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POVZETEK

Diplomska naloga je napisana na podlagi SWOT analize podjetja Komunala Slovenska 

Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.. V prvem delu naloge se opredeli 

strateško načrtovanje in analiziranje, ter kakšen vpliv ima okolje in  posamezni modeli na 

strateško načrtovanje. V nadaljevanju je kratek opis obravnavanega podjetja. Sledi analiza 

zunanjega okolja, kako politično-pravno, gospodarsko in kulturno-demografsko okolje vpliva 

na poslovanje podjetja. Temu sledi analiza same panoge, s katero prikazujemo dobavitelje, 

konkurenco in odjemalce. V empiričnem delu so s pomočjo grafov in tabel predstavljeni 

rezultati ankete uporabnikov komunalnih storitev. Na koncu so predstavljene še prednosti, 

slabosti, nevarnosti in priložnosti Komunale Slov. Bistrica. V sklepu ugotavljamo, da je za 

uspešnost podjetja načrtovanje pomemben proces, saj brez tega podjetje nima cilja, ki ga želi 

doseči v prihodnosti.

Ključne besede: strateško načrtovanje, SWOT analiza, analiza panoge, okolje podjetja, oskrba 

s pitno vodo.

SUMMARY

Diploma thesis is written on the basis of SWOT analysis of the company Komunala 

Slovenska Bistrica, the company for the communal and other services Ltd. In the first part of 

the thesis the strategic plans and analyses are defined and how the environment and the 

individual models influence on strategic planning. Further a short description of the analysed 

company is presented, followed by the analysis of the external environment and how the 

political-legal, economic and cultural-demographic environment influences on the business of

the company. This is followed by the analysis of the industry itself with which we present 

suppliers, competition and customers. In the empirical part the results of questionnaire filled 

by the customers of communal services are presented through the help of graphs and tables. 

Finally, the strengths, weaknesses, opportunities and threats of Komunala Slovenska Bistrica 

are presented, In the conclusion we find out that for the success of the company planning the 

process is important because without it the company has no objective goal which it wants to 

achieve in the future.

Key words: strategic planning, SWOT analysis, industry analysis, environment of the 

company, drinking water supply.

UDK: 005.52:005.33(043.2)
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1   UVOD

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč

Da bi podjetje uspešno poslovalo že na začetku  ustanovitve, je potrebno imeti dobro začrtane 

cilje, vizijo in poslanstvo. Kako uspešen je management pri obvladovanju organizacije, 

odloča zadovoljstvo zunanjih in notranjih udeležencev, ki ga čutijo do organizacije. Podjetnik 

se mora dobro zavedati, zakaj je ustanovil prav to podjetje ter kakšna je dejavnost, s katero se 

ukvarja. To dejavnost mora čim bolj približati uporabnikom z namenom, da bosta prav ta 

storitev ali proizvod tista, ki jo uporabniki potrebujejo. Z doseganjem  sprotnih ciljev si 

podjetnik pomaga, da na koncu doseže tisti glavni cilj, zaradi katerega se je ta organizacija 

ustanovila.

Na podlagi ocene našega poslovanja se odločamo, katere odločitve bomo sprejeli v 

prihodnosti, da bi naše poslovanje izboljšali. Da bi dosegli cilje, ki smo si jih zadali, si lahko 

pri sprejemanju odločitev pomagamo z več različnimi modeli (Biloslavo 2006, 72-99)

SPIN ali SWOT analiza je klasična metoda, ki organizaciji omogoča analizo njenih notranjih 

prednosti in slabosti, hkrati pa tudi nevarnosti in priložnosti, ki se ponujajo v okolju. Notranje 

prednosti zagotavljajo organizaciji prednost, ki jo ima pred konkurenco, medtem ko so 

slabosti tiste, ki organizaciji onemogočajo izvajanje različnih strategij.

Scenariji so predvsem usmerjeni v iskanje tistih sprememb, ki se zgodijo nenadoma. 

Pomagajo nam raziskovati poslovno okolje, ki ga udeleženci spreminjajo s svojim delovanjem

ter kakšne motnje lahko pri tem nastanejo.

Pri portfelijski analizi opazujemo organizacijo kot nekakšen skupek različnih programov, 

proizvodov ali programskih enot. Vsa pozornost je usmerjena k poskusu optimalne 

kombinacije, kako razporediti omejena sredstva organizacije, da se dosežejo oziroma 

uresničijo smotri organizacije.

Veriga vrednosti prikazuje organizacijo, kjer mora le-ta izvajati medsebojno povezane 

dejavnosti, da se lahko začetni vložki spremenijo v poslovne učinke, ki so primerni za 

prodajo. Osredotočena je na vsako posamezno dejavnost v organizaciji, ki ustvarja dodano 

vrednost ter kaj določa stroške izvajanja teh dejavnosti.

V diplomski nalogi bom predstavila le del strateškega načrtovanja, in sicer eno najbolj 

popularnih analiz, to je SWOT analiza. S pomočjo analize bom prikazala, kako se 

organizacija sooča z notranjimi in zunanjimi dejavniki ter kako le-ti vplivajo na njeno 

poslovanje.
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1.2 Namen in cilji diplomskega dela

K boljši uspešnosti organizacije nam lahko pomaga več različnih modelov, s katerimi lahko 

omogočimo boljše poslovanje. Ti modeli nam pomagajo izkoristiti naše prednosti pred 

konkurenco ter pri odpravljanju in zmanjševanju naših slabosti in pomanjkljivosti. SWOT 

analiza je eden izmed teh modelov. Z njeno pomočjo lahko na preprost način ugotovimo 

priložnosti, ki se nam ponujajo  in se pravočasno odzovemo na nevarnosti iz okolja ter naše 

šibke in močne točke.

Namen diplomske naloge je prikazati uspešno poslovanje  podjetja, preučiti zunanje in 

notranje okolje, ter kako se organizacija spoprijema s težavami, ki ji pretijo na trgu.

Cilj diplomske naloge je preučiti občinsko podjetje Komunala Slovenska Bistrica, ki opravlja 

več različnih storitev za svojo občino. Z opravljeno analizo bom prikazala prednosti, slabosti

ter priložnosti in nevarnosti podjetja iz širšega in ožjega okolja. Izpostavila bom tudi 

področja, pri katerih bi lahko uvedli kakšne spremembe, ki bi pozitivno vplivale tako na korist 

podjetja, kot tudi na uporabnike teh storitev.

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela

Pri pisanju diplomske naloge bom naprej poiskala že obstoječe vire (sekundarni viri). To je 

najrazličnejša literatura, ki mi bo kasneje pomagala preučiti namen SWOT analize ter 

pomagala pri njeni podrobnejši  izvedbi.  Poleg sekundarnih virov si bom pri analizi pomagala 

tudi s podatki, katere bom pridobila v samem podjetju. 

Izvedla bom tudi anketo, pri kateri bom s pomočjo anketnega vprašalnika ugotavljala, kako 

dobro uporabniki poznajo organizacijo, katere storitve najbolj uporabljajo ter kako so z njimi 

zadovoljni.  V vzorec bo zajetih približno 60 oseb, ki uporabljajo storitve izbranega podjetja. 

Pri vprašalniku se bom osredotočila predvsem na zadovoljstvo uporabnikov teh storitev. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu

Predpostavljam, da pri zbiranju podatkov, to je z izvedbo ankete, ne bom imela večjih težav, 

saj sem od vodstva podjetja pridobila dovoljenje za izvedbo ankete in notranje vire, ki mi 

bodo pomagali pri nastajanju naloge.
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2 STRATEŠKO NAČRTOVANJE IN ANALIZIRANJE

Organizacijo je potrebno oblikovati tako, da bo uspešno in učinkovito dosegala cilje, katere si 

je postavila. Uspešna je kadar dosega cilje s pomembnimi udeleženci enako, ali bolje kot 

njene tekmice (Tavčar 2005, 133). Kadar podjetnik ustanovi podjetje, ima že na začetku 

začrtane cilje, ki so razlog za ustanovitev. Da bi se ti cilji v prihodnosti dosegli, se uporabljajo 

različne strategije. S temi strategijami si v podjetju pomagajo k uresničitvi sprotnih ciljev in 

posledično k uresničitvi tistega glavnega smotra, zaradi katerega organizacija deluje oziroma 

je bila ustanovljena. Lastniki v podjetja vložijo materialna in finančna sredstva, svoje znanje, 

saj pričakujejo, da bodo v prihodnosti imeli koristi od teh vložkov. Ko podjetje prepozna 

različne priložnosti, ki se mu odpirajo, razvije vizijo. Ob soočenju z različnimi možnimi, 

prihodnimi potmi, nujno nastopi vrzel med trenutnim stanjem in želeno prihodnostjo. Ta vrzel 

sproži, da začnejo zaposleni strmeti k tej viziji (Musek Lešnik 2008, 199).

Načrtovanje je ena izmed glavnih managerskih funkcij. Uspeh našega načrtovanja se vidi v 

strateškem, taktičnem in operativnem planu, kjer se strateško in taktično planiranje 

osredotočata na celotno podjetje. Da bi strateški plan bil narejen kar se da učinkovito, je 

potrebno poznati njegov položaj v okolju in njegovo stanje navznoter z vidika moči in 

sposobnosti za doseganje kakovosti poslovanja ter za njegov kakovosten razvoj (Kralj 2003, 

401). Strateško načrtovanje je načrtovanje za obdobje treh, petih in celo desetih let. 

Usmerjeno je v glavne cilje in nadaljnji razvoj podjetja. 

Strateško načrtovanje je (Bernik 2000, 45):

• temelj za sprejemanje odločitev o rasti podjetja,

• vodilo za sprejemanje kratkoročnih, taktičnih poslovnih odločitev,

• osnova za učinkovito odzivanje podjetja na spremembe v okolju,

• vodilo za reorganizacijo podjetja ali preobrat v poslovanju.

Biloslavo (2006, 49) strateško načrtovanje usmerja na celotno kompleksno poslovno in tržno 

okolje, v katerem deluje podjetje ter temelji na načrtovalnih ciklih, primernih načrtovalnemu 

obdobju.

Tavčar (1999, 46-47) opisuje strateško načrtovanje kot težavno početje z veliko pastmi, ki ga 

poleg managementa osvoji kar največ sodelavcev. Prav tako opredeljuje smeri razvoja in 

porabo zmožnosti (ne prezgodaj in ne prepozno).

Taktično načrtovanje je letno načrtovanje za obdobje enega poslovnega ali koledarskega leta. 

Kar je pri taktičnem načrtovanju pomembno, je to, da upošteva vse spremembe v zunanjem in 

notranjem okolju podjetja. Prav tako upošteva rezultate iz preteklega leta. V letnem planu 

predvidevamo vse aktivnosti, upoštevamo vplive zunanjega okolja ter vire, ki so na razpolago 

podjetju. S tem si zagotovimo maksimalno poslovno uspešnost podjetja na kratek rok in 
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posledično tudi uresničitev strateških ciljev. Obdobje, ki je omejeno na krajša časovna 

obdobja (kvartalno, mesečno, tedensko), pa imenujemo operativno načrtovanje. Njegova 

glavna naloga je, da zagotavlja podjetju čim boljšo uspešnost na kratki rok. Za načrtovanje so 

odgovorni vodilni (direktorji, managerji) posameznih funkcij v podjetju. V operativnem 

načrtovanju se opredelijo naloge za posamezne funkcije podjetja in se poskrbi, da se dane 

zmogljivosti v podjetju čim bolj izkoristijo.

Kako bo podjetje planiralo prihodnost, je odvisno od trenutnega stanja ter njegovega 

delovanja v preteklosti. Torej, če si hočemo ustvariti nekakšno realno sliko delovanja podjetja 

čez nekaj let z razpoložljivimi sredstvi, je potrebno analizirati trenutno stanje, pri tem pa 

moramo paziti, da nas planiranje ne odnese med oblake, še posebej pri rasti prodaje. Ne 

smemo pozabiti na možne ovire, katere nam lahko preprečijo uresničitev plana, saj če 

mislimo, da teh ovir ne moremo odpraviti, potem je boljše, da plan prilagodimo. Kako 

zanesljivo je naše načrtovanje, je odvisno tudi od dolžine planskega obdobja, saj daljše, kot je 

obdobje, več je ovir, še posebej je težje zasnovati plan podjetjem, ki so novi na trgu, saj 

nimajo nobene zgodovine, s katero bi si lahko pomagali. Uspeh podjetja je funkcija 

atraktivnosti industrijske panoge in relativne pozicije podjetja v njej, pri katerem je osnovno 

gonilo poslovanja industrijska struktura. Strukturo predstavljajo pet konkurenčnih sil: 

konkurenca, pogajalska moč kupcev in dobaviteljev, substituti in novi konkurenti (Dolinšek in 

Rozman 2006, 25).

Glavni cilj analiziranja je poiskati vsa razpoložljiva sredstva, s pomočjo katerih bi vzpostavili 

strategije, ki bi nam omogočale uresničitev plana oz. da dosežemo cilje, ki smo si jih zastavili.

Pri tem se pojavi vprašanje kateri model izbrati, saj so le-ti narejeni na splošno, se pravi za 

vse vrste podjetij. Model, ki ga podjetnik izbere, je potrebno preoblikovati tako, da bo ustrezal 

podjetju, ki ga analizira, izbira modela pa je odvisna od tega, kaj hočemo doseči z analizo.

Kasneje bom te modele tudi predstavila, najprej pa si poglejmo, kakšen vpliv ima okolje na 

podjetje.

2.2 Okolje podjetja

Kot lahko vidimo na sliki (Slika 1: Okolje podjetja), je okolje razdeljeno na manjša 

podokolja. Na podlagi njegovih značilnosti, ga lahko razdelimo na pet manjših delov (Pučko

1999, 8):

• naravno okolje,

• gospodarsko okolje,

• tehnično-tehnološko okolje,

• politično-pravno okolje,

• kulturno okolje.
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Slika 1: Okolje podjetja

Vir: Pučko 1999, 9.

Podjetje ima veliko povezav s svojim okoljem. Tako kot vpliva okolje na podjetje, vpliva tudi 

podjetje na okolje, v katerem deluje. (Pučko 1999, 9). Vplive deli v dve večji skupini.

V prvo skupino spadajo predvsem vplivi okolja na podjetje, pri katerih ne prihaja do vplivov 

v nasprotni smeri. To pomeni, da podjetje nima nikakršnega vpliva na okolje. Pri svojem 

poslovanju in poslovnem odločanju mora te vplive upoštevati. V drugi skupini pa najdemo 

predvsem vplive podjetja v okolje, malo manj pa vplive iz okolja v podjetje. Ti vplivi 

(imenujemo jih lahko tudi notranje spremenljivke) niso dani za podjetje, vendar lahko nanj 

tudi vplivajo.

Na trgu podjetje pri poslovanju omejujejo posredno ali neposredno, predvsem politični in 

pravni sistem družbe. Tukaj se podjetje srečuje z dobavitelji, konkurenti, državo, odjemalci 

itd. Povezave med trgi in podjetjem prikazuje Slika 2: Povezave podjetja z okoljem. Podjetje 

občuti vse vplive okolja, v katerem posluje, prav tako pa tudi s svojo dejavnostjo, ki jo 

opravlja, vpliva deloma na to okolje.
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Slika 2: Povezave podjetja z okoljem

Vir: Pučko 1999, 11.

Obstaja veliko vplivov okolja, ki vplivajo na podjetje preko nabavnega trga. Občutijo se vsi 

tisti, ki povzročijo drugačno nabavo, kot jo je vajeno podjetje. Eden izmed takšnih vplivov so 

spremembe v tehnično-tehnološkem okolju, povečajo ali znižajo se cene materiala, spremeni 

število povpraševalcev ipd. Lahko se pojavijo tudi spremembe v političnem in gospodarskem 

sistemu. Tako kot na nabavnem trgu so občutni vplivi okolja tudi na prodajnem trgu, in sicer 

pri povpraševanju. Vse spremembe, ki nastanejo v panogi, so posledica treh skupin (Slika 3: 

Dejavniki privlačnosti trga):

• konkurenti z istovrstnimi proizvodi ter konkurenti z drugačnimi proizvodi (substituti),

• dobavitelji,

• odjemalci.
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Slika 3: Dejavniki privlačnosti trga

Vir: Biloslavo 2006, 74.

2.3 Modeli

Modeli so nekakšni instrumenti, ki pripomorejo k izboljšanju strateške analize.

Na voljo imamo veliko različnih modelov, vendar je le malo takšnih, ki so v praksi uspešno 

preizkušeni.

Tavčar (1999, 83) v svoji knjigi navaja 5 lastnosti, kakšni naj bodo modeli:

• Model naj bo uporaben po delih, saj načrtovanje v podjetjih poteka v različnih okoljih, 

tako da enoten model ne bi imel smisla. Prav tako je lažje vnašati spremembe v model, če 

je le-ta modularen.

• Model naj bo čim bolj odprt in prilagodljiv, naj ne ponuja določenega števila rešitev. 

Načrtovalec naj pregleda možne alternative, nato pa se odloči za tisto, ki je najustreznejša.

• Pomembna je praktičnost modela, v katerem naj bodo samo osnutki obrazcev, ki jih lahko 

uporabljamo pri načrtovanju.

• Model naj bo izdelan tako, da omogoča hitro in dokaj podrobno načrtovanje

• V poštev pridejo samo modeli, ki so zasnovani po meri managementa in organizacije. V 

modelu naj ostane samo tisto, kar je smiselno posredovati strokovnjakom in širšemu krogu 

managerjev.

V nadaljevanju bom predstavila 4 modele, ki se najpogosteje uporabljajo.

2.3.1 Scenariji

S scenariji ugotavljamo, kakšne spremembe, ki jih ne pričakujemo, lahko nastanejo pri 

spreminjanju poslovnega okolja. Potrebni so za iskanje in zmanjševanje neobvladljivih 
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nenadnih sprememb, predvsem za prepoznavanje šibkih signalov v poslovnem okolju. Ker se 

stanje v tem okolju spreminja zaradi medsebojnega vpliva udeležencev, ki ga imajo drug na 

drugega, je to okolje zelo dinamično.

Ker so nekateri dogodki vidni in napovedljivi, jih lažje obravnavamo z različnimi statističnimi 

orodji, medtem ko se bolj premikamo v prihodnost, težje je te dogodke obvladovati ter bolj 

negotova je prihodnost.

S scenariji si pomagamo odgovoriti na naslednja vprašanja (Biloslavo 2006, 79):

• Kateri dogodki se bodo v prihodnosti zgodili?

• Kje in kdaj se bo dogodek zgodil?

• Kdo bo dogodek povzročil?

• Kaj bo omogočilo, da se bo dogodek zgodil?

• Zakaj se bo dogodek sploh zgodil?

Slika 4: Scenariji in alternativno načrtovanje in snovanje

Vir: Tavčar 2008, 457.

2.3.2 Veriga vrednosti

Veriga vrednosti je pripomoček za analizo konkurenčne prednosti podjetja. Osredotoča se na 

to, kako dejavnosti v podjetju ustvarjajo dodano vrednost ter kaj določa stroške izvajanja teh 
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dejavnosti. Slika 5: Veriga vrednosti kaže, da Porter dejavnosti podjetja deli na temeljne in 

podporne. V temeljne uvršča vhodno logistiko, proizvodnjo, izhodno logistiko, trženje in 

poprodajne storitve. Vse, kar lahko neposredno ustvarja vrednost za kupca, so torej temeljne 

dejavnosti. Vse ostalo (nabava, infrastruktura organizacije, management sodelavcev, 

raziskave in razvoj) so podporne dejavnosti, ki zagotavljajo, da se temeljne dejavnosti 

učinkovito izvajajo. Razliko med stroški izvajanja dejavnosti in vrednostjo, ki jo je odjemalec 

pripravljen plačati, imenujemo dobiček. Da bi ugotovili, kje ustvarjamo dobiček in kje 

izgubo, je potrebno, da verigo vrednosti prikažemo za vsak proizvod, odjemalca ali program 

posebej.

Slika 5: Veriga vrednosti

Vir: Tavčar 2008, 179.

2.3.3 Portfeljska analiza

Na podlagi smotrov organizacije management razporeja omejena sredstva, za katera 

posamezni programi tekmujejo med seboj. Pomembno je, da organizacija konstantno 

spremlja, kje se ''nahajajo'' programi, proizvodi, saj je okolje, v katerem posluje, nestabilno. 

Na podlagi sprememb v okolju oceni poslovno tveganje ter izkoriščenost poslovnih 

zmožnosti. To analizo imenujemo portfeljska analiza.

Pomembno je, da organizacija pravilno opredeli proizvod ali več proizvodov za ciljno skupino 

udeležencev. Kot lahko vidimo v Preglednica 1: Prednosti in slabosti portfeljske analize, ima 

portfeljska analiza kar nekaj prednosti in slabosti. Najbolj znana portfeljska modela sta model 

''delež trga : rast'' in ''konkurenčnost : privlačnost trga'' (Biloslavo 2006, 83).
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Preglednica 1: Prednosti in slabosti portfeljske analize

      Prednosti       Slabosti

• Spodbuja management k

evalvaciji vsakega programa 

posebej,

k snovanju ciljev zanje ter 

razdelitvi

potrebnih sredstev.

• Spodbuja management k 

uporabi zunanjih 

kvantitativnih podatkov poleg 

lastne presoje.

• Spodbuja razmišljanje o 

razpoložljivih denarnih 

tokovih za širjenje in rast 

organizacije.

• Grafična predstavitev olajša 

interpretacijo rezultatov in 

posredovanje teh.

• Opredeljevanje mej trga ni preprosto.

• Uporaba standardnih strategij je lahko neprimerna 

in vodi k izpustitvi priložnosti.

• Ustvarja iluzijo objektivne doslednosti, medtem ko 

je v resnici cel postopek zasnovan predvsem na 

subjektivni presoji.

• Uporaba terminov, kot so molzne krave itd., lahko 

vodi k samoizpolnjujoči prerokbi.

• Opredeljevanje dejavnikov tržne privlačnosti in faz 

življenjskega cikla ni vedno mogoče.

• Naivno sledenje usmeritvam portfeljske analize 

lahko vodi k poslabšanju strateškega položaja org.

• Zanemarjanje notranje povezanosti med programi 

(npr. skupni stroški).

Vir: Biloslavo 2006, 83.

2.3.4 SWOT analiza

Da bi podjetje boljše poslovalo mora vedeti kje se nahaja v primerjavi s konkurenco. V ta 

namen uporablja swot analizo, s katero analizira prednosti, slabosti, ter nevarnosti in 

priložnosti v okolju. S pomočjo analize podjetje dobi informacije, katere lahko kasneje 

izkoristi za doseganje boljših rezultatov na trgu. Podrobneje bom swot analizo opisala v 

naslednjem podpoglavju.

2.4 SWOT analiza

Pri uporabi swot analize vidimo, da ima veliko različnih imen (SPIN, strateški križ, klasična 

analiza, celovita ocena podjetja itd.). Kratica SWOT nam pove, kaj vse v analizi 

obravnavamo. Pri notranji analizi podjetja iščemo ''strenghts'', kar pomeni slabosti in 

''weaknesses'', prednosti, medtem ko v zunanjem okolju ''opportunities'' predstavljajo izzive in 

''threats'' nevarnosti.
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Po Tavčarju (1999, 74), swot analiza zajema najpomembnejše dejavnike konkurenčnosti 

podjetja oziroma programa, ter najpomembnejše dejavnike privlačnosti tržišča.

Pri notranjih prednosti in slabostih, naj trajna konkurenčna prednost nudi odjemalcem 

prepoznavne koristi, se razlikuje od konkurenčne prednosti tekmecev, jo je težko posnemati, 

ter odpira možnosti za vstop na nova tržišča (Tavčar 1999, 74).

Trajno konkurenčno prednost organizacije zagotavljajo skupine vrednot, tehnologij, struktur, 

sistemov, procesov, veščin in usmeritev, ki so nastale v procesih učenja organizacije. Na drugi 

strani pa imamo notranje slabosti organizacije (tehnologije, veščine, sisteme, strukture itd.), ki 

ji onemogočajo, da bi dosegla zastavljene cilje (Biloslavo 2006, 73).

Po končani oceni notranjih prednosti in slabosti, napravimo analizo ožjega okolja podjetja. 

Lotimo se je lahko z metodo petih silnic (Slika 3: Dejavniki privlačnosti trga), ki obsega 

strukturo panoge, konkurente z istovrstnimi proizvodi, z drugačnimi proizvodi, dobavitelje, 

ter odjemalce. Upoštevamo lahko še šesti dejavnik, to je država.

Kot prikazuje Slika 1: Okolje podjetja, širše zunanje okolje zajema gospodarsko, politično-

pravno, tehnološko, kulturno in naravno okolje. Ključna dejavnost pri analiziranju zunanjega 

okolja, je opredelitev zunanjih izzivov in nevarnosti. Izzivi so vsi dejavniki, ki omogočajo 

podjetju rast v prihodnosti, medtem ko lahko nevarnosti ogrozijo rast in poslovanje podjetja 

na trgu.

Pomembno je da podjetje pametno izrabi te izzive in nevarnosti, saj so ključni dejavniki 

uspešnosti podjetja.

Za uspešno izvedeno swot analizo je dobro upoštevati naslednje (Biloslavo 2006, 74):

• Dejavnike notranje slabosti in prednosti ocenimo z vidika koristi, ki jih zaznavajo 

udeleženci organizacije v menjalnih razmerjih ob konkurentih.

• V razmerju do naših konkurentov opredelimo notranje prednosti in slabosti. Ni dovolj, da 

smo ''dobri'', temveč da smo ''boljši kot''.

• Dejavnike ocenjujemo s pogledom v prihodnost in ne v preteklost.

• Če smo v dvomih ali je naš dejavnik prednost ali slabost, ga zapišemo z obeh vidikov, 

pred vnosom v matriko pa ga poskušamo natančneje opredeliti s stališča koristi, ki jih 

organizacija daje partnerjem v menjalnih razmerjih.

• Pomembno je, da analiza upošteva stanje kjer organizacija je in ne kjer bi želela biti.

• V matriko zapišemo samo kratke oznake dejavnikov, katere podrobno obrazložimo in 

utemeljimo v spremljajočem besedilu.

• Dejavnike ocenimo z lestvico, ter ocene prikažemo v profilnem diagramu.
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Z analizo podjetje ugotovi šibke točke, ki jih v prihodnosti poskuša odpraviti, ter prednosti, na 

podlagi katerih bo podjetje zasnovalo novo strategijo.

Slika 6: SWOT analiza

Vir: Biloslavo 2006, 73.

2.5 Prednosti in slabosti SWOT analize

SWOT analiza se uporablja za ocenjevanje notranjega in zunanjega okolja. Primerna je za 

ocenjevanje stanja, v katerem je podjetje v danem trenutku. Rezultati analize so ključni 

dejavniki na poti do uspeha. Lahko jo uporabimo na katerem koli področju. Prav tako je zelo 

enostavna in razumljiva, ter omogoča doseganje ciljev v prihodnosti.

Slaba stran analize je, da se lahko priložnosti hitro spremenijo v nevarnosti. Eden izmed 

problemov pri analizi je ta, da je oseba, ki dela analizo subjektivna, kar pomeni da dela na 

podlagi svojih izkušenj in svojega mnenja o podjetju. Da bi se temu izognili, je najbolje da 

analizo opravi objektivna oseba ali pa več različnih ljudi (timsko delo). Kot je enostavnost 

analize prednost, je prav tako tudi slabost, saj vodilni v podjetju rabijo podrobnejše 

informacije kot jih včasih dobijo. Če prednosti pred konkurenco ne prinašajo koristi, so le-te 

brezpredmetne.
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Če je prepoznavanje izzivov in nevarnosti preveč usmerjeno na tradicionalne opredelitve 

panoge, lahko organizacija prezre dogajanje tam, kjer se po navadi razvijejo nove ideje, ki 

prinašajo spremembe (Biloslavo 2006, 77)
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3 PREDSTAVITEV PODJETJA

Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., je bila dne 20.

7. 1998 vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru kot družba z omejeno 

odgovornostjo. Direktor in zakoniti zastopnik podjetja je gospod Blaž Gregorič.  Ključna 

dejavnost podjetja je oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z 

odpadki, urejanje in vzdrževanje okolja, pokopališko pogrebna dejavnost, upravljanje 

poslovnih prostorov in stanovanj ter gradbena dejavnost. Brez vpisa v sodni register lahko 

komunala opravlja tudi druge dejavnosti (vendar v manjšem obsegu), katere se opravljajo 

skupaj z dejavnostjo, ki je vpisana v sodni register. Komunala Slovenska Bistrica, katere 

poslovni delež obsega 76,45  %, ima še pet občin kot svoje družbenike: Poljčane (11,20 %), 

Oplotnica (6,66 %), Makole (5,22 %), Rače-Fram (0,23 %) in Kidričevo (0,23 %). 

Ustanovljena je bila po ustanovitelju Občinskega ljudskega odbora dne 11. 6. 1959 kot 

Komunalni zavod Slovenska Bistrica. Status zavoda v Komunalno podjetje je spremenjen na 

podlagi sklepa Zbora delavcev skupnosti dne 2. 2. 1970 in soglasja Skupščine občine 

Slovenska Bistrica z dne 13. 2. 1970. Preregistracija Komunalnega podjetja v Komunalno in 

stanovanjsko podjetje Slovenska Bistrica je bila izvedena s sprejetjem Zakona o gospodarskih 

službah, podjetje pa se je registriralo na podlagi Zakona in Odloka. 

Veliko problemov povzroča gospodarska kriza, še posebej na gradbenem področju. Zaradi 

stečajev pride do neplačil in s tem se ogrozi plačilna sposobnost podjetja ter posledično ne 

kvalitetno izvajanje storitev. Prav tako težko planirajo rezultate poslovanja zaradi vseh 

zakonov, pravilnikov, katerim se morajo prilagajati.
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4 IZDELAVA SWOT ANALIZE

SWOT analiza vsebuje analizo notranjega in zunanjega delovanja podjetja Komunala 

Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.  Analizo bom predstavila 

po točkah iz knjige Strateški management in management spreminjanja (Biloslavo 2006, 76).

4.1 Analiza širšega zunanjega okolja podjetja

Kadar se podajamo na trg, je pomembno opraviti analizo okolja in trga, na katerega se 

podajamo. Tukaj lahko opazimo veliko razliko med malimi, velikimi ter srednjimi podjetji. 

Razlike so opazne predvsem v obsegu razpoložljivih finančnih in človeških sredstev in v 

načinu razmišljanja. Kadar se mala in srednja podjetja odločijo za vstop na trg, se najprej na 

podlagi različnih vplivov odločijo, na kateri trg bodo vstopila, analize trga pa se lotijo 

kasneje. Takšen način vstopa na trg je tvegan, saj se lahko izkaže odločitev za napačno in s 

tem pride v podjetju do novih težav. Povsem drugače je pri velikih podjetjih, saj se le-ta na 

podlagi analize odločijo, kateri trg je najprimernejši za njih.

Na širše zunanje okolje vplivajo politično-pravno, gospodarsko, tehnološko in kulturno-

demografsko okolje.

Politično-pravno okolje nadzoruje država s svojimi omejitvami, vendar poleg omejitev nudi 

tudi podporo podjetju. Če hoče biti podjetje uspešno v prihodnosti, je pomembno, da redno 

spremlja, kaj se dogaja v okolju ter zna izkoristiti priložnosti, ki se mu ponudijo.

Od vstopa Slovenije v Evropsko unijo so se odpravile vse carine in uvozne kvote. Postala je 

del evropskega trga ter prevzela skupno carinsko tarifo in trgovinsko politiko do tretjih držav. 

Majhnim podjetjem finančno pomaga posredno in neposredno. Posredno podporo 

zagotavljajo finančni posredniki, kateri omogočajo boljši dostop do obratnih sredstev in 

običajnih naložb, medtem ko se z neposredno podporo sofinancirajo projektne dejavnosti.

Evropska unija določa pravila svobode in poštene konkurence:

• Prepovedano je sklepanje sporazuma med podjetji, katera omejujejo konkurenco (razen 

izjem, ki spodbujajo tehnični napredek, izboljšajo distribucijo).

• Prepoved zlorabe prevladujočega položaja na trgu (plenilske cene).

• Večja podjetja, ki se nameravajo združiti, potrebujejo odobritev Evropske komisije, pri 

manjših se uporabljajo nacionalni predpisi o združitvah.

• Prepoved države pomoči-prednost pred tekmeci (izjema je pomoč zaradi skupnega 

interesa).

Ker vlada konstantno spreminja pravilnike ter sprejema nove zakone, je potrebno nenehno 

prilagajati dejavnost tem zakonom. Prav tako nalaga nove zadolžitve, analize, poročila 

občinam in podjetjem, ki izvajajo obvezne in izbirne GJS. Vse to povzroča dodatne stroške.
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Posledica gospodarske in finančne krize so vzponi in padci v gospodarskem okolju. Da bi se 

posledice čim prej odpravile, vlada sprejema različne ukrepe. Čeprav se je v prvem 

tromesečju leta 2011 povpraševanje po delavcih povečalo za 20 % v primerjavi z enakim 

obdobjem lani, je še vedno veliko brezposelnih. Bruto in neto plače so se zvišale, v letošnjem 

letu pa sta se povečala tako uvoz kot izvoz.

Za izračun inflacije uporabljamo indeks cen življenjskih potrebščin. V primerjavi z mesecem 

junijem so se cene življenjskih potrebščin julija v povprečju znižale za 1,1 % (blago 2,3 %, 

storitve 1,4 % podražile). Skupna rast cen je bila 0,7-odstotna (v enakem obdobju leta 2010, je 

bila 1,7-odstotna).

Slika 7: Mesečne in letne stopnje rasti cen življenskih potrebščin, Slovenija, julij 2011

Vir: Brvar 2011.

BDP se je v prvem četrtletju leta 2011 zvišal za 2 odstotka, gospodarska rast je tako že štiri 

četrtletja na dveh odstotkih.

Poljska centralna banka Narodowy Bank Polski je v svoji analizi zapisala, da se je 

gospodarsko okolje v Srednji in Vzhodni Evropi v letu 2010 postopno popravljalo. Za leto 

2011 in 2012 je NBP napovedala regiji solidarno rast (BDP višja od 4 %), medtem ko bo 

Slovenija najpočasnejša razvijajoča država v regiji (1,9 %, leta 2012 pa 2,9 % gospodarska 

rast). Vzrok za zaostajanje Slovenije naj bi bilo nizko domače povpraševanje.
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Izkušnje so pokazale, da gospodarstvo zaradi finančne in ekonomske krize ne more več

poslovati kot do sedaj. Z novim predlogom ''Zeleno gospodarstvo'' vidijo možnost za 

trajnostni način poslovanja, večjo blaginjo ljudi in socialne pravičnosti. Prav tako je to 

možnost za zmanjšanje ekološke pomanjkljivosti. To pomeni, da bo samo zeleno 

gospodarstvo z rastjo dohodkov in zaposlovanja poganjalo javne in zasebne naložbe.

Pri kulturno-demografskem okolju podjetje najbolj zanima življenjska raven ljudi, 

gospodinjstva, kako le-ti skrbijo za okolje.

Kazalniki zaupanje potrošnikov nam prikazujejo povprečja o pričakovanem finančnem stanju 

v gospodinjstvih, stanju v državi, pričakovani brezposelnosti in varčevanju gospodinjstev. 

Posledica pesimističnih napovedi potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvih je za 1 

odstotek nižja vrednost kazalnika v mesecu juliju, kot je bila v juniju.

Najnižjo raven po oktobru 2008 je dosegla vrednost kazalnika brezposelnosti, kar je dobro, saj 

bolj kot se vrednost tega kazalnika niža, boljše je stanje.

Slika 8: Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005 - junij 2011

Vir: Bajželj 2011.

Kazalniki za odpadke nam prikazujejo količino nastalih odpadkov in ravnanje z njimi. 

Pomembni so za opis stanja v okolju. Iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti so leta 2009 

proizvedli 6,8 milijona ton komunalnih odpadkov. Od tega je bilo 5,1 milijona ton predelanih, 

1,7 milijona pa odstranjenih.

Velika je razlika med uvozom in izvozom odpadkov, saj se je v letu 2009 uvozilo 700.000 ton 

odpadkov, izvozilo pa samo 200.000 ton.
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Kako v Sloveniji skrbimo za okolje?

Statistični kazalnik o investicijah namenjenih varstvu okolja je eden izmed pokazateljev skrbi 

za okolje. Od leta 2001 pa vse do 2008 so se investicije za kar dvakrat povečale. Največ

investicij je bilo namenjenih varstvu zraka (28 %), odstranjevanju podatkov (21 %), varstvu 

površinskih voda (26 %), medtem ko najmanj varstvu biodiverzitete, samo (3 %).

Vir: Mlakar 2011.

Da bi se težave v okolju lažje razumele, se za to uporablja kar nekaj ekonomskih kazalnikov. 

Med pomembnejšimi so izdatki za varstvo okolja.

V letu 2010 so investicije znašale 408 milijonov EUR, kar je 22 % več kot v letu 2009. Prav 

tako so se tekoči izdatki povečali za 5 %. Iz grafa (Slika 10: Investicije in tekoči izdatki za 

varstvo okolja, Slovenija, 2001-2010) lahko vidimo, da so se od leta 2001 do leta 2010 tekoči 

izdatki povečali za več kot 173 %, medtem ko so se investicije povečale za 136 %. V začetnih 

treh letih se je več sredstev namenjalo investicijam za varstvo okolja, od leta 2004 naprej pa 

se veča delež tekočih izdatkov.

Slika 9: Investicija za varstvo okolja po namenih, Slovenija, 2008
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Slika 10: Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja, Slovenija, 2001-2010

Vir: Pograjc 2012.

Glavni povzročitelji odpadkov so gospodinjstva. V primerjavi z Evropo je med leti 2005 in 

2010 v Sloveniji nastalo za skoraj 436 kg komunalnih odpadkov na prebivalca v enem letu, 

medtem ko v Evropi kar 520 kg na prebivalca. Količina nastalih komunalnih odpadkov se je v 

letu 2009 zmanjšala za 1,1 % glede na leto poprej, medtem ko so se nevarni odpadki povečali 

za kar 18,2 %. Prav tako so se zmanjšali odpadki, ki so bili zbrani z javnim odvozom in 

odpadki odloženi na odlagališčih. Največ odpadkov je bilo odloženih na odlagališčih za 

nenevarne odpadke (79,2 %), na industrijskih odlagališčih 20,4 %, ter na odlagališču za 

nevarne odpadke 0,4 % odpadkov. V Sloveniji je v letu 2010 nastalo za 6,6 milijonov ton 

odpadkov (2,5 % manj kot v letu 2009), od tega so jih v celoti predelali 5,9 milijona in sicer 

kar 64% z reciklažo. Izvoženih je bilo za 14 % več kot v letu 2009, odstranjenih pa 7 % manj 

kot v letu poprej.

Predelava odpadkov je namenjena predvsem za:

• predelavo surovin,

• ponovno uporabo odpadkov,

• uporabo odpadkov za pridobivanje goriva,

• uporabo odpadkov za gorivo v industrijski peči ali v kurilni napravi.
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Slika 11: Količine odpadkov, odložene na komunalnih odlagališčih, Slovenija

Vir: Polh in Žitnik 2010. 

Tehnologija se hitro razvija, vse več je inovacij, katerim mora podjetje slediti, če hoče dobro 

poslovati. Pomembno je, da se postopki in storitve nadgrajujejo. Slovenija je leta 2009 

namenila 6 % več sredstev za raziskave in razvoj kot v letu 2008. Država je prispevala 36 % 

finančnih sredstev, medtem ko so gospodarske družbe prispevale največji delež, in sicer 58 % 

vseh sredstev za raziskave in razvoj.

Ker se komunala ukvarja tudi z gradbeno dejavnostjo, nas zanimajo tudi stroški za stanovanja.

Slika 12: Indeksi gradbenih stroškov za stanovanja, Slovenija, 1. četrtletje 2000 - 1.

četrtletje 2012

Vir: Demšar 2012.
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Gradbeni stroški stanovanja so bili v začetku leta 2012 nižji za skoraj 1 % kot v istem obdobju 

lani.

V Sloveniji je veliko število gradbenih odpadkov (kar 30 % vseh odpadkov), med katerimi je 

kar nekaj takšnih, ki vsebujejo azbest. Od leta 2003 je pri nas uporaba azbesta prepovedana, 

vendar se količina odpadkov, ki vsebujejo azbest, povečuje še danes.

Bolj kot količina gradbenih odpadkov, velik problem predstavlja ravnanje le-teh. S predelavo 

odpadkov se zmanjša potreba po izrabi naravnih surovinskih virov, prav tako se zmanjšajo 

škodljivi vplivi na okolje. Skupno se je v letu 2010 predelalo skoraj 10 0% (nekaj več kot 90

%) gradbenih odpadkov, od katerih se je recikliralo nekje 49 %, ostalo pa se je uporabilo za 

zasipavanje.

4.2 Analiza panoge

Veliko je dejavnikov, ki vplivajo na delovanje podjetja. Med pomembnimi so tudi odnosi, ki 

jih ima podjetje z dobavitelji in kupci oz. uporabniki storitev. Analiza panoge nam je v veliko 

pomoč, kadar podjetje vstopa na nek novi trg, ponuja novo storitev ipd.

Komunala izvaja obvezne in izbirne gospodarske javne službe za občine, katere so tudi 

lastnice Komunale, tako da na tem področju konkurence nima.

Najbolj pomembna dejavnost je oskrba s pitno vodo. Za uspešno upravljanje vode je 

pomembno poznavanje problematike. 

Soočati se je potrebno z:

• izgubami vode na vodovodnih sistemih,

• dotrajanimi vodovodnimi sistemi,

• rabo neustrezne vode kot pitne vode,

• klimatskimi spremembami,

• onesnaženostjo podzemnih voda.

Na podlagi trenutnega stanja na področju oskrbe s pitno vodo lahko vidimo, da naša politika 

do voda ni naklonjena. Da pa bi prišlo na tem področju do premika, so si zastavili cilje 

(zaščita vodnih virov, zdravstveno ustrezna pitna voda, trajnost vode).
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Preglednica 2: Primerjava cen pitne vode v štajerski regiji

ŠTAJERSKA CENA NA 1 M³ v €

JKP Žalec, d.o.o. 0,6235

Komunalno podjetje Ptuj, d.d. 0,7128

Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o. 0,7391

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. 0,8340

Mariborski vodovod-javno podjetje, d.o.o. 0,8531

JKP Šentjur, d.o.o. 0,9157

OKP Rogaška, d.o.o. 0,9597

JKP Slovenske Konjice, d.o.o. 1,0313

Komunalno podjetje Ormož, d.o.o. 1,0553

Vir: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 2011, 45.

Komunala pokriva dejavnost oskrbe s pitno vodo v petih občinah.

Preglednica 3: Območja občin

OBČINA DELEŽ

Občina Slovenska Bistrica 60,44 %

Občina Rače-Fram 20,68 %

Občina Oplotnica 48,63 %

Občina Makole 80,85 %

Občina Kidričevo 33,42 %

Vir: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 2011, 21.
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Komunala Slov. Bistrica zagotavlja:

• dobre rezultate na vseh delovnih področjih,

• racionalno delitev dela ter nadzor nad opravljanjem posameznih nalog,

• pravočasnost, učinkovitost in zakonitost uresničevanje nalog ter obveznosti do 

ustanoviteljev,

• razporeditev delavcev glede na potrebe dela,

• sodelovanje s pravnimi subjekti, skupnostmi in drugimi organizacijami,

• inovativnost, večja fleksibilnost podjetja,

• razvijanje načrtov na področju odnosov z uporabniki,

• uvedbo notranje kontrole poslovnih procesov, da bi se zmanjšale napake in druge 

pomanjkljivosti,

• vse aktivnosti se usmerjajo k potrošnikom.

Z avgustom 2009 je začel veljati Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih, javnih služb varstva okolja, ki določa tudi druge ukrepe, ki so povezani z 

obračunom teh storitev, ki jih podjetje nudi uporabnikom. To so:

• oskrba s pitno vodo,

• odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

• prevoz komunalnih odpadkov,

• odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Cene posameznih storitev javnih služb se oblikuje iz:

• podatkov iz zadnjega letnega poslovnega poročila izvajalca in podatkov o doseganju 

okoljskih ciljev iz preteklega leta,

• obveznosti iz predpisov, ki urejajo naloge, katere se izvajajo v podjetju in drugih 

predpisov, ki urejajo kvalitativne standarde izvajanja,

• tehničnih standardov izvajanja.

Vse te obveznosti izhajajo iz operativnih programov varstva okolja, programa izvajalca 

(izdelan je v skladu s predpisi za naloge javnih služb) in obveznosti, ki izhajajo iz občinskih 

predpisov ali drugih veljavnih pravnih aktov. Cene, ki jih predlaga Komunala Slov. Bistrica, 

d.o.o., lahko potrdi samo občinski svet posamezne občine, na podlagi teh predlogov se 

kasneje določi višina prodajne cene. Preden Komunala začne uporabljati nove ali spremenjene 

cene storitev, mora pridobiti pozitivno strokovno mnenje ministrstva za okolje, da izpolnjuje 

oskrbovalne standarde, tehnične, vzdrževalne in druge ukrepe ter normative za opravljanje 

javnih služb. 
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Ta pravilnik prinaša veliko novosti, še posebej pri ločevanju fiksnega in variabilnega zneska 

za plačilo storitve gospodarskih javnih služb.

V Preglednici 3 lahko vidimo, da cene storitev, ki jih ponuja Komunala Slov. Bistrica, niso 

tako visoke glede na cene storitev ostalih komunalnih podjetij.

Preglednica 3: Cene storitev za uporabnika

KOMUNALNO PODJETJE CENA ZA 1 m³ v €

Vodovod Murska Sobota, d.o.o. 0,6013

JKP Žalec, d.o.o. 0,6235

JKP Prodnik Domžale 0,6349

Komunala Kranjska Gora, d.o.o. 0,6686

Komunala Slovenj Gradec, d.o.o. 0,6995

VO KA Nova Gorica, d.d. 0,7024

KP Ptuj, d.d. 0,7128

Komunala Slov. Bistrica, d.o.o. 0,7391

KP Kamnik 0,7772

Komunala Kranj, d.o.o. 0,7946

Komunala Tržič, d.o.o. 0,8120

KP Velenje, d.o.o. 0,8340

Mariborski vodovod-javno podjetje, d.o.o. 0,8531

KP Logatec, d.o.o. 0,8634

JKP Šentjur, d.o.o. 0,9157

OKP Rogaška, d.o.o. 0,9597

JKP Slovenske Konjice, d.o.o. 1,0313

KSP Litija, d.o.o. 1,0535

KP Ormož, d.o.o. 1,0553

Komunala Novo mesto, d.o.o. 1,0737

Rižanski vodovod Koper, d.o.o. 1,1195

Komunala Idrija, d.o.o. 1,2200
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JKP Vrhnika, d.o.o. 1,2266

JP Postojna, d.o.o. 1,2592

JP VO KA d.o.o., Ljubljana 1,3842

Vir: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 2011, 46.

4.2.1 Oskrba s pitno vodo

Izvajanje s pitno vodo določajo državni in občinski predpisi, medtem ko zdravstveno 

ustreznost vode predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost pitne vode.

Cena oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz:

• Omrežnine (to je del cene, ki pokriva letne stroške, ki so namenjeni oskrbi s pitno vodo na 

področju občine).

• Vodarine (del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe, ki vključujejo splošne 

stroške izvajanja, proizvajalne stroške ter donos na vložena sredstva izvajalca. Vodarino 

se obračunava mesečno, glede na dobavljeno količino pitne vode).

• Stroški vodnih povračil (stroški, ki določajo vodna povračila ter se obračunajo mesečno).

4.2.2. Odvajanje in čiščenje komunalne ter padavinske odpadne vode

Občinski predpisi določajo način izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode, medtem ko državni predpisi skrbijo za naloge, ki se izvajajo v 

okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode.

Cena storitev je sestavljena iz:

• Omrežnine (to je del cene, ki pokriva letne stroške, ki so namenjeni odvajanju in čiščenju 

komunalne in padavinske odpadne vode v tej občini).

• Stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in odpadne vode 

in padavinske odpadne vode (so proizvajalni stroški, splošni stroški izvajanja javne službe

ter donos na vložena sredstva izvajalca).

• Stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in 

padavinske odpadne vode (v skladu s predpisi so to stroški okoljskih dajatev).

Na grafu (Slika 13: Količina odpadnih voda) lahko vidimo, da je CČN v letu 2010 očistila 

814.160 m³ odpadne komunalne, industrijske in padavinske vode.
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Slika 13: Količina odpadnih voda

Vir: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 2011, 50.

4.2.3 Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov 

Na podlagi predpisov se izvajajo storitve javnih služb, ki se nanašajo na zbiranje in prevoz 

komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov.

Cena zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov je sestavljena iz:

• Stroškov javne infrastrukture (stroški amortizacije ali stroški najemnine infrastrukture, 

stroški povezani z zavarovanjem infrastrukture, stroški, ki so povezani z odškodninami za 

infrastrukturo in finančni odhodki, povezani s financiranjem izgradnje infrastrukture).

• Stroškov izvajanja storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (splošni in 

proizvajalni stroški prevoza komunalnih odpadkov ter donos na vložena sredstva 

izvajalca).

Cena odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je sestavljena iz:



27

• Stroškov javne infrastrukture (stroški amortizacije ali stroški najemnine infrastrukture, 

stroški storitev zavarovanja in odškodninski in odškodninski stroški infrastrukture, 

finančna jamstva, ter finančni odhodki - obresti).

• Stroškov izvajanja storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov (proizvajalni in splošni stroški, stroški okoljske dajatve ter donos na vložena 

sredstva izvajalca).

• Stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (stroški 

okoljskih dajatev).

V letu 2010 je Komunala Slov. Bistrica, d.o.o., posredovala občinam izračun lastnih cen za 

vse dejavnosti, vendar do uveljavitve teh cen ni prišlo, saj je vlada RS vse te cene avgusta 

2010 zamrznila.

Od kakovosti materiala in storitev je odvisno, ali bo uporabnik le-teh zadovoljen ali ne. V 

okviru izvajanja storitev obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb (GJS), ki jih izvajajo 

na Komunali Slovenska Bistrica, d.o.o., izbirajo dobavitelje materiala kot tudi storitev, ki jih 

ne izvajajo sami na osnovi ponudb na trgu. Dosledno upoštevajo zakonodajo na področju 

javnega naročanja. 

Med večjimi dobavitelji materiala so:

• Vigrad, d.o.o.

• Zagožen, d.o.o.

• Coma, d.o.o. 

• Ekoplus, d.o.o.

• Mik, d.o.o.

Med večjimi izvajalci storitev, ki jih ne izvajajo sami, so:

• Ekoren, d.o.o.

• Komgram, d.o.o.

• Roman Kolar, s.p.

• Kromi, d.o.o.

Odjemalci so uporabniki storitev na področju obveznih GJS vodooskrbe, kanalizacije, 

ravnanja z odpadki, občani v občinah Slovenska Bistrica, Poljčane, Oplotnica, Makole, Rače-

Fram in Kidričevo. Njihovo mnenje in zadovoljstvo s storitvami sem povzela s kratko anketo 

(Priloga 1), ki sem jo opravljala po gospodinjstvih ter naključnih mimoidočih v Slov. Bistrici. 

V anketi je sodelovalo 60 ljudi, od tega kar 72 % žensk ter 28 % moških.
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Na Grafu 1 lahko vidimo status vseh anketirancev. Največ, kar 83 % je bilo zaposlenih. 

Dijakov oz. študentov je bilo samo 5 %, prav tako upokojencev, medtem ko je bilo 7 % 

brezposelnih.

Graf 1: Status anketiranih oseb

Velika večina ljudi, kar 80 %, je s storitvami Komunale zadovoljna. Komunala se trudi po 

svojih najboljših močeh, da s sredstvi, ki jih ima na razpolago, čim bolj ugodi uporabnikom 

teh storitev. Ostalih 20 % je mnenja, da bi Komunala lahko svoje delo opravljala boljše.

5 %

83%

5 %
7 %

dijak, študent
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upokojenci

brezposelna oseba
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Graf 2: Ste zadovoljni s storitvami Komunale?

Na vprašanje, ali ločujejo odpadke, so vsi odgovorili pritrdilno. Povedali so, da imajo doma 

en smetnjak za biološke in drugi za ostale odpadke. Starši navajajo svoje otroke na ločevanje 

odpadkov, saj kazni za tiste, ki ne ločujejo, niso majhne.

Preglednica 4: Zadovoljstvo uporabnikov storitev

Storitve Povprečna ocena

Odvoz smeti 4,50

Pluženje cest 4,10

Vzdrževanje cest in ulic 3,35

Urejenost pokopališč 4,20

Pri ugotavljanju zadovoljstva oz. nezadovoljstva s posamezno storitvijo so anketiranci 

pripisovali oceno 1 (zelo nezadovoljen) ter 5 (zelo zadovoljen). Najslabšo oceno so dodelili 

vzdrževanju cest in ulic. Ponekod na cestah so večje luknje, za katere potrebujejo veliko časa,

da jih zakrpajo. Ljudje tudi opazijo, da včasih kakšni prometni znaki po nepotrebnem stojijo 

na cestiščih (delo na cesti je končano, znak pa še vedno stoji). Prav tako bi lahko bolj pogosto 

obnavljali črte na cestah ter narisali črte za prečkanje ceste (zebre), tudi tam, kjer jih ni in so

po njihovem mnenju potrebne.

Nekoliko boljšo oceno (4,1), si je prislužilo pluženje cest. Izvaja se po vrstnem redu, in sicer 

se začne takrat, ko je višina snega na cestah 10 cm, uporablja pa se lahko zimska oprema za 

80 %

20 %

DA

NE
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vozila. Ceste se plužijo toliko časa, kolikor je to potrebno, nato pa se zaprejo in ob boljših 

vremenskih pogojih odprejo. Za prevozne se ceste štejejo tudi takrat, kadar je promet oviran, 

zaradi ostankov snega na vozišču. K ''boljšemu'' stanju cest ob sneženju bi pripomoglo tudi 

več vozil za pluženje, saj se ob večjem sneženju sneg hitreje prijema na cestišče, Komunala 

pa ne more tako hitro plužiti ali posipavati vseh cest.

Ocena pokopališč je po mojih pričakovanjih kar zadovoljiva (4,2). Komunala se vidno trudi z 

urejenostjo le-tega, kar so potrdili tudi anketiranci. Zasadili so več zelenja, dodali več

kesonov za odpadke, od leta 2009 pa se vse pogrebne slovesnosti vršijo v novi mrliški vežici. 

Kar nekaj jih je pripomnilo, da jih moti edino to, da nekateri obiskovalci grobov včasih ne 

pospravijo odpadnih sveč in odpadnega cvetja v kesone, ampak jih odvržejo okoli le teh.

Odvoz smeti poteka enkrat tedensko, vendar izmenično. En teden se odvaža odpadna 

embalaža, drugi teden ostali odpadki (zeleni zabojniki), medtem ko se dodatno odvažajo tudi 

biološki odpadki (rjavi zabojniki), vendar samo tam, kjer so ti zabojniki nameščeni. Steklo in 

papir se odlagata na ekoloških otokih. Med prazniki je urnik odvoza drugačen.

Nekaj več kot polovica jih meni, da za storitve, ki jih opravlja Komunala, plačujejo preveč. 

Vprašanje, kaj bi izboljšali, je bilo odprtega tipa, tako da bom omenila nekaj odgovorov.

• Velika večina se jih strinja, da bi moralo biti več zabojnikov, kot jih je sedaj, saj se le ti 

hitro napolnijo. V mestu bi lahko bilo več košev za smeti, saj je ponekod razdalja med 

enim in drugim košem zelo velika in tako nekateri ljudje smeti (papirčke, cigarete)

odvržejo kar na tla.

• Prav tako bi lahko bil odvoz odpadkov pogostejši, še posebej rjave zabojnike bi bilo treba 

prazniti bolj redno.

• Lahko bi čistili in izpirali zabojnike (še posebej poleti, ko je vročina), saj tisti z biološkimi 

odpadki oddajajo neprijetne vonjave.

• Prebivalce občine bi se lahko obvestilo o odvozu smeti po lokalni TV ali lokalnem 

časopisu, saj nimajo vsi interneta (npr. starejši ljudje).

• Dobro bi bilo namestiti betonske podlage za zabojnike, saj jih veter odnaša, sploh v 

slabem vremenu (neurja). Zabojnike v času neurja odnaša na ceste, lahko pa poškodujejo 

tudi avtomobile, ki so parkirani v bližini zabojnikov.

• Kar se tiče ločevanja odpadkov, bi gospodinjstva lahko ločevala že pri hiši, saj je še vedno 

veliko takšnih, ki tega ne delajo. Za to bi bilo potrebno imeti doma tudi več zabojnikov.

• Uredili bi lahko divja odlagališča. Trenutno je v Sloveniji 15.000 odlagališč, skoraj 7.000, 

so jih že očistili v letu 2010. Komunalnih odpadkov na divjih odlagališčih je nekje 10 %, 

ostali material pa predstavljajo gradbeni in organski odpadki.

• Urediti bi se morali ekološki otoki.
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4.3 Analiza notranjega okolja podjetja

Analizo notranjega okolja lahko opravimo po osmih točkah (Biloslavo 2006, 76):

• finančni položaj,

• programi,

• tržne zmožnosti,

• raziskave in razvoj,

• organizacijska struktura,

• sodelavci,

• stanje opreme,

• pretekli cilji in strategije.

4.3.1 Finančni položaj

S financami upravljajo sami v okviru finančno računovodske službe. Izdajajo položnice 

uporabnikom njihovih storitev, občanom v okviru izvajanja obveznih GJS in račune za 

opravljene storitve posameznim občinam v okviru izvajanja izbirnih GJS.

Komunala že leta posluje z izgubo. Skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi so to 

izgubo v podjetju krili s pomočjo amortizacije infrastrukturnih sredstev v upravljanju, sedaj 

pa to ni več mogoče, saj za občinsko infrastrukturo plačujejo najemnino.

Ker se Slovenski računovodski standardi ne smejo razlikovati od mednarodnih računovodskih 

standardov, je Slovenski računovodski standard na področju gospodarskih javnih služb

odpravil možnost računovodskega izkazovanja sredstev. Prav zaradi tega je bilo izkazovanje

infrastrukture v upravljanju bilance stanja javnih podjetij možno le do konca leta 2009. 

Pogodbe, ki jih je imela Komunala Slovenska Bistrica sklenjene s posamezno občino, so se 

prekinile ter sklenila pogodba o poslovnem najemu. Na uporabnike komunalnih storitev vse te 

spremembe niso imele nikakršnega vpliva, medtem ko se spremembe občutijo na posamezni 

občini in Komunali Slovenska Bistrica.

Predlagali so nove cene komunalnih storitev, vendar jim je uspelo samo pri cenah oskrbe s 

pitno vodo v občini Makole. Tako so cene za oskrbo s pitno vodo enake že od leta 2003, na 

področju ravnanja z odpadki ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda pa se cene niso 

spreminjale vse od leta 2005.

Eden izmed večjih problemov predstavljajo njihovi dolžniki. Sproti jih opominjajo, terjatve 

vlagajo na sodišče, če je potrebno, se poslužujejo izklopa vode. Leta 2010 so z zunanjim 

sodelavcem sklenili pogodbo za izterjavo dolga.
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Sprejeti je bilo potrebno nekaj ukrepov:

• ena položnica za vse komunalne storitve,

• prerazporeditev in iskanje novih delavcev znotraj podjetja,

• uvedba stroškovnih mest,

• zamenjava operaterja telefonskih storitev,

• širitev dejavnosti (prevzem vaških vodovodov),

• na nekaterih področjih prevzem dejavnosti podizvajalcev.

Čeprav je Komunala uvedla te ukrepe, bo morala spremeniti cene, drugače ne bo več mogla 

rentabilno poslovati.

Kazalniki (Slika 14: Računovodski kazalniki 1. del, Slika 15: Računovodski kazalniki 2. del)

povedo, koliko je podjetje kreditno sposobno. Kazalniki gospodarnosti prikazujejo razmerje 

med prihodki in odhodki. Kot lahko vidimo, je koeficient manjši od 1, kar pomeni, da so 

odhodki v podjetju večji kot prihodki.

Prav tako je iz kazalnikov donosnosti razvidno, da je podjetje poslovalo z izgubo, katero se 

krije z dobičkom iz preteklih let.
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Slika 14: Računovodski kazalniki 1. del

Vir: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 2011, 90.
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Slika 15: Računovodski kazalniki 2. del

Vir: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 2011, 91.

4.3.2 Programi

Komunala skladno z veljavno zakonodajo gospodarske javne službe občine Slovenska 

Bistrica:

• oskrbuje s pitno vodo ter požarno vodo v javni rabi,

• odvaja in čisti komunalne odpadne in padavinske vode,

• čisti in ureja javne površine, površine za pešce in zelene površine,

• ureja ulice, trge, poti, javno razsvetljavo,

• oskrbuje s toplotno energijo,

• oskrbuje industrijske uporabnike s tehnološko vodo,

• vzdržuje prometne signalizacije in režime,

• obnavlja, vzdržuje in upravlja kanalizacijske objekte ter čistilne naprave, namenjene javni 

rabi,

• vzdržuje in upravlja poslovne prostore in stanovanja,

• opravlja pogrebno-pokopališko dejavnost,
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• opravlja javno snago in čisti javne površine,

• odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,

• vzdržuje, upravlja in obnavlja vodooskrbne objekte in naprave,

• ravnanje s komunalnimi odpadki.

V občini Oplotnica:

• oskrbuje s pitno vodo,

• upravlja in vzdržuje poslovne prostore in stanovanja,

• vzdržuje, upravlja in obnavlja kanalizacijske objekte ter čistilne naprave, namenjene javni 

rabi,

• vzdržuje, upravlja in obnavlja vodooskrbne objekte in naprave,

• oskrbuje naselja s požarno vodo v javni rabi ter s toplotno energijo,

• odvaja in čisti komunalne odpadne in padavinske vode,

• odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,

• ravnanje s komunalnimi odpadki.

V občini Makole:

• oskrbuje s pitno vodo,

• odvaja in čisti komunalne odpadne in padavinske vode,

• upravlja in vzdržuje poslovne prostore in stanovanja,

• upravlja, vzdržuje in obnavlja kanalizacijske objekte ter čistilne naprave, namenjene javni 

rabi,

• vzdržuje, upravlja in obnavlja vodooskrbne objekte in naprave,

• oskrbuje naselja s požarno vodo v javni rabi,

• ravnanje s komunalnimi odpadki,

• odlaganje ostankov komunalnih odpadkov.

V občini Poljčane:

• odvaja in čisti komunalne odpadne in padavinske vode,

• upravlja in vzdržuje poslovne prostore in stanovanja,

• vzdržuje, upravlja in obnavlja kanalizacijske objekte ter čistilne naprave namenjene javni 

rabi,

• vzdržuje in ureja ulice, trge, poti,

• odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,

• ravnanje s komunalnimi odpadki,

• javna razsvetljava.

V občini Rače-Fram in Kidričevo prebivalce oskrbujejo s pitno vodo.
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Najpomembnejša dejavnost je oskrba s pitno vodo. Pri odgovornih vse večja poraba, večje 

onesnaževanje, podnebne spremembe, večja poseljenost, povzročajo vedno večje skrbi. Ker 

imamo v Sloveniji veliko sreče, glede zalog pitne vode, je potrebno veliko pozornosti izmeriti 

v pravilne ukrepe, da bi zadovoljili oskrbo z zdravo vodo tudi v bodoče. Prav tako lahko 

vidimo (Slika 16: Graf pitne vode), da se je prodaja pitne vode v letu 2010 povečala glede na 

leto poprej.

Slika 16: Graf pitne vode

Vir: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 2011, 31.

Cilj je zagotoviti kvalitetno oskrbo s pitno vodo na območju, ki ga oskrbujejo. V Slovenski 

Bistrici oskrbujejo 5.844 priključkov, v Makolah 822, Oplotnici 624, v občini Kidričevo 699, 

ter v Rače-Fram 1/3 celotne občine (606 priključkov).

Leta 2009 je bila gradbeno in tehnično končana težko pričakovana investicija - rekonstrukcija 

vodarne na potoku Bistrica. Izvedla se je tudi rekonstrukcija primarnega vodovoda  200 mm v 

občini Rače-Fram. S pomočjo sredstev Evropske skupnosti je zgrajen vodovod v dolini reke 

Ložnice ter primarni cevovod v naseljih Žabljek in Levič. Prav tako sta bila v Novi Gori in 

Zg. Bistrici zgrajena dva nova vodohrama s povezovalnim cevovodom. Omenimo lahko tudi 

sodelovanje z Občino Slov. Bistrica pri projektu ''Očistimo reko Dravinjo''.

V Slov. Bistrici in delu naselja Sp. Polskava Komunala Slov. Bistrica upravlja kanalizacijski 

sistem, medtem ko v ostalih naseljih to opravljajo krajevne skupnosti. Kanalizacijsko omrežje 

je grajeno kot mešani sistem odvajanja fekalnih, meteornih in zalednih voda. Dograjen je bil 
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tudi z zadrževalnimi bazeni deževnih voda in razbremenilniki. Ena izmed storitev je tudi 

čiščenje kanalizacije, črpanje, čiščenje grezničnih gošč iz pretočnih in nepretočnih greznic. 

Greznične gošče in blato, ki prispejo na Centralno čistilno napravo Slov. Bistrica, najprej 

mehansko očistijo ter jih skupaj z odpadno vodo vodijo v postopek čiščenja. Vse greznice se 

morajo sprazniti enkrat na štiri leta.

V procesu čiščenja ni bilo večjih nihanj, medtem ko so največ težav predstavljale greznične

gošče. Zaradi prevelike onesnaženosti je prišlo do uničenja biomase v enem od bazenov, tako 

da je CČN do vzpostavitve normalnega stanja obratovala v vzdrževalnem sistemu. Razlik v 

kvaliteti vode na iztoku, zaradi tega ni bilo.

Slika 17: Prikaz količine grezničnih gošč in dehidriranega blata

Vir: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 2011, 51.

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda (sprejet leta 2002)

je potrebno, da so vsi objekti, ki odvajajo odpadno vodo na čistilno napravo priključeni mimo 

greznic. Vsa pitna voda iz gospodinjstev in gospodarstva, ki se ne porabi, priteče v odtočne 

cevi. Večina odtokov v Slov. Bistrici je že speljanih na centralno čistilno napravo, medtem ko 

bodo manjša naselja in vasi morala biti opremljena s kanalizacijami, čistilnimi napravami ali 

zaprtimi greznicami brez izpusta v okolje do leta 2015 oz. 2017.



38

Eden izmed velikih problemov v Sloveniji je ravnanje z odpadki, katerega tudi ministrstvu za 

okolje in prostor ne uspe rešiti. Vsaka občina oz. župan dela po svoje, saj ni nikogar, ki bi 

odločno rekel, kaj bi bilo potrebno narediti. Količina odpadkov je vedno večja. Na okolje 

vplivajo zelo negativno, prav tako je veliko odlagališč na neprimernih mestih. V letu 2011 je 

komunala v gospodinjstva začela z razdeljevanjem rjavih zabojnikov, rumenih vreč, hišnih 

posod ter navodila za ločeno zbiranje odpadkov. Zakaj bi sploh ločevali odpadke? Prispevali 

bomo k kakovostnejšemu življenju, ponovni uporabi odpadkov, prav tako pa bomo zmanjšali 

odlagališče Pragersko. V sistem ravnanja z odpadki se morajo vključiti vsi uporabniki 

stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov. 

Za ločevanje odpadkov imajo tri smetnjake različnih barv (ekološka zbiralnica):

• smetnjak z modrim pokrovom (plastika, pločevnike),

• smetnjak z rdečim pokrovom (papir, karton),

• smetnjak z rumenim pokrovom (steklo).

Enkrat letno organizirajo akcijo zbiranja kosovnih odpadkov (sistem vrat do vrat) in akcijo 

zbiranja nevarnih odpadkov.

4.3.2.1 Druge javne službe

Urejanje in vzdrževanje okolja

Ker so se sredstva za te storitve zmanjšala, se je zmanjšal tudi plan dela. Čim več dela tako 

poskusijo opraviti sami ali pa z delavci, zaposlenimi preko javnih del. Čeprav so se sredstva 

za te storitve zmanjšala, komunala še vedno opravlja vsa naslednja dela: obrezovanje drevja 

in grmovja, urejanje cvetličnih gred, čiščenje in košnja zelenic, zimsko službo, javno 

razsvetljavo, vzdrževanje mestnih ulic in pločnikov, pranje parkomatov, ročno in strojno 

pometanje mesta in obešanje ter snemanje zastav.

Pogrebno pokopališka dejavnost

Za krajevne skupnosti Pohorski odred, Impol, Dr. Jagodiča in Alfonza Šarha opravljajo 

pogrebno pokopališko dejavnost na mestnem pokopališču v Slov. Bistrici. Z novim 

poslovnim objektom ustreznim kadrom in opremo so dosegli nivo, ki si ga občani zaslužijo, 

tako da izvajajo vse več pogrebov tudi na pokopališčih ostalih krajevnih skupnosti v Slov. 

Bistrici. V zadnjih letih so zasadili ciprese, uredili glavne poti in vhode, kanalizacijo in dodali 

več smetnjakov za odpadke. Nabavili so nova vozila za prevoz pokojnikov, novo opremo 

mrliških vežic ter tako dvignili storitev na visoko raven, kar so opazili tudi meščani, saj 

dobivajo veliko pohval.

Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov in stanovanj

Komunala je upravnih stanovanj in poslovnih prostorov občin Slov. Bistrica, Makole, 

Poljčane, Oplotnica in Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela 
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(planirana in potrjena s strani lastnikov) se financirajo iz pobranih najemnin, pri čemer se 

pojavi problem, saj so želje najemnikov večje kot razpoložljiva sredstva. Vsa gradbena in 

vodovodarska dela Komunala opravi sama, medtem ko ostale storitve pogodbeni podizvajalci 

in kooperanti.

Gradbena dejavnost

Popravljajo:

• vodohrame in vodovodne jaške,

• pokrove posedenih jaškov kanalizacije,

• robnike mestnih ulic,

• postavljajo prometne znake in betonske podstavke EKO zbiralnic,

• obnavljajo poslovne prostore in stanovanje,

• rekonstrukcije kopalnic.

Oskrba s toplotno energijo

V upravljanju imajo štiri kotlovnice na energent plin. Zaradi obsega dela je s podizvajalcem 

Sagadin, d.o.o., iz Slov. Bistrice sklenjena pogodba za generalno vzdrževanje.

4.3.3 Tržne zmožnosti

Komunala Slovenska Bistrica opravlja gospodarske javne službe (vodooskrba, odvajanje in 

čiščenje odpadnih in padavinskih voda, ravnanje z odpadki itd.) v občinah Slovenska Bistrica, 

Oplotnica, Poljčane, Makole, Rače-Fram in Kidričevo. Ker izvaja za občine, ki so tudi 

lastnice Komunale, konkurence na tem področju nimajo.

Kakovost in pravočasnost izvajanje njihovih storitev je seveda zelo pomembna. Od tega je 

odvisno zadovoljstvo strank ter stroški, ki so s tem povezani. Govorimo posledično o izgubah 

pitne vode v sistemih, porabi materiala in goriva, električne energije, delovnih ur itd. 

Zavedajo se, da so delavci tisti, ki prinesejo k dvigu ravni storitev, ki jih opravljajo. Prav zato 

jim omogočajo strokovno izobraževanje. Sklene se pogodba, katera delavca obvezuje, da po 

končanem izobraževanju ostane v podjetju dvakratno dobo izobraževanja. Redno izvajajo 

varstvo pri delu, prav tako izvajajo preventivne zdravstvene preglede. Da bi zmanjšali 

odsotnosti zaradi bolezni, Komunala po želji izvaja cepljenja proti klopnemu meningitisu in 

virusnim obolenjem. Za delavce, ki so pri svojem delu izpostavljeni tveganju okužbe, izvajajo 

cepljenja skladno z zakonodajo. Sem štejemo delavce z enote odvajanja in čiščenja odpadnih 

voda ter delavce, ki delajo na smetarskih vozilih in tistimi, ki so v nenehnem stiku z odpadki. 

Delavci, ki jih zaposlijo na novo, opravijo izpite za požarno varnost in izpite na področju 

varnosti in zdravja.
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Zaposleni za svoje delo dobijo plačo skladno s panožno kolektivno pogodbo za komunalne 

dejavnosti. Prav tako dobijo plačane vse nadure in dodatke za večizmensko, nedeljsko, 

praznično delo. Redno izplačujejo regres. Občasno izplačajo dodatek h plači v višini 20 % za 

res izredno in izjemno delo.

Prav tako skušajo biti prijazni in ustrežljivi do vseh njihovih strank, ki so v določeni meri 

njihovi kupci. Kupci njihovih storitev in kupec ima zmeraj prav. Vendar pa morajo delovati v 

okviru zakonodaje in tega se stranke velikokrat ne zavedajo. Če zakon govori, da morajo biti 

v sistem ravnanja z odpadki vključena vsa gospodinjstva, potem ne more nekdo trditi, da 

smeti nima in da ne rabi njihove storitve. 

Vsem nam, celotni družbi, manjka malo več strpnosti, tolerance in spoštovanja do drugih.

V podjetju zagotavljajo:

• na vseh področjih se učinkovito izvajajo naloge,

• dobri rezultati na vseh nivojih,

• nadzor nad posameznim opravljanjem nalog,

• racionalna delitev dela

• delavce se razporeja glede na potrebe dela,

• inovativnost, ambiciozni razvojni načrti, večja fleksibilnost podjetja,

• da bi se zmanjšale napake in druge pomanjkljivosti, se je uvedla kontrola poslovnih 

procesov,

• aktivnosti so usmerjene k potrošnikom.

Sodelujejo z različnimi podjetji, projektanskimi in nadzornimi podjetji, z ostalimi 

komunalami, še posebej iz bližnje okolice (JKP Slovenske Konjice, OKP Rogaška Slatina, 

Mariborski vodovod, Snaga Maribor, Komunala Ptuj):

• podjetje Prons, d.o.o., je pomagalo odstraniti odpadne nagrobne sveče,

• preprečili so nenačrtno kopičenje odpadkov,

• z inštitutom za sanitarno in inženirstvo so opravili mesečni monitoringi emisij, izcednih in 

odpadnih vod ter mesečne meritve statičnega nivoja podzemnih vod.

Komunala skrbi za upravljanje tržnice, enajstih montažnih stojnic in lesenih hišič za prodajo. 

Ker ni večjega interesa po prodaji, tržnica obratuje samo ob sobotah dopoldan, medtem ko se 

hišice in stojnice tržijo ob raznih prireditvah.

Dela, ki jih izvajajo v okviru obveznih GJS, niso odvisna od letnih časov. Smeti se morajo 

pobirati vsak dan, pitna voda mora priteči tudi ponoči, odpadna voda se čisti 24 ur na dan in 

to vse skupaj celo leto. Drugače je z izvajanjem izbirnih GJS, ki so odvisne od naročil 

posameznih občin in od zagotovljenih in razpoložljivih sredstev v okviru njihovih letnih 

proračunov.
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Delo vzdrževanja na celotnem področju je seveda odvisno od vremena, razmočenosti terena, 

zmrzali, snega. Delo prilagajajo in v času neugodnih razmer za delo na prostem izvajajo 

notranja vzdrževalna dela (npr. v stanovanjih). Sezonsko izvajajo košnjo, pometanje (strojno 

in ročno), pluženje. Pozimi dela opravljajo s traktorjem, dvema kamionoma, kateri so 

opremljeni s plugom in posipalcem. Če je potrebno, pride na pomoč zunanji sodelavec z mini 

bagerjem ali nakladačem. Dela, ki se opravijo ročno, opravijo redno zaposleni delavci.

V preteklih letih so razširili dejavnosti Komunale Slovenska Bistrica, d.o.o., in tako sedaj 

pokrivajo praktično vse storitve obveznih in izbirnih GJS v posameznih občinah. Tako širitve 

dejavnosti ne načrtujejo. Da pa bi se pojavili na trgu in se v času krize ubadali s problemi 

neplačil in stečaji, pa nimajo interesa in tudi ne prostih kapacitet.

4.3.4 Raziskave in razvoj

Da bi bilo podjetje boljše na trgu ter lažje sledilo potrebam odjemalcev, so za podjetje 

pomembne raziskave in razvoj. Da bi sami izvajali raziskave in razvoj nimajo niti kadrovskih 

niti finančnih možnosti. Vsak od vodij svojega področja mora spremljati tehnične novosti in 

seveda nenehno spreminjajočo zakonodajo na področju, katerega vodi. So odprto podjetje za 

dodatno izobraževanje njihovih zaposlenih. V preteklih letih so zaposleni pridobili stopnjo 

magisterija (2), diplomiranega komunalnega inženirja (2) in upravnega inženirja (3). Redno

obiskujejo strokovne sejme iz njihovega področja, vendar samo kot obiskovalci in ne kot 

razstavljalci. Sami izvajajo izobraževanja in obveščanje javnosti, uporabnike njihovih 

storitev. To izvajajo s pomočjo letakov, ki jih dobijo vsa gospodinjstva, preko lokalnih 

medijev (občinsko glasilo, tednik Panorama, lokalna kabelska televizija). Izvajali so že tudi 

lastne delavnice o novostih pri ravnanju z odpadki. Ob 50-letnici podjetja so posneli tudi 

predstavitveni DVD.

4.3.5 Organizacijska struktura

Da lahko komunala izvaja svoje storitve, ima organizirane naslednje dejavnosti:

• oskrba s pitno vodo,

• odvajanje in čiščenje odpadnih voda,

• ravnanje z odpadki,

• druge dejavnosti (vzdrževanje lokalnih cest in ulic, urejanje in vzdrževanje okolja, 

pokopališko pogrebna dejavnost, upravljanje poslovnih prostorov in stanovanj, gradbena 

dejavnost in oskrba s toplotno energijo),

• finančno - računovodska služba.
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Slika 18: Organizacijska struktura

Vir: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 2011, 7.

Organi podjetja so skupščina družbenikov, nadzorni svet in poslovodja.

Delo podjetja je organizirano:

Uprava podjetja

Direktor

Svetovalec

Tajništvo

Nabava, izdajanje soglasij, javna naročila

Načrt in poslovne analize

Kataster

Skladišče in vzdrževanje

Finančno računovodska služba

Popis in obračun storitev

Knjiženje in glavna knjiga

Blagajna

Oskrba s pitno vodo

Obratovanje in vzdrževanje vodovodnih sistemov

Izdelava vodovodnih priključkov in omrežja
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Kontrola kakovosti vode

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Obratovanje in vzdrževanje kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav

Praznjenje in čiščenje greznic in nadzor obratovanja malih čistilnih naprav

Izdelava priključkov na javno kanalizacijo in omrežja

Ravnanje z odpadki

Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov

sortiranje in odlaganje komunalnih odpadkov

Upravljanje zbirnih centrov

Upravljanje odlagališča Pragersko

Vzdrževanje lokalnih cest in ulic

Skrb za prevoznost in usposobljenost lokalnih cest za varen promet

Odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč na lokalnih cestah

Izvajanje zimske službe na lokalnih cestah in ulicah

Druge dejavnosti

Oskrba s toplotno energijo

Upravljanje poslovnih prostorov in stanovanj

Gradbena dejavnost

Pogrebno pokopališka dejavnost

Pogrebna dejavnost

Urejanje in vzdrževanje pokopališč Slovenska Bistrica

Urejanje in vzdrževanje okolja

Upravljanje tržnice

Vzdrževanje javne razsvetljave

Vzdrževanje cest in ulic

Urejanje in vzdrževanje javnih površin.

4.3.6 Sodelavci

Zaposlenih na Komunali je 86 ljudi. Največ zaposlenih ima IV. in V. stopnjo izobrazbe. 

Delavci, ki so na terenu, imajo končano osnovno šolo, nekateri še niti te. Ker je Komunala 

prevzela upravljanje nove mrliške vežice z zaprtim poslovilnim objektom na mestnem 

pokopališču Slovenska Bistrica, so v februarju 2009 zaposlili strokovnega sodelavca, ki ima 

kar nekaj izkušenj na tem področju. Upajo, da bodo s konkurenčnimi cenami in kakovostnimi 

storitvami postali zanimivi za pokopališča v drugih krajevnih skupnostih. Posledica globalne 

recesije in varčevalnih ukrepov je zmanjšanje naročil s strani lastnikov Komunale Slovenska 
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Bistrica. Zaradi tega niso podaljšali delavcu pogodbe za določen čas in tako se je zmanjšalo 

število zaposlenih gradbene skupine.

Skozi celo leto si pomagajo z javnimi delavci, ki jih napotijo zaposleni z zavoda. Direktno na 

Komunali je zaposlenih pet delavcev, vsi ostali so bili na komunali zaposleni v Občini 

Makole, Poljčane in Oplotnica ter v ostalih krajevnih skupnostih. Zaposleni so na tistih delih, 

kateri nimajo tržnega značaja (košnja, čiščenje, pometanje, obrezovanje dreves, ipd). 

Financira jih zavod ter občine v razmerju razvitosti le-te, vendar tudi njim povzroča kar nekaj 

stroškov (zaščitna sredstva) in administrativnega dela.

Ker jih v naslednjih letih čaka kar nekaj novosti, se bo posledično spreminjalo tudi število 

zaposlenih. Pri širitvi dejavnosti najprej poskušajo iskati notranje rezerve s prezaposlitvijo. 

Kar nekaj njihovih sodelavcev se izobražuje ob delu in z njimi zapolnjujejo potrebe po 

delavcih. Veliko sodelavcev so našli med tistimi javnimi delavci, ki so bili pri njih zaposleni v 

okviru javnih del in so se izkazali za zanesljive in pridne. Zaposlovali bodo skrbno in 

minimalno. 

Trenutno stanje zaposlenih:

• Vodooskrba 22 ljudi

• Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda 4 ljudi

• Ravnanje z odpadki 24 ljudi

• Vzdrževanje mestnih ulic in javnih površin 7 ljudi

• Vzdrževanje občinskih cest 9 ljudi

• Upravljanje poslovnih prostorov in stanovanj 1 ljudi

• Pogrebno pokopališka dejavnost 2 ljudi

• Gradbena enota 3 ljudi

• Finančno računovodska služba 7 ljudi

• Uprava 9 ljudi

Odnos med zaposlenimi je v veliki meri odvisen od odnosa med nadrejenimi in podrejenimi, 

tako tudi med direktorjem in zaposlenimi. Pomembno je, da se ustvari pravičen odnos po 

hierarhiji. Če pride do konfliktov, se lahko poruši medsebojno sodelovanje in posledično 

pride do ne kakovostnega delovanja v podjetju. Po mnenju direktorja je potrebno, da ima le-ta 

''odprta vrata'' in da lahko prihajajo zaposleni s svojimi malimi problemi in konflikti sproti k 

njemu. Zaveda se, kako pomembni so dobri odnosi v podjetju.

Direktor je direktor, družinski in prijateljski odnosi ostanejo pred vrati podjetja.

Zadovoljstvo in vsi ostali odnosi so odvisni od materialnega stanja, ki vlada v podjetju, 

opremljenosti za lažje delo, pripomočki in seveda ne nazadnje plač. Svojih štipendistov 

direktor nima, so pa odprti za opravljanje obveznih praks tako dijakov kot tudi študentov. Vse 

v okviru njihovih dejavnosti.
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V primeru bolniške odsotnosti in prav tako dopustov izvajajo nadomeščanje v okviru lastnih 

zaposlenih v podjetju. Sodelavci, ki poznajo delo manjkajočega sodelavca, prevzamejo tudi 

njegovo delo in so zato dodatno plačani. Dopusti so vedno planirani. V poletnem času 

dopustov si pomagajo tudi s študenti in dijaki, predvsem sinov in hčera njihovih zaposlenih.

4.3.7  Stanje opreme

Oprema za opravljanje dejavnosti je bodisi last občin, kjer izvajajo to dejavnost (za 

vodooskrbo, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda) ali pa last Komunale (za 

odvoz smeti, čiščenje, pometanje in pluženje mesta). Opremo in vozila izkoriščajo do njihovih 

varnostnih in ekonomskih meja uporabe (okvare). Potem opremo zamenjajo. Enako delajo 

tudi z računalniško opremo. Ko ne gre več (počasnost, spomin), zamenjajo.

Opremo kupujejo na slovenskem trgu. Praktično vsa evropska podjetja, ki dobavljajo 

komunalno opremo, imajo zakonite zastopnike na slovenskem tržišču. Pri svojem delu največ

uporabljajo osebne avtomobile, poltovorna vozila in delovne stroje (rovokopač, pometač, 

valjar, vibra plošče, pnevmatsko kladivo, razne kosilnice in mulčerji, ročno električno orodje). 

Navedeno uporabljajo skrbno in po potrebi.

Zaposlenega imajo svojega vzdrževalca opreme v strojni delavnici in mehanika posebej za 

vozila. Za ostalo najamejo podizvajalce z njihovo opremo (npr. tovorna vozila, viličarje, 

dvigala, ipd.). Na sistemu oskrbe s pitno vodo dela opravljajo zaposleni vzdrževalci, saj so 

vse podizvajalce izločili. Obseg dejavnosti namreč ni mogoče zmanjševati, saj ga predpisuje 

zakonodaja. Na vodovodnem omrežju in priključkih so leta 2011 imeli več okvar kot v 

preteklosti, saj je dolžina vodovodnega sistema dotrajana. Vsaka okvara je zabeležena v 

katastrsko karto, kateri je priložena tudi slika. Tako se lažje ugotavljajo deli, kateri so že 

kritični. Okvare se izvajajo glede na kontrolo porabe materiala in lokacijo. Vsako manjše 

popravilo se zabeleži preko skladišča na ime stranke, za katero se material porabi. Ves 

material se naroči na podlagi cen, katere predhodno predložijo različni ponudniki.

4.3.8  Pretekli cilji in strategije

• Združiti pod okriljem vse možne službe komunalnega področja (vzdrževanje občinskih 

cest). 

• Prevzeti v upravljanje vse vaške in privatne vodovode, ki so po zakonu javni vodovodi. 

• Širjenje opravljanja dejavnosti tja, kjer tega še ne opravljajo (pokopališka dejavnost).

• Začeti opravljati storitve, ki bi se jim ekonomsko splačale in jih sedaj za njih opravljajo 

podizvajalci (nimajo svoje opreme).

• Zaradi prostorske stiske na obstoječi lokaciji začetek gradnje nove poslovno tehnične baze 

na lokaciji med centralno čistilno napravo za mesto Slovenska Bistrica in avtocesto.
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4.4  Končna SWOT analiza

Končna SWOT analiza je sestavljena iz prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. S 

pomočjo le - te, lahko ugotovimo, kje smo dobri, slabi, kaj lahko napravimo ter kaj lahko 

ogroža samo podjetje. Spodaj so prikazane prednosti, zaradi katerih je podjetje uspešno 

poslovalo in slabosti, katere otežujejo poslovanje podjetja. Za boljše poslovanje lahko 

izkoristijo priložnosti, ki se ponujajo na trgu, medtem ko morajo biti pozorni na nevarnosti, ki 

jim grozijo. Vse te ugotovitve so pomembne, da lahko podjetje v prihodnosti posluje dobro ali 

pa še boljše, kot je do sedaj.

Preglednica 5: SWOT analiza komunale

Prednosti Slabosti

• Organizacija dela

• Medsebojno sodelovanje

• Kakovostne storitve

• Inovativnost

• Notranja kontrola poslovnih procesov

• Fleksibilnost

• Ni konkurence

• Vključevanje občanov

• Izobraževanje zaposlenih

• Pomanjkanje sredstev

• Neplačniki

• Za občane vedno predragi

• Zamrznjene cene

• Prostorska stiska

• Slaba osveščenost ljudi

• Pitna voda

• Ločevanje odpadkov

• Likvidnostni položaj podjetja

Priložnosti Nevarnosti

• Sodelovanje z drugimi organizacijami

• Širitev dejavnosti

• Nova delovna mesta

• Promoviranje 

• Kriza v gradbeništvu

• Plačilna nedisciplina

• Podnebne spremembe

Kot lahko vidimo v tabeli, ima komunala kar nekaj prednosti. Delo v podjetju je lepo 

porazdeljeno, prav tako je sodelovanje med zaposlenimi odlično. Vsak opravlja svoje delo, 

vendar pomaga tudi tistemu, ki je pomoči potreben. Ponujajo kakovostne storitve ter se 

trudijo, da bi bili čim bolj inovativni ter sledili novostim na tržišču. V svoje storitve zelo radi 

vključujejo občane občin, katere oskrbujejo, tako da se tudi oni počutijo koristni v svoji 

občini. Veliko ljudi ni dovolj seznanjenih s storitvami Komunale oz. ne vedo, katere so 

njihove glavne dejavnosti. Zato si na Komunali prizadevajo, da bi ljudje spremljali njihovo 

delo ter se tako boljše seznanili s posameznimi dejavnostmi. Bistvena prednost je, da podjetje 

nima konkurence, vendar to ne pomeni, da se ne trudijo biti najboljši.

Da bi lahko boljše poslovali oz. boljše opravljali storitve, primanjkuje sredstev ter prostora. 

Za veliko večino uporabnikov storitev se Komunala zdi predraga, kar posledično pripelje tudi 

do tega, da ljudje ne plačujejo. Vse terjatve se sproti opominjajo in vlagajo na sodišče. Če ne 

gre drugače, se poslužijo tudi izklopa pitne vode, katera je tudi ena izmed osnovnih 



47

dejavnosti. Slovenijo bi zaradi kakovostne vode lahko promovirali tako turistično kot 

gospodarsko. Velik problem pa predstavlja onesnaženost pitne vode, saj se skoraj 40 % 

prebivalcev iz občine Slov. Bistrica oskrbuje iz lokalnih vodovodnih sistemov, kjer pa je tako 

pomanjkanje vode kot tudi slaba kakovost le - te. Da bi bila varnost pitne vode večja, se 

trudijo za izboljšanje teh procesov ter  posodobitev vodovodnih sistemov. Še vedno pa se na 

Komunali spopadajo z nepravilnim ločevanjem odpadkov. Čeprav je od obvezne uvedbe 

ločevanja odpadkov preteklo že veliko časa, je še vedno kar nekaj takšnih, ki odpadke ne 

ločujejo. K boljšemu ločevanju ne pripomorejo niti denarne kazni. Priložnosti na trgu so 

predvsem v sodelovanju z drugimi organizacijami, katere bi lahko pripomogle tudi k razširitvi 

dejavnosti. Prav tako podjetje izobražuje zaposlene, saj so le - ti pomemben dejavnik v 

podjetju, brez katerih v podjetju ne gre.  Ker se Komunala ukvarja z gradbeno dejavnostjo, je 

nevarnost za slabo poslovanje prav kriza, ki se pojavlja na tem področju. Velik problem  

podjetju ter tudi samim občanom so podnebne spremembe, ki ogrožajo normalno življenje.
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5  UGOTOVITVE IN SKLEP

Načrtovanje je pomemben proces v vsakem podjetju, saj lahko zelo pripomore k izboljšanju 

poslovanja. Obsega vse dejavnosti, dele podjetja ter okolja, ki vpliva na to podjetje. Na 

podlagi vseh teh sprememb v okolju podjetje prilagaja svoje načrte za poslovanje v 

prihodnosti. Podjetje ima za to usposobljene kadre, ki sledijo novostim na tržišču. Zelo 

pomembno je vedno načrtovati in slediti potrebam na trgu, saj se le - te hitro spreminjajo. 

Eden izmed razlogov, zakaj majhna podjetja tako hitro propadejo, je tudi ta, da v večini 

primerov ne načrtujejo oz. nimajo zapisanih načrtov za prihodnost, poslujejo nekako brez 

začrtanega cilja. 

Strateško načrtovanje se od podjetja do podjetja razlikuje. Nekatera se odločijo, da bodo v 

prihodnosti začela proizvajati in tržiti nove izdelke oz. storitve, medtem ko bodo druga raje 

dala poudarek razvoju določenih procesov (trženje, razvoj izdelkov, inženiring).

Z načrtovanjem lahko odkrijemo svoje prednosti in slabosti, prav tako pa izkoristimo 

priložnosti, ki se nam ponudijo v okolju ter se izognemo nevarnostim.

Prav iz želje po preživetju izhaja strateški načrt. V prihodnost vstopamo postopoma ter se 

osredotočimo na tisto obdobje, katerega mislimo, da še lahko obvladujemo (obdobje od pet do 

deset let). Na podlagi analiz in sprememb v okolju se uskladi vizija ter poslanstvo podjetja in 

se pripravi strateški načrt (Majcen 2009, 166).

Ko načrte povežemo z odgovornimi za njihovo uresničitev, se nam porodijo naslednja 

vprašanja (Majcen 2009, 168):

• So osebne vrednote zaposlenih skladne z vrednotami podjetja?

• Kakšne so njihove izkušnje? Znanja?

• So dovolj razgledani, inovativni, pogumni, motivirani, da bodo sposobni dosegati 

načrtovane rezultate?

• Kateri kadri so perspektivni in katere lahko vključimo v izvedbo strateških planov?

• Ali sploh imamo dovolj usposobljene kadre za vrhunsko izvedbo strateških planov?

Da bi tržne strategije na trgu doživele pričakovan uspeh, se je v podjetju potrebno z njimi 

ukvarjati dovolj organizirano in sistematično. Eden izmed glavnih vzrokov, da so neuspešne,

je ta, da vodilni kadri ne povežejo strateških izhodišč s poslovnimi procesi in z vedenjem 

zaposlenih v podjetju (Dobovišek 2007, 152).

Večji izziv za vodilne managerje bo v prihodnosti mobilizacija zaposlenih in vzpostavitev 

takšnega upravljanja, ki bo omogočilo spreminjanje tržne strategije podjetja v pričakovane 

poslovne rezultate. Bistvene razlike v strateškem načrtovanju med slovenskimi in tujimi 

podjetji ni, razen v tem, da se tuja podjetja veliko bolj zavedajo, kako pomembne je 
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učinkovito izkoriščanje vseh notranjih virov. Kot se spreminjajo tehnologija, izdelki in 

potrebe potrošnikov, tako se spreminja način razmišljanja v managementu.

Oblikovati strategijo ni lahko, vendar jo je še težje uresničiti. Dobro napisana strategija ne 

pomaga, če jo zaposleni ne poznajo ali jo razumejo drugače, kar pa se dogaja v veliko 

podjetjih.

Da bi načrtovanje postalo konkurenčna prednost, lahko izhajamo iz štirih temeljnih 

opredelitev strateškega načrtovanja.

Prva je klasična opredelitev, kjer je strategija racionalni postopek analize in managerskih 

postopkov v prihodnosti, ki zagotavljajo dolgoročno maksimiranje poslovnih prednosti 

družbe. V ospredje postavlja poslovni rezultat podjetja.

Evolutivna opredelitev prav tako kot klasična v ospredje postavlja poslovni rezultat podjetja. 

Predvideva, da sta prihodnost in globalno okolje preveč nepredvidljiva, da bi lahko racionalno 

načrtovali prihodnost. Prav zaradi tega je pomembno, da se podjetje prilagaja tržnim 

spremembam in skrbi za uresničitev temeljnih ciljev. 

Procesna opredelitev razlaga strategijo kot proces učenja, iskanje lastnih sposobnosti ter 

odkrivanja možnosti. Čeprav zavrača možnost natančnega načrtovanja prihodnosti, verjame, 

da je mogoče slediti spremembam na trgu. 

Prav v strategiji pa vidi osrednji vzvod za spremembe sistemska opredelitev. Razumejo jo 

mnogo širše ter upoštevajo sposobnosti ljudi, organizacije in vrednot. Kateri pristop bomo 

izbrali, je odvisno od potreb in možnosti organizacije.

Ker Komunala Slov. Bistrica opravlja dela za občine, ji ni potrebno skrbeti da bi se 

razlikovala od konkurentov, saj konkurence v bistvu nima, kar pa še ne pomeni, da ne 

načrtuje oz. določa cilje, za katere se je potrebno truditi, da bi jih v prihodnosti dosegli.
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PRILOGE

Priloga 1: Anketa o zadovoljstvu kupcev





Priloga 1

Anketa o zadovoljstvu uporabnikov

Sem absolventka Fakultete za management in opravljam anketo o vašem 

zadovoljstvu/nezadovoljstvu s storitvami komunale. Anketo potrebujem za diplomsko nalogo 

in je popolnoma anonimna.

Za vašo pomoč se vam že vnaprej zahvaljujem. 

Maja Tomašek

Spol:    M      Ž

Status

• Osnovnošolec

• Dijak, študent

• Zaposleni  (20-35let)   (36-50let)   (51-65let)  (66-80let)

• Upokojenec

• Brezposelna oseba

Ali ločujete odpadke? 

DA   NE    VČASIH

Ste zadovoljni s storitvami komunale?

DA    NE

Kaj bi izboljšali?

Kako ste zadovoljni s posamezno storitvijo. Vsako storitev ocenite od 1 (zelo 

nezadovoljen) do 5 (zelo zadovoljen). 

1 2 3 4 5

Odvoz smeti

Pluženje cest 

(pozimi)

Vzdrževanje 

cest in ulic

Urejenost 

pokopališča

                                                     

Mislite, da plačujete preveč za storitve?

DA    NE


