

zakonom so bili postavljeni temelji za liberalizacijo trga poštnih storitev, zato ga oklicujemo 

za enega izmed mejnikov na področju poštnih storitev (Pošta Slovenije 2011b, 24). 

Preglednica 4: Osebna izkaznica podjetja 

Naziv: Pošta Slovenije, d. o. o. 
Sedež: Maribor 

Poslovni naslov: Slomškov trg 10, 2000 Maribor 
Matična številka: 5881447000 

ID za DDV: SI25028022 

Pravno-organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo 

Lastništvo: Republika Slovenija 

Leto ustanovitve: 1995 

Glavna dejavnost:  53.100 - Izvajanje univerzalne poštne storitve 

Podatki o registraciji: Okrožno sodišče v Mariboru, št. registrskega vpisa 
10940000 

Elektronska pošta: info@posta.si 

Spletna stran: www.posta.si 

Vir: Pošta Slovenije 2013, 22.  

Danes je Pošta Slovenije, d. o. o., ena izmed največjih slovenskih družb in eno izmed ključnih 

podjetij v popolni državni lasti. To pomeni, da je njena edina ustanoviteljica in družbenica 

Republika Slovenija, ki družbo upravlja skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, svoje 

ustanoviteljske pravice pa uresničuje preko Slovenske odškodninske družbe. Največ 

prihodkov letno ustvarijo z izvajanjem univerzalne poštne storitve, ki je hkrati ključno 

področje delovanja v družbi in predstavlja njihovo primarno dejavnost. Ta obsega vse od 

sprejemanja, prevoza pa do dostave pisemskih in paketnih pošiljk. Ob tem opravljajo še vrsto 

drugih poštnih in kurirskih storitev, storitve informatike, denarne storitve ter prodajo blaga, 
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katere so prav tako pomemben del njenega delovanja in imajo veliko vlogo v poštnem 

prometu (Pošta Slovenije 2013, 22).  

4.1.1 Vizija in poslanstvo  

Vizija vodilnih in zaposlenih v Pošti Slovenije se nagiba k naslednjim zastavljenim ciljem 

(Pošta Slovenije 2013, 28):  

· »Biti najpomembnejši in največji izvajalec poštnih in z njimi povezanih logističnih 

storitev v Sloveniji tudi po liberalizaciji poštnega trga v EU.« 

· »Razvijati pripadnost in lojalnost zaposlenih, vlagati v njihovo znanje ter zagotavljati 

njihovo socialno varnost.«  

· »Zagotavljati dolgoročno plačilno sposobnost in optimalno donosnost vloženega 

kapitala.«  

Podjetje Pošta Slovenije, d. o. o., svoje poslanstvo razume tako (Pošta Slovenije 2013, 28): 

»Zagotavljati razvoj ter kakovostno, konkurenčno in zanesljivo izvajanje: 

· poštnih, logističnih in denarnih storitev,  

· varnih elektronskih poštnih storitev,  

· storitev uporabe globalnega poštnega informacijskega in komunikacijskega omrežja, 

· prodaje trgovskega blaga za prebivalstvo in pravne subjekte v domačem in mednarodnem 

okolju.« 

»Prispevati k: 

· nacionalnemu razvoju tudi na demografsko ogroženih območjih,  

· zadovoljstvu državljanov kot uporabnikov storitev,  

· večanju konkurenčnosti in poslovne učinkovitosti podjetij in drugih poslovnih 

subjektov.« 

4.1.2 Strateška usmeritev 

Pošta Slovenije se v zadnjih nekaj letih zaradi močnega vpliva gospodarske in finančne krize 

sooča s številnimi neugodnimi spremembami in posledicami pri poslovanju (povečana 

konkurenca, upad klasičnih poštnih storitev in storitev plačilnega prometa, aktivnosti 

regulatorjev – AKOS in AVK, spremembe na področju zakonodaje). V Pošti Slovenije se na 

spremenjene pogoje in okoliščine poslovanja odzivajo z implementacijo naslednjih strateških 

usmeritev (Pošta Slovenije 2013, 28–29):  

· Nadaljevati z aktivnostmi na področju storitev na petih ključnih razvojnih področjih: 

· Paketi in logistika – utrditi položaj vodilnega izvajalca paketnih storitev in postati 

prepoznaven izvajalec na trgu logističnih storitev; 

· Jutranja dostava – postati pomemben izvajalec na področju jutranje dostave časopisa 

in drugih edicij ter kolportaže; 
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· Neposredno trženje – razvijati nove in nadgraditi obstoječe storitve in se tako 

pozicionirati kot vodilni nacionalni ponudnik tovrstnih storitev (direktna pošta, 

naslovljena in delno naslovljena ter nenaslovljena pošta); 

· I-storitve – postati eden izmed vodilnih ponudnikov varnih i-storitev (digitalna 

identiteta, digitalna varna hramba, digitalna varna pošta, IT-infrastruktura, digitalna 

pisarna idr.); 

· Storitve v poštnih poslovalnicah – širiti nabor storitev. 

· Realizirati cilje s pomočjo akvizicije, z ustanavljanjem novih hčerinskih družb, s 

kapitalskimi vlaganji in s poslovnimi partnerstvi.  

· Ohranjati vodilni tržni delež na področju poštnih storitev. 

· Modernizirati oz. avtomatizirati poslovanje na področju predelave pisemskih pošiljk, 

paketnih pošiljk ter nenaslovljene direktne pošte. 

· Optimizirati poštno mrežo (sprememba delovnih časov pošt, pogodbene pošte, premične 

pošte, sprememba lokacij ... ipd.) in dostavo pošiljk (centralizacija in optimizacija 

dostave). 

· V središče vseh prizadevanj postaviti uporabnika.  

· Skrbeti za strokovno izobraževanje zaposlenih. 

· Voditi aktivno in odgovorno ekološko naravnano politiko ter upoštevati načela 

gospodarnosti v vseh poslovnih funkcijah podjetja. 

· Zagotavljati sodobni informacijski sistem za dosego strateških ciljev podjetja.  

4.2 Posnetek obstoječega stanja in identifikacija kritičnih točk 

Na tej točki zaključne naloge prikažemo podroben proces, ki se odvija pri samem poslovanju 

s telegrami od njegovega začetka pa do konca. Pravzaprav gre za proces, kjer se aktivnosti 

izvajajo medfunkcijsko oziroma medoddelčno, kar pomeni, da je za celoten proces potrebno 

izvajanje medsebojno povezanih postopkov in aktivnosti na večih poštah. Proces poslovanja s 

telegrami tako zajema aktivnosti na ravni: stranka – pošta A (sprejemna pošta) – pošta B 

(dostavna pošta – odprava) – naslovnik. V proces se vključujejo tudi dobavitelji in služba za 

trgovsko blago vendar le posredno, ko je to potrebno. V nadaljevanju je opisan proces 

poslovanja s telegrami v poštni poslovalnici, na poštnem okencu, čeprav se ta lahko vrši tudi 

preko brezplačne telefonske številke in preko spleta v spletni aplikaciji.  

Opisni del procesa podamo na osnovi poslovne dokumentacije, kjer uporabimo Navodilo za 

poslovanje s telegrami in s telefaksi (Pošta Slovenije 2011a) in na osnovi pridobljenega 

znanja z delom v organizaciji. V nalogi se uporabljajo naslednji pojmi vezani na 

poimenovanje pošt: 

· sprejemna pošta – pošta, ki sprejme telegram,  

· dostavna pošta – pošta, ki odpravlja prispele telegrame.
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4.2.2 Opis poslovnega procesa in posameznih aktivnosti 

Proces poslovanja s telegrami lahko v grobem razdelimo na več faz: sprejem telegramov, 

prispetje in priprava za vročitev, odprava telegramov in zaključek–obračun telegramov. 

Proces poslovanja s telegrami se prične, ko poštni uslužbenec na okencu sprejme stranko, ki 

se zanima za pošiljanje telegrama in naprej ugotovi, ali ta pozna njihovo ponudbo. Če je ne 

pozna, ji predstavi elemente ponudbe skozi katalog telegramov, katerega ji da v pogled. Na 

podlagi predstavitve se stranka odloči, ali bo poslala kakšnega izmed telegramov, ki se 

nahajajo v ponudbi Pošte Slovenije. V primeru, ko se stranka odloči, da bo telegram poslala, 

poštnemu uslužbencu posreduje ustrezno oznako voščilnice, sožalnice ali morebitnega darila, 

ki ga je izbrala. Pri sprejemu telegrama je naloga poštnega uslužbenca ta, da pošiljatelja 

smiselno opozori:  

· na delovni čas naslovne pošte; 

· na dostavo telegramov na naslovni pošti, ki ima deljen delovni čas in nima določene 

druge dostavne pošte; 

· da se v rok prenosa ne šteje čas, ko naslovna pošta ne posluje, čas, ko naslovna pošta 

nima organizirane dostave, čas zamude zaradi  nepravilnega ali nepopolnega naslova in 

čas zamude zaradi višje sile ali zaradi zastoja brez krivde Pošte; 

· na morebitne motnje in prekinitve na telekomunikacijskih zvezah; 

· da vsebina pri LX telegramih ni obvezna; 

· da določene naslovne pošte ne vročajo vseh daril; 

· na uničenje svežega cvetja konec naslednjega dne po puščenem obvestilu o prispeli 

pošiljki (obr. P-75), če pošiljatelj izbere LX telegram z darilom sveže cvetje. 

Nakar stranka izpolni poseben obrazec – telegram (obr. Tg-1), kjer vpiše naslov naslovnika, 

vsebino telegrama in naslov pošiljatelja. Podatke oziroma vsebino telegrama lahko 

neposredno v računalnik vnese tudi poštni delavec po pošiljateljevem nareku. Če stranka sama 

izpolni zgoraj omenjeni obrazec, potem mora poštni uslužbenec preveriti, če je telegram 

pravilno izpolnjen, izpolniti službeni del telegrama oziroma sprejem vnesti v računalnik s 

pomočjo UPO programa (aplikacija univerzalno poštno okence). Obrazec telegram, ki ga je 

izpolnil pošiljatelj, mora terminalno potrditi, pošiljatelju pa zaračunati znesek za telegram in 

morebitne storitve ter mu izdati račun. Če poštni delavec vnese podatke oziroma vsebino 

telegrama po pošiljateljevem nareku neposredno v računalnik, mora po opravljenem 

sprejemu, obrazec telegram izpisati iz računalnika v celoti in ga predati stranki v pregled. 

Stranka, v kolikor se strinja z zapisanim, na izpisani obrazec zapiše zaznamek »POTRJUJEM 

VPISANE PODATKE« in se podpiše, nadalje se postopek zaključi enako z izstavitvijo računa 

stranki. Ko stranka poravna svoje obveznosti, se poslovi in zapusti poštno okence; to zanjo 

predstavlja konec procesa. Poštni uslužbenec takoj po sprejemu telegram odpravi naslovni 

pošti, ki je navedena v Pripomočku za usmerjanje telegramov, bodisi preko računalnika, 
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telefaksne naprave ali pa kar po telefonu, v izjemnih primerih pa tudi v službenem 

priporočenem pismu. Ko je telegram odpravljen, se proces konča tudi za sprejemno pošto. 

Čeprav se je proces za stranko in sprejemno pošto že končal, pa to še zdaleč ne pomeni konec 

celotnega procesa. Proces se nadaljuje preko dostavne pošte, kamor prispejo odpravljeni 

telegrami in se pripravijo za njihovo vročitev. Poštni uslužbenec mora najprej preveriti 

čitljivost prispelih strani, če je telegram prispel po telefaksni napravi in ugotoviti njihovo 

število. Za nečitljive strani takoj po telefonu zahteva ponovitev. S klikom izbere enega izmed 

čakajočih telegramov v čakalnici in prične z njegovim prevzemom s pomočjo UPO programa. 

S pomočjo šifre poišče ustrezen telegram, natisne vložni list z vsebino ter kuverto z 

naslovnikovimi podatki. Pripravi še  izpis potrdila o vročitvi telegrama ter morebitna darila. 

Če za istega naslovnika prispe več telegramov, se za vsak prevzeti telegram iz računalnika 

samodejno izpišejo potrdila o vročitvi telegrama (obr. Tg-3). V tem primeru poštni delavec 

vsa potrdila o vročitvi telegramov spne in sveženj telegramov označi s skupnim številom vseh 

telegramov. Vsak prevzeti telegram na koncu ročno vpiše še v pregled prispelih telegramov 

(obr. Tg-2), ki se praviloma vodi mesečno. Telegrami so tako pripravljeni za dostavo. Za 

njihovo vročitev naslovniku poskrbi pismonoša, ki s svojim podpisom potrdi prevzem 

telegramov za dostavo v pregledu prispelih telegramov. Pismonoša telegrame vroča na način, 

ki je predpisan za pisemske pošiljke, pri čemer naslovnik potrdi prevzem telegrama na 

potrdilu o vročitvi telegrama s podpisom in zapisom datuma, ure in minute. Pismonoša potrdi 

pravilnost vpisanih podatkov s podpisom. Telegrami LX z voščilnico oz. sožalnico brez daril 

se lahko naslovniku,  ki je odsoten, vročijo tako, da se vložijo v njegov hišni ali izpostavljeni 

predalčnik. Na hrbtni strani potrdila o vročitvi telegrama pismonoša napiše zaznamek 

»VLOŽENO V HP« ali »VLOŽENO V IP«, datum, uro in minuto ter se podpiše. Če 

telegrama ni mogoče vročiti, pismonoša naslovniku pusti obvestilo o prispeli pošiljki in na 

njem označi, v katerem roku in na kateri pošti lahko naslovnik telegram prevzame. Neuspelo 

dostavo pismonoša označi na hrbtni strani potrdila o vročitvi telegrama z zapisom razloga 

nevročljivosti, z zapisom datuma, ure in minute ter s podpisom.  

Pismonša po vrnitvi z dostave prinese in preda obračunskemu delavcu vsa potrdila o vročitvi 

telegramov kot tudi nevročene telegrame, ki jih je potrebno obračunati in zaključiti, če je to 

mogoče. Zato mora obračunski delavec preveriti, ali so potrdila o vročitvi telegramov 

pravilno izpolnjena, v pregled prispelih telegramov vpisati vse telegrame, ki jih ni bilo 

mogoče vročiti naslovnikom zaradi preselitve, smrti, zavrnitve, nepopolnega naslova ipd. in to 

tudi ustrezno zabeležiti v stolpcu »opomba« (npr. preselil, umrl, zavrnil prevzem, neznan 

ipd.). Nevročene telegrame in potrdila o vročitvi telegramov hrani na ustreznem mestu za 

njihovo izročitev. Sam postopek zaključevanja oz. obračun telegramov pa poteka takole. V 

programu UPO obračunski delavec izbere možnost zaključevanja telegramov in prične s 

postopkom. Iz potrdil o vročenih telegramih razbere številko telegrama (npr. 00585/5964123) 

in s pomočjo le te poišče iskani telegram v bazi podatkov o telegramih. Ko vnese številko 

telegrama, ga program vpraša, ali si zares želi zaključiti ta telegram. S klikom na potrdi se 
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odpre novo okence. Naloga obračunskega delavca je, da s potrdila prepiše datum, uro in 

minuto vročitve, izbere dostavno pismonošo in aktivnost zaključi s pritiskom na gumb potrdi. 

S tem je postopek zaključevanja telegramov končan, prav tako pa se tukaj konča tudi proces 

poslovanja s telegrami. Ob zaključku delovnega dne se vsi dokumenti povežejo v sveženj, na 

katerem se označi datum in se shranijo v arhiv ločen za telegrame.  

Kot smo že omenili, pri procesu sodelujejo tudi dobavitelji in služba za trgovsko blago, 

katerih aktivnosti se izvajajo posredno. To pomeni, da za njih ni točno predpisanih postopkov 

in navodil, vendar se aktivnosti obeh izvajajo sprotno po naročilu, ko se po tem pojavi 

potreba. Dobavitelji službi za trgovsko blago pripravljajo nove ponudbe blaga in ga tudi 

pošiljajo posameznim poštam. Pošte namreč same naročajo blago pri dobaviteljih, zaradi 

česar vse blago ni razpoložljivo na vseh poštah. Služba za trgovsko blago najprej izbere 

dobavitelje, katerih ponudba ji najbolj ustreza in z njimi sklene pogodbo. S tem poskrbi, da je 

njihova ponudba vedno aktualna, da se v njej nahaja širok nabor blaga znotraj ponudbe LX 

voščilnic, sožalnic in daril. O novi ponudbi preko okrožnic in obvestil obvešča vse poslovne 

enote oziroma posamezne pošte. 

4.2.3 Opis problema in zamišljeno ciljno stanje  

Čeprav je posluževanje tega načina komuniciranja v zadnjih desetih letih drastično upadlo in 

se je zaradi tega zmanjšal tudi obseg dela, ki je vezan na poslovanje s telegrami, se na Pošti 

Slovenije še vedno soočajo z napornim delom. Razlog, da se poštni uslužbenci še vedno dalj 

časa zadržujejo v telegrafu, kljub veliki izgubi povpraševanja, povezujemo z zamudnim 

delom, ki se pojavlja v nekaterih fazah procesa, ki bi se sicer lahko organiziral drugače. Na 

podlagi proučevanega procesa na področju poslovanja s telegrami, smo prišli do ugotovitev, 

da se v njem izvajajo nepotrebne aktivnosti, ki se odvijajo bistveno predlogo, kot pa bi se 

morale in s tem podaljšujejo sam proces poslovanja. Potrebno je razmišljati v smeri 

zmanjšanja teh aktivnosti, saj se te navadno pojavljajo v postopkih, ki sicer niti ne zahtevajo 

pretiranega znanja, so torej enostavnješi. S tem bi dosegli krajše izvajalne čase, zaposleni v 

organizaciji pa bi se posvečali organizacijsko bolj pomembnim procesom in aktivnostim ter 

jih tako kakovostnejše opravljali. Torej bi s tem povečali uspešnost in učinkovitost 

zaposlenih, odpravili pa preobremenjenost poštnih uslužbencev v smislu ukinitve postopkov 

in aktivnosti, ki niti nimajo bistvenega pomena zanje pri poslovanju. Za dosego teh ciljev bi v 

postopek poslovanja uvedli uporabo IKT oz. informacijske rešitve in izboljšave, ki bi večji del 

nalog opravile namesto poštnih uslužbencev.  

Preverimo naše ugotovitve s kratkim izračunom. Ozrimo se na prvo fazo procesa, torej na 

sprejem telegrama. Mesečno v poslovalnici pošte Celje sprejmejo okoli petdeset telegramov, 

čas, ki je potreben za sprejem enega telegrama pa se giblje okrog desetih minut, kar na 

mesečni ravni pomeni 8,3 ure porabljenega časa.  
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Torej: Št. telegramov * čas dela (min) = poraba časa (min)/60 (s) à poraba časa (h) 

50 * 10 = 500 min/60 s à 8,3 h 

Naredimo enak izračun še pri zaključku–obračunu telegrama. Mesečno v poslovalnico pošte 

Celje prispe od 1000–1200 telegramov. Vzamimo za primer zadnje število. Čas, ki je 

potreben za zaključek enega telegrama znaša okoli dve minuti, kar na mesečni ravni pomeni 

štirideset ur porabljenega časa.  

Torej: Št. telegramov * čas dela (min) = poraba časa (h) )/60 (s) à poraba časa (h) 

1200 * 2 = 2400 min/60 s à 40 h 

Preglednica 5: Mesečni izračun porabe časa 

Aktivnost Število telegramov Čas dela (min) Poraba časa (h)  

Sprejem 

telegrama 

 

50  10    8,3 

Zaključek 
telegrama  

 

1200  2 40 

 

 

 

Skupaj      48,3 

Vir: Metka Pantner, pogovor z upravnico poštne poslovalnice  Celje, 4. avgust 2015. 

Če seštejmo porabljeni čas obeh faz, dobimo na mesečni ravni 48,3 ure porabljenega časa. 

Kar pa je zelo veliko, še posebaj, ko je čas slabo izkoriščen. Zato smo se pri oblikovanju 

predlogov osredotočali predvsem na ti dve fazi procesa ter iskali rešitve, s katerimi bi ta čas 

racionalneje porabili.  

4.3 Predlogi preoblikovanja opazovanega procesa in njihova učinkovitost  

V nadaljevanju opisujemo predloge in videnja za izboljšavo poslovnega procesa, torej za 

njegovo prenovo. V veliki meri smo se osredotočali na olajšanje dela poštnih uslužbencev. Za 

prenovo celotnega poslovanja je podanih več predlogov, ki gredo v smeri elektronskega 

poslovanja: e-obrazec telegram, e-račun in e-potrdilo o opravljeni storitvi, direktna odprava 

telegrama preko aplikacije, e-potrdila o vročitvi telegrama in e-evidenca o prispelih 

telegramih za zaposlene. Ključnega pomena za uvedbo naštetih predlogov pa je vzpostavitev 

t. i. naprave »telegrafomat« z razvojem posebne aplikacije za poslovanje s telegrami in pa 

uvedba dlančnikov za pismonoše v dostavi. Izpostavitev teh dveh predlogov je zato še kako 

pomembna, saj mislimo, da bi z njima najlažje pristopili k zgoraj opisanemu problemu in 

začeli s postopkom prenovitve.  



 

3
2
 

4
.3

.1
 

G
ra

fi
čn

i 
p

ri
k

a
z 

p
re

d
lo

g
a

 p
re

n
o

vl
je

n
e
g

a
 p

ro
ce

sa
 –

 »
k

o
t 

n
a
j 

b
o

«
 

 

S
li

k
a

 9
: 

M
o

d
el

 p
ro

ce
sa

 »
k

o
t 

n
a
j 

b
o

«



 

33 

4.3.2 Potek prenovljenega procesa in aktivnosti z uvedbo novih informacijskih rešitev 

Naš prvi predlog je uvedba tako imenovanega »telegrafomata« z razvojem aplikacije oz. 

programa za poštno poslovanje na področju poslovanja s telegrami. Telegrafomat bi se 

samostojno uporabljal za oddajo telegrama, ne bi pa dejansko dal končnega proizvoda. 

Celostna aplikacija bi bila razvita tako, da bi stranko skozi ves proces postopka oddaje 

telegrama usmerjala, z njegovo pomočjo pa bi stranka oddajo telegrama opravila kar sama. 

Ker bi bila v sklopu te naprave vzpostavljena tudi blagajna, bi na koncu sledilo tudi 

samostojno plačilo. Torej s prihodom stranke v poštno poslovalnico in s pristopom stranke do 

telegrafomata se začne proces. Stranka najprej v zavihku »ponudba« pregleda obstoječo 

ponudbo in v primeru svoje odločitve prične s postopkom, da pritisne na gumb »oddaj 

telegram«. Nato si izbere željene elemente (LX voščilnico ali sožalnico, darilo), ko je 

odločitev dokončna pa pritisne na gumb »konec izbire«. Sistem samodejno odpre novo 

okence, kjer mora izpolniti elektronski obrazec telegram, ki je naš drugi predlog. S priloženim 

elektronskim pisalom ali pa kar preko tipkovnice vpiše naslov naslovnika, vsebino telegrama, 

naslov pošiljatelja in se podpiše ter postopek oddaje telegrama konča s pritiskom na gumb 

»zaključi oddajo«. Ko je oddaja zaključena, pritisne še na gumb »plačilo«, kjer izbira med 

tremi možnostmi plačila: gotovina, kartica ali moneta. Izbere način plačila, s katerim želi 

poravnati opravljeno storitev. Po plačilu s pritiskom na gumb »račun in potrdilo o opravljeni 

storitvi« v sistemu izbere:  

a) »e-račun in e-potrdilo po e–pošti« ali 

b) »navadni tiskani račun in potrdilo«. 

Če stranka izbere možnost a), ji sistem odpre novo okence, kjer vpiše svoj elektronski naslov 

in ga potrdi z gumbom »potrdi«. Če pa izbere drugo možnost, torej b), pa ji naprava natisne 

račun in potrdilo o opravljeni storitvi. S tem je postopek oddaje telegrama na telegrafomatu 

zaključen, prav tako pa tudi proces za stranko in sprejemno pošto. Na tej točki se torej 

zaključi tudi proces poslovanja za sprejemno pošto, saj tretji predlog ukine odpravo 

telegramov naslovni pošti preko računalnika, telefaksne naprave ali telefona, uvede pa se 

direktna odprava telegramov preko aplikacije na telegrafomatu, ki bi samodejno takoj po 

zaključeni storitvi odpravila sprejet telegram dostavni pošti. 

Ko je proces za stranko in sprejemno pošto že končan, se ta za dostavno pošto šele začne. 

Poštni uslužbenec prevzame čakajoče telegrame in jih pripravi za njihovo vročitev. Prevzem 

poteka bolj ali manj enako z dvema izboljšavama.  Četrti predlog je ta, da se ukinejo tiskana 

potrdila o vročitvi telegrama in se uvedejo potrdila o vročitvi v elektronski obliki. To pomeni, 

da poštni uslužbenec ne bi več tiskal omenjena potrdila, vendar bi se le ta s pritiskom na 

gumb »prevzem« samodejno shranjevala v naprej pripravljeno bazo podatkov. Da bi to bilo 

izvedljivo, pa je potrebno razviti posebno aplikacijo, ki bi to omogočala. Ta bi imela celoten 

pregled nad prevzetimi telegrami, prav tako pa bi se s tem vodila tudi  elektronska evidenca o 

prispelih telegramih za zaposlene. S tem poštnemu uslužbencu ne bi bilo več treba ročno 



 

34 

vpisovati vsak prispeli telegram posebaj. Telegrami bi se v bazo podatkov shranjevali po 

vrstnem redu, kot so bili prevzeti. Ustrezno oštevilčeni telegrami na sprednji strani bi 

pismonoši občutno olajšali delo pri vročitvi. Torej poštni uslužbenec s klikom na enega izmed 

čakajočih telegramov odpre sistem in s klikom na gumb »prevzem« prične s prevzemom. 

Njegova naloga je samo ta, da pripravi ustrezno LX voščilnico ali sožalnico ter morebitno 

darilo. Ko sta vložni list in ovojnica pripravljena – natiskana, se postopek zanj zaključi. 

Program bi bil naravnan tako, da bi samodejno razvrščal telegrame za zdravstvene ustanove in 

»ulične« telegrame. V zavihku evidenca prispelih telegramov ima poštni uslužbenec možnost  

do ogleda vseh prevzetih  telegramov s pripadajočim datumom, z uro in minuto prevzema. S 

klikom na enega izmed telegramov mu sistem odpre okence s potrdilom o vročitvi telegrama. 

Telegrami so tako pripravljeni za dostavo. Pismonoša je odgovoren za njihovo vročitev 

naslovniku. Zadnji izmed predlogov pa je uvedba dlančnikov za pismonoše v dostavi. Ker so 

se po naši prenovi uvedli sodobnejši načini postopkov pri delu za poštne uslužbence, je 

korenito spremembo potrebno uvesti tudi za pismonoše v dostavi. Pismonoša bi s pomočjo 

dlančnika in na njem razvite aplikacije imel neposredno povezavo s sistemom iz računalnika 

in vpogled v evidenco prispelih telegramov. Pismonoša bi s svojim podpisom na dlančniku v 

zavihku »evidenca prispelih telegramov« prevzel zanj čakajoče telegrame. Sledi dostava 

naslovniku. Pismonoša postopek dostave opravi tako, da  v sistemu s pritiskom najprej izbere: 

a) »telegrami za zdravstvene ustanove« ali 

b) »ulični telegrami«. 

S klikom na telegram določenega naslovnika odpre potrdilo o vročitvi telegrama. Naslovnik 

se samo podpiše; datum, ura in minuta prevzema–vročitve pa se v sistem vpišejo samodejno. 

Sledi še podpis pismonoše in konec postopka. V primeru, ko je na enega naslovnika 

naslovljenih več telegramov se v evidenci za tisti dan dejansko ustvari eno potrdilo, na 

katerem so navedene vse storitve, postopek se nadalje zaključi enako kot je navedeno zgoraj. 

Nevročeni telegrami bi v sistemu ostali vse dokler za njih ne bi bila možna vročitev. 

Pismonoša bi za njihovo nevročitev navedel razlog in to jasno označil s statusom – nevročeni, 

tako da bi obkljukal ustreznega:  

a) preselil, 

b) umrl, 

c) zavrnil prevzem, 

d) neznan ... ipd.  

Sledila naj bi še zadnja faza, v kateri pride do zaključka vseh telegramov. Ker to delo glede na 

njegovo enostavnost zavzame res zelo veliko časa in bi se lahko opravilo drugače, 

predlagamo, da bi se s podpisom pismonoše ob končni vročitvi telegrama naslovniku, 

telegram samodejno zaključil v programu in s tem bi se sam proces poslovanja s telegrami 

dejansko tudi zaključil. To pomeni, da bi se s tem ukinila še zadnja faza pri tem procesu 
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poslovanja. Ker ne bi bilo več tiskanih potrdil o vročitvi telegrama, predlagamo tudi uvedbo 

elektronskega arhiva, kamor  bi se le ta shranjevala za dve leti nazaj.  

4.3.3 Ocena vpliva predlaganih izboljšav na poslovanje  

Ocenjujemo, da bi s predlaganimi izboljšavami – z uvedbo informatizacije in informacijskih 

rešitev poenostavili sam postopek dela z odstranitvijo nepotrebnih aktivnosti, s katerimi se 

zaposleni soočajo pri svojem delu. S tem bi dosegli preprostejši, bolj prožnejši in bolj 

produktivnejši poslovni sistem. Zaposleni bi se s takšnim načinom dela usmerjali k 

organizacijsko pomembnim – ključnim procesom in aktivnostim, ki največ doprinesejo k 

ciljem organizacije ter navsezadnje delovali po svojih lastnih zmožnostih. Občutno bi se 

zmanjšal obseg dela, kar bi se kazalo v zmanjšanju števila nalog, delo pa bi se opravilo tam, 

kjer je najbolj smiselno. To bi imelo vpliv predvsem na učinkovitost in produktivnost 

delavcev, saj bi se tako njihova obremenjenost zmanjšala. Osredotočanje na manjše število 

nalog pa pomeni višjo kakovost opravljenega dela in višji prispevek k dodani vrednosti. Z 

vsemi naštetimi učinki bi se drastično skrajšal poslovni cikel, s tem pa tudi izvedbeni roki 

potrebni za izvedbo določenih nalog. Po naših izračunih bi na Pošti Slovenije samo z uvedbo 

telegrafomata in dlančnikov za pismonoše v dostavi prihranili kar 48,3 ure časa mesečno, kar 

se na letni ravni izkaže za 597,6 ur privarčevanega časa. Tu pa še sploh nismo upoštevali vseh 

ostalih izboljšav, ki smo jih navedli in gredo bolj v smeri okolju prijaznega elektronskega 

poslovanja – zmanjšana uporaba papirja (e-baza podatkov, e-računi, e-potrdila ... itd.) in 

navsezadnje bi jih to vodilo k ustvarjanju konkurenčne prednosti že na tako nasičenem trgu.  
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5 SKLEP  

V zaključni projektni nalogi smo na osnovi teoretičnih in metodoloških izhodišč iskali 

odgovore vezane na obravnavano tematiko. Ugotovili smo, da se danes dolgoročni obstanek 

podjetij kaže v njihovem razvijanju in spreminjanju oz. prilagajanju. Velika dinamika 

sprememb in njihova korenitost zahteva nenehno zasledovanje smernic sodobnega okolja, 

hkrati pa ponuja številne nove poslovne priložnosti. Razvoj vedno bolj zmogljivešje IKT 

prinaša številne prednosti pri poslovanju, ena izmed teh omogoča zamenjavo človeka – 

delavca na področjih, kjer se delo opravi hitreje in bolje. Vpeljava novih tehnologij v 

obstoječa poslovanja vodi k večji učinkovitosti in uspešnosti ter k doseganju konkurenčnih 

prednosti. K temu pa lahko na različne načine pripomore uspešna prenova poslovanja oz. 

optimizacija poslovnih procesov. Ta navadno zahteve temeljite premike in razmisleke o novih 

možnostih – vzpostavitev novih postopkov skozi analiziranje in spremljanje obstoječega 

stanja. Za uspešno prenovo je še posebaj pomembno, da je odraz dejanskega stanja resničen, 

saj se lahko le tako poišče in razvije prave informacijske rešitve. Ključnega pomena za dobro 

razumevanje poslovnega procesa pa je ustvarjanje celotne slike o poslovanju s t. i. modeli 

(»kot je« in »kot naj bo«), ki dajejo boljši vpogled ter omogočajo preizkušanje novih rešitev. 

V vsakem podjetju bi se morali zavedati nujnosti preoblikovanja nekaterih poslovnih 

procesov z namenom doseganja nižjih stroškov, krajših izvajalnih časov in boljše kakovosti. 

Če se ozremo na samo poslovanje s telegrami, ugotovimo, da ta za Pošto Slovenije že dalj 

časa več ne predstavlja enega izmed glavnih procesov. Razlog je v vse hitrejšem tehnološkem 

napredku, ki je danes skorajda popolnoma izpodrinil rabo telegramov. Tukaj se verjetno vsem 

postavlja vprašanje, zakaj se potem sploh odločiti za njegovo prenovo? Odgovor na to 

vprašanje je preprost. Spremembe na tem področju so vsekakor potrebne, saj se promet tu še 

vedno ustvarja in to vsakodnevno. Je že res, da je v zadnjih nekaj letih drastično upadel, 

vendar to še ne pomeni, da ga ni več. Delo se še vedno mora opravljati kljub upadu v količini 

dela. In če bi se ga lahko s sodobnejšimi načini nadomestilo, zakaj pa ne. Novosti, ki se nam 

ponujajo na trgu, delo dejansko opravijo same in še v veliki časovni prednosti.   

V empiričnem delu naloge smo na osnovi izbranega podjetja in poslovnega procesa – 

poslovanje s telegrami,  podrobneje proučevali  obstoječe stanje in iskali zavirajoče dejavnike 

v sistemu dela. Analiza procesa je potrdila naše domneve in pokazala, da je razmišljanje o 

prenovi in informatizaciji poslovanja na tem področju še kako pomembno. Z analiziranjem 

smo prišli do ugotovitev, da se v procesu izvajajo nepotrebne aktivnosti, ki podaljšujejo 

izvedbene čase, zato jih je potrebno izločiti. Pojavljajo se predvsem v postopkih dela, ki so 

enostavnejši in ne zahtevajo veliko znanja. Iskali smo informacijske rešitve usmerjene v 

pridobivanje izgubljenega časa. Pri tem smo se osredotočili na dve fazi procesa; sprejem 

telegrama in zaključek–obračun telegrama. Kot rešitev za prvo omenjeno fazo smo predlagali 

uvedbo telegrafomata, ki bi zamenjal delo poštnih uslužbencev. S tem dosežemo učinke, ki se 

kažejo v razbremenitvi uslužbencev, v zmanjšanemu obsegu dela in nalog, v posvečanju 
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ključnim procesom in seveda v dvigu učinkovitosti zaposlenih. Po naših izračunih z rešitvijo 

privarčujemo 8,3 ure časa mesečno. Kot rešitev za drugo fazo pa smo predlagali uvedbo 

dlančnikov za pismonoše v dostavi. S tem odpravimo nepotrebno izvajanje aktivnosti in 

ukinemo celotno fazo procesa. Izračuni so pokazali kar štirideset ur mesečno privarčevanega 

časa. Torej skupni prihranek časa znaša 48,3 ure, ob vpeljavi še drugih navedenih izboljšav 

(e-obrazec, e-račun, e-potrdilo, e-evidenca ...) bi lahko ta čas še izboljšali.  

Analiza je torej pokazala na smiselnost naših predlogov, idej. Ker vemo, da se na Pošti 

Slovenije zavedajo, kako pomembno je slediti spremembam, kar dokazujejo njihove strateške 

usmeritve, menimo, da je vredno poskusiti. Res smo navedli kar nekaj predlogov, kateri se ne 

morejo soočasno vpeljati v sistem dela, ampak to sploh ni pomembno. Pomembno je samo, da 

se uvajanje sprememb na tem področju sploh začne, postopoma, druga za drugo.  
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PRILOGE 

Priloga 1  Obr. Tg-1  Telegram 

Priloga 2  Obr. Tg-2  Pregled prispelih telegramov 

Priloga 3                     Obr. Tg-3  Potrdilo o vročitvi telegrama
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