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POVZETEK 

 

 

Časi, v katerih se nahajamo, so nestabilni. Sile odjemalcev, konkurence ter sprememb so se v 

zadnjih nekaj desetletjih zelo spremenile, kar je povzročilo veliko zmedo na trgu, kjer 

poslujejo organizacije. Hud udarec pa jim je zadala še finančna kriza, ki je povzročila propad 

prenekaterih zadolženih podjetij. 

 

Načinov, kako se podjetje odzove na spremembe v okolju, je več. Eden od njih je prenova 

poslovanja. Obstaja veliko metod prenove poslovanja, v svoji diplomski nalogi se bom 

osredotočil le na nekatere. Tako bom na grobo opisal ter med sabo primerjal metodo prenove 

poslovnih procesov, metodo managementa poslovnih procesov, metodo upravljanja z 

znanjem, metodo celovitega upravljanja s kakovostjo, metodo Kaizen ter metodo 5S.  

 

KLJUČNE BEDESE 

Poslovni proces, BPM, BPR, TQM, Kaizen, 5S, upravljanje z znanjem, primerjava  

metodologij pri prenovi poslovanja  
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ABSTRACT 

 

 

We live in unstable times. The forces of costumers, competitors and changes have altered in 

the past few decades. That caused a big confussion on the market, where organisations 

operate. Financial crisis also contributed to this, causing a collaps of many owing companys. 

 

There are several ways that companys can respond to the market changes. One of them is 

business renovation. There are several ways/possibilities to renovate the business, in my work 

I focused on some of them. I described and compared methods of business process 

reeingeenering, business process mangement, knowledge management, total quality 

management, method Kaizen and method 5S. 

 

KEYWORDS 

 

Business process, BPM, BPR, TQM, Kaizen, 5s, knowledge management, a comparison of 

methodological approaches of bussiness renovation 
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1. UVOD  

 

 

Zadnja leta smo priča nenehnemu tehnološkemu napredku, ki na tržišče prinaša nove izdelke 

in izpopolnjene storitve. Boj za obstanek med konkurenti ter bitka za vsakega kupca z 

nižanjem cen in čim učinkovitejšim oglaševanjem sta postala podjetniški vsakdan. Poleg tega 

pa je že tako zaostreni situaciji, ki smo ji priča zadnjih nekaj let, dodala svoje še gospodarska 

kriza, ki je selekcionirala na spremembe slabo odzivna podjetja. V tem negotovem okolju 

preživijo le najboljša, najbolj inovativna ter najbolj prilagodljiva podjetja. Ena od metod 

preživetja podjetja oziroma boljše konkurenčnosti je prenova poslovanja v smislu 

reorganizacije, inovacije ali prenove poslovnih procesov. Poleg tega pa obstaja še mnogo 

metodologij, izhajajočih iz Združenih držav Amerike ter Japonske, ki nas usmerjajo pri 

prenovi poslovanja. Vsaka ima svoje prednosti in slabosti, a vse stremijo neposredno ali 

posredno k istemu cilju – dobičku.  

 

1.1 Cilj, hipoteze ter raziskovalna vprašanja 

 

Osrednji cilj diplomske naloge je predstaviti različne pristope s področja poslovanja, 

predvsem prenovo poslovnih procesov (BPR) v primerjavi z ostalimi pristopi pri prenovi 

poslovanja. Za popolnejši vsebinski pregled nad teorijo iz prenove poslovanja sem si postavil 

tri raziskovalna vprašanja, na katera bom skušal odgovoriti v tem diplomskem delu. Ta 

vprašanja so: 

 

R1: Kakšni so cilji s področja prenove poslovanja? 

 

R2: Kakšni so postopki pri prenovi poslovnih procesov? 

 

R3: Kakšne so razlike med metodo BPR in ostalimi metodami pri prenovi poslovanja? 

 

Skozi diplomsko delo pa bom poskušal tudi potrditi dve postavljeni hipotezi in sicer: 

 

H1: Vodoravna organizacijska struktura je ustreznejša od hierarhične organizacijske strukture 

v primeru odzivanja organizacije na spremembe. 
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H2: Prenova poslovnih procesov (BPR) je radikalnejša od ostalih pristopov k prenovi 

poslovanja. 

 

1.2 Metodologija 

 

Večina diplomskega dela je zasnovana precej teoretično in sicer bom korektno povzemal 

različne avtorje s področja prenove poslovanja. Literature in virov na tem področju je dokaj 

veliko, zato bom večkrat uporabil več avtorjev za razlago istega pojma, saj se razlage med 

seboj razlikujejo. Empirični del diplomskega dela bo obsegal primerjavo različnih metod pri 

prenovi poslovanja, ki jo bom izdelal na podlagi prebrane literature ter virov s področja 

prenove poslovanja.  

 

1.3 Struktura diplomskega dela 

 

Diplomsko delo bom začel s kratkim opisom stanja treh sil: odjemalcev, konkurence in 

sprememb, ki delujejo na trgu ter so se v zadnjih nekaj desetletjih zelo spremenile. To pa 

vpliva na poslovanje ter delovanje podjetij. Nato bom nadaljeval z opredelitvijo prenove 

poslovanja različnih avtorjev s priloženimi desetimi zlatimi pravili pri prenovi poslovanja. V 

istem poglavju se bom dotaknil še reorganizacije, kjer bom navedel temeljne razlike med 

hierarhično ter vodoravno organizacijsko strukturo ter inovacije. Poglavje bom zaključil z 

razlogi za neuspešno prenovo poslovanja. 

 

Tretje poglavje se bo nanašalo izključno na prenovo poslovnih procesov. V njem bom najprej 

pojasnil pojem poslovnega procesa in navedel tipe le-tega, nato pa bom predstavil sestavine 

najpomembnejših procesov. V nadaljevanju bodo sledile spremembe, ki jih je prinesel prehod 

iz tradicionalnega podjetja na procesno podjetje. Najobsežnejši del v tem poglavju pa bo 

predstavljala sama prenova poslovnih procesov in sicer njihova zgodovina ter različne 

definicije avtorjev s področja tematike prenove poslovnih procesov. Omenil bom še cilje, 

razloge in motive za prenovo ter vlogo informacijske tehnologije. Odgovoril bom tudi na 

nekaj vprašanj, kot so: katera podjetja naj sploh izvedejo prenovo poslovnih procesov, katere 

procese prenoviti, kdo naj prenovo izvede ter kakšni so koraki oz. zaporedni postopki pri 

prenovi poslovnih procesov. Tretje poglavje bom zaključil s primerom dobre prakse prenove 

plačilnega oddelka v ameriškem podjetju Ford Motors. 
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Četrto poglavje bo obsegalo kratko obravnavo štirih dodatnih metod pri prenovi poslovanja: 

metodo celovitega obvladovanja kakovosti, metodo upravljanja z znanjem, metodo Kaizen ter 

metodo 5S. Pri vsaki od naštetih metod bom pojasnil glavne značilnosti, lastnosti in cilje tako, 

da jih bom lahko primerjal med sabo. 

 

Zadnje, peto poglavje, bo predstavljalo empirični del diplomske naloge. Med sabo bom 

primerjal prej omenjene metode, hkrati pa bom omenil še management poslovnih procesov 

kot skupek vseh metod pri prenovi poslovnih procesov ter ga primerjal z njegovim osnovnim 

gradnikom - prenovo poslovnega procesa. Vse metode bom med sabo primerjal na podlagi 

različnih primerjalnih izhodišč. Za lažjo preglednost podobnosti in razlik med posameznimi 

metodami pa bom izdelal tabelo.  

 

V zaključku diplomskega dela bom povzel ključne ugotovitve in odgovore na raziskovalna 

vprašanja ter potrdil postavljene hipoteze.  

2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 Časi se spreminjajo 

 

Tok časa je neustavljiv in s sabo prinaša nove spremembe tudi v podjetniško okolje. Slednje 

prihajajo vse pogosteje in v vse večjem obsegu. Organizacije morajo biti na to pripravljene, 

da se lahko spopadejo z vse večjo konkurenco podjetij. Hammer in Champy (1995, str.  27–

33) govorita o treh silah, ki ločeno ali v kombinaciji ogrožajo preživetje organizacij. To so 

odjemalci, konkurenca ter spremembe. Ker gre za »stare znance« v podjetniškem okolju, 

njihovega pomena ni potrebno dodatno poudarjati. Osredotočil se bom le na njihovo 

spreminjanje v zadnjih desetletjih, saj le-to pomembno vpliva na organizacije.  

 

Odjemalci vse od 80. let prejšnjega stoletja pridobivajo na moči. Z razvojem informacijske 

tehnologije ter informiranosti so postali prevladujoča sila v razmerju prodajalec – odjemalec, 

kar pomeni, da se mora prodajalec podrediti njihovim potrebam in željam. To je povzročilo 

preusmeritev na proizvodnjo, usmerjeno k vsakemu odjemalcu posebej, obenem pa je 

pomenilo zlom velikoserijske proizvodnje, ki odjemalcev in njihovih potreb ni obravnavala 

individualno.  
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Konkurenca postaja vse močnejša, kar se odraža v številu podjetij, ki na različnih trgih 

prodajajo podobne proizvode različnih kakovosti in po različnih cenah. Kupec pa ima 

možnost, da selekcionira proizvode, se odloči za določen proizvod in z nakupom nagradi 

podjetje. 

 

Spremembe so postale stalnica, a njihova narava se je spremenila. Podjetje se mora naučiti 

živeti s spremembami ter biti nanje pripravljeno. Prepozen odziv na spremembo lahko pomeni 

hud šok ali celo propad podjetja. 

 

Omenjene sile tako vplivajo na obnašanje podjetij samih ter njihovo preživetje. Ena od 

možnosti, kako se lahko podjetje odzove na sile, ki mu pretijo, je prenova poslovanja. 

Omogoča mu hitrejše odzivanje na spremembe, večjo usmerjenost k odjemalcu, krajše 

časovne roke, boljšo preglednost nad poslovanjem ter ostale prednosti, ki mu omogočajo 

konkurenčnost na vse bolj neusmiljenem in spreminjajočem se trgu. Kot pravita Kovačič in 

Peček (2004, str. 33): »bodo v prihodnosti preživele le organizacije, ki bodo sposobne 

množinsko proizvodnjo in posplošen trženjski prijem nadomestiti s prožno, prilagodljivo 

proizvodnjo, iskanjem tržnih vrzeli za svoje izdelke ter storitve, individualizirati svojo 

ponudbo ter se tako prilagoditi kupcu. S tem pa bodo temeljito spremenile tudi način izvajanja 

celotnega poslovnega procesa.« 

 

2.2 Opredelitev prenove poslovanja 

 

Izraz prenova poslovanja je v uporabi vse od izdaje knjige Michaela Hammerja in Jamesa 

Champya: »Reeingineering The Corporation«. Prenovo poslovanja imenujeta preurejanje in 

sta ga označila kot začetek nečesa novega in zavračanje starih sistemov. Pri tem se je treba 

vrniti na začetek in najti boljši način za opravljanje dela.  

 

»Prenovo poslovanja lahko opredelimo tudi kot metodologijo ravnanja s spremembami, ki 

vključuje metode korenitih in postopnih sprememb oziroma izboljšav in jih povezuje z 

uvedbo ustreznih tehnologij, zastopa strategijo korenite izboljšave obstoječih poslovnih 

pravil, prakse in postopkov, njihove preučitve in ponovne zasnove ključnih poslovnih 

procesov, izdelkov in storitev.« (Kovačič in Peček 2004, str. 36) 
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 S slednjo definicijo bi lahko opredelili tudi metodo managementa poslovnih procesov, o 

kateri bom več povedal v sklepnem delu diplomskega dela.  

 

Če iz literature povzamem nekaj definicij prenove poslovanja, ugotovim, da prenova 

poslovanja pomeni prenovo organizacijskih in poslovnih struktur tudi z uporabo novih 

modernih tehnologij in sicer z namenom, da bi dosegli boljše rezultate ter tako postali 

konkurenčnejši in stabilnejši na trgu.  

 

Za prenovo poslovanja pa se ne odločijo le podjetja, ki so v krizi, temveč tudi podjetja, ki 

poslujejo zelo uspešno. Pučko (1998) razlikuje tri vrste podjetij, v katerih je smotrno opraviti 

prenovo poslovanja: 

 

 Podjetja, ki so v krizi: prenova poslovanja je v takih podjetjih edina opcija preživetja 

oziroma izhoda iz krize. 

 Podjetja, ki so v predkriznem stanju: tako prenovo bi lahko imenovali tudi preventivna 

prenova, saj jo podjetje izvede pred nastopom same krize v podjetju. 

 Uspešna podjetja: prenova v že uspešnih podjetjih omogoča še dodatne konkurenčne 

prednosti. 

 

V Sloveniji se za prenovo poslovanja odločajo predvsem velika podjetja, ki tudi poudarjajo 

pomen informacijske tehnologije pri prenovi. Srednja in mala podjetja pa prenove kot take 

sploh ne poznajo ali pa zanjo niso zainteresirana zaradi nezanimanja vodstva ter neustreznih 

kadrov. Podjetja, ki so prenovo izvedla oziroma jo izvajajo, so se povečini odločala za 

prenovo na področju prodaje, proizvodnje, računovodstva ter financ. Pomemben element pri 

prenovi pa je bil tudi prehod na elektronsko poslovanje.(Kovačič in drugi, 2000) 

 

2.2.1 Deset zlatih pravil pri prenovi poslovanja 

 

Prenovo poslovanja lahko podjetje izvede na tri načine: s prenovo poslovnih procesov, 

reorganizacijo ter z inovacijo. Vsi trije načini spadajo med revolucionarne spremembe v 

podjetju. To so hitri, širše usmerjeni ter dramatični, posledično pa tudi bolj tvegani načini, ki 

prinašajo večje dobičke. Za uspešno prenovo pa morajo podjetja slediti določenih ciljem in 

pravilom, ki jih je Rusimovič takole strnil v deset zlatih pravil pri prenovi poslovanja: 
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 Opredeliti vizijo organizacije in analizirati primerjalne prednosti, ki omogočajo 

zadovoljitev novih strateških ciljev organizacije. 

 Opredeliti poslovne procese, ki so pomembni za dosego ciljev in izločiti vse tisto, kar 

ni pomembno za racionalizacijo stroškov in ustvarjanje dodane vrednosti. 

 Določiti skupino, ki bo vodila spremembe, ustvarjala kulturo sprememb in spreminjala 

menedžersko vodeno organizacijo v podjetniško strukturirano organizacijo . 

 Oblikovati strategijo premagovanja odpora do sprememb, ki temelji na kritični analizi 

dosedanjih razmer, jasni viziji, razvoju različnih sistemov podpore, iskanju političnega 

konsenza in sprotnega nadzora nad spremembami. 

 Prenesti moč odločanja na decentralizirane skupine, ki bodo uresničevale želje in 

načrtovane spremembe in bodo postale središča nove organiziranosti. 

 Spremembe so vedno del strategije znižanja stroškov in zvišanja dodane vrednosti. 

Poslovni rezultati so vedno rezultanta uravnoteženja in hkratnega povezovanja obeh 

procesov. 

 Upravljanje sprememb je hkrati ustvarjanje novih poslovnih mrež, kjer kupci in 

dobavitelji postanejo partnerji in soustvarjalci vrednosti organizacije. 

 Uspešnost menedžerskih skupin je odvisna od sistema njihovega nagrajevanja in 

promocije, kar je bilo do sedaj rezervirano le za redke izbrance. 

 V organizaciji so daleč najpomembnejši ljudje in njihove sposobnosti, zato je potrebno 

med njimi ustvariti kulturno sodelovanje in ne konkurence. Uravnotežiti spodbude in 

odgovornosti za spremembe od spodaj in od zgoraj. 

 Končni uspeh sprememb je odvisen od najšibkejšega člena, zato je potrebno skrbno 

načrtovati svoje spremembe s poslovnimi načrti skupin in lastnikov projektov in jih 

povezovati v grozde globalnega in neprestanega spreminjanja in prilagajanja 

organizacije.(Rusimovič 2001, str. 40) 

 

Sam se strinjam z vsemi desetimi točkami, bi pa dodal še svoje enajsto pravilo: potrebno je 

nenehno spremljanje rezultatov in pomanjkljivosti tudi, ko je prenova že izpeljana, saj bo 

podjetje le na ta način vseskozi v koraku s časom in spremembami ter tako konkurenčnejše. 
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2.3 Reorganizacija 

 

Že iz samega imena lahko razberemo, da gre pri reorganizaciji za spreminjanje organizacije v 

nekem podjetju. Spremembe se nanašajo predvsem na spremembo organizacijske strukture, 

največkrat v slabo stoječem podjetju. Ta pa prinaša tudi spremembo v komunikacijskih 

strukturah.(Rozman, 2000a). 

 

Desetletja nazaj so podjetja poslovala v manj konkurenčnem poslovnem okolju, njihova 

organizacija je bila hierarhična in je poudarjala učinkovitost. Zaposleni so imeli natančno 

določene naloge v podjetju, zato je boljša uigranost pomenila večjo učinkovitost. Nadzor je 

potekal od zgoraj navzdol, kar je pomenilo, da so za svoja dejanja neposredno odgovarjali 

svojemu nadrejenemu. Komunikacija v takih hierarhičnih podjetjih je slaba, zato je bilo 

uvajanje sprememb onemogočeno, sodelovanje s kupci in dobavitelji pa pomanjkljivo. 

Primer hierarhične organizacijske strukture je na primer enostavna ali linijska organizacijska 

struktura, kot jo vidimo na spodnji sliki (slika 2.1) 

 

Slika 2.1: Enostavna ali linijska organizacijska struktura  

 

Vir: Rozman (2000b, str. 86) 

 

Razmere na trgu pa so danes povsem drugačne, saj je konkurenca zelo velika. Podobnih 

oziroma istih proizvodov ali storitev je na trgu veliko, razlikujejo pa se po ceni in kakovosti 

ter ponujenih ugodnostih. Kupci so postavljeni v ospredje, zato je poslanstvo podjetja 

usmerjeno k njim. Sedanje stanje na trgu ne omogoča več preživetja hierarhičnim 
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organizacijam, zato so se podjetja odločila za reorganizacijo s spremembo organizacijske 

strukture.  

 

Primernejša oblika organizacijske strukture, ki omogoča dostojen boj podjetja v konkurenčno 

zaostrenem okolju, je vodoravna struktura, saj se v hitro spreminjajočem okolju bolje obnese, 

obenem pa zaradi svoje strukture omogoča sodelovanje vseh zaposlenih. Odločanje je tako 

decentralizirano, kontrolni obseg pa postane večji. Komunikacija poteka med vsemi oddelki 

ne glede na njihove meje, zato je uvajanje sprememb lažje in učinkovitejše, saj je vsak 

posameznik soudeležen pri uvajanju spremembe. Prednost vodoravne organizacijske strukture 

v primerjavi s hierarhično je tudi v boljšem sodelovanju članov podjetja z dobavitelji in kupci. 

Primer vodoravne organizacijske strukture je na primer produktno matrična organizacijska 

struktura, kot jo vidimo na spodnji sliki (slika 2.2).(Rozman, 2000a). 

 

Slika 2.2: Primer vodoravne organizacijske strukture  

 

Vir: Rozman (2000b, str. 91) 

 

Vodoravna organizacijska struktura pa ima poleg prednosti tudi svoje slabosti, saj je 

največkrat tesno povezana z zmanjševanjem števila zaposlenih. Podjetje lahko ukine celotni 

oddelek ali linijo zaradi želje po čim večji učinkovitosti. To navadno povzroči odpor med 

zaposlenimi, zato je vpeljava take strukture zelo zahtevna.  
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2.4 Inovacija 

 

Berginc in Krč (2001) inovacijo razlagata kot nekaj novega, kar ima pomembno vrednost za 

posameznika, skupino ali podjetje, industrijo ali družbo. Za to pa je potrebno ustvarjalno idejo 

učinkovito in dobičkonosno udejanjiti na trgu.  

 

Želja po boljši konkurenčnosti, nižjih stroških proizvajanja ter po večjem zadovoljstvu 

kupcev, žene podjetja k inovativnosti. Inovacija ne pomeni samo nek nov izdelek ali storitev, 

ampak tudi novo tehnologijo proizvajanja, ki zmanjša stroške ter čas proizvajanja, kar 

posledično zniža ceno produktu. Vse inovacije pa še zdaleč niso uspešne, neuspešnih naj bi 

bilo kar 70–80% inovacij. Kot najbolj inovativna podjetja so bila v lanskem letu, torej letu 

2012, izbrana podjetja iz visokotehnološke (mobilne ter računalniške) stroke. Na samem vrhu 

kraljuje ameriški koncern Apple, takoj za njim pa sta Samsung ter Facebook. 

 

Berginc in Krč (2001, str. 168–169) navajata 4 tipe inovacij in sicer: 

 

 Izdelek kot rezultat ustvarjalnega inovacijskega procesa. Lahko je v fizični obliki ali 

pa zgolj kot izboljšava. 

 Proces, ki izboljša učinkovitost. 

 Inovativen pristop v marketingu. 

 Boljši način vodenja. 

 

George in Jones (2000, str. 615) navajata: »da je inovacija eden najzapletenejših in najtežjih 

instrumentov uvajanja sprememb v organizacijo. Zanašanje na inovacijo kot vir 

konkurenčnosti namreč prinaša tudi spremembo organizacijske strukture kar lahko povzroči 

odpor sodelujočih. Inovacija tako kljub velikim tveganjem omogoča najboljše možnosti za 

dolgotrajen uspeh.« 

 

2.5 Razlogi za neuspešno prenovo poslovanja 

 

Vse organizacije pri preurejanju niso uspešne. Hammer in Champy (1993) ocenjujeta, da kar 

50–70% podjetij, ki se lotijo prenove poslovanja, ni uspešnih oziroma ne doseže želenih 

rezultatov. Bistvenega pomena pri prenovi je preventivno prepoznavanje napak, ki se jim 



 10 

poskušamo izogniti. Hammer in Champy (1993: str. 209–221) v nadaljevanju navajata 

seznam najpogostejših vzrokov za neuspešno prenovo poslovanja: 

 

 Popravljanje procesov namesto spreminjanje. 

 Neosredotočenost na poslovne procese.  

 Osredotočenost izključno na preoblikovanje procesov. 

 Zanemarjanje vrednot in prepričanj. 

 Zadovoljstvo z majhnimi rezultati. 

 Prenagljeno metanje puške v koruzo. 

 Vnaprejšnje omejevanje definiranja problemov in obsega preurejanja. 

 Dopuščanje, da obstoječa kultura in odnos vodstva podjetja preprečita začetek 

preurejanja. 

 Poskus preurejanja od spodaj navzgor. 

 Imenovanje osebe, ki preurejanja ne razume, za vodjo. 

 Skoparjenje pri sredstvih za preurejanje. 

 Preurejanje je podjetju zadnja skrb. 

 Podjetja porazdelijo svojo energijo na več projektov preurejanja hkrati. 

 Podjetja se lotijo preurejanja, ko generalnemu direktorju manjkata še dve leti do 

upokojitve. 

 Podjetja ne razlikujejo preurejanja od drugih programov za izboljšanje poslovanja. 

 Podjetja se usmerjajo izključno na oblikovanje. 

 Poskus izpeljave preurejanja tako, da bi bil volk sit in koza cela. 

 Podjetja odnehajo, ko se ljudje uprejo preurejevalnim spremembam. 

 Zavlačevanje pri izpeljavi procesa. 

 

2.6 Opredelitev pojma poslovni proces 

 

Pred opredelitvijo prenove poslovnih procesov, moramo najprej opredeliti sam poslovni 

proces. V slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je obrazložitev naslednja: »celota del, 

delovanje za dosego nekega cilja«. V literaturi je opredelitev veliko, skoraj toliko kot je 

avtorjev tematike prenove poslovnih procesov, zato jih bom povzel le nekaj. 
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Kovačič in Bosilj-Vukšič (2005, str. 29) poslovni proces opredeljujeta kot: »skupek logično 

povezanih izvajalskih in nadzornih postopkov ter aktivnosti, katerih posledica oziroma izid je 

načrtovani izdelek ali storitev.« 

 

Damij (2009, str. 31–32) poslovni proces opredeljuje kot: »funkcioniranje vsakega podjetja. 

Uslužbenci v podjetju so resursi, katerih vloga je izvajanje različnih aktivnosti v okviru danih 

poslovnih procesov organizacije. Pri tem uporabljajo različna orodja in za izvajanje aktivnosti 

koristijo potrebna sredstva.« 

 

Hammer in Champy (1995, str. 45) poslovni proces opredeljujeta kot: »zbirko dejavnosti, ki 

zahteva eno ali več vrst vložkov in ustvarja rezultat, ki za odjemalca pomeni neko vrednost. 

Na primer: pri naročanju nekega blaga je naročilo vložek, rezultat pa dobava naročenega 

blaga. Z drugimi besedami, dobava naročenega blaga je vrednost, ki jo proces ustvarja.« 

 

Davenport (1993, str. 5) pa pravi: »da je poslovni proces strukturiran, merljiv sklop 

aktivnosti, katerih cilj je ustvariti določen proizvod za kupca ali trg. Je posebna ureditev 

delovnih aktivnosti skozi čas in prostor z začetkom in koncem in z jasno identificiranimi 

vhodi in izhodi. Struktura procesov je ključni element za dosego prednosti pri prenovi 

procesov.« 

 

Na kratko bi poslovni proces lahko povzeli s tremi ključnimi sestavinami: vhod, proces in 

izhod, ki si sledijo v zaporedju, kot nazorno prikazuje spodnja slika ( glej sliko 2.3). 

 

Slika 2.3: Shematski prikaz poslovnega procesa  

 

  

 

Vir: Damij (2009, str. 32) 
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Sam poslovni proces je sestavljen iz več podprocesov. Na nivoju izvajanja jih pojasnjujejo 

posamezni postopki oziroma delovni procesi, ki so sestavljeni iz niza med seboj povezanih in 

odvisnih aktivnosti.  

 

Slika 2.4: Členitev poslovnega procesa 

 

 

Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 46) 

 

Navedene delovne procese, predstavljene na zgornji sliki (slika 2.4) sta Kovačič in Peček 

(2004) opredelila z naslednjimi sestavinami: 

 

 Vhodi: izdelki (surovine) ali storitve, ki so stvar preoblikovanja oz. predelave v izhode 

delovnega procesa. 

 Izhodi: proizvodi ali storitve, ki se proizvajajo v delovnem procesu in imajo dodano 

vrednost. 

 Dogodki, ki sprožijo poslovni proces. 

 Prevzemniki: notranji ali zunanji poslovni partnerji, ki sprejemajo in prevzemajo 

rezultate delovnega procesa.  

 Lastnik procesa: posameznik, ki je odgovoren za izvedbo in nadzor delovnega 

procesa. 

 Dodana vrednost: prispevek k vrednosti izdelka ali storitve, tudi v smislu znanja ki ga 

zaposleni prispevajo k izdelavi izhodnega izdelka.  

 Omejitve, ki opredeljujejo obseg izvajanja poslovnega procesa in omejitve pristojnosti 

lastnika procesa. 

 Stroški izvajanja procesa, kot plače zaposlenih, obratovanja strojev ipd. 

 Čas, ki je potreben za izvajanje delovnega procesa. 
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 Ključni dejavnik uspeha: nekaj pomembnih ciljev, katerih doseganje naročniku 

zagotavlja uspešnost izvajanja poslovnega procesa.  

 

Kateri so najpomembnejši poslovni procesi v podjetju, pa nam našteje Bizjak (1997) v svoji 

knjigi »Reinženiring in razvoj podjetja«: 

 

 Marketinški proces ( iskanje potreb kupcev,  preučevanje ponudbe konkurence). 

 Proces oblikovanja (oblika proizvodov, material). 

 Proces naročanja (naročila, pogodbe, termini). 

 Proces nabave (izbira  najboljših dobaviteljev na podlagi kvalitete, cen in resnosti). 

 Proces planiranja (delovni načrt, orodje, proizvodna sredstva). 

 Proces proizvodnje (dokumentiranje proizvodnje). 

 Proces dobave (pakiranje, dobava, skladiščenje). 

 Proces obračuna. 

 

2.6.1 Prehod iz tradicionalnega v procesno podjetje 

 

Poslovni proces je v večini podjetij nepregleden in neprilagodljiv. Začne se s klasičnim 

načrtovanjem prodaje, nabave in proizvodnje, povezan pa je z velikimi serijami izdelkov in 

razmeroma dolgim časom čakanja na poti od materiala do izdelka. Poteka skozi različne 

organizacijske enote (poslovne funkcije, sektorje, službe, oddelke itd.) oziroma funkcionalne 

celote in je obremenjen z vsemi težavami, ki se tradicionalno pojavljajo ob prehodu iz enega 

funkcionalnega dela organizacije v drugega. Na proces proizvajanja moteče vplivajo 

nepričakovani zahtevki za proizvodnjo določenih proizvodov in storitev. Kot sem že uvodoma 

omenil, so taki zahtevki vse pogostejši zaradi spreminjajočih se tehnoloških ter tržnih razmer.  

 

Ključni problem sprotnega zaporednega izvajanja poslovnih aktivnosti pri klasični funkcijski 

organiziranosti so prehodi oziroma silosi med posameznimi organizacijskimi enotami. Zato 

moramo poskrbeti za ustrezno organizacijsko, procesno ter informacijsko podporo, ki bo 

zagotavljala nemoten potek poslovnih procesov v podjetju. Vzpostaviti je potrebno procese, 

ki bodo potekali neobremenjeno od silosov, s katerimi so omejene posamezne funkcije 

oziroma organizacijske celote in posamezniki kot prikazuje slika funkcijskih silosov ter 

temeljnih poslovnih procesov (glej slika 2.5). (Kovačič in Bosilj-Vukšič, 2005) 
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Slika 2.5: Funkcijski silos ter temeljni poslovni procesi 

 

 

Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 45) 

  

Premik k procesnemu pristopu organiziranosti podjetij, ki je pogoj, da določeno prenovo 

poslovnega procesa sploh opravimo, tako zahteva premik iz tradicionalne ter funkcionalne 

organiziranosti. V tabeli 2.1 lahko vidimo, kako ta premik vpliva na način delovanja 

posameznikov na posameznih področjih. V tabeli 2.2 pa, kako ta premik vpliva na celotno 

organizacijo. 

Tabela 2.1: Razlike v načinu delovanja med tradicionalnim ter procesnim podjetjem 

Vir: Bizjak (1997, str. 74) 

Področje 

 

Stari način dela Proces Delo po 

reinžiniringu 

Delovne enote Funkcionalni oddelki → Procesni teami 

Delo Preprosto delo → Kompleksne naloge 

Vloga ljudi Od nadzora → K pooblastilom 

Priprava dela Od urjenja → K izobraževanju 

Nagrajevanje Od dejavnosti → K rezultatom 

Napredovanje 

 

Od učinkov → K sposobnostim 

Vrednote 

 

Od zaščitnih → K produktivnim 

Nadzor Od nadzornikov → K mentorjem 

Organizacija Od hierarhične → K enakopravni 

Vloga direktorjev Od zapisnikarja → V vodje 
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Tabela 2.2. Razlike med tradicionalnim ter procesnim podjetjem 

 Tradicionalno podjetje Procesno podjetje 

Poslovni izid Poslovna funkcija Poslovni proces 

Organizacijska enota Oddelek Delovna skupina 

Opis dela Ozko določen Širok 

Osredotočenost Nadrejeni Stranka 

Temelj nadomestila Aktivnost Rezultat 

Vloga managementa Nadzor Mentorstvo 

Ključna oseba Direktor poslovne funkcije Lastnik procesa 

Poslovna kultura Konfliktno naravnana Sodelovanje 

Vir: Kovačič in Bosilj-Vukšič (2005, str. 38) 

 

2.7 Opredelitev prenove poslovnega procesa (ang. Business Process Reeingeering – BPR) 

 

Prenova poslovnega procesa se je pojavila v začetku 90. let, kot ena ključnih rešitev za težave, 

ki so v prehodu v informacijsko družbo pestile večino organizacij. Šlo je za nov način 

izboljševanja delovanja organizacij, usmerjen v analiziranje in spreminjanje celotnega 

poslovanja, ki zahteva korenite spremembe in drugačen pogled vodstva. Izraz je bil najprej 

uporabljen v letu 1990, skupaj z ugotovitvijo oziroma osnovnim spoznanjem raziskave, da 

uporaba sodobne informacijske tehnologije v združbah ne predstavlja le avtomatizacije 

managerskih in izvajalskih opravil, temveč neposredno vpliva na način in kakovost njihovega 

izvajanja.(Kovačič in Bosilj-Vukšič, 2005) V literaturi avtorji navajajo namesto izraza 

prenova tudi izraz reinženiring in preurejanje poslovnega procesa. 

 

George in Jones (1999, str. 612) pravita: »da je bistven predmet prenove poslovanja poslovni 

proces, pri tem imajo glavno vlogo ravnatelji (menedžerji). Temeljito morajo razčleniti 

poslovni proces, kar jim kasneje omogoča boljše koordiniranje aktivnosti, ki so potrebne, da 

se kupce preskrbi s proizvodi in storitvami.« 

 

Hammer in Champy (1995, str. 42) preurejanje poslovnih procesov utemeljujeta kot: 

»vnovični temeljni premislek o poslovnem procesu in njegovo korenito preoblikovanje, da bi 

tako dosegli velike izboljšave kritičnih kazalcev učinkovitosti kot so stroški, kakovost, 

storitev in hitrost.« 
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Pučko (1998, str. 266) reinženiring poslovnih procesov definira kot: » proces radikalnega 

preurejanja, največkrat dela poslovnega procesa v podjetju. Ta reinženiring pa ni nekaj, kar se 

v podjetju zgodi samo enkrat, ampak je proces, ki traja.«  

 

Sam bi prenovo poslovnih procesov definiral kot prenovo naročniškega, dobavnega, 

proizvodnega, marketinškega, prodajnega, obračunskega ipd. procesa v podjetju z namenom 

postati konkurenčnejši ter bolj dobičkonosen akter na trgu. 

 

Ko smo že definirali, kaj je prenova poslovnega procesa, moramo definirati še, kaj ni prenova 

poslovnega procesa, da jo lažje razumemo. Hammer in Champy (1995, str. 57–58) pravita, da 

preurejanje oziroma prenova poslovnega procesa ni: 

 

 Avtomatizacija, katera zagotavlja učinkovito izvajanje napačnih stvari. 

 Prestrukturiranje ali zmanjševanje, ki pomeni delati manj z manj. Prenova poslovnih 

procesov namreč pomeni delati več z manj. 

 Reorganizacija, ki bi pomenila odpuščanje zaposlenih, ter spremembo organizacijskih 

struktur. 

 Dvigovanje kakovosti. Programi kakovosti namreč postopno delujejo znotraj okvira 

obstoječih procesov v podjetju, medtem ko prenova procesa deluje inovativno, 

vzpostavi nov proces, stare pa zavrže.  

 

2.7.1 Cilj prenove poslovnih procesov 

 

Obstajajo trije temeljni cilji prenove poslovnih procesov oziroma kriteriji, ki so v medsebojni 

soodvisnosti. Ti trije so: 

 Čas. 

 Strošek. 

 Kakovost. 

 

Kriteriju časa podjetje sledi na način zagotavljanja proizvodnje določenega izdelka do 

ustreznega (dogovorjenega) roka ali celo prej. Stroškovni kriterij se nanaša na prilagajanje 

stroškov proizvodnje proizvoda cenam na trgu, skupaj s kriterijem časa pa predstavljata 

omejitve, ki vplivajo na kriterij kakovosti rezultata v neki prenovi poslovnega procesa. 
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Slika 2.6: Temeljni cilji prenove poslovnih procesov 

 

Vir: Kovačič in Bosilj-Vukšič (2005, str. 42) 

 

Kot lahko razberemo iz slike temeljnih ciljev prenove poslovnih procesov (glej slika 2.6), so 

vsi cilji med seboj povezani, vsak krak trikotnika namreč predstavlja enega od možnih ciljev. 

Tako lahko v nekem primeru zelo kakovosten izdelek proizvedemo hitro, običajni izdelek 

lahko proizvedemo hitro in poceni, ne moremo pa proizvesti zelo kakovostnega izdelka hitro 

in poceni. V tem primeru so namreč stroški omejitveno merilo oziroma dejavnik. Uspešnost 

prenove nam pove, kako je podjetje doseglo zastavljene cilje. (Kovačič in Peček, 2004) 

 

Podrobneje pa bi lahko cilje in želje podjetja strnili v sedem točk in sicer: 

 

 Poenostavitev poslovnih postopkov z odstranitvijo nepotrebnih aktivnosti, kot 

odobritve izvedbe, dokumentacije in drugih organizacijskih aktivnosti. 

 Skrajševanje 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. 

 Prenova poslovnih procesov v smeri tesnejšega in neposrednejšega povezovanja z 

dobavitelji ( v smislu lastnih zunanjih virov). 
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 Usmerjanje v lastne ključne zmožnosti in prenos izvajanja drugih procesov, ki niso 

ključni ali kjer nismo konkurenčni, izven podjetja.(Kovačič in Bosilj-Vukšič, 2005) 

 

Cilji so vedno v tesni povezavi z motivi in razlogi za prenovo poslovnih procesov, zato 

slednje navajam v nadaljevanju. Kovačič in Bosilj-Vukšič (v Kovačič in drugi, 2000) sta 

izvedla primerjavo prenove poslovnih procesov v Sloveniji in na Hrvaškem. Izvedla sta tudi 

raziskavo motivov podjetij za prenovo poslovnih procesov in vse skupaj strnila v tabelo 

motivov za prenovo poslovnih procesov (tabela 2.3), iz katere lahko razberemo, da je glavni 

motiv za prenovo poslovnih procesov dobiček oziroma uspešno poslovanje, takoj za njim pa 

izboljšava samega procesa. Motiv izboljšanja zadovoljstva odjemalcev je na zadnjem mestu.  

 

Tabela 2.3: Motivi za prenovo poslovnih procesov 

Motiv za prenovo poslovnih 

procesov 

Število podjetij Odstotek 

Uspešnost pri poslovanju ali 

dobiček 

13 32 % 

Izboljšava procesa 9 22 % 

Zmanjševanje stroškov 7 17 % 

Povečanje operativne 

uspešnosti 

6 15 % 

Izboljšanje zadovoljstva 

odjemalcev 

5 12 % 

Vir: Kovačič in drugi (2000) 

 

Razlogov, zakaj se podjetja odločijo za prenovo poslovnih procesov, je več. Lokar (2012) je v 

svojem diplomskem delu naštel naslednje: 

 

 Vzdrževanje konkurenčnosti podjetja, ter obstoja na trgu. 

 Odpravljanje napak, neskladja in pomanjkljivosti v poslovanju podjetja, ki so prinašali 

slabe rezultate. 

 Poslovanje po sodobnih načelih vodenja kakovosti ISO standardu in si s tem dodatno 

zagotoviti certifikat in ugled podjetja. 



 19 

 Izboljšanje učinkovitosti in fleksibilnosti procesov ter zmanjšati nepotrebne stroške, 

ter tako proizvod/storitev poceniti. 

 Povečanje zadovoljstva odjemalcev in dobaviteljev podjetja, ter seveda tudi samih 

zaposlenih. 

 Prenova kot posledica menjave vodstva podjetja, ki je prenovi bolj naklonjena. 

 Reorganizacije podjetja in ostali razlogi. 

 

Če povzamem cilje, motive ter razloge za prenovo poslovnega procesa, pridem do zaključka, 

da je za podjetje, ki je na trgu dobro stoječe, osrednji cilj prenove poslovnega procesa 

povečanje dobička. Če pa je podjetje v slabšem poslovnem stanju, je osrednji cilj prenove 

poslovnega procesa povečanje konkurenčnosti ali že sam obstanek na trgu. 

 

2.7.2 Kdo naj preureja 

  

Procesov ne preurejajo podjetja, temveč ljudje, zato je potrebno določiti, kdo bo preurejanje 

izvajal. Hammer in Champy (1995, str. 109–123) sta med podjetji, ki so se lotila preurejanja, 

zaznala naslednje nosilne vloge pri preurejanju, ki so bile jasno ločene oziroma medsebojno 

povezane:  

 

 Vodja - višji vodilni delavec, ki da pobudo za celotno preureditev ter jo tudi odobri. 

Odgovoren je za to, da v podjetju preureditev zares izpeljejo. 

 Lastnik procesa - menedžer, ki je odgovoren za določen proces na nižji ravni in 

njegovo preureditev. 

 Preureditveni team. To so ljudje, ki v resnici prenovijo poslovanje. Njihovo delo pri 

prenovi je najtežje. 

 Usmerjevalni odbor. To so ljudje, ki načrtujejo celotno strategijo preurejanja. 

 Vladar preureditve. Ima dve glavni funkciji: prvič, ponujati pomoč in podporo 

vsakemu posamezniku, lastniku procesa in teamu, in drugič, usklajevati vse tekoče 

dejavnosti, ki so povezane s preurejanjem. 

 

Poslovne procese sem opisal že v prejšnjem poglavju, definiral sem tudi ljudi, ki preurejanje 

vodijo, izvajajo in nadzirajo. Naslednja poteza je pomembna odločitev - kateri procesi so 
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potrebni prenove ter v kakšnem zaporedju si bodo sledili. Za lažjo odločitev sta Hammer in 

Champy (1995) v svoji knjigi navedla kot pomoč podjetjem pri odločanju tri merila, in sicer: 

 

 Disfunkcija, ki odgovarja na vprašanje, v katerih procesih imamo največ težav. Težave 

so v večini primerov vidne in zaposlenim poznane. Težko bi namreč spregledali 

proces razvijanja izdelkov, ki v petih letih ni rodil novega izdelka ali pa ure in ure 

pretipkavanja podatkov iz enega računalniškega terminala v drugega. Menedžerji z 

občutkom za učinkovitost tako skušajo na primer pretipkavanje podatkov iz enega 

računalnika v drugega rešiti s povezavo računalnikov med seboj, tako da lahko 

informacije elektronsko prehajajo iz enega v drugega. Takšna rešitev pa zdravi zgolj 

bolezenske znake, ne pa bolezni same. Rešitev je tako v medfunkcijskem združevanju, 

ki zaposlenim v podjetju omogoča, da podatke vnesejo samo enkrat, nato pa si jih 

delijo, namesto da bi iskali hitrejše načine za njihov pretok sem ter tja. Ostali znaki 

neučinkovitosti v procesih so še zaloge in rezerve, ki jih rešujejo s proizvodnjo brez 

zalog (ang. Just in time), več preverjanja in nadzora kot dodajanja vrednosti, 

predelovanje in ponavljanje dela ter kompleksnost procesov. 

 

 Pomembnost, ki nam pove kateri procesi so najpomembnejši za odjemalce podjetja. 

Odjemalci so namreč dober vir informacij, če želimo primerjati, kako pomembni so 

posamezni procesi. Podjetja lahko ugotovijo, kaj njihove odjemalce najbolj zanima, na 

primer cene izdelkov, pravočasna dobava, značilnosti izdelkov ipd. Te ugotovitve je 

nato mogoče povezati s procesi, ki nanje najmočneje vplivajo; tako laže izdelamo 

prednostni seznam procesov, ki jih je treba preoblikovati.  

 

 Izvedljivost, kot zadnje merilo, ki nam pove, katere procese je trenutno najlažje 

uspešno preurediti. Izvedljivost največkrat omejujejo visoki stroški. Prenova, ki bo 

zahtevala veliko naložbo v informacijski sistem, bo tako na primer naletela na več 

ovir, kot tista, ki je ne zahteva. Poleg tega pa izvedljivost omejujeta še moč 

preureditvenega teama ter predanost lastnika procesa. 

 

Po definiranju poslovnih procesov, določitvi ciljev prenove poslovnih procesov ter ključnih 

izvajalcev prenove, nam ostane le še prenova sama. Ta seveda ni sama po sebi umevna, 

temveč sledi nekemu zaporedju ter točno določenim aktivnostim, katerih se morajo ključni 

izvajalci prenove držati. Hammer in Champy sta prenovo poslovnih procesov razdelila na 6 
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zaporednih faz, katere so skupaj z aktivnostmi (v vsaki fazi posebej) predstavljene v tabeli 

(glej tabela 2.4). Prenova se začne s predstavitvijo prenove poslovanja, temu sledi 

identifikacija poslovnih procesov ter izbira in razumevanje le-teh, zadnji dejanji pa sta 

prenova izbranih procesov ter njihovo uvajanje. 

 

Tabela 2.4: Faze prenove poslovnih procesov  

Faze projekta Aktivnosti v teh fazah 

1. predstavitev prenove poslovanja 

 

Vrhovni manager, ki je pobudnik prenove, na 

kratko povzame stanje poslovnega procesa in 

predstavi vizijo zaposlenim. 

2. identifikacija poslovnih procesov V tem koraku se izvaja analiza poslovnega 

procesa. Rezultat je grafični prikaz procesa, 

podprocesov in aktivnosti ter njihov 

medsebojni vpliv znotraj organizacije ter 

vpliv v odnosu do zunanjega okolja 

organizacije. 

3. izbira poslovnih procesov V tem koraku je potrebno izbrati ključne 

procese, ki jih je potrebno prenoviti. Še 

posebej je potrebno izbrati tiste procese, ki 

lahko po prenovi prinesejo novo vrednost 

podjetju, predvsem kupcem. 

4. razumevanje izbranih poslovnih 

procesov 

V tej fazi ne gre toliko za podrobno analizo 

obstoječih procesov, ampak bolj za 

spremljanje in merjenje učinkov obstoječih 

procesov zaradi pogleda v prihodnost: kaj 

lahko od prenovljenih procesov sploh 

pričakujemo. 

5. prenova izbranih poslovnih procesov Gre za najbolj kreativno fazo od vseh, v 

kateri mora projektna skupina uporabiti 

iznajdljivost, domiselnost in inovativnost. 

6. uvajanje prenovljenih poslovnih 

procesov 

Zadnji korak je uvajanje sprememb, ki je 

lahko po mnenju obeh avtorjev uspešen le, če 

so pravilno izpeljane vse predhodne faze 
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projekta. 

Vir : Hammer in Champy (1995)  

 

Pri prenovi poslovanja pa ne gre samo za tehnološko problematiko v smislu informatizacije 

poslovnih procesov ali pa kar samo uvedbo sodobne informacijske tehnologije, temveč 

moramo prenovo poslovanja obravnavati v povezavi z vsemi drugimi dejavniki, ki sestavljajo 

socio-tehnični okvir organizacije. Grafična predstavitev socio-tehničnega okvira prikazuje 

Leavittov diamant (glej slika 2.7).(Kovačič in Bosilj-Vukšič, 2005) 

 

Slika 2.7: Razširjen Leavittov diagram 

 

Vir: Kovačič in Bosilj-Vukšič (2005, str. 45) 

 

Vidik kulture pri prenovi poslovanja je zelo pomemben, kar lahko razberemo iz zgornje slike 

(glej slika 2.7), saj predstavlja del elementov, povezanih s poslovnimi procesi. Zajema 

izhodišča za pripravo razmer v širši družbi in organizaciji, ki bodo naklonjene spremembam. 

Povezan je z ugotavljanjem možnosti, obravnavanjem strateških ciljev ter strategijo prenove 

in izvajanja sprememb. Na ravni posameznika pa lahko kulturo razumemo kot način 

njegovega sodelovanja v delovnih skupinah, oddelkih in celotni organizaciji.(Kovačič in 

Peček, 2004) 

 

Prenova poslovanja, ki zajema vse ravni organizacije, torej potek od spodaj navzgor in 

omogoča sodelovanje pri prenovi vsem zaposlenim v različnih oddelkih, je praviloma bolje 

sprejeta med zaposlenimi ter ustvari boljšo klimo med njimi. Ti med sabo lažje komunicirajo 

ter se počutijo soodgovorne za uspešno izvedbo prenove. Medtem ko so na drugi strani 
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zaposleni, kjer prenova poteka od zgoraj navzdol, največkrat nezadovoljni ter se spremembam 

izogibajo. Vse to pa ustvari slabo organizacijsko klimo, ki ima slab vpliv tudi na poslovanje 

same organizacije. 

 

2.7.3 Vloga IT v prenovi poslovnih procesov 

 

Pri prenovi poslovnih procesov seveda ne moremo izpustiti informacijske tehnologije, saj 

skoraj vsaka prenova zahteva posodabljanje ali pa kar vzpostavitev informacijske tehnologije 

v sam poslovni proces. Časi, ko so se podatki shranjevali na kupe papirja in potem romali iz 

roke v roko po celem podjetju, so namreč že daljna preteklost. Tako se podjetje, ki ne more 

spremeniti pogledov na informacijsko tehnologijo, ne more preurediti. Prešli smo namreč v 

informacijsko družbo, ko je uporaba računalnika pri poslovanju podjetja nujna in ne več samo 

dobrodošla.  

 

Groznik in Vičič (2005) navajata prednosti, ki jih naložba v informacijsko tehnologijo skupaj 

s poslovni procesi in kadri prinese: 

 

 Višja produktivnost, ter višji dobički. 

 Nižji operativni stroški. 

 Sprememba strukture zaposlenih, tudi odpuščanja na račun modernizacije poslovanja. 

 Višja dodana vrednost, ter višje izobražen kader. 

 Nižji prodajni stroški, kar je po godu kupcem. 

 Nižji stroški administracije, po potrebi tudi odpuščanja v administraciji. 

 Znižanje rasti izdatkov. 

 Nižji stroški delovne opreme. 

 

2.7.4 Primer uspešne prenove poslovanja 

 

Hammer in Champy (1995) sta v svoji knjigi opisala tudi zgleden primer preurejanja 

poslovnih procesov v avtomobilskem podjetju Ford Motors. Šlo je za prenovo procesa 

plačilnega oddelka, ki se je ukvarjal s plačevanjem Fordovim dobaviteljem. 
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V začetku 80. let prejšnjega stoletja je bilo v Fordovem plačilnem oddelku za Severno 

Ameriko zaposlenih več kot petsto ljudi. Ta podatek je po ogledu japonskega konkurenčnega 

podjetja Mazda vzbudil veliko skrb pri vodstvu podjetja. Res, da je bila Mazda neprimerno 

manjše podjetje, a petstoglavo osebje, zaposleno v plačilnem oddelku, je bil več kot dovolj 

tehten razlog, da so se odločili za temeljito prenovo plačilnega oddelka.  

 

Ker gre pri preurejanju poslovnih procesov za prenovo procesa samega, ne pa preurejanja 

oddelka, so preuredili proces oskrbe in sicer tako, da je vključeval funkcijo poravnavanja 

obveznosti, pa tudi nabavo in sprejemanje. Stari oddelek za poravnavanje obveznosti je imel 

za isto blago kar tri dokumente: kopijo naročilnice, prejemnico in račun, ki so prehajali iz 

oddelka v oddelke. Velikokrat se podatki nato niso ujemali in nastala je zmešnjava. 

 

Nov proces poravnavanja obveznosti pa temelji na podatkovni bazi, preko katere preverjajo 

ali blago ustreza naročilu in na podlagi tega izdajo račun dobavitelju. Če blago ne ustreza 

naročilu, pošiljko zavrnejo in jo vrnejo dobavitelju. Slednja prenova je podjetju Ford Motors 

prinesla osupljive rezultate: število delavcev zaposlenih na oddelku se je s prvotnih petsto 

zmanjšalo na sto petindvajset.  

 

S primerom uspešne prenove poslovnih procesov se v Sloveniji lahko pohvalijo podjetja 

Gorenje, Unior, Droga itd. 

 

2.8 Ostale metodologije pri prenovi poslovnih procesov 

 

Metodologij, ki so namenjene prenovi ali izboljševanju poslovnih procesov, je veliko. Največ 

jih izvira iz dveh nekoč gospodarsko najmočnejših držav na svetu: Združenih Držav Amerike 

in Japonske. Seveda se je njun položaj dandanes zelo spremenil, po gospodarski moči sta 

namreč obe državi nazadovali. Prehitele so ju Brazilija, Kitajska, Rusija in Indija. Lahko bi 

torej rekli, da bodo nove metode prenov poslovanja v prihodnosti izvirale prav iz teh držav. 

Sam sem mnenja, da bo do tega, vsaj v bližnji prihodnosti, težko prišlo. Te države namreč 

konkurirajo ostalim na račun izkoriščanja delovne sile, pomanjkljive birokracije ter okoljskih 

standardov, lastna dodana vrednost pa je sorazmerno majhna. 

 

Do sedaj sem kot način prenove poslovanja omenil reorganizacijo, inovacijo ter prenovo 

poslovnih procesov, v nadaljevanju pa bom na kratko predstavil še štiri druge metode: metodo 
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celovitega upravljanja kakovosti, metodo upravljanja znanja, metodo Kaizen ter metodo 5S. 

Vse navedene metode so del celovite metodologije prenove poslovanja, ki podpira tako 

mehke kot trde pristope spreminjanja podjetja, poznane pod imenom management poslovnih 

procesov, katerega bom podrobneje predstavil v tretjem poglavju.  

 

2.8.1 Metoda celovitega upravljanja kakovosti (ang. Total Quality Management - TQM) 

 

V šestdesetih letih 20. stoletja je zavladala nova filozofija pojmovanja kakovosti, ki temelji na 

spoznanju, da je za doseganje zahtevanega nivoja kakovosti pomembno obvladovanje 

kakovosti v vseh fazah poslovnega procesa: od začetka tržnih raziskav preko proizvodnje 

izdelkov do servisiranja izdelkov v uporabi. To je pripeljalo k razvoju miselne revolucije, 

imenovane celovito upravljanje kakovosti, ki pri vodenju na prvo mesto postavlja kakovost, 

dobiček pa je dolgoročni cilj. Rezultati podjetij, ki izvajajo TQM, so različni. Nekatera 

podjetja žanjejo velike uspehe, druga neuspehe. Po mnenju številnih strokovnjakov s področja 

kakovosti je kar polovica podjetij neuspešnih, kar pripisujejo predvsem pomanjkljivi uporabi 

metod. (Šostar, 2000)  

 

Pri metodi celovitega upravljanja kakovosti velja omeniti še dva modela in sicer standarde 

ISO ter Evropski model poslovne odličnosti EFQM. Prvi je namenjen izboljšanju poslovnih 

procesov, drugi pa omogoča vzpostavitev ustreznega sistema upravljanja. 

 

»Metoda celovitega obvladovanja kakovosti pomeni neprestano prizadevanje za spreminjanje, 

ki bo vodilo do večje kakovosti izdelkov ali storitev. Metoda na začetku pomeni 

revolucionarno spremembo, medtem ko kasneje temelji na neprestanih evolucijskih 

spremembah.« (Rozman 2000b, str. 131) 

 

Elementi metode celovitega obvladovanja kakovosti kot jih opisuje Rozman (2000) so: 

 

 Osredotočenje na kakovost in preprečevanje problemov. Kakovost sama po sebi ni 

rezultat, ampak nenehni proces izboljševanja kvalitete tistega, kar podjetje proizvaja. 

Problemi naj bi bili odkriti, še preden se pojavijo, zato je veliko truda namenjenega 

preventivi. Zelo pomembna je tudi kontrola zaposlenih med proizvodnim procesom.  

 Sodelovanje z dobavitelji in kupci. V procesu celovitega obvladovanja kakovosti so 

tako dobavitelji in kupci povezani znotraj podjetja. Več kot ima podjetje dobaviteljev, 
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nižjo ceno lahko iztrži, pomembno pa je tudi, da dobavitelji uporabljajo metodo 

celovitega obvladovanja kakovosti. Medtem imajo prodajalci na drugi strani status 

poslovnih partnerjev, saj vsi skupaj sodelujejo pri zagotavljanju kvalitete. 

 Stalen razvoj oziroma napredek in izogibanje napačnim korakom, saj sčasoma vsak 

izdelek ali storitev postane vsakdanji ali pričakovan (na primer: avtomobili, mobilni 

telefoni, prenosni računalniki), želje kupcev pa so vedno večje in dinamične. 

 Spodbujanje ustrezne organizacijske klime in zaposlenih. Za zagotavljanje napredka 

mora podjetje pooblastiti zaposlene, da so lahko inovativni in samoiniciativni ter 

prispevajo k skupnemu razvoju podjetja, kar ga ohranja konkurenčnega. 

 Uporaba analiz preteklih odločitev in rezultatov. Eden od temeljev metode celovitega 

obvladovanja kakovosti je baza podatkov o kupcih, ki ga podjetje uporablja za 

prepoznavanje trendov, odkrivanje in reševanje problemov in ustvarjanje proizvoda ali 

storitve. Ključ do uspeha metode je stalno zadovoljevanje potreb kupcev, ki postajajo 

vse bolj zahtevni. 

 

Lastnosti metode celovitega upravljanja kakovosti pa so naslednje: 

 

  Da se nanaša  na celotno organizacijo in ne samo proizvodnjo. 

 Usmerjena je k porabnikom, torej kupcem in samim zaposlenim. 

 Kakovost je opredeljena glede na potrebe porabnika, kar pomeni da kupec sodi kaj je 

kakovostno in kaj ne. 

 Delavci so obvezani k neprekinjenemu izboljševanju kakovosti. 

 Poudarek je na kakovosti procesa in ne izdelka. Kakovosten izdelek je le rezultat 

kakovostnega procesa. 

 Povečana je pomembnost poročanja o kakovosti, za kar skrbijo ustrezne službe 

kakovosti. 

 Merila kakovosti so jasno določena z namenom doseganja stalnih rezultatov. 

 Poudarjeno je skupinsko delo in krožki okoli kakovosti, kar omogoča dobro 

komunikacijo med zaposlenimi.(Šostar, 2000) 

 

Celovito upravljanje kakovosti je proces, katerega cilj je nenehno izboljševanje poslovnih 

procesov v podjetju, kar na daljši rok vodi podjetje v odličnost in mu prinese ogromne 

zaslužke ter se kupcem nikoli ne izneveri. 
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Ob koncu prejšnjega stoletja se je pojavila težnja po razvoju enotnega sistema zagotavljanja 

kakovosti, pri tem pa ima največjo vlogo mednarodna organizacija za standardizacijo ISO 

(ang. International Standardisation Organisation). Najbolj uveljavljen med njimi je standard 

ISO 9001:2008, iz leta 2008. Zgrajen je na načelih vodenja kakovosti, ki jih danes uporabljajo 

v svetu uspešne organizacije, tako proizvodne kot storitvene. Zato je standard povzetek dobre 

poslovne prakse in kot tak v pomoč organizacijam, ki želijo slediti samo najboljšemu.  

 

Standard se osredotoča predvsem na učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju 

zahtev odjemalcev. Namenjen je vsem vrstam organizacij, ki želijo obvladovati in izboljševati 

svoje poslovanje ter povečevati zadovoljstvo svojih odjemalcev, ne glede na velikost, 

organiziranost, proizvod ali storitev. Prenova poslovnih procesov tako lahko služi tudi kot 

pogoj za dosego certificiranja po ISO standardih. (Slovenski inštitut za kakovost in 

meroslovje) 

 

Drugi najbolj poznani model celovitega upravljanja kakovosti je Evropski model poslovne 

odličnosti (ang. EFQM), ki pokaže, kako daleč na poti k odličnosti je podjetje, kje so vrzeli in 

kakšne so možne rešitve. Med drugim poudarja razvijanje partnerskih povezav, usmerjenost v 

rezultate, kulturo stalnega učenja in izboljšav, ravnanje z ljudmi, tako z zaposlenimi kot s 

strankami in uravnoteženje potreb vseh udeleženih strani. (Kovačič in Bosilj-Vukšič, 2005) 

 

2.8.2 Metoda upravljanja z znanjem (ang. Knowledge Management - KM ) 

 

Naslednja od metod prenove poslovnih procesov, ki jo bom obravnaval, je metoda upravljanja 

z znanjem. V strokovni literaturi se je pojavila v začetku 90. let prejšnjega stoletja. V samem 

začetku se je metoda ukvarjala izključno z vprašanji, povezanimi z informatiko, kasneje pa 

tudi z vprašanji organiziranosti podjetij ter upravljanja intelektualnega kapitala. Ob koncu 90. 

let pa so prevladujoče teme na tem področju postale učeča se družba, organizacijsko 

osmišljanje, upravljanje inovacij ter upravljanje sprememb. (Kovačič in Bosilj-Vukšič, 2005) 

 

    Upravljanje znanja je multidisciplinaren pristop, ki združuje poslovno strategijo, kulturne         

vrednote in delovne postopke. Obsega postopke načrtovanja, izvajanja, spremljanja in 

izboljšave strategij, poslovnih procesov, organizacijskih struktur in tehnologij, ki omogočajo 

učinkovito uporabo znanja v organizaciji. Zajemati mora celoten cikel znanja: od tvorbe do 

zajema, organiziranja, omogočanja dostopa do uporabe. Neučinkovito upravljanje znanja pa 
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prinaša težave: prepočasno usposabljanje pri prehodu na novo delovno mesto, reševanje 

enakih problemov ter učenje istih stvari kot posledica nedokumentiranja znanja, ponavljanje 

napak ipd. (Kovačič in Bosilj-Vukšič 2005, str. 91–92) 

 

Prednosti metode upravljanja znanja v podjetjih so v razvoju tehnologij, v finančni uspešnosti 

podjetij ter v povečanju konkurenčnosti podjetij. Gomezelj-Omerzel (2009) v zaporedju 

navaja najpogostejše izboljšave ob uvedbi metode managementa znanja, na podlagi raziskave 

med več kot tisoč nemškimi in evropskimi podjetji, ki ga je izvedel Frauenhofer Institut iz 

Nemčije, leta 2001: 

 

 Zmanjšanje stroškov in povečanje produktivnosti. 

 Izboljšanje procesov. 

 Izboljšanje izmenjavanja informacij. 

 Naravnanost h kupcem in njihovo zadovoljstvo. 

 Transparentnost struktur in procesov. 

 Izboljšanje procesov odločanja. 

 Povečevanje kakovosti. 

 Kvalifikacije in zadovoljstvo zaposlenih. 

 Izboljšanje tržnega položaja. 

 

Rezultat povezave upravljanja znanja ter poslovnih procesov je učeča se organizacija, ki 

temelji na neprestanem pridobivanju, ustvarjanju in transformaciji znanja ob stalnem 

spreminjanju odzivanja in delovanju celotne organizacije ter na izboljševanju sposobnosti 

organizacije skozi nenehen osebni razvoj in permanentno učenje posameznika.  

 

Učeča se organizacija spada med mehke pristope pri odzivanju na spremembe, ki se 

pojavljajo v zunanjem okolju, omenil pa sem jih v začetku diplomskega dela. Primeren je za 

podjetja, ki imajo še dovolj časa za prilagajanje spremembam, ko je njihova ogroženost ciljev 

nizka oziroma zmerna, ter ko so pričakovani odpori vplivnih udeležencev podjetja(torej 

zaposlenih) proti spremembam nizki oziroma zmerni. To pomeni, da bo v oblikovanje in 

izvajanje sprememb vključen širši krog zaposlenih, torej gre za uvajanje sprememb od spodaj 

navzgor. (Kovačič in Bosilj-Vukšič, 2005) 
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Pri uvajanju učeče se organizacije ima ključno vlogo poslovodstvo, ki mora potrebna znanja 

opredeliti in zagotoviti razmere za pridobitev ter uporabo tega znanja. Pomembna je tudi 

vloga managementa, da pri zaposlenih razvija sposobnost pridobivanja in uporabe vedno 

novih znanj (s pomočjo dodatnih izobraževanje ter seminarjev). Z ustrezno tehnologijo, 

odprtim komuniciranjem in sistemi nagrajevanj omogočajo participacijo zaposlenih na vseh 

področjih, tudi v upravljanju podjetja in sicer na način rednega prejemanja informacij o 

poslovanju podjetja. S takim vključevanjem zaposlenih v reševanje problemov in soodločanje, 

je motiviranost za dosego ciljev, inovativnost ter želja po novih znanjih, večja. To pa vodi do 

osebne rasti posameznika in teama ter posledično tudi odlične organizacijske klime v podjetju 

ter rast podjetja samega.(Kovačič in Bosilj-Vukšič, 2005) 

 

2.8.3 Metoda Kaizen 

 

»Izraz Kaizen je skupni izraz za več japonskih metod, ki se nanašajo na filozofijo in prakso, 

katere namen je stalno izboljševanje izdelkov in procesov v industriji. Beseda Kaizen izvira iz 

japonske beseda »kai«, ki pomeni spremembo in besede »zen«, ki pomeni boljše, skupaj torej 

»boljša sprememba« oziroma »sprememba na boljše«. Filozofijo Kaizen je v podjetništvo 

prinesel Imaii Masaki z objavo svoje prve knjige leta 1986: »Kaizen: the key to the Japans 

competitive sucess«.« (Horžen v Čufar 2009, str. 591) 

 

Osnovna filozofija Kaizen je izraba znanja, izkušenj in veščin vseh zaposlenih v podjetju. 

Sloni na zamisli, da lahko vsakdo prispeva k boljšemu delovnemu okolju. Gre torej za 

prenovo od spodaj navzgor. Proces stalnih izboljšav je dolgoročen in neprekinjen, zajema vse 

ravni podjetja in daje možnost reagiranja na spremembe v okolju. V večini primerov ne gre za 

večje spremembe, pač pa temelji na majhnih, postopnih in nenehnih spremembah, ki se 

nanašajo na izboljšanje produktivnosti, varnosti in učinkovitosti pri zmanjševanju izgub, brez 

velikih investicij kar pomeni tudi manjše tveganje. Sistem stalnih izboljšav izhaja iz strategije 

vodstva, ki jo podpirajo strokovnjaki za stalne izboljšave in poteka v obliki dela v skupini, pa 

tudi v obliki predlogov za izboljšave s strani posameznih zaposlenih, za kar je predpogoj, da 

ima podjetje vzpostavljen sistem za predlaganje izboljšav. Zaposleni pa so za te predlagane 

izboljšave nagrajeni, finančno, materialno ali pa z napredovanjem.(Čufar, 2010) 

 

Ključni elementi metode Kaizen so štirje in sicer:  

 Kakovost. 
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 Prizadevanje vseh zaposlenih. 

 Pripravljenost na spremembe. 

 Komunikacija. 

 

»Glavni izziv metode Kaizen so izgube oziroma zapravljanja, ki jih povzročajo prekomerna 

proizvodnja, visoke zaloge, izgube v procesu izdelave, izmet, čakalni časi, neplanirani zastoji, 

nepotrebni transporti, nepotrebni gibi oziroma premiki. Iskanje in takojšnje zmanjševanje 

izgub je zato eden od najučinkovitejših ukrepov za dvig produktivnosti in znižanje stroškov.« 

(Čufar 2010, str. 592) 

 

Kaizen metode katere bom podrobneje omenil v nadaljevanju, dajo takojšne rezultate in 

privedejo do velikih koristi za podjetje, saj se izboljša produktivnost in kakovost ter 

posledično prodaja in dobiček. Kaizen se osredotoča na nenehne izboljšave in nenehno 

reševanje velikega števila majhnih problemov s katerim se podjetje sooča, s čimer se izboljša 

izkoriščenost prostora in proizvodnih zmogljivosti, kakovost izdelkov, uporaba kapitala, 

komunikacija, poveča se varnost pri prozvodnji, dostava je hitrejša, stroški  proizvajanja so 

nižji in poveča se zadovoljstvo strank in motivacija zaposlenih. Pri uresničevanju ciljev ima 

izboljšava kvalitete prednost pred nižanjem stroškov, kar prinaša dolgoročni uspeh. (Čufar, 

2010) 

 

Kot sem že omenil, gre pri konceptu Kaizen za skupek različnih vrst metod, uporabljenih za 

doseganje stalnih izboljšav, ki so plod japonskih avtorjev. Teh metod je veliko, zato bom 

omenil le najbolj pogoste in največkrat omenjene: 

 PDCA. Demingov krog planiranja-izvedbe-preverjanja-ukrepanja) 

 TQM.  

 Koncept proizvajanja »Just in time«. »Izhaja iz zahtev po sprotnem zagotavljanju 

nujno potrebnih količin in s tem minimiziranju zalog ter hitri odzivnosti na tržno 

povpraševanje. Ne obravnava pa le proizvodne procese, temveč vse temeljne procese, 

ki ustvarjajo dodano vrednost za kupca in vplivajo na čas izvršitve naročila.« (Kovačič 

in Bosilj-Vukšič 2005, str. 359–360) 

 Kanban. »To je sistem razdeljevanja dela in oskrbe delovnih mest, katerega temeljno 

načelo je krmiljenje materialnega toka proizvodnje, po samopostrežnem načelu »ravno 
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ob pravem času«, po načelu odvzemanja iz zalog ali od dobaviteljev, s transportnimi 

enotami in standardnimi količinami v njih.« (Čufar 2010, str. 593) 

 

Avtor metode Kaizen, Imaii Masaki, izpostavlja še, da je v zahodnem kapitalističnem  svetu 

preveč poudarka na bliskovitem doseganju dobička ne glede na ceno bliskovitosti. To je tudi 

povzročilo, da so za tak hiter napredek vsi zelo zainteresirani in se zato ne zanimajo za 

majhna in postopna izboljševanja. Ameriške inženirje tako zanimajo veliki inovacijski skoki, 

zlasti pri razvijanju novega izdelka. Inženirji v razvojnih službah veljajo več kot njihovi 

kolegi v proizvodnji, ki nikoli ne morejo doseči prestižne ravni razvojnih inženirjev. Medtem 

ko na Japonskem proizvodni inženirji sodelujejo skupaj z razvojnimi inženirji. (Vrčkovnik, 

2008) 

 

2.8.4 Metoda 5S 

 

»Metoda 5S je japonski program za organizacijo delovnega mesta in je prvi korak na poti 

stalnega izboljševanja v podjetju. Dobro izvedena akcija 5S prispeva k boljši kakovosti, 

zmanjšanju stroškov, večji varnosti pri delu, spodbuja medsebojno sodelovanje in timsko 

delo, poveča zadovoljstvo internega in zunanjega odjemalca in s tem prispeva k dvigu 

produktivnosti.« (5S akcija, 2006) 

 

Ime metode 5S izhaja iz 5 japonskih besed in sicer: 

 Seiri, ki pomeni sortiranje. 

 Seiton, ki pomeni spraviti. 

 Seiso, ki pomeni čiščenje. 

 Seiketsu, ki pomeni standardizacijo. 

 Shitsuke, ki pomeni skrb. (Ho, 2012) 

 

Korakov metode 5s je pet. To so: sortiranje, organiziranje, čiščenje, standardiziranje ter 

vzdrževanje stanja in si sledijo v zaporedju. 

 

Sortiranje je prvi korak, ki pravi, da je treba ločiti uporabno od neuporabnega, oziroma takoj 

izločiti stvari, ki so neuporabne. Odstraniti je tako potrebno vse nepotrebne materiale, orodja, 

postopke in dokumente, saj to, česar ne potrebujemo več, preprečuje uporabo tistega, kar 
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potrebujemo, obenem pa delovna mesta postajajo vse bolj neurejena in zanemarjena. Slednje 

pa  ima vpliv na čas in kvaliteto proizvodnje. Cilj tega koraka je tako zmanjšanje težav ki se 

pojavljajo pri delu, izboljšanje kakovosti, povečanje produktivnosti ter izboljšanje 

komunikacije med sodelavci. 

 

Organizacija pomeni, da se stvari, ki jih potrebujemo, postavi na hitro dostopna mesta, 

dokumente pa se razvrsti po pomembnosti oziroma pogostosti uporabe. Odlagalna mesta 

morajo biti jasno označena s tablami, da bo vsakdo vedel, kje kaj iskati in kam odložiti. 

Proces bo tako hitreje stekel. 

 

Čiščenje. Pri tem koraku se je potrebno naučiti vzdrževati raven čistoče in higiene na 

delovnem mestu, saj to prinaša manjšo raven poškodb in nesreč in tako manj bolniških. Cilj 

čiščenja je svetlo, pregledno in urejeno delovno mesto. Stvari kot so orodja ter pripomočki in 

delovni stroji pa so vedno pripravljeni na uporabo. Samo čiste in označene delovne površine 

omogočajo preglednost in polno pripravljenost na uporabo. Kot je opazno, se ta korak nanaša 

na prejšnja dva oziroma ta korak ne pride do izraza, če ne izvedemo prejšnja dva koraka 

sortiranja in organizacije. 

 

Standardizacija je četrti korak. Prvi trije koraki so, kot smo videli, za delo ključni ter 

preventivne narave. Četrti in kasneje omenjeni peti korak pa se nanašata na dogovore in 

navodila, določene v prvih treh korakih. Tako čiščenje kot tudi nadzor opravlja delavec, ki 

uporablja stroj oziroma vodja linije oziroma delovne skupine. Že na samem začetku je tako 

potrebno pripraviti navodila za čiščenje delovnega mesta, hrambo delovnih pripomočkov, 

dnevno vzdrževanje in nadzor ter ga postaviti na vidno mesto, kjer služi kot opomnik pri delu. 

Nadzor pa ne pomeni le vizualni nadzor, temveč tudi uporabo vseh čutil. Čuden vonj iz 

delovnega stroja lahko namreč pomeni pregrevanje le-tega, zato moramo ob tem zaznavanju 

poskrbeti za ustrezno zamenjavo ali pa o tem obvestiti nadrejenega, ki bo poskrbel za sanacijo 

stroja. 

 

Zadnji korak je disciplina in pomeni vzdrževanje postopkov, vzpostavljenih s prvimi tremi 

koraki ter standardiziranih v četrtem koraku. Namen je torej obdržati pridobitve prvih štirih 

korakov. Ključno je to, da zaposleni čutijo potrebo po spoštovanju dogovorjenih standardov 

in se jih držijo. Slednje pa na žalost v večini primerov lahko dosežemo le s primerno 

stimulacijo, največkrat v obliki denarnih nagrad in povišic k plači. (5S akcija, 2006) 
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3. PRIMERJAVA RAZLIČNIH METOD PRI PRENOVI POSLOVANJA 

 

 

Osrednji cilj vsem metodam pri prenovi poslovanja je dobiček ter izboljšanje konkurenčnega 

položaja na vse bolj negotovem tržišču. Dejavnik, ki do tega uspeha pripelje, je uspešen, hiter, 

prilagodljiv in učinkovit proces, katerega dosežemo s prenovo. Za katero od metod prenove se 

bomo odločili, je odvisno od podjetja samega, njegovega vodstva ter položaja, v katerem se 

podjetje trenutno nahaja. 

 

Doslej smo kot način pri prenovi poslovanja spoznali inovacijo, reorganizacijo, prenovo 

poslovnih procesov (BPR), ter štiri preostale metode (KM, Kaizen, 5S, TQM), ki so vključene 

v management poslovnih procesov (BPM). Slednji je kot skupek številnih metod, združenih v 

eno samo, v uporabi dobro desetletje ter velja za dokaj uspešnega pri prenovi poslovanja. 

 

3.1 Management poslovnih procesov (ang. Business Processs Managenment) 

  

»Management oziroma upravljanje poslovnih procesov je poslovni pristop k upravljanju 

sprememb pri prenavljanju poslovnih procesov. Spremembe zajemajo celoten življenjski cikel 

procesa: od analize in snovanja, do uvedbe, avtomatizacije in izvajanja procesa. Predstavlja 

mnogo širše področje obravnave, kot smo mu priča pri prenovi poslovnih procesov, saj 

vključuje in povezuje obstoječe in nove metode in orodja na tem področju.« (Kovačič, Bosilj-

Vukšič 2005, str. 39) 

 

V literaturi sicer zasledimo različna poimenovanja managementa poslovnih procesov, najbolje 

pa ga definira izraz celovita prenova poslovanja, saj vsebuje tako mehke kot trde pristope. 

Med trdimi pristopi najbolj izstopa prenova poslovnih procesov (BPR), med mehke pristope 

pa spadajo TQM, KM, ISO, Kaizen, Six Sigma itd. 

 

Management poslovnih procesov torej pomeni skupek različnih pristopov, ki temeljijo na 

prenovi poslovnih procesov (BPR), razlike med njima pa prikazuje spodnja tabela (glej tabela 

3.1). Za lažjo primerjavo sem uporabil primerjalna izhodišča, njihov pomen je opisan v 

nadaljevanju poglavja (glej podpoglavje 3.3: Primerjala izhodišča). 
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Tabela 3.1: Primerjava BPR in BPM 

Primerjalna izhodišča BPR BPM 

Raven sprememb Korenite Postopne 

Izhodišča prenove  Prenovljeni procesi Celoten poslovni cikel 

Investicija Visoka Nizka, trajna 

Osredotočenost  Učinkovitost in uspešnost 

poslovnega procesa 

Učinkovitost in uspešnost 

celotnega poslovnega cikla 

Usmeritev Tehnologija Tehnologija in ljudje 

Sodelovanje Ključni izvajalci  Ključni izvajalci ter vsi 

zaposleni 

Pogostost sprememb Nepovezano Enkratne, občasne, stalne 

Primernost za organizacije Vsa Vsa 

Časovni okvir Kratkotrajno Dolgotrajno 

Tveganost Visoka Nizka 

 

3.2 Delitev na dva pola 

 

V grobem lahko metode pri prenovi poslovanja razdelimo na dva pola in sicer na metode s 

stalnimi izboljšavami, ki v obstoječi proces vpeljejo minimalne spremembe (primer: TQM) 

ter na metode reinženiringa, za katere je značilen temeljito prenovljen ali celo nov proces 

(primer: BPR). Za kateri pol naj se podjetje odloči lepo prikazuje spodnja slika (glej slika 

3.1). (Križman in Novak, 2002)  

Slika 3.1. Razlike med metodami reinženiringa in stalnimi izboljšavami procesov 

Vir: 

Križman in Novak (2002, str. 54) 
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S slike lahko razberemo, da so pri metodi reinženiringa cilji izboljšav radikalni, medtem ko so 

pri metodi stalnih izboljšav zmerni. Pri reinženiringu je vpletenost vodstva in informacijske 

tehnologije višja kot pri metodi stalnih izboljšav. Obseg prenove se pri metodi stalnih 

izboljšav nanaša na funkcijo, medtem ko pri reinženiringu skorajda presega funkcijo ali celo 

organizacijo samo. Po tej metodi lahko BPR uvrstimo med metode reinženiringa, medtem ko 

metodo TQM, Kaizen, KM ter metodo 5S lahko uvrstimo med metode stalnih izboljšav. To 

pa ne pomeni, da med njimi ni razlik. 

 

3.3 Primerjalna izhodišča 

 

Za lažjo in bolj pregledno primerjavo razlik in podobnosti med metodami sem si določil 

primerjalna izhodišča. Ta bodo veljala za osnovo, iz katere bom potem na podlagi prej 

pregledane literature izluščil tako razlike kot tudi podobnosti med metodami. Primerjalna 

izhodišča so naslednja:  

 

 Raven sprememb, kjer sem določil, ali metoda prinaša neko korenito oziroma 

dramatično spremembo na področje poslovanja ali pa je ta sprememba postopna in 

tako manj radikalna. 

 Izhodišče prenove, kjer me je zanimalo, ali bomo prenovo izvajali na obstoječem 

procesu in ga tako samo preuredili ali pa bomo poslovni proces preuredili do take 

mere, da bo ta veljal za popolnoma nov proces, oziroma bomo v poslovanje vpeljali 

kar nov proces. 

 Investicija, kjer me je zanimalo kakšna je naložba organizacije, da lahko neko prenovo 

izpelje. Torej - ali gre za neko veliko naložbo ali pa gre za sprotna majhna vlaganja v 

sam proces. Slednje izhodišče se povezuje z izhodiščem tveganja, saj večja kot je 

naložba, večje je tveganje. Večje kot je tveganje, večja je možnost za višji dobiček, 

kar pa je osrednji cilj vsake profitabilne organizacije. 

 Usmeritev, kjer sem določil, kaj ima pri posamezni metodi večjo vlogo pri prenovi 

poslovanja: informacijska tehnologija ali ljudje.  

 Osredotočenost, kjer sem vsaki metodi podal usmeritev oz. cilj, h kateremu stremi. 

 Sodelovanje, kjer sem iskal razlike od metode do metode v tem, kdo sploh sodeluje pri 

prenovi ter kako prenova poteka - od spodaj navzgor ali od zgoraj navzdol.  
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 Pogostost sprememb, ki določa, kako pogoste so neke spremembe tekom izvedbe 

določene metode.  

 Primernost za organizacije. V kakšnem stanju naj bi bilo podjetje, preden se loti 

prenove, saj morebitno slabo stanje ni pogoj za prenovo. 

 Izvajalci prenove. Kdo izvaja in bdi nad prenovo poslovanja. 

 Časovni okvir, ki določa, koliko časa neka sprememba sploh traja.  

 Tveganost. Kakšna je tveganost izvedbe prenove poslovanja. 

 

3.4 Primerjave 

 

Vsaki metodi prenove poslovanja sem v nadaljevanju pripisal lastnosti glede na že prej 

omenjena primerjalna izhodišča. Bistvena je predvsem razlika med BPR in TQM, medtem ko 

so ostale metode v veliko segmentih podobne metodi TQM. Za lažjo preglednost med 

razlikami sem izdelal tabelo primerjav različnih metod (glej tabela 3.1). 

 

 Raven sprememb. Pri metodi BPR gre za velike, radikalne spremembe procesa, 

medtem ko gre pri metodi TQM za postopne in majhne korake pri spremembi 

poslovnega procesa. Enako velja tudi za metodo Kaizen ter metodo KM. Tudi pri 

metodi 5S gre za postopno spremembo poslovnega procesa, vendar z razliko, da je 

začetna sprememba večja, vse nadaljnje pa manjše.  

 Izhodišče prenove. Metoda BPR ima za izhodišče prenove postavljen prenovljeni 

proces ali pa kar povsem nov poslovni proces, medtem ko ostale metode izhajajo iz 

obstoječega, že utečenega procesa, katerega bodo preurejali.  

 Investicije. Pri metodi BPR je zaradi radikalnosti spremembe procesa investicija na 

začetku visoka, gre torej za veliko in posledično tudi tvegano naložbo v prenovo. Pri 

metodi TQM, KM in metodi Kaizen je začetna naložba v prenovo majhna, a vendar 

trajna, kar pomeni sprotno in postopno vlaganje. To prinaša tudi manjše tveganje. 

Metoda 5S zahteva nekoliko večji vložek na začetku. 

 Usmeritev. Pri metodi BPR ima ključno vlogo informacijska tehnologija, medtem ko 

je pri metodi TQM in metodi Kaizen manj pomembna. Pri teh metodah imajo namreč 

ključno vlogo pri prenovi ljudje. Metoda KM in metoda 5S pa sta kombinaciji 

informacijske tehnologije in ljudi.  
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 Osredotočenost. Metoda BPR je osredotočena k učinkovitemu prenovljenemu 

poslovnemu procesu, metoda TQM k dvigu kakovosti, metoda KM pa k dvigu znanja 

oziroma njegovi nadgradnji, medtem ko metoda 5S stremi k ureditvi delovnega mesta. 

Metoda Kaizen ima za cilj postavljeno doseganje učinkovitosti, varnosti in 

produktivnosti na vseh ravneh organizacije. 

 Sodelovanje. Pri metodi BPR sodelujejo ključni izvajalci, kot so vodja projekta, 

menedžer, usmerjevalni odbor, preureditveni team, vladar preureditve. Gre za pristop 

od zgoraj navzdol, medtem ko pri ostalih metodah sodelujejo vsi zaposleni, kar 

pomeni, da gre za sodelovanje od spodaj navzgor. Iz tega bi lahko sklepali, da je 

prenova poslovanja med zaposlenimi bolje sprejeta pri slednjih metodah kot pri 

metodi BPR, kjer so zaposleni distancirani od sodelovanja pri sami prenovi. 

 Pogostost sprememb. Vse metode, z izjemo BPR, sledijo cilju nenehnih, postopnih 

izboljšav. Vendar moram poudariti, da tudi pri metodi BPR izboljšave ob prenovi niso 

dokončne, še vedno so namreč omogočene manjše izboljšave tudi že v samem procesu 

izvajanja novega poslovnega procesa a v takšni meri, da ne spremenijo potek samega 

poslovnega procesa. Zato je pred prenovo poslovnih procesov potreben tehten 

razmislek: kaj, kako in zakaj bomo prenavljali. 

 Primernost za organizacije. Metoda BPR, TQM in metoda 5S so primerne za vse 

organizacije, ne glede na njihove trenutno stanje, torej ali so v kriznem, pred kriznem 

ali uspešnem obdobju glede na poslovni rezultat. Metodi Kaizen in KM pa sta najbolj 

uspešni v dobro stoječih organizacijah.  

 Časovni okvir. Metoda BPR velja za kratkotrajno in radikalno spremembo, medtem 

ko so ostale metode postopne in dolgotrajne ter se izvajajo tekom celotnega 

življenjskega cikla nekega poslovnega procesa.  

 Tveganost. Pri metodi BPR je tveganost zaradi velike naložbe ter radikalne in 

kratkotrajne spremembe velika, medtem ko je pri ostalih metodah tveganost majhna, 

saj je sprememba dolgotrajna ter postopna. Iz tega lahko tudi sklepamo, da je 

posledično metoda BPR zaradi visoke tveganosti nagnjena (v primeru uspešne 

prenove) k velikim, dobičkonosnim uspehom, ostale metode pa k manjšim ter 

postopnim uspehom. 
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Tabela 3.1 : Primerjava različnih metod 

Primerjalno 

izhodišče 

BPR TQM KM Kaizen 5S 

Raven 

sprememb 

Radikalna Postopna Postopna Postopna Postopna 

Izhodišče 

prenove 

Prenovljeni 

proces 

Obstoječi 

proces 

Obstoječi 

proces 

Obstoječi 

proces 

Obstoječi 

proces 

Investicija Visoka na 

začetku 

Nizka, trajna Nizka, trajna Nizka, trajna Na začetku 

večja 

Usmeritev Tehnologija Ljudje Tehnologija 

in ljudje 

Ljudje Tehnologija 

in ljudje 

Osredotočenost Učinkovitost 

in uspešnost 

poslovnega 

procesa 

Dvig 

kakovosti 

Dvig 

oziroma 

nadgradnja 

znanja  

Ureditev 

delovnega 

mesta  

Izboljšanje 

varnosti, 

učinkovitosti 

in 

produktivnosti 

na vseh 

ravneh 

Sodelovanje Ključni 

izvajalci 

Vsi Vsi Vsi Vsi 

Pogostost 

sprememb 

Nepovezano Nenehne Nenehne Nenehne Nenehne 

Primernost za 

organizacije 

Vsa Vsa Samo za 

dobro stoječa 

Vsa, najbolje 

pa dobro 

stoječa 

Vsa 

Časovni okvir Kratkotrajno Dolgotrajno Dolgotrajno Dolgotrajno Dolgotrajno 

Tveganost Visoka Nizka Nizka Nizka Nizka 
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4. ZAKLJUČEK 

 

Sile odjemalcev oziroma kupcev, konkurence ter sprememb so v zadnjih nekaj letih temeljito 

spremenile in močno vplivale na stanje večine podjetij na trgu. Za mnoge je to pomenilo 

konec poslovanja, množično odpuščanje delavcev na račun manjšega obsega proizvodnje ter 

slabše rezultate ob koncu poslovnega leta, spet za druge pa še večje dobičke in še stabilnejše 

mesto na tržišču. Za slednje predvsem velja, da so se poslužili različnih metod prenove 

poslovanja, glede na njihovo finančno stanje ter želje in naklonjenost vodstva podjetja.  

 

Že v samem začetku diplomskega dela sem si zastavil raziskovalna vprašanja in hipoteze, ki 

se nanašajo na področje prenove poslovanja in sicer z namenom temeljitejšega vpogleda na to 

področje. Odgovori se sicer nahajajo že v samem diplomskem delu, a sem jih zaradi lažje 

preglednosti še enkrat izpostavil in sicer: 

R1: Kakšni so cilji s področja prenove poslovanja?  

 

Med tri temeljne cilje uvrščamo nižje stroške, krajše čase, višjo kakovost. Vsi trije cilji so v 

soodvisnosti med seboj in usmerjeni k uspešni prenovi, ki prinaša stabilnejši in 

konkurenčnejši položaj na trgu ter dobiček.  

 

R2: Kakšni so postopki pri prenovi poslovanja? 

 

Prenova poslovnih procesov je ena od metod prenove poslovanja, ki poteka skozi več 

zaporednih korakov. Najprej morajo izvajalci prenove poslovanja ugotoviti, kateri  

poslovni proces je potreben prenove, ga analizirati in poiskati njegove slabosti. Nato ga 

morajo v skladu s strategijo podjetja prenoviti, največkrat z uporabo informacijske 

tehnologije. Zadnja faza zadeva uvajanje prenovljenih poslovnih procesov v samo poslovanje 

podjetja.  

 

R3: Kakšne so razlike med metodo BPR in ostalimi metodami pri prenovi poslovanja? 

 

Metoda prenove poslovnih procesov (BPR) velja za radikalno metodo, saj v poslovanje 

podjetja vpelje povsem nov poslovni proces, kar pa seveda lahko sproži neodobravanje med 

zaposlenimi v podjetju. Je osnovni gradnik metode managementa poslovnih procesov, ki 
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obravnava širše področje metod, tako mehkih kot trdih. Radikalnost se kaže tudi v visoki 

tveganosti, veliki investiciji ter kratkotrajnem časovnem okviru, za razliko od ostalih metod, 

ki sem jih primerjal z metodo prenove poslovnih procesov. Razlike med metodami se kažejo 

tudi v sodelovanju zaposlenih pri prenovi, vlogi informacijske tehnologije, pogostosti 

sprememb, ciljnemu področju ter primernosti metode za podjetja, glede na njihov položaj na 

trgu. 

 

H1: Vodoravna organizacijska struktura je ustreznejša od hierarhične organizacijske strukture 

v primeru odzivanja organizacije na spremembe. 

Izbira vodoravne organizacijske strukture v primeru odzivanja na spremembe je vsekakor 

ustreznejša kot »staromodna« hierarhična struktura. Omogoča namreč boljše komuniciranje 

med oddelki, lažje uvajanje sprememb in inovacij ter podpira sodelovanje vseh zaposlenih in 

se tako lažje spopada z vseskozi spreminjajočimi spremembami na trgu. Postavljeno hipotezo 

H1 tako potrjujem. 

 

H2: Prenova poslovnih procesov (BPR) je radikalnejša od ostalih pristopov k prenovi 

poslovanja. 

 

Kot sem že v primerjavi prenove poslovnih procesov z ostalimi metodami dejal, velja prenova 

poslovnih procesov za radikalno metodo, kar pomeni, da postavljeno hipotezo H2 potrjujem. 

Njena radikalnost se v primerjavi z ostalimi metodami kaže v želji vzpostavitve povsem 

novega poslovnega procesa in ne samo prenove obstoječega,v velikemu začetnemu 

denarnemu vložku, kratkotrajnosti prenove ter veliki tveganosti. 

 

Že tekom diplomskega dela sem omenil, da je veliko prenov poslovanja neuspešnih, po 

nekaterih podatkih kar 70 %. Neuspešnost gre pripisati predvsem nedoslednemu sledenju 

postopkov prenove, slabe organiziranosti ter skoparjenju s finančni sredstvi, namenjenimi za 

prenovo. Različne metode ponujajo svoje prednosti, a tudi pomanjkljivosti, zato je še 

najprimernejša metoda celovite prenove poslovanja, t.i. management poslovnih procesov. 
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