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UVOD
V idealnem svetu vodilni ljudje v podjetjih upravljajo z zgradbami, ki delujejo brezhibno, kar
dovoljuje osredotočenje na strategije, ki prispevajo k širšim poslovnim in finančnim ciljem. V
resnici pa se dogaja, da mnogi menedžerji vlagajo veliko svoje energije in veliko svojega dela
dnevno v upravljanje objekta za rutinsko upravljanje in vzdrževalne naloge.
Spekter storitev, ki omogočajo pripravljenost objekta za normalno delovanje, je lahko zelo
pester. Praktično lahko vse dejavnosti, ki ne sodijo v osnovno dejavnost podjetij in jih le-ta
tudi ne obvladajo kot bi bilo potrebno, izvajajo zunanji izvajalci, ki pa so na drugi strani še
strokovnjaki na svojem področju. Najbolj pogoste in že izvajane so prehranske storitve,
storitve čiščenja, recepcijske storitve, storitve varovanja, storitve vzdrževanja in hišniške
storitve.
Ker je teh storitev, brez katerih podjetja ne morejo delovati, veliko, nastajajo v podjetju nova
delovna mesta, imenovana tudi »skrbniki pogodb«, ki so namenjena stiku med naročnikom in
izvajalci. Vsaka storitev, ki je oddana zunanjemu izvajalcu, povzroči spekter aktivnosti, na
katerih temelji poslovni odnos, ki pa se odraža tudi v številu kontaktnih oseb na strani
izvajalcev, fakturiranj, ki jih je več, v podaljševanju pogodb ipd. (Booty, 2006, str. 212).
Naročnik se torej na eni strani razbremeni, po drugi strani pa se mu pokaže kar nekaj novih
obveznosti. Kje je torej optimalna kombinacija pri oddaji storitev zunanjim izvajalcem? Kako
lahko podjetje optimizira storitve, ki ne sodijo v njegovo primarno dejavnost in predstavljajo
na nek način nujno zlo? V magistrskem delu iščem odgovore tudi na ti dve vprašanji.
Predmet obravnave je »facility management« v najširšem pomenu te besedne zveze. Kot pravi
Hui (2005, str. 47), s tem podjetje, ki je sedaj že naročnik, zniža obratovalne stroške, lahko se
osredotoči zgolj na izvajanje svoje primarne dejavnosti, poveča fleksibilnost, poveča
inovativnost in dosega najboljše cene, skrbi za kakovostni nivo izvajanja storitev in prejema
analize o zmogljivosti.
Namen analize oziroma raziskave je s pomočjo domače in predvsem tuje strokovne literature
preučiti ta (pri nas nov) pristop pri zunanjem izvajanju storitev. Torej pokazati na učinkovitost
sistema »facility management«, in sicer tako pri naročnikih kot, na drugi strani, pri
ponudnikih teh storitev. Predvsem želim ugotoviti, zakaj prihaja do razhajanj pri razumevanju
preučevanega koncepta med (potencialnimi) naročniki in ponudniki teh storitev. Osnovni
namen magistrskega dela je spodbuditi potencialne uporabnike k vsaj delnemu dopuščanju
možnosti sprememb velikokrat togega načina sprejemanja novih spoznanj kot kontrast k
utečenim praksam, da bodo tudi pri nas dovolj dovzetni za to stroko, ki je v svetu nekaj
povsem običajnega.
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Osrednji del tega dela je aplikativne narave, saj želim s teoretičnim in praktičnim delom
prikazati način razvoja nove storitve oziroma vpeljave nove storitve v že obstoječi nabor
storitev. Uspeh nove storitve na praktičnem primeru skušam prikazati kot model širitve
dejavnosti ponudnika »facility management« storitev. Cilj magistrskega dela je s pomočjo
strokovne literature in kronologije praktičnega primera odgovoriti na raziskovalno vprašanje,
ali je sistem enega zunanjega izvajalca z več integriranimi storitvami boljši od sistema več
zunanjih izvajalcev, in sicer s po le eno storitvijo, pri istem naročniku. Z drugimi besedami,
skušam ugotoviti, ali uporabnik neke storitve čuti dodano vrednost, če mu izvajalec te storitve
lahko ponudi še neko drugo storitev.
Vsebina magistrskega dela je sestavljena iz štirih glavnih poglavij, tematika pa je dodatno
razdelana v podpoglavjih. Le drugo poglavje se nanaša na strogo teoretično podlago
strokovne literature, ostala poglavja pa sledijo prepletanju teoretičnih in praktičnih spoznanj.
Magistrsko delo v prvem in drugem delu vsebuje teoretično-analitičen pregled literature ter
strokovnih člankov predvsem tujih avtorjev s področja obravnavane teme. V tem delu z
opisno metodo združim spoznanja mnogih avtorjev in analiziram storitev »facility
management«. Empirični del je predstavljen v tretjem, to je v glavnem poglavju. Ta empirični
del magistrskega dela–poskus vključitve nove storitve v že obstoječi nabor storitev in s tem
iskanja in dodajanja znanj v spekter ponudnikovih zmogljivosti–temelji na eksperimentalni
metodi. Pri izdelavi magistrskega dela uporabljam teoretična znanja, pridobljena v okviru
podiplomskega študija, in znanje, ki sem ga pridobil iz praktičnih izkušenj z delom v podjetju
enega od največjih ponudnikov storitev zunanjega izvajanja (angl. outsourcing) v Sloveniji. V
četrtem delu skušam zaokrožiti celoto s pregledom nekaterih posebnosti obravnavane teme, s
praktičnimi nasveti naročnikom takega načina uporabe storitev in s kratko opredelitvijo
prihodnosti takega načina izvajanja storitev.
Kot sklop zunaj sistematične strukture glavnih poglavij skušam za zaključek narediti še korak
zunaj definiranega raziskovanega koncepta. Z metodo poglobljenih pogovorov skušam odkriti
način in smer razmišljanja odgovornih oseb slovenskega gospodarstva in negospodarstva. V
prilogi predstavljam povzetke pogovorov s predstavniki večjih javnih naročnikov, z direktorji
zasebnih podjetij in ravnatelji šol.
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1.1

»FACILITY MANAGEMENT«
Ustrezen prevod

V podjetju, v katerem sem zaposlen, smo v iskanje ustreznega slovenskega prevoda te
besedne zveze vložili veliko energije, ustrezen prevod smo iskali tudi pri kompetentnih
sogovornikih na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, pravega navdiha nam ni dalo niti mnogo
domačih in tujih spletnih strani. Še več, ugotavljam, da v mnogih državah tega niti ne
prevajajo. Ustreznega prevoda besedne zveze »facility management« v slovenščino torej
2

nisem našel. Tudi mednarodna podjetja v Sloveniji, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, tega ne
prevajajo. V velikem Angleško-slovenskem slovarju (2011) najdemo prevod besede »facility«
kot lahkoto, spretnost, olajšavo, pripomoček, priljudnost, ugodnost, priložnost, zvezo, na
primer communication facilities; prometne zveze ali facilities for payment; plačilne
ugodnosti. V tej isti publikaciji »management« pomeni vodstvo, upravljanje, gospodarjenje,
upravo, direkcijo, spretnost. Lahko bi torej to besedno zvezo dobesedno poslovenili, a
pravega pomena za sedaj v samem bistvu (še) ne bi našli. Prepričan sem, da bo drugače, ko bo
ta način izvajanja storitev pri nas zaživel, ko bodo ta program poučevali na šolah in
fakultetah. Ker v uradnem naslovu te magistrske naloge nisem mogel uporabiti te tujke, sem
se po tehtnem premisleku in posvetovanju odločil za »upravljanje zgradb«, ki je mogoče
ustreznejše od drugih, sicer tudi sprejemljivih možnosti, kot so »upravljanje s prostorom«,
»upravljanje storitev« ali »upravljanje z zmogljivostmi«. Nobena od razlag ni dovolj ustrezna,
saj storitev pri »facility managementu« zajema tri nivoje upravljanja, in sicer stavb, ljudi in
procesov. Vsi prevodi so torej preozki. Že pri sami razlagi, kaj ta stroka pomeni, so mnenja
nekoliko deljena, kaj šele, če bi jo še različno (lokalno) poimenovali. Prav zaradi tega sem se
odločil, da bom v magistrskem delu govoril o storitvi »facility management« ali bom, ko bo
to primerno, uporabljal kratico FM.

1.2

Zunanje izvajanje storitev

Po mnenju Salonena (2004, str. 317) se je praksa zamenjave notranje podpore primarnim
funkcijam v podjetju z zunanjimi izvajalci razširila v 90-ih letih, Ventovuori in Lehtonen pa
leta 2006 (str. 73) pravita, da je zadnjih nekaj desetletij usmeritev v poslovnem svetu
osredotočiti se na svojo primarno zmogljivost, pomožne aktivnosti pa oddati zunanjim
izvajalcem. Kot pravita, je ta pojav spodbujan zaradi globalne konkurence, naglih
produkcijskih ciklov, zaradi vedno bolj zahtevnih kupcev in zaradi napredka v tehnologiji.
Ker je število oddanih storitev in izvajalcev raslo, mora biti namenjene več pozornosti
določanju optimalnega števila izvajalcev in določanju tipa odnosa z izvajalcem. Istočasno se
vloga, ki jo ima nabava v podjetju, spreminja: postaja bolj strateška, s tesnejšim odnosom z
dobavitelji.
Browne in Wheele pa pravita (2006, str. 30), da so spremenljive lastnosti upravljanja s
podjetniškimi nepremičninami, ki mora postati bolj proaktivno in strateško, v sozvočju s
strategijo podjetja in z zgodovinskim razvojem storitev, pomenile, da je več kot 75 % storitev
že oddano zunanjim izvajalcem. Ta težnja je spodbujena še z željo oziroma s potrebo po
optimizaciji stroškov, zmanjšanju delovnih površin in po zagotavljanju kontinuitete
poslovanja ter po povečevanju varnosti pri delu.
Od leta 1999 oddaja storitev zunanjim izvajalcem strmo raste. Ne glede na to, ali so prihodki
podjetja konstantni ali rastejo, je zunanje izvajanje storitev dokazano uspešno orodje
zmanjševanja stroškov (McMorrow, 2003, str. 6).
3

Tipe izvajalcev lahko po nekaterih virih delimo glede na izkušnje, ki jih imajo, in glede na
odnos, ki ga imajo z naročniki. Power, Desouza in Bonifazi (2006, str. 95) odnos z
naročnikom imenujejo odvisnost. Slika 1 prikazuje delitev tipa izvajalcev.
Slika 1: Tipi izvajalcev
Tipi izvajalcev

Izkušnje

Vodje

V vzponu

Odvisnost

Začetniki

Zmogljivost

Znanje

Vir: J. M. Power et al., The outsourcing handbook: how to implement a successful outsourcing, 2006, str. 95.

Da naročnik dobi inovativne in stroškovno učinkovite storitve, je ključno sodelovanje in
strateško partnerstvo. Izvajalci storitev so razvili transparentne »open book« modele za
komunikacijo z naročnikom (Browne & Wheele, 2006, str. 43).
Ko govorimo o tipu pogodb, je običajno, da se te med dolgoročnim sodelovanjem ponudnika
z naročnikom spreminjajo. Običajno so pogodbe na začetku sodelovanja bolj konservativne,
pretirano prilagojene naročniku, saj se le-ta prvič sreča z zunanjim izvajanjem. V času
sodelovanja pa postaja tudi naročnik na tem področju bolj izkušen, izvajalcu začenja bolj
zaupati in je v pričakovanju večjih koristi pripravljen tudi bolj tvegati. Ta proces lahko
opišemo z modelom zrelosti, ki ga prikazuje Slika 2.
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Slika 2: Model zrelosti zunanjega izvajanja (OMMM) (angl. Outsourcing Management
Maturity Model)

Zrelost
5: Optimiziran
4: Organiziran
3: Hvaležen
2: Odziven
1: Kaotičen

Izkušnje

Vir: J. M. Power et al., The outsourcing handbook: how to implement a successful outsourcing, 2006, str. 197.

Zunanje izvajanje storitev se s časom spreminja, postaja bolj zrelo, ima pa tudi svoj
življenjski cikel. Teorija definira sedem korakov, skozi katere mora naročnik pri oddaji
storitve zunanjemu izvajalcu. Ne glede na to, ali se na koncu tega cikla, ki je hkrati tudi
začetek novega, odloči za prekinitev pogodbe ali le za obnovitev sodelovanja (lahko se odloči
le za drugačen tip sodelovanja oziroma pogodbe), vstopi v nov krog, ki je podobne oblike kot
prejšnji. Na Sliki 3 je prikazan življenjski cikel zunanjega izvajanja storitev.
Slika 3: Življenjski cikel zunanjega izvajanja storitev

Analiza
potreb

Ocenjevanje
ponudnikov

Pogajanje in
pogodba

Spremembe
ali končanje
sodelovanja

Upravljanje z
odnosom

Prenos in
začetek
projekta

Strateško
ocenjevanje

Vir: J. M. Power et al., The outsourcing handbook: how to implement a successful outsourcing, 2006, str. 32.
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V javnem sektorju, v katerem je majhen potencial ustvarjanja prihodkov in optimiziranje
dobička ni spodbujano, tudi ni meril, po katerih bi lahko merili uspešnost. Velika večina
organizacij javnega sektorja je financirana s strani države in je zato odgovorna veliko
različnim deležnikom (zaposleni, javnost, stranke, lokalna skupnost …). Javni sektor se sooča
s potrebo po čedalje več različnih storitvah, in sicer ob enakih prihodkih (Cesarotti & Di
Silvia, 2006, str. 452). Gray (1998, str. 15) je zato že leta 1998 ugotavljal, da lahko postanejo
javna podjetja bolj uspešna in učinkovita s pomočjo zunanjih izvajalcev.
Oddajanje storitev zunanjim izvajalcem je že daleč od izvora. Ni več smatrano kot le sredstvo
za zmanjšanje stroškov, ampak že igra ključno vlogo pri podpori različnim poslovnim
strategijam (Leavy, 2004, str. 20). Izbor izvajalcev neprimarnih storitev, profesionalcev, ki je
potekal zadnjih 15–20 let je danes zamenjan s strateškim partnerjem. Zahteve, da izvajalci
upravljajo z neprimarnimi funkcijami, so se razširile in sedaj vključujejo vitalne in strateške
sestavine (Incognito, 2002, str. 8).
Resnična težava pa lahko nastopi, ko se prednostne naloge izvajalca ne ujemajo več s
prednostnimi nalogami naročnika. Obstaja tudi tveganje izgube kontrole nad izvajalcem, zato
je ključnega pomena tesen osebni stik naročnika z izvajalcem, in sicer tako na izvedbeni kot
na vodstveni ravni. Torej, kot je običajno, ima tudi zunanje izvajanje storitev svoje
pomanjkljivosti. Power et al. (2006, str. 20) opredelijo naslednjih deset pogostih pasti:











pomanjkanje zavzetosti za vodenje,
minimalno znanje metodologij zunanjega izvajanja,
ni komunikacijskega načrta,
nepriznavanje poslovnih tveganj pri zunanjem izvajanju,
neuspešno izkoriščanje znanja zunanjih virov,
nevključevanje najboljših notranjih virov,
prehitra analiza novih pobud,
premalo cenjenje kulturne razlike,
zmanjševanje tistega potrebnega, kar omogoča produktivnost izvajalca,
slabo upravljanje z odnosi.

Zunanje izvajanje storitev lahko v nekem podjetju naleti tudi na odpor. V podjetju Johnson
Controls menijo (2004, str. 9), da največji odpor povzročajo naslednji dejavniki:






prevlada skupin notranjega izvajanja,
vpliv sindikatov,
konservativna poslovna kultura podjetja,
nezadostno upravljanje s tveganji,
znižanje cene.
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1.3

Zakaj oddati storitev zunanjemu izvajalcu?

Zakaj sodelovati z zunanjimi izvajalci? Power et al. (2006, str. 1) pravijo, da zato, ker
obstajajo drugi, ki lahko te storitve opravijo ceneje, hitreje in bolje, ter zato, ker imamo druge
zahteve za naše vire, kar je še bolj pomembno. Vsaka minuta, ki jo menedžer nameni
opravljanju nepotrebnih administrativnih nalog, je minuta, odvzeta od njegovega pravega
dela.
Vsekakor lahko menedžerji, ki se zavedajo prednosti oddajanja storitev zunanjim izvajalcem,
stopijo korak pred konkurente. Zunanje izvajanje storitev kot strategija ima vsekakor
potencial preko ozkega cilja zmanjšanja stroškov (Leavy, 2004, str. 20).
Hui (2005, str. 51) meni, da so razlogi za oddajo storitev štirje. Prvič, upravljanje s stavbo
zahteva veliko časa, lastniki podjetja pa imajo svoj delovnik zapolnjen s svojim delom.
Drugič, lastniki običajno ne razpolagajo z ustreznim znanjem, ki je potrebno, in to ne le za
izvedbo storitev, temveč tudi za nadzor izvajalcev. Tretji razlog je »optimalna vrednost za
denar«, ki jo lahko zagotavljajo le stroškovno učinkoviti profesionalci. In četrtič, lastniki so
tudi pravno gledano odgovorni za vzdrževanje stavbe, zato si zanemarjanja le-te ne morejo
privoščiti.
Brochner, Adolfsson in Johansson (2002, str. 256) pravijo, da storitve oddamo zunanjim
izvajalcem iz naslednjih razlogov:
 ker potrebujemo specialna formalna znanja ali znanja pridobljena z izkušnjami;
 ker obstajajo pričakovane ali nepričakovane spremembe pri potrebah;
 ker je specificiranje in spremljanje izvajanja storitev tako lažje.
Strokovnjaki FM se strinjajo, da storitve ne moremo deliti na tiste, ki jih je dobro, in tiste, ki
jih je slabo oddati zunanjim izvajalcem. Potrebno je upoštevati, kako je zunanje izvajanje
povezano z operacijami v stavbi, kako zadovolji potrebe lastnika in kakšen ekonomski smisel
imajo (Incognito, 2002, str. 8).
Nobena organizacija namreč ni samozadostna, nobena nima neomejenih virov. Vendar pa so v
večini organizacij neomejene želje in te morajo biti izpolnjene z redkimi viri. Organizacije
lahko oddajo storitve tistim, ki lahko to izvajajo z nižjimi stroški in želeno večjo
učinkovitostjo, ali pa bodo svojo dragoceno energijo zaman vlagali v doseganje zmogljivosti,
ki bi jih lahko sicer zlahka kupili pri drugih. Slika 4 prikazuje dejavnike, ki spodbujajo
potrebo po zunanjem izvajanju storitev.
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Slika 4: Dejavniki, ki spodbujajo potrebo po zunanjem izvajanju storitev

Povečanje
svetovnega
znanja

Dostop do
znanja in
sredstev

Osredotočenje na
primarne
kompetence

Dejavniki, ki
spodbujajo
»outsourcing«
Večja
sofisticiranost
IT

Varčevanje
Globalno širjenje
znanja

Vir: J. M. Power et al., The outsourcing handbook: how to implement a successful outsourcing, 2006, str. 2.

Poleg tega so lahko včasih storitve, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, odlično boljše kakovosti,
kot bi bile, če bi jih organizacije izvajale same. Obstajajo številni primeri zunanjega izvajanja,
v katerih odnosi ne temeljijo le na zmanjševanju stroškov, ampak naročnik tako dobi dostop
do potrebnega strokovnega znanja, do potrebne spretnosti in tehnologije.
Podjetje Johnson Controls, ki je specializirano za področje zunanjega izvajanja storitev,
ponuja za oddajo storitev naslednje razloge (Johnson Controls, 2004, str. 12–15):






povečanje učinkovitosti,
zmanjševanje tveganj,
omogočenje ali izboljšanje produktivnost poslovnih enot,
znižanje stroškov,
ključna gonila.

Raziskava, opravljena na svetovnem kongresu zunanjih izvajalcev leta 1999, pravi, da sta
ključni dve gonili, in sicer osredotočenje na primarno dejavnost in zmanjševanje stroškov.
Slika 5 prikazuje rezultate te raziskave.
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Slika 5: Gonila zunanjega izvajanja

Vir: Johnson Controls, Predstavitveni letak podjetja Johnson Controls, 2007.

1.4

Definicija FM

Moody leta 2005 (str. 21) pravi, da je deset let pred tem le malokdo lahko definiral sistem
FM. A od takrat se je razvil v jasno definirano in odmevno panogo. Lahko ga razumemo tako,
da skrbi za stavbe in potrebe ljudi, ki jih uporabljajo, s skupnim namenom koristiti
organizaciji.
FM bi lahko opredelili kot proces za podporo in izboljšanje učinkovitosti primarne dejavnosti
podjetij. Izvajalec za naročnika organizira in izvaja spekter storitev, tistih storitev, ki ne sodijo
v primarno dejavnost naročnika, in tako v podjetju naročnika s sekundarnimi storitvami
zagotavlja primerno delovno okolje, ki je potrebno za dosego primarnih ciljev. Končni cilj
izvajanja vseh storitev je izboljšati kakovost delovnega okolja. Storitve se izvajajo v vsem
času obratovanja objekta oziroma stavbe, v vsej njeni življenjski dobi, ki običajno traja več
desetletij. To je stalen proces zagotavljanja storitev za podporo osnovne dejavnosti in stalen
proces iskanja izboljšav.
Spekter teh storitev je lahko zelo pester. Praktično lahko vse dejavnosti, ki ne sodijo v
osnovno dejavnost podjetja, izvajajo zunanji izvajalci. Najbolj pogoste in že izvajane so
prehranske storitve, storitve čiščenja, recepcijske storitve, storitve varovanja, storitve
vzdrževanja in hišniške storitve.
Kot mnogo ostalih pojmov, je tudi pojem FM pojmovan različno. Različne organizacije,
podjetja in ustanove opredeljujejo njegov pomen tako, kot ga vidijo s svojega vidika. V
nadaljevanju navajam nekaj različnih opisov oziroma definicij tega pojma, kot ga pojmujejo
pomembnejši akterji na tem področju.
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Uradna definicija mednarodnega združenja za FM (angl. International Facility Management
Association, v nadaljevanju IFMA) je precej splošna. Zapisali so (International Facility
Management Association, 2011), da je FM stroka, ki obsega več panog, da se zagotovi
uporabnost danega izgrajenega okolja z vključevanjem ljudi, prostora, procesov in
tehnologije.
Definicija, ki jo je definiral Evropski odbor za standardizacijo (angl. European Committee for
Standardization) in tudi ratificiral BSI British Standards (2011), pa je: »Integracija procesov v
organizaciji za izvajanje in razvoj dogovorjenih storitev, ki podpirajo in izboljšujejo
učinkovitost njenih primarnih dejavnosti«.
GEFMA (angl. German Facility Management Association), nemško združenje za FM
opredeljuje FM kot (German Facility Management Association, 2011) upravljavsko panogo,
ki izpolnjuje osnovne zahteve ljudi na delovnem mestu, podpira primarne procese podjetja ter
povečuje donosnost lastniškega kapitala z gospodarsko uporabo sredstev in storitev v okviru
načrtovanega, vodenega in nadzorovanega procesa. Vodstvo BGFMA (angl. Bulgarian
Facility Management Association), bolgarskega združenja za FM, je odobrilo naslednjo,
nekoliko širšo definicijo (Bulgarian Facility Management Association, 2011): »FM je
integracija procesov v organizaciji za ohranitev in razvoj dogovorjenih storitev, ki podpirajo
in izboljšujejo učinkovitost njenih osnovnih dejavnosti. Je interdisciplinarno polje, v prvi vrsti
namenjeno vzdrževanju in upravljanju premoženja podjetij: čiščenje, varnost, instalacije,
BMS (angl. Building management system), CAFM (angl. Computer-aided facility
management), telekomunikacije, HVAC (angl. Heating, Ventilating, and Air Conditioning),
energetska učinkovitost, parkirišča, protipožarni sistemi itd.«
V poslovnem slovarju Business dictionary FM opredelijo (Business dictionary, 2011) z
delovanjem, vzdrževanjem in varnostjo objekta, običajno s strani zunanjega izvajalca, na
spletni strani E-How pa predstavijo FM kot (E-How, 2011) delovanje in upravljanje tega, kar
je splošno znano kot »izgrajeno okolje«, na primer stavba. Današnje gospodarske in
institucionalne stavbe postajajo vedno bolj izpopolnjene, zapletene, zato morajo biti
upravljavci objekta sposobni razumeti tudi kompleksne sisteme avtomatizacije stavb.
V različnih delih sveta tako integrirane storitve poimenujejo različno. V Združenih državah
Amerike se uporabljata dva izraza, tako »facility management« kot »facilities management«.
»Facilities management« se je uveljavil v državah z angleško govorečimi podjetji, predvsem v
Veliki Britaniji, Kanadi in Avstraliji. V Avstraliji se je v nekaterih organizacijah uveljavil tudi
izraz »commercial services«.
McMorrow (2003, str. 6) se sprašuje, ali je oddaja upravljanja stavb in storitve FM vprašanje
»B-kategorije« in le sredstvo za zmanjšanje zaposlenih ali temeljna sprememba v načinu
upravljanja zasedenih zmogljivosti na osnovi nepristranskih dokazov? Browne in Wheele
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(2006, str. 42) ji odgovarjata, da je splošno sprejeto, da so ponudniki storitev zagotovili
znatno zmanjšanje stroškov, pogosto nad pričakovanji, skupaj s povečanjem nivoja storitve.
Mednarodna organizacija za FM (IFMA) deli storitve FM na tri vrste storitev (Cesarotti & Di
Silvia, 2006, str. 452):
 storitve stavb–vzdrževanje posesti in upravljanje premoženja,
 storitve prostora–tehnologija informacij in komunikacij, upravljanje z energijo in odpadki,
 storitve osebja–transport, prehrana, čiščenje, perilo, recepcija in varnost.
Posledično FM pokriva širok nabor storitev, katerih upravljanje lahko vodi oziroma
pripomore k uspešnosti podjetja ali delno lahko tudi k propadu le-tega. Brez dvoma je FM
ključna funkcija pri vodenju sredstev, podpornih storitev in delovnega okolja, in sicer
kratkoročno in dolgoročno, pri podpori osnovne dejavnosti podjetja (Chotipanich, 2004, str.
336–372).
1.4.1 Kaj učijo (smeri, predmeti) fakultete FM?
V Sloveniji še nimamo šole za FM, niti nobena od obstoječih šol za zdaj še nima predmeta, ki
bi to enotno poučeval. Edina izjema bi bil lahko soroden predmet na starem bolonjskem
podiplomskem programu na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, izvajajo ga sicer na Fakulteti za
šport, to je Management športne infrastrukture, ki ga v angleščino prevedejo »Sport facility
management«. Na različnih fakultetah in tudi srednjih šolah seveda izobražujejo bodoče
izvajalce posameznih storitev, kompleksno pa se te stroke na celovit način še niso lotili.
Seveda je to posledica kratke tradicije oddajanja storitev zunanjim izvajalcem pri nas in
posledično tudi ozkega nabora storitev, ki se danes izvaja. V nadaljevanju zato pogledam, kaj
učijo nekatere tuje šole in izberem primere z različnih celin, na katerih je FM v podjetjih
povsem običajni del poslovanja in že dolgo samostojna stroka.
Na univerzi Bocconi v Milanu je FM ena od pomembnejših smeri. Kot pravijo (Bocconi,
2011), se ta smer osredotoča na nepremičninski trg in zagotavlja študentom potrebna orodja,
da bi razumeli usmeritve različnih tržnih segmentov in različne poslovne modele, ki jih
uporabljajo glavni akterji. Cilj te smeri je študente oskrbeti z osnovnimi načeli finančne
analize, da se jim omogoči sposobnost ocene razvoja, trgovanje, financiranje in upravljanje
portfelja, seveda skupaj z jasnim razumevanjem notranjih in zunanjih kritičnih dejavnikov na
nepremičninskem trgu. Povzetek vsebine smeri FM (Bocconi, 2011) je naslednji:







nepremičninski trg in glavni igralci,
ekonomski modeli: trg nepremičnin in kapitalski trgi,
načela nepremičninskih investicij in finančnega vrednotenja,
vrednotenje nepremičnin in študije izvedljivosti,
stopnje donosa in diskontne stopnje pri nepremičninah,
financiranje nepremičnin,
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nepremičninski skladi in nepremičninski investicijski REIT skladi,
sredstva in FM,
lastniške družbe in vrednotenje pripojitev,
nepremičninski indeksi in vrednotenje učinkovitosti.

Na državni univerzi v Missouriju v ZDA (podatek iz leta 2011) ponujajo od jeseni leta 2010
dodiplomski znanstveni študij FM. Program, ki ga izvaja oddelek za tehnologijo in
upravljanje gradenj, je nedavno odobril Koordinacijski odbor za visoko šolstvo v Missouriju.
Pravijo še, da trenutno obstaja le pet s strani mednarodne zveze za FM (IFMA) akreditiranih
dodiplomskih programov v ZDA, čeprav IFMA napoveduje letno potrebo po 10.000 novih
»facility« menedžerjih. Trenutno lahko skupaj izšolajo precej manj kot 1.000 diplomantov
vsako leto.
Na univerzi v Sydneyu o FM učijo na podiplomski stopnji. Pravijo (2011), da vsaka
organizacija za svoje poslovanje uporablja stavbe (katerekoli vrste), njihovo obratovanje pa
zahteva sredstva za najemnine, čiščenje, energijo, vodo, varnost itd., ki v času delovanja znaša
več, kot so bili investicijski stroški postavitve objekta na začetku. Na tej šoli izobrazijo
»facility menedžerje«, da skrbijo za infrastrukturo in so s tem odgovorni, da prostori, v
katerih podjetje deluje, zagotavljajo oziroma pomagajo pri izpolnjevanju temeljnih poslovnih
ciljev podjetja, da sproti vzdržujejo nivo stroškov tekočega poslovanja in da z ustreznim
vzdrževanjem stavbe ohranjajo svojo vrednost.
Na Hanze univerzi na Nizozemskem pravijo (Hanze, 2011), da je dokazano dejstvo, da ljudje
delujejo bolje v prijetnem okolju, bodisi na delu bodisi v prostem času. »Facility menedžerji«
so odgovorni za nastanek tega prijetnega vzdušja v stavbi (na primer šole, pisarne …) ali
dogodka (na primer koncert). Učijo, da je ustvarjanje prijetnega delovnega okolja mogoče
uveljaviti na različnih ravneh, kar vključuje naslednje vrste odgovornih oseb:
 »facility menedžer« kot član na primer upravnega odbora, ki zaradi svojega poklica
sodeluje pri odločanju o nakupu, obnovi in uporabi objektov;
 »facility menedžer« kot svetovalec, ki daje priporočila o oblikovanju poslovnih prostorov;
 »facility menedžer« kot organizator, ki načrtuje, izvaja in spreminja obliko poslovnih
prostorov;
 »facility menedžer« kot kupec potrebnih izdelkov in storitev po ugodnih cenah ter kot
nadzornik želene kakovosti.
1.4.2 Definicija FM v slovenskih podjetjih
Do sedaj sem raziskoval, kako FM definirajo tuje ustanove in kaj poučujejo na nekaterih tujih
šolah. To so subjekti iz okolja, v katerem je tradicija preučevanih storitev že dolga. Iz
obstoječih razlag je mogoče sklepati, da je FM zelo široka dejavnost, ki jo kot stroko različne
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ustanove definirajo nekoliko različno. Rdeča nit vseh definicij je obseg aktivnosti, ki
zagotavljajo nemoten potek osnovnega procesa.
Tudi pri nas se nekatera podjetja že ukvarjajo z FM na podoben način, kot je opredeljen do
sedaj. Nekatera se s tem ukvarjajo načrtno široko, druga pa sistematično, lahko rečem
evolucijsko, širijo nabor svojih dejavnosti. Nekoliko po pričakovanju najlepše definirajo
facility management podjetja, ki so v Sloveniji prisotna kot podružnice tujih multinacionalk.
V nadaljevanju sem raziskal, kako podjetja, ki se s tem ukvarjajo pri nas, definirajo FM.
Sintal, d.d. Podjetje Sintal, d.d. (v nadaljevanju Sintal) je predstavnik slovenskega podjetja, z
domačim znanjem in z domačim poreklom kapitala. Pri uporabi imena FM so zadržani, pri
sklopu storitev, ki jih nudijo svojim naročnikom, namreč govorijo o upravljanju stavb.
Sintal svoje storitve pri upravljanju stavb uvršča v naslednje sklope opravil (Sintal, d.d.,
2011):









redno upravljanje;
organizacijsko-administrativna in finančna opravila,
tehnično-strokovna opravila,
pravno-premoženjska opravila,
hišniško-vzdrževalna opravila,
kakovostno fizično in tehnično varovanje ljudi in premoženja,
redna, izredna in pogradbena čiščenja,
tečaje in preglede v sklopu ponudbe varstva pri delu.

Za storitve upravljanja imajo, kot je pri nas kar običaj, registrirano samostojno podjetje Sintal
Eko d.o.o., ki je strokovno usposobljeno za izvajanje storitev upravljanja s poslovnimi,
poslovno–stanovanjskimi, večstanovanjskimi in drugimi stavbami.
Ena od njihovih ključnih prednosti je, da v sklopu koncerna Sintal izvajajo celovito storitev
upravljanja in vzdrževanja stavb brez podizvajalcev, kar je, kot pravijo (Sintal, d.d., 2011),
izredno pomembno za kakovostno in varno delovanje stavbe ter prijetno počutje naročnikov.
Za potrebe naročnikov imajo tudi klicno–dežurni center, s katerim so svojim naročnikom
dosegljivi 24 ur na dan vse dni v letu.
Opravljajo storitve, ki jih lahko imenujemo FM. Ne sicer celoten spekter, so pa eni redkih, ki
poudarijo, da storitve opravljajo sami, brez podizvajalcev. Na koncu svoje predstavitve zelo
profesionalno najdejo smisel kompletne oddaje storitev, prvič omenijo FM in celo povežejo ta
pojem s skrbmi naročnika: pravijo (Sintal, d.d., 2011), da svojim naročnikom lahko torej
nudijo celovito storitev FM od upravniških storitev, hišniško–vzdrževalnih del, čiščenja,
varovanja, servisa in pregledov protipožarnih aparatov do varstva pri delu, ter kot dober
gospodar naročnikom prihranijo marsikatero skrb.
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FMG Holding, d.o.o. Edino podjetje v Sloveniji z besedno zvezo facility management v
imenu je skupina FMG.SI, Facility management group, ki je nastala z združitvijo podjetij
Hribar Blesk, d.o.o., I.S.S., d.o.o. in Korotaj, d.o.o., ki so bila sicer že prej lastniško povezana.
Namen združitve podjetij je bil pridobiti sinergijske učinke za konkurenčno nastopanje na
zahtevnih trgih tako čistilnega, kadrovskega kot logističnega področja. Kot še piše v njihovem
predstavitvenem gradivu, je namen njihove skupine ponuditi storitve, ki so celovite in
kakovostne.
Sklope storitev, ki jih opravljajo, delijo na kadre, čiščenje, vzdrževanje, trgovino, selitve in
računovodstvo. Še naprej pa storitve, ki jih opravljajo, delijo na (FMG Holding, d.o.o., 2010):
 kadre:
– posredovanje dela,
– iskanje in selekcija kadrov,
– iskanje vodstvenega kadra,
– delovnopravno svetovanje,
– HACCP svetovanje;

–
–
–

adaptacijska dela,
košnja trave,
urejanje okolice;

 trgovina:
– sanitarno-higienski material,
– čistila in čistilni pripomočki,
– čistilni predpražniki,
– predpražniki z logotipom,
– protizdrsni tretmaji;

 čiščenje:
– redna–dnevna čiščenja,
– generalna čiščenja,
– specialna čiščenja (višinska dela in
delo na težko dostopnih mestih),
– čiščenje stanovanj, hiš,
– premazi tal proti zdrsu,
– ekološko čiščenje s suhim ledom;

 selitve:
– selitve poslovnih prostorov,
– selitve stanovanjskih prostorov,
– lažja in zahtevna selitvena dela;

 vzdrževanje:
– hišniška dela,
– slikopleskarske storitve,
– manjša gradbena dela,
– prodaja in montaža PVC oken in vrat,

 računovodstvo:
– obračun plač,
– računovodske storitve,
– vodenje kadrovskih evidenc.

V svojem predstavitvenem gradivu so tudi skušali definirati pojem FM. Pravijo, da dobesedni
prevod pomeni upravljanje storitev. Podjetje, ki nudi te vrste storitev, omogoča naročnikom
opravljanje vseh dejavnosti, ki niso naročnikova primarna dejavnost. Ko naročnik izbere
enega izvajalca za opravljanje več storitev doseže večjo stroškovno učinkovitost, s tem
prihrani pri usklajevanju, obratovalnih stroških, času in še pri čem (FMG Holding, d.o.o.,
2011).
Aktiva skupina, d.o.o. Vizija Aktiva skupine, d.o.o. (v nadaljevanju Aktiva) je postati
vodilna družba, ki bo z delovanjem specializiranih podjetij združevala široko paleto različnih
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storitev ter postavljala standard družbene odgovornosti v širšem bivanjskem in družbenem
okolju (Šušteršič, 2009, str. 137).
V Aktivi so združena podjetja Aktiva čiščenje, d.o.o. (čiščenje prostorov), Aktiva upravljanje,
d.o.o. (upravljanje in vzdrževanje objektov), Aktiva HRM, d.o.o. (kadrovska agencija),
Aktiva TS, d.o.o. (specialna čiščenja), Aktiva trgovina, d.o.o. (trženje sredstev za čiščenje) in
Aktiva dom, d.o.o. (čiščenje na domovih). Pravijo (Aktiva skupina, d.o.o., 2011), da se vsa ta
podjetja ukvarjajo z različnimi podpornimi storitvenimi dejavnostmi. Združitev vseh teh
podjetij pomeni tudi strateško usmeritev celotne skupine, saj je s tem razširjena paleta
storitev, ki jih lahko ponudijo svojim naročnikom. Specializirani so predvsem za čiščenje,
facility managementu pa se najbolj posvetijo v podjetju Aktiva upravljanje, d.o.o. Tam paleto
storitev delijo na (Aktiva skupina, d.o.o., 2011):
 upravljanje objektov:
– organizacijske in administrativne storitve,
– tehnične storitve,
– finančno-računovodske in knjigovodske storitve,
– pravne storitve;
 vzdrževanje objektov:
– hišniške storitve,
– tekoče vzdrževanje,
– obnova objektov,
– urejanje okolice.
V Aktivi sicer ne govorijo o FM, temveč o podpornih storitvah. A če povzamem, lahko
najdem v njihovem opisu smisel FM, namreč skladno z njihovo strateško usmeritvijo oziroma
vizijo bodo široko paleto različnih storitev združevali in jih bodo svojim naročnikom ponudili
kot celoto.
ISS Facility services, d.o.o. Podjetje ISS Facility services (v nadaljevanju ISS) je bilo
ustanovljeno leta 1901 na Danskem in je do sedaj zraslo v enega od vodilnih podjetij FM na
svetu. Danes zaposluje 520.000 ljudi v 50 državah po svetu in dosega letni promet v višini 10
mrd. €. Svoje podjetje v Sloveniji so ustanovili leta 1991 in se do danes ukvarjali pretežno s
storitvijo čiščenja. Pravijo (ISS Facility services, d.o.o., 2011), da so leta 2005 zaključili
strategijo »create 2005« in njeno nadgradnjo z novo strategijo, pri kateri je pot hkrati tudi cilj,
to pa je dokončna preobrazba družbe iz čistilnega podjetja v podjetje, ki ponuja »integrirane
facility storitve«.
V tem mednarodnem podjetju so torej sodobni, sledijo predvsem usmeritvam modernih
evropskih držav. Njihova delovna filozofija je razširiti paleto celovitih storitev, zato bodo tudi
v prihodnje ohranjali in razvijali mesto tržnega vodje s pomočjo storitvene diferenciacije v
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vseh segmentih čiščenja, higiene in oskrbe, tehničnega vzdrževanja, storitev prehrane ter
drugih storitev.
FM delijo na (ISS Facility services, d.o.o., 2011):
 čiščenje:
– dnevno čiščenje – protiprašna
kontrola, pralni program, sesanje ...
– periodično čiščenje – okna, tepihi ...
– specialno čiščenje – čiščenje fasad,
kristalizacija površin iz marmorja ...
– segmentirano čiščenje – industrijsko
čiščenje, bolnišnično čiščenje ...

 vzdrževanje:
– storitve hišnika, manjša popravila,
– urejanje parkirišč, sneg,
– pomožne tehnične storitve,
– čiščenje po požarih in poplavah,
– zatiranje vseh vrst škodljivcev;
 prehranske storitve:
– prehrana znotraj organizacije,
– postrežba na pomembnem srečanju,
– preskrba na dogovorjeni lokaciji;

 podporne storitve:
– pomožne administrativne storitve,
recepcijska služba,
– storitve notranjega transporta,
– ravnanje z odpadki,
– posredovanje delovne sile, iskanje in
nameščanje kadra;

 varnost:
– varnostna služba.

Njihov cilj je skrb za vse podporne storitve, ki niso osnovna dejavnost poslovnih partnerjev,
in biti na tem področju vodilno podjetje v Sloveniji. Tu se že opazi prva diferenciacija
velikega, in tudi uspešnega, mednarodnega podjetja s slovenskimi. Slovenska podjetja namreč
za vsako od dejavnosti ustvarijo svoje podjetje, mednarodna pa raje vse dejavnosti izvajajo v
skupnem podjetju. In še nekaj je pri njih zanimivo, pojem FM so poslovenili, govorijo o
»facility storitvah«.
Sodexo, d.o.o. Sodexo je bil ustanovljen pred 45-imi leti v Franciji, danes pa je prisoten v
osemdesetih državah in s 380.000 zaposlenimi dosega letni promet 15,3 mrd. €. Na primer
samo v svojih restavracijah dnevno postrežejo 50 mio. gostom in kot pravijo na svoji spletni
strani (Sodexo, d.o.o., 2011), so 21. največji zaposlovalec na svetu.
V Sloveniji se je Sodexo prvič pojavil leta 1995, ko Resta, d.d. za strateškega partnerja izbere
Sodexo. Danes je Sodexo poznan predvsem kot podjetje s prehranskimi obrati, a njihova
dejavnost je izvajanje prehranskih in drugih storitev. Podjetje želi (Sodexo, d.o.o., 2010)
postati prepoznavno v vseh segmentih dejavnosti, ki ji pripada, in obsega organizirano
prehrano ter čiščenje, receptorske storitve, varovanje, skladiščenje in transport, vzdrževanje in
hišniške storitve. Na tržišču želijo biti prepoznavni kot slovensko podjetje z mednarodnim
znanjem.
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Se pa Sodexo, ki je na področju FM eno od vodilnih podjetij v svetu, pri razvrstitvi storitev
nekoliko loči od ostalih podjetij. Svojo dejavnost v Sodexu ločijo na dve večji področji, na
prehrano in FM (Sodexo, d.o.o., 2008):
– transport,
– varnost
– urejanje okolice,
– ravnanje z odpadki,
– skladiščenje,
– in drugo …
 težke storitve (Hard services):
– mehanično in elektro vzdrževanje,
– vzdrževanje vodovoda,
– vzdrževanje plina,
– ogrevanje in klime (HVAC),
– visokonapetostno vzdrževanje,
– ravnanje z energijo,
– avtomatiziranje stavb,
– manjše gradnje,
– menedžment projektov.

Prehrana
 prehranske storitve,
 »Menu Mobil«,
 catering,
FM:
 mehke storitve (Soft services):
– recepcija,
– »help desk«,
– telefonska centrala,
– urejanje sejne sobe,
– konferenčni center,
– pošta,
– fotokopiranje,
– tiskanje,
– čiščenje,
– pranje perila,

Na kakšen način ločijo med mehkimi in težkimi storitvami, pojasnjujejo na način, da se z
mehkimi (»Soft«) storitvami skuša izboljšati učinkovitost delovnega okolja, s težkimi
(»Hard«) storitvami pa vzdržujejo kakovost in varnost zgradb.
V Sodexu skušajo pojem FM definirati. Pravijo (Sodexo, d.o.o., 2009), da je FM oziroma
upravljanje s prostorom proces za podporo in izboljšanje učinkovitosti naročnikove primarne
dejavnosti. Izvajalec organizira in izvaja dogovorjen spekter storitev in tako zagotavlja
primerno delovno okolje v podjetju naročnika.
1.4.3 Definicija FM v tujih podjetjih
Že omenjeni podjetji Sodexo in ISS, multinacionalki na področju izvajanja storitev, sta do
sedaj edini od večjih prisotni v Sloveniji, kar je za tako velik trg verjetno tudi dovolj. V
nadaljevanju povzemam definicije FM nekaterih večjih ponudnikov na svetovnem trgu in s
tem večjih svetovnih konkurentov navedenih dveh podjetij. Za lažjo primerjavo med njimi
dodajam pri vsakem od njih tudi nekaj osnovnih podatkov o samem podjetju.
Faceo. V letu 2009 so pri Faceu dosegli promet v višini 450 mio. €, zaposlujejo 6.000
zaposlenih in upravljajo več kot 2.500 lokacij, ki predstavljajo 8 mio. m² in 200.000
uporabnikov. Pri Faceu pravijo (Faceo, 2011), da so vodilni evropski ponudnik FM.
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Pomagajo multinacionalkam, da se osredotočijo na svojo osnovno dejavnost, medtem ko
oddajo izvajanje storitev, in sicer v celoti ali delno, zunanjim izvajalcem. Storitve FM
opravljajo na način, kot je opisan v Tabeli 1.
Tabela 1: Definicija FM v podjetju Faceo
FM skupaj
Le en izvajalec – globalno upravljanje s storitvami in pogodbami FM
Tehnični FM
 upravljanje
premoženja
 upravljanje z
energijo
 mehanično
vzdrževanje
 električno
vzdrževanje
 HVAC
 vodovod

Večopravitveni
FM
 recepcija
 čiščenje in
odpadki
 prehrana
 urejanje
okolice
 hišnik
 storitve +

Varnost

Dokumenti

Mobilnost

 fizično
varovanje
 požarna
varnost
 elektronsko
varovanje
 alarmi
 nadzorovanje
 varnostne
kontrole

 notranja
pošta
 kopiranje
 tiskanje
 elektronski
dokumenti
 oblikovanje
in
načrtovanje
 arhiviranje

 načrtovanje
delovnih
mest
 načrtovanje
prostora
 selitve
 obnavljanje
opreme

Vir: Faceo, Predstavitev podjetja, 2011.

Veolia. Veolia Environmental Services ponuja (Veolia, 2011) popolnoma integrirane storitve
FM, s katerimi učinkovito obravnava celotne zahteve posamezne tovarne. V Veolii so ponosni
na svojo sposobnost upravljanja objektov industrijske proizvodnje, saj z uporabo
najsodobnejše in tehnološko napredne opreme (vključno z robotsko tehnologijo), seveda
skupaj z usposobljenim osebjem, ki deluje učinkovito in varno, lahko podajo svojim strankam
celovite rešitve.
Kot del svojih storitev FM ponujajo (Veolia, 2011):






čiščenje objektov in opreme,
integrirano ravnanje z odpadki,
vzdrževanje stavb,
odzivanje ob izrednih dogodkih,
vodovodne inštalacije.

Poleg tega Veolia ponuja tudi tako sistem temeljite dokumentacije s poročanjem in z analizo
sistema, ki poskuša spremljati njihovo poslovno učinkovitost, kot tudi zagotavljanje, da so
njihovi postopki vzdrževanja ustrezno vključeni v poslovne načrte njihovih naročnikov.
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Dalkia, del skupine Veolia. Dalkia je, kot pravijo sami (Dalkia, 2011), vodilni ponudnik na
področju storitev energetike v svetu. Zaposluje 52.560 ljudi v 42 državah in zagotavlja
strankam prilagojene storitve in rešitve, ki upoštevajo lokalne navade in poslovne pogoje. Že
od samega začetka se je ta ponudnik specializiral in ponuja celotno paleto storitev
optimizacije energetske in okoljske učinkovitosti. Je vodilni evropski ponudnik upravljanja
ogrevalnih in energetskih omrežij, zagotavlja storitve, inženiring in vzdrževanje energetskih
sistemov. Nudi strokovno znanje s področja tehničnih storitev, povezanih z delovanjem
komercialnih/poslovnih in industrijskih objektov in celovitih storitev za upravljanje zgradb.
Atalian. Po njihovem mnenju (Atalian, 2011) je ATALIAN vodilni evropski ponudnik več
storitev z 20.000 strankami in s 45.000 zaposlenimi. Njihove storitve za podjetja in
organizacije lokalnih oblasti so strukturirane v okoli osem poslovnih področij, ki omogočajo
izvedbo večine podpornih funkcij podjetja. Na tak način definirajo FM nekoliko drugače kot
ostali ponudniki, saj iz celotnega nabora oddvojijo le nekatere storitve. Te so:









tehnično vzdrževanje/FM,
čiščenje,
recepcija,
varnost,
urejanje okolice,
higiena,
gradbena dela
transport.

Kot pravijo, lahko, zahvaljujoč se tem osmim poslovnim področjem, zadovoljijo 85 % vseh
potreb po storitvah posamezne organizacije.
Jones Lang Lasalle. Jones Lang LaSalle je finančno in storitveno podjetje, specializirano za
poslovanje z nepremičninami in upravljanjem naložb. Zaposluje več kot 30.000 ljudi v 750
mestih v 60 državah.
V tem podjetju pravijo (Jones Lang Lasalle, 2011), da so, in sicer kot odgovor na
spreminjajoča se pričakovanja strank in na razmere na trgu, sestavili ekipe strokovnjakov, ki
zagotavljajo integrirane storitve, izgrajene na osnovi trenutnega in predvidevanega stanja trga,
anket in siceršnjega znanja o trgu. Uspeli so pritegniti in oblikovati raznolik kader in ga
izzvati k razvoju trajnih odnosov s strankami, ki temeljijo na kakovosti storitev, sodelovanju
in zaupanju. Poudarjajo učinkovitost, prihranke pri stroških in stalno izboljševanje
strokovnjakov FM.
Pravijo tudi (Jones Lang Lasalle, 2011), da v idealnem svetu vodilni ljudje upravljajo z
zgradbami, ki delujejo brezhibno, kar bi s pomočjo teh nepremičnin dovoljevalo
osredotočenje na strategije, ki bi prispevale k širšim poslovnim in finančnim ciljem. V resnici
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pa se dogaja, da mnogi vlagajo veliko svoje energije in veliko svojega dela dnevno v rutinsko
upravljanje in vzdrževalne naloge objekta.
Tudi oni pravijo, da kot največja svetovna družba za upravljanje objektov vedo, da idealno
lahko postane realno. Stotinam največjih svetovnih podjetij so pokazali, kako upravljati
objekte z največjo stopnjo učinkovitosti, varnosti in udobja zaposlenih in hkrati z izrazitim
zmanjšanjem stroškov v postopku. Njihove storitve FM običajno zagotovijo strankam
zmanjšanja celotnih obratovalnih stroškov objekta za 20 % ali celo za več.
Johnson Controls. Johnson Controls je eden od tipičnih predstavnikov ponudnikov FM, ki
storitve večinoma ne opravljajo sami, temveč najamejo podizvajalce. Sami zaposlujejo
137.000 oseb in dosegajo prihodke v višini 34,3 mrd. €. Polovico teh prihodkov dosežejo na
področju FM, drugo polovico pa na področju avtomobilske industrije.
Na področju FM jim je zaupano upravljanje več kot sto mio. kvadratnih metrov nepremičnin
po celem svetu v nekaterih največjih podjetjih na svetu. Načrtujejo, preskrbijo in dostavijo
vse storitve FM, ki so potrebne za ohranitev poslovne dejavnosti. Johnson Controls trenutno
upravlja globalne pogodbe v 29 državah, vključno z ZDA, Kitajsko, Veliko Britanijo,
Nemčijo, Japonsko, Malezijo, Singapurjem, Avstralijo in Indijo.
Kot pravijo (Johnson Controls, 2011), z integracijo notranjega znanja in znanja stroke, in sicer
v kombinaciji s skrbno razvitimi postopki in tehnologijo, ustvarijo cikel stalnih izboljšav.
Usmerjeni so k iskanju novih načinov za zmanjšanje stroškov in izboljšanje kakovosti FM za
doseganje konkurenčne prednosti.

1.5

Nabor storitev v FM

Zelo težko bi bilo določiti celoten nabor storitev, ki lahko sodijo v sklop FM. Obstajajo
namreč zelo specifični trgi, posebne želje naročnika in tudi tajne naloge, s katerimi se
posamezni izvajalec ukvarja. Težko namreč najdemo kakšno objavo, katere vse storitve
zunanji izvajalci izvajajo na primer v vojaških bazah ali na kakšnih oddaljenih naftnih
ploščadih. V nadaljevanju predstavljam dva načina predstavitve storitev FM, kot ga
predstavljata dve referenčni podjetji.
V podjetju Johnson Controls predstavijo nabor storitev na področju FM z razvojem modelov,
ki so prikazani na Sliki 6, za katere pa ni nujno, da si sledijo v kronološkem zaporedju. V do
sedaj zadnji stopnji, to je v četrti, naj bi pokrivali vse storitve, ki sodijo v nabor FM.
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Slika 6: Razvoj modelov trga

Notranje
izvajanje



čiščenje

Pogodbene
storitve







čiščenje
varnost
prehrambne
storitve
storitve O&M
urejanje krajine

Integrirane
storitve FM

Zunanji
izvajalci











čiščenje
varnost
prehrambne
storitve
urejanje okolice
tehnične storitve
administracija
električne
storitve
mehanične
storitve
okoljske storitve











nepremičnine
načrtovanje in
gradnja
podporne storitve
na lokaciji
upravljanje z
energijo
finančni
menedžment in
poročanje
informacijska
tehnologija
nadzor dobaviteljev
tehnična podpora
upravljanje s
človeškimi viri

Vir: Johnson Controls, Predstavitveni letak podjetja Johnson Controls, 2004.

V podjetju Sodexo pa nabor storitev, ki sodijo na to področje, predstavijo (2010a, str. 4) kar s
konkretnim primerom enega od njihovih naročnikov. Pravijo, da v sklop storitev FM sodi vse
to, lahko pa še več, prilagodijo se lahko praktično čemurkoli, področje FM se namreč
vseskozi širi. Slika 7 prikazuje nabor storitev Sodexa.
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Slika 7: Nabor storitev FM

Vir: Sodexo, Predstavitveni letak podjetja Sodexo d.o.o., 2010a, str. 4.

1.6

Stopnje procesa FM

Klasična pogodbena razmerja lahko za FM niso najbolj primerna. Dolgoročni cilji upravljanja
so lahko v nasprotju s prednostmi kratkoročnih pogodb. Ko podjetje odda vzdrževanje
zgradbe zunanjemu izvajalcu, lahko nastane kontrast med naročnikovo dolgoročno strategijo
vzdrževanja in pobudo izvajalca o kakovosti storitve (Salonen, 2004, str. 317–321).
Zunanje izvajanje storitev se velikokrat zaključi slabo zaradi razlik v pričakovanjih. To je še
posebej očitno pri storitvi FM, ki zajema običajno širok nabor različnih storitev in pri kateri je
težko vnaprej določiti rezultate te kombinacije. Vpletenost pravne službe že v začetku
pogajanj lahko pomaga pri izpostavitvi potencialnih nesporazumov in na tak način prepreči,
da bi ti mogoče nastali v prihodnosti. Temeljne stopnje storitve FM prikazuje Slika 8.
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Slika 8: Temeljne stopnje storitve FM

(1) Postopek pred začetkom izvajanja

(4) ponovni razpis in prekinitev

(2) Prenos zaposlenih, sredstev in pogodb

(3) Izvedba storitve

Vir: D. Reid-Thomas in R. Phillips, Facilities management outsourcing in the UK, 2005, str. 255.

1.6.1 Postopek pred začetkom izvajanja
Pri mnogih storitvah FM bo v večini primerov naročnik uporabil javni način zbiranja ponudb,
pri katerem naj bo kratek osnutek pogodbe že kar del razpisne dokumentacije. Objava
ključnih pogojev sodelovanja že na začetni stopnji, lahko občutno pospeši proces pogajanja o
pogodbi. Zagotavlja tudi enakovrednost ponudnikov in olajša delo komisiji naročnika, ki lažje
oceni tehnične in komercialne pogoje v ponudbah. Če se naročnik odloči za dvostopenjski
razpis, lahko ponudniki že v informativni ponudbi sprejmejo pogoje ali predlagajo drugačne
rešitve, da lahko potem na drugi stopnji, torej pri formalni ponudbi, zopet enakovredno
konkurirajo.
Pri tem mora naročnik zagotoviti, da podatki oziroma izjave, dane v informativni ponudbi, ne
bodo del končne pogodbe. To je z namenom, da se splošne izjave (na primer tista o
konkurenčni ceni) ne bi smatrale že kot pogodbena določila oziroma iztožljive izjave. S
ponudnikovega stališča je koristno, da naročnik jamči, da ne bo upošteval nobenih informacij,
pridobljenih pred podpisom pogodbe, ki v pogodbi niso vključene (Reid-Thomas & Phillips,
2005, str. 262).
Izjava o razumevanju, pismo o nameri. Ko govorimo o FM, govorimo o večjem naboru
storitev, ki pa se navadno ne začnejo izvajati istočasno. Storitve so lahko zelo različne in
smotrno je, da naročnik in izvajalec določita smiselni vrstni red začetkov izvajanja
posameznih storitev. Največkrat se celo zgodi, da pogodbeni stranki na začetku še ne vesta,
pri katerih vseh storitvah bosta sodelovali in jih torej v pogodbi na začetku ni mogoče
opredeliti. V vmesnem času, med prvim dogovorom o sodelovanju in med začetkom izvajanja
posamezne storitve, lahko vlada neke vrste pravna luknja, ki jo morata pogodbeni stranki
zapolniti z dokumenti, ki opisujejo nastalo stanje.
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Obstaja lahko močen pritisk za podpis predhodnih dokumentov, to so dokumenti pred
začetkom izvedbe dolgoročne pogodbe, kot sta na primer izjava o razumevanju (angl.
Memorandum of understanding) in pismo o nameri (angl. Letter of intent). To se zgodi v
določenih primerih, na primer pri odobritvi točnega začetka izvajanja ali na primer pri
nastalih začetnih stroških, ki jih mora pokriti izvajalec. A oba našteta dokumenta lahko
vzameta čas in trud, ki bi sicer morala biti namenjena pogajanjem o dolgoročni pogodbi, in
hkrati ustvarjata lažen občutek varnosti. Zelo pomembno je, da obe strani razumeta, kateri
deli teh dokumentov so pravno zavezujoči in kateri le splošno opisujejo možnosti prihodnjega
sodelovanja (Reid-Thomas & Phillips, 2005, str. 262).
Če do podpisa dolgoročne pogodbe ne pride, nekatere storitve pa so se že začele izvajati, se
sodišča lahko sklicujejo na omenjena dokumenta, da ocenijo pravo naravo sodelovanja v luči
predmeta sporazuma med stranema. To pa ima lahko neželene posledice za obe strani.
1.6.2 Prenos zaposlenih, sredstev in pogodb
Zaposleni. Eden od najbolj kritičnih pogledov pri oddaji storitev zunanjemu izvajalcu je
pravilno ravnanje z zaposlenimi, ki bodo premeščeni oziroma prevzeti.
Direktiva EU o pravicah prevzetih zaposlenih (angl. EU Acquired Rights Directive – ARD –),
ki je vključena v lokalne zakone držav članic, vsebuje določene dolžnosti obstoječega in
novega delodajalca (novega izvajalca) in zakonsko določa, kdo lahko opravi prenos in pod
kakšnimi pogoji. Če so zaposleni, ki so predmet prevzema, usposobljeni in/ali je njihovo
znanje potrebno, jim mora izvajalec zagotoviti nadaljevanje pogojev zaposlitve (Reid-Thomas
& Phillips, 2005, str. 257).
Sredstva. Če obstajajo fizična sredstva, ki so potrebna za izvajanje storitve, jih bo izvajalec
običajno od naročnika ali od prejšnjega izvajalca odkupil. Ta postopek mora biti dobro
opredeljen že v pogodbi.
Ko govorimo o finančnem najemu teh sredstev, so stvari še bolj zapletene, saj finančni lizingi
običajno prepovedujejo odprodajo sredstev, tudi če ostajajo na isti lokaciji in lahko z njimi
upravljajo celo isti ljudje. Naročnik mora zato pazljivo preučiti pogoje najema, da ne bi prišlo
do kršitve pogojev (Reid-Thomas & Phillips, 2005, str. 258).
Pogodbe. Področje oziroma nabor storitev FM, ki bodo oddane zunanjemu izvajalcu,
sestavljajo tiste, ki so sedaj izvajane notranje, in tiste, ki jih že sedaj izvajajo zunanji
specialisti (na primer varovanje). Pojavi se vprašanje, kako bo novi izvajalec upravljal
storitve, ki jih že sedaj opravlja zunanji izvajalec? Možnosti sta dve.
Prva, novi izvajalec deluje kot upravljavec teh, že prej oddanih storitev specialistom, medtem
ko pogodbena razmerja med naročnikom in specialistom ostajajo v njuni domeni. In druga,
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storitve specialistov so prenesene novemu izvajalcu, ki tako postane v celoti odgovoren tudi
za izvedbo teh storitev. Naročniki običajno dajejo prednost drugi možnosti, saj imajo tako le
eno pogodbo in enega izvajalca. Na ta način lahko naročnik oblikuje pogodbena določila brez
privolitve teh sedanjih izvajalcev, specialistov, in v primeru, da se nov izvajalec odloči za
zamenjavo katerega od specialistov, mora sam poskrbeti, da se novi specialist v popolnosti
prilagaja zahtevam naročnika (Reid-Thomas & Phillips, 2005, str. 260).
1.6.3 Izvedba storitve
V pogodbi mora biti natančno definiran nabor storitev in tudi to, kdo naj ima od tega največjo
korist.
Odnos med naročnikom in izvajalcem lahko razdelimo na pogodbeno oziroma nelastniško
razmerje (angl. Arm's lenght relationship), operativno partnerstvo (angl. Operational
partnering) in na strateško partnerstvo (angl. Strategic partnering). Prvo razmerje so storitve,
ki jih izvaja veliko izvajalcev. To ni strateško partnerstvo in ni potrebe po vlaganju v
medsebojni odnos. Drugače je pri operativnem partnerstvu, pri katerem lahko te vrste storitev
ponudi manj izvajalcev, odnos med naročnikom in izvajalcem pa temelji na vzajemnem
zaupanju, transparentnosti in konstantnem razvoju. Odgovornosti in tudi pravice izvajalca so
širše kot v prvem modelu. Pri strateškem partnerstvu pa lahko določene storitve ponudi en
izvajalec ali jih lahko ponudita dva izvajalca. Dva izvajalca sta le z namenom zmanjšanja
tveganja za naročnika ob preveliki odvisnosti v primeru le enega. Naročene storitve so
strateškega pomena, pri tem pa izvajalec upravlja s širokim naborom odgovornosti
(Ventovuori & Lehtonen, 2006, str. 73).
V kontekstu različnih pristojnosti pri isti pogodbi (na primer, pri mednarodnem podjetju), je
največkrat uporabljen en pristop, pri katerem se začne z izvajanjem pogodbe v eni državi, ki
jo varuje zakon v tej državi, potem pa se tej pogodbi dodajajo sporazumi za ostale uporabnike
v ostalih državah. To ni enostavna rešitev, kot bi lahko bilo videti na prvi pogled, predvsem iz
dveh razlogov (Reid-Thomas & Phillips, 2005, str. 261):
 komercialni del se od države do države lahko razlikuje in »dodajanje« držav lahko pomeni
soodvisnost,
 vedno bodo obstajali obvezni pravni predpisi, in sicer glede na posamezno pristojnost, ki
upravljajo odnos med glavnim izvajalcem in lokalnimi naročniki.
Komercialno in pravno je bolj smiselno, da strukturiramo sistem kot »dežnik«, torej krovno
pogodbo med glavnim naročnikom in glavnim izvajalcem, nato pa na lokalnem nivoju lokalni
izvajalci in naročniki sklenejo lokalne dogovore, seveda z upoštevanjem krovne pogodbe, na
primer specifične zahteve po prezaposlitvi zaposlenih in drugo.
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SLA. Dogovor o nivoju storitve (angl. Service level agreement – SLA –) mora biti del
pogodbe, ker vsebuje sprejemljiv nivo storitve za naročnika in ker so v pogodbi definirane
tudi sankcije ob morebitni kršitvi. SLA nikakor ne sme biti prepuščen naknadnim dogovorom,
potem ko se je izvajanje pogodbe že začelo.
SLA naj bo tudi širše definiran kot je specifikacija storitve, saj opisuje tudi težave pri
izvajanju in definira merljiv nivo storitve. Primer na primer iz storitev prehrane kaže, da je
kvantitativna merila relativno lahko določiti (število postreženih, čas postrežbe …), težave pa
lahko pomenijo kvalitativna merila. Tu se lahko na primer vnaprej dogovorimo in nato
merimo zadovoljstvo gostov (Reid-Thomas & Phillips, 2005, str. 262).
Cene. Pogodbe FM so velikokrat strukturirane kot sistem »odprte knjige« (angl. Open book).
To pomeni, da so vhodni stroški izvajalca transparentno posredovani naročniku, ta pa jim pri
plačilu doda dogovorjeno maržo. Bolj ali manj transparentni tipi sodelovanja se določijo ob
vsaki pogodbi posebej, glede na zahteve naročnika. Na splošno lahko z najbolj grobo delitvijo
razdelimo tipe pogodb v pet razredov, in sicer po dejansko porabljenih stroških ali po fiksni
ceni, lahko pa si naročnik in izvajalec tveganje delita. Tipi pogodb so prikazani na Tabeli 2.
Tabela 2: Tipi pogodb
Tipi pogodb

Opis

Čas in material

Izvajalec računa svoje storitve na osnovi vnaprej določene urne
postavke dela in dejansko nastalih stroškov.

Fiksna cena

Naročnik in izvajalec se dogovorita za fiksno ceno izvedbe
določenega projekta.

Deljeno tveganje

Pogodbe, ki usklajujejo cilje izvajalca s cilji naročnika in porazdelijo
tako tveganje kot nagrado ob ugodnem rezultatu.

Stroški-plus

Pogodbe, ki temeljijo na vnaprej določenih maržah izvajalca,
dodanih na osnovi nastalih stroškov.

Po uporabi

Pogodbe na osnovi dejansko porabljenih storitev.

Vir: J. M. Power et al., The outsourcing handbook: how to implement a successful outsourcing, 2006, str. 124.

Sistem odprte knjige z naročnikovega vidika ni spodbuden, saj ne motivira izvajalca k
zmanjševanju svojih stroškov. Bolje je, da provizijo veže na (Reid-Thomas & Phillips, 2005,
str. 264)
 delitev dobička (angl. Gain-sharing), kjer si vsak prihranek, ki ga doseže izvajalec,
naročnik in izvajalec razdelita ali
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 minimaliziranje stroškov izvajalca, kjer naročnik določi ciljno zmanjšanje stroškov, ki še
ne pomeni zmanjšanja kvalitete storitve.
Prilagajanje cen. Naročnik pričakuje mehanizem nadzora spreminjanja cen v dobi trajanja
pogodbe. Stranki se lahko dogovorita o maksimalni ceni za vsako leto ali spreminjanje cen
vežeta na mehanizem indeksacije. Ravno tako mora biti v pogodbi določeno, da povečane
cene ne presežejo izvajalčevih obveznosti zmanjševanja stroškov.
Spremembe zahtev. Zelo malo je verjetno, da bi zahteve naročnika na področju FM s časom
ostale nespremenjene. Že v pogodbo je zato potrebno vključiti mehanizem vodenja
sprememb, ki ga lahko razdelimo na (vsaj) dve stopnji: opredelitev sprememb (nespametno bi
bilo prepustiti izvajalcu, da sam specificira zahteve in jih potem tudi izpolni) in vodenje
kontrole sprememb (proces analize predlaganih sprememb in vpliv na stroške).
Vodenje kontrole sprememb običajno delimo na (Reid-Thomas & Phillips, 2005, str. 265):
 spremembo obsega obstoječe storitve; v pogodbi bi morala biti navedena formula, po
kateri lahko spremenimo pogoje sodelovanja (na primer kaj se zgodi, če se spremeni
število lokacij, na katerih se izvaja storitev);
 ostale spremembe obstoječe storitve; pogodba naj vsebuje formalni proces, po katerem bo
izvajalec zagotovil spremembe in po katerem bo naročnik informiran o upravičenosti
izvajalčevih sprememb;
 nove storitve; obstajal naj bi formalni postopek testiranja trga, s katerim bi lahko naročnik
od izvajalca zahteval, da se opredeli o storitvah drugih potencialnih izvajalcev;
 regulativne in pravne spremembe; stranki naj razmislita, kdo naj bi nosil stroške,
povzročene zaradi spremenjenih predpisov ali zakonov.
Vodenje projekta. Na področju FM je še posebej ključno imeti tesne osebne stike naročnika
z izvajalcem, in sicer tako na izvedbeni kot na vodstveni ravni. Že v pogodbi bi morali biti
definirani osnovni mehanizmi za vodenje projekta (na primer redni sestanki na določenem
nivoju) z namenom pravočasnega prepoznavanja in upravljanja potencialnih težav na
področju FM. Pogodba pa naj bi tudi zavirala potencialne spore. Reid-Thomas in Phillips
(2005, str. 267) pravita, da naj bi pogodba v bistvu že določila, kdo od naročnika in kdo od
izvajalca naj bo pooblaščen za reševanje nastale situacije in koga naj se obvesti, če do rešitve
ne pride.
1.6.4 Ponovni razpis in prekinitev sodelovanja
Obstajajo trije možni scenariji, v katerih se lahko znajdeta stranki na področju storitev FM.
Prvi, pogodba se približuje koncu in naročnik lahko želi ponovni razpis, da se odloči, ali
podaljša pogodbo ali sklene novo z novim izvajalcem. Drugi, pogodbo lahko ob koncu
trajanja prekine in začne s ponovnim notranjim izvajanjem storitve in tretji, lahko pride do
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prekinitve pogodbe zaradi kršitev, kar tudi lahko vodi do zamenjave izvajalca ali zopet do
ponovnega notranjega izvajanja storitve.
Pri tem, ko razmišljamo, ali spremeniti ali celo končati s pogodbenim razmerjem, lahko
storimo tudi napake. Power et al. (2006, str. 173) ocenjujejo, da so najpogostejše naslednje:






ujetost v pasti potopljenih stroškov,
podleganje »fantastični ponudbi«,
neprepoznava dobre stvari, ki jo že imamo,
nevzdrževanje ravno pravega števila izvajalcev,
pozabljanje, da je bolje preprečiti kot zdraviti.

Ponovni razpis. Kdaj torej nadaljevati s tem istim pogodbenim razmerjem, ko pogodba
poteče? Preprost odgovor je: kadar niste priča spremembam v vašem podjetju, ki bi zahtevale
spremembe k obstoječi pogodbi, kadar izvajalec zagotavlja dogovorjen nivo storitev in kadar
ni izrazitih sprememb v okolju ali konkurenci, ki bi povzročale pomisleke donosnosti
sodelovanja (Power et al., 2006, str. 164).
Obstaja velika verjetnost, da bo naročnik izpeljal razpis, pa čeprav je njegov cilj le preveriti
stanje na trgu in ponovno pogajanje o obstoječi pogodbi. Pri tem si mora naročnik vzeti
dovolj časa, da korektno izpelje nov razpis in se dovolj posveti novim ponudnikom. Pri tem
jim mora zagotoviti podatke o (Reid-Thomas & Phillips, 2005, str. 269):






fizičnih sredstvih (seznam, lastništvo, cena pri ev. odprodaji …),
pogodbah s tretjimi strankami, podizvajalci (interes po nadaljevanju, cene …),
zaposlenih (število in pogoji prevzema obstoječih zaposlenih …),
storitvah (specifikacija, narava sodelovanja, nivo izvajanja storitev …),
ostalih pogojih sodelovanja (ključno osebje, prostori in materiali, ki so na voljo …).

Prekinitev in zamenjava izvajalca. Ko je enkrat odločeno, da bo naročnik izvajalca
zamenjal, je do tega torej lahko prišlo iz dveh vzrokov. Prvič, pogodba je prekinjena zaradi
kršitve, ali drugič, ena od strank je ob koncu trajanja pogodbe želela prekiniti sodelovanje.
Z naročnikovega vidika je prekinitev pogodbe zaradi kršitve lahko povzročilo (Reid-Thomas
& Phillips, 2005, str. 270):





kršitve pri uporabi materiala,
finančne težave izvajalca,
neupravičene ugodnosti (na primer pri izračunu marže),
sprememba narave sodelovanja (na primer sprememba dobaviteljev oziroma uporabljenih
materialov izvajalca, izguba zaupanja …),
 izguba zunanjih dovoljenj ali standardov (na primer ISO standard).
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Z vidika izvajalca je običajno lahko le ena velika kršitev pogodbe, ki povzroči prekinitev, in
to je neplačilo storitev. Stranki se sicer raje odločita za druge vrste reševanja nastale situacije,
na primer za kompenzacije ali obresti na zamujeno plačilo, in prekinitev uveljavita res kot le
skrajni ukrep.
Pravice pri prekinitvi. Ne glede na vzrok prekinitve pogodbe bosta obe stranki hoteli videti
urejen prenos opravljanja storitev. To vključuje tudi povrnitev prvotnih transferjev, upoštevati
je namreč potrebno, da se storitev končuje, zato se bodo pomembna sredstva spremenila in
zelo verjetno je, da bo izvajanje storitve prevzel drugi izvajalec.
Pravice, ki morajo biti ob tem upoštevane so (Reid-Thomas & Phillips, 2005, str. 271):
 informiranost: pri ponovnem razpisu mora naročnik natančno vedeti, kako je storitev
izvajana, kdo jo izvaja in s katerimi sredstvi jo izvaja;
 pogodbe: naročnik bo želel prisiliti izvajalca, da deli z njim ali z naslednjim izvajalcem
pomembne pogodbe s podizvajalci, vključno z licencami računalniških programov;
 sredstva: naročnik bo lahko potreboval možnost nakupa potrebne opreme, ki jo je
uporabljal izvajalec, in bo želel vnaprej določiti način vrednotenja te opreme;
 intelektualna lastnina: kjer izvajalec pri izvajanju storitev uporablja svojo lastno
programsko opremo, ki je ni mogoče pridobiti na trgu, bo naročnik lahko zahteval licenco
zanjo ali pa bo zahteval, da jo bo novi izvajalec lahko vsaj začasno uporabljal.
Naročnik bo zelo verjetno želel imeti tudi pravico povabiti tiste ključne ljudi, ki so bili
odgovorni za izvedbo storitve in v ekstremnih situacijah celo pravico vstopiti v prostore
izvajalca in pridobiti nazaj pomembno opremo in pomembne informacije.

1.7

Analiza trga FM

1.7.1 Trg FM v Sloveniji
Na trg FM v neki državi vplivajo različni dejavniki, in sicer na primer tako ekonomski kot
demografski. Po podatkih mednarodne organizacije za facility management (IFMA) na ta trg
najbolj vplivajo naslednji dejavniki: splošna ekonomska situacija (zanimivo – ni pa pravila o
smeri odvisnosti), splošna težnja po oddaji storitev, sredstva, ki so namenjena novim
gradnjam, in tudi javna potrošnja v smislu politike javno-zasebnega partnerstva. Kot je tudi v
ostalih državah centralne in vzhodne Evrope bo tudi v Sloveniji, kjer je podobno največ
podjetij specializiranih za le eno vrsto storitve (navadno »mehke« storitve, kot so prehrana,
čiščenje in varovanje), postal FM bolj popularen v prihodnosti. Dejavniki, ki vplivajo na trg
FM so prikazani v Tabeli 3.
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Tabela 3: Dejavniki, ki vplivajo na trg FM
Težnje po oddaji
storitev

Ekonomska
situacija

Gradnje

Na FM dolgoročno
pozitivno vpliva
gospodarska rast,
čeprav kratkoročno
lahko tudi recesija
vodi k novim FM
pogodbam.

Velike razlike v
težnjah po oddaji
storitev glede na
regije in glede na
vrsto storitve.

Število projektov
novih gradenj, tako
na področju
poslovnih kot
proizvodnih
prostorov, močno
vpliva na trg FM.

Močan učinek
Kratkoročno

Močan učinek
Dolgoročno

Močan učinek
Dolgoročno

Javna potrošnja
Več javnozasebnega
partnerstva (angl.
Public Private
Partnership – PPP)
in finančnih pobud
(angl. Private
Finance Initiatives –
PFI) pomeni več
pogodb za FM
ponudnike.
Srednji učinek
Srednjeročno

Vir: Mednarodna organizacija za FM (IFMA), Predstavitev trga FM, 2011.

Na navedenih področjih na koncept FM vplivajo tudi dejavniki, ki so predmet statističnega
proučevanja, kjer pa smer in moč odvisnosti od posameznega dejavnika nista znani in ju
verjetno niti ni možno enoznačno določiti. Ti dejavniki so prikazani v Tabeli 4.
Tabela 4: Statistični dejavniki, ki vplivajo na trg FM
Ekonomska
situacija

Težnje po oddaji
storitev

BDP

Stopnja oddajanja
storitev zunanjim
izvajalcem po
državah

Javna poraba

Gradnje
Investicije v
infrastrukturo
Najem poslovnih
prostorov

Tuje investicije
Stroški dela
Stopnje zaupanja

Javna potrošnja

Dojemanje
lastništva
nepremičnin po
državah

Razpoložljiv
najemni prostor

Javno-zasebno
partnerstvo (PPP)
glede na sektor
Višina porabe za
projekte PPP v
državah

Proizvodne enote
Korupcija

Izdatki za FM

Vir: Mednarodna organizacija za FM (IFMA), Predstavitev trga FM, 2011.
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Trg FM lahko zgodovinsko gledano opredelimo s štirimi obdobji, ki so po različnih državah
sicer nekoliko specifično definirana, a po raziskavi podjetja Johnson Controls, ki jo je v svoji
publikaciji objavilo leta 2007, je ključni prelom pri začetkih oddajanja storitev zunanjim
izvajalcem nekako leto 1990. Pred tem letom so podjetja storitve, ki so jih potrebovala za
svoje delovanje, izvajala sama, po tej prelomnici, ki se časovno dobro ujema s slovensko
osamosvojitvijo, pa so začela storitve oddajati zunanjim izvajalcem.
Zelo zanimiv kronološki vpogled v razvoj zunanjega izvajanja storitev pri nas sem dobil z
intervjuji, ki sem jih v sklopu pisanja tega magistrskega dela opravil s pristojnimi sogovorniki
s področja FM v Sloveniji. Zanimivejši zapisi teh intervjujev so objavljeni kot priloga
magistrskega dela. V Tabeli 5 je prikazana primerjava pretekle in trenutne situacije.
Tabela 5: Primerjava pretekle in trenutne situacije
Pred spremembami

Današnji status quo

 pomanjkanje specializiranih podjetij
FM
 vsako državno podjetje je imelo notranji
»oddelek ekonomike« poslovanja
 le stanovanjski sektor je imel
»upravljanje z etažno lastnino«
 sindrom gospodinje (angl. Houskeeper
syndrom) – le kurativno vzdrževanje
 preveč zaposlenih, premajhna
strokovnost, močna težnja lastnega
izvajanja vseh storitev, pomanjkanje
spremljanja stroškov
 zelo kompleksne in komplicirane
organizacijske strukture pri lastnikih
 birokratske strukture so povzročale
nesmiselnost oddajanja storitev
zunanjim izvajalcem – zaradi prevelikih
stroškov

 zunanje izvajanje storitev je prepoznano
 podjetja se koncentrirajo na svojo
primarno dejavnost
 velika pestrost podjetij FM – od
majhnih lokalnih do velikih
mednarodnih
 velika pestrost ponujenega nivoja
storitev – od izvajalcev posameznih
storitev do ponudnikov celovite storitve
 vitke organizacijske strukture pri
naročnikih
 visoka profesionalnost in razpisi
 nižji operativni stroški poslovanja
(prilagajanje cenovni učinkovitosti)
 višja pričakovanja nivoja storitev
 povpraševanje po storitvah z višjo
dodano vrednostjo
 še vedno ni poguma za prenos celotne
odgovornosti

Vir: Johnson Controls, Predstavitveni letak podjetja Johnson Controls, 2007.

V Sloveniji je trg zunanjega izvajanja storitev še mlad, podobno kot v drugih državah srednje
in vzhodne Evrope, star približno toliko kot naša država sama. Pred osamosvojitvijo so
podjetja, vsaj velika večina, praktično vse storitve, ki so zagotavljale nemoteno delovanje
podjetja, morala izvajati sama. Ker na tem področju seveda niso bila strokovnjaki, je bil temu
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primeren tudi nivo teh storitev. Z osamosvojitvijo pa so se našim podjetjem trgi, na katerih so
delovali, skrčili ali nekateri celo zaprli in podjetja so bila zato prisiljena iskati nove, v večini
primerov zahtevnejše trge. Tako na prodajni kot nabavni strani je postajala konkurenca
ostrejša in podjetja so morala intenzivneje začeti iskati tudi notranje rezerve. Posledično so se
začela odločati, da nekatere storitve, da bodo izvedene ceneje in kot se je kasneje izkazalo
tudi bolje, oddajo zunanjim izvajalcem. Logično potezo prihoda na še neoblikovan trg so med
multinacionalkami kot prvi tak korak najprej storili v podjetju ISS (leta 1991), za njimi pa še
skupina Compass z blagovno znamko Eurest (1994) in kot zadnji med velikimi še Sodexo
(1995). Prvo podjetje se je takrat ukvarjalo, in se pretežno tudi še vedno, s čiščenjem, medtem
ko sta se drugi dve z zagotavljanjem prehrane v podjetjih in ostalih organizacijah. Vzporedno
s prihodom teh podjetij v Slovenijo so se ustanavljala tudi domača storitvena podjetja, ki so v
večini primerov izhajala iz matičnih podjetij in so svoje storitve izvajala le za njih. Velika
večina teh podjetij izvaja le eno storitev, kar je zanimivost našega trga. Danes sta ISS in
Sodexo med vodilnimi podjetji v svoji dejavnosti, medtem ko je skupina Compass leta 2007
slovenski del podjetja prodala in se z našega trga umaknila. Med podjetji z domačimi
koreninami, ki so najbolj uspela na našem trgu so, Aktiva (do leta 2009 so se imenovali
Čistoča), Sintal, Iskra Invest, Manicom, Celovite storitve in še nekatera. Podjetje
Interconnection Consulting je leta 2010 objavilo analizo trga FM v Sloveniji, prikazano na
Sliki 9.
Slika 9: Velikost trga FM v Sloveniji
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Vir: Interconnection Consulting, Analiza trga FM, 2010, str 7.
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Slovenski trg FM je do leta 2008, torej do gospodarske krize, rasel. Zaradi gospodarske krize
se je trg skrčil za 4,5 %, prva prava okrepitev pa se pričakuje leta 2011, ko naj bi trg zrasel za
2,1 %.
Industrija je s 45,6 % in z 281 mio. € daleč največji segment na področju FM, ki pa se bo do
leta 2013 nekoliko skrčil, in sicer na 44,7 %. A v absolutni vrednosti se bo zaradi skupne rasti
trga vseeno povečal, in sicer na 295 mio. €. Največja rast trgov se pričakuje v segmentu
državne uprave, zdravstva in šolstva, ki bo skupaj zrasel z 18,5 % v letu 2009 na 19,2 % v
letu 2013. Za te trge se pričakuje, da bodo za FM izvajalce v prihodnosti zelo pomembni.
Tudi sicer majhen trg zasebnih nepremičnin bo rasel in pridobival pomembnosti. Od leta
2010, ko je imel vrednost 55 mio. bo do leta 2013 zrasel kar na 61 mio. €.
Podjetje Interconnection Consulting je nadalje (2010, str. 3) objavilo podatke o velikosti trga
FM v Sloveniji med leti 2007 in 2009, ki so prikazani v Tabeli 6.
Tabela 6: Velikost trga FM v Sloveniji med leti 2007 in 2009 (v mio. €)
Stopnja
rasti %
2007–2009

2007

2008

2009

Tržni delež
% 2009

609.592,80

652.873,90

623.494,60

100,00

1,10

Industrija

293.214,10

304.892,10

283.690,00

45,50

-1,60

Pisarne

109.726,70

124.698,90

124.698,90

20,00

6,60

Zasebne
nepremičnine
Državna uprava in
izobraževanje

45.719,50

52.882,80

51.750,10

8,30

6,40

47.548,20

52.229,90

49.256,10

7,90

1,80

Trgovina

46.239,10

50.271,30

47.385,60

7,60

1,10

Zdravstvo

37.185,20

40.478,20

39.280,20

6,30

2,80

Drugo

29.870,00

27.420,70

27.433,80

4,40

-4,20

Skupaj
Segment

Vir: Prirejeno po Interconnection Consulting, Analiza trga FM, 2010, str. 3.

Slovenski trg FM je v primerjavi z zahodnimi trgi še precej nerazvit. Eden od kazalnikov za
to je z veliko majhnih podjetji, ki so specializirana za le eno storitev. Leta 2009 je največjih
10 podjetij obvladovalo kar 25,4 % trga, kar je v primerjavi z razvitimi trgi zelo nenavadno.
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Najbolj verjetno je, da podjetja oddajo zunanjim izvajalcem storitve varnosti, čiščenja in
prehrane. Te »mehke« storitve predstavljajo kar 71,9 % trga FM v letu 2009, in sicer v
vrednosti 448 mio. € in bo narasla na 480 mio. € v letu 2013. Največja verjetnost oddaje
storitve kot posamezne dejavnosti je čiščenje, ki predstavlja 51 % vseh »mehkih« storitev.
Leta 2013 bo ta trg predstavljal 248 mio. €, in bo že prerasel vrednost iz leta 2008. Varnost
(21,5 % v letu 2009) in prehrana (19,0 % v letu 2009) skupaj dosegata 182 mio. €. Še posebej
bo rasel trg varnosti in dosegel 106 mio. € v letu 2013 (2009: 96 mio. €). Trg je še vedno
relativno deljen. Čeprav je tržni vodja veliko multinacionalno podjetje Sodexo, je tu še vedno
mnogo lokalnih podjetij, ki delajo dobro, na primer Sintal (Interconnection Consulting, 2010,
str. 14).
V Tabeli 7 so prikazani tržni deleži največjih 20 podjetij za leto 2009 v Sloveniji.
Tabela 7: Tržni deleži največjih 20 podjetij po vrednosti v letu 2009 v Sloveniji (v %)
Podjetje
Sodexo
Sintal
Aktiva (Čistoča)
Slorest
ISS
SPL Ljubljana
Iskra Invest
G4S
Manicom
Celovite storitve
Cleaning
GVS, Novo mesto
Varnost, Maribor
Prosignal, Celje
Domplan, Kranj
DIW Service, Maribor
Protect Infra, Maribor
Staninvest ,Maribor
Fit varovanje
Prosen, Kranj

Tržni delež

Težke storitve

Mehke storitve

4,8
4,8
3,6
3,2
3,2
2,0
1,4
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4

0,0
0,0
3,0
0,0
0,0
3,7
3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
3,6
0,0
0,0
0,0
0,2
0,8
0,0
0,0
0,0

5,6
6,5
2,2
4,3
4,4
0,0
0,2
1,1
1,1
0,9
0,9
0,0
1,0
0,9
0,0
0,8
0,5
0,0
0,4
0,5

Vir: Interconnection Consulting, Analiza trga FM, 2010, str. 8.

V podjetju Johnson Controls so opravili raziskavo, ki jim je pomagala pri odločanju o vstopu
na trg FM v Sloveniji. Dokončne odločitve o vstopu na naš trg, kar je razumljivo, nisem našel,
34

je pa zanimivo, da je od te raziskave minilo že štiri leta, to podjetje pa na naš trg še ni
vstopilo. O nadaljnjem razvoju slovenskega trga pravijo (Johnson Controls, 2007, str. 26):













predstavitvena stopnja FM storitvenemu trgu je končana,
trg prehaja na stopnjo rasti,
naročniki FM pričakujejo storitve z višjo dodano vrednostjo,
spletne aplikacije poročil za naročnike postajajo nuja,
jezikovna fleksibilnost bo zaradi mednarodnih naročnikov konkurenčna prednost,
multinacionalke bodo prodrle na trg pri največjih naročnikih,
kakovost in fleksibilnost storitve pri prilagajanju naročnikovim zahtevam bosta predmet
diferenciacije ponudnikov,
zaradi prevzemov se bo pojavila koncentracija,
možno »plastenje« trga FM glede nivoja storitve in cen,
kratkoročne in srednjeročne nevarnosti zaradi globalne gospodarske krize, zmanjšanje
notranjega povpraševanja in tujih investicij,
problem pomanjkanja kvalificiranega kadra se bo, kar je paradoksalno, zaradi gospodarske
krize in povečanja brezposelnosti delno uredil,
višja kakovost menedžerjev FM zaradi ustreznejše visokošolske izobrazbe.

Ta raziskava pa nečesa ni upoštevala. Prav pri zadnji točki bo velika težava, saj slovenske šole
menedžerjev FM, ki morajo biti nujno tudi podjetniki, ne izobražujejo. Profesionalcev na tem
področju pri nas ni in jih očitno tudi nekaj časa še ne bo. Kako bo to vplivalo na ta trg, bomo
videli. Vahčič v svoji kolumni že leta 2000 ugotavlja (str. 11), da dokler bodo v povprečju
vodili podjetja »fejst« fantje in dekleta, ne pa dokazano talentirani podjetniki, bodo temu
primerni tudi podjetniški rezultati: nobenega slovenskega podjetja na svetovnih borzah in
nobenega novega obetavnega podjetja na slovenski borzi.
1.7.2 Trg FM v nekaterih drugih državah
V mojem magistrskem delu sem želel orisati tudi zakonitosti nekaj primerljivih trgov, a je
nastalo preobsežno poglavje, zato sem se odločil, da tu predstavim le en nivo primerjave, in
sicer razdelitev trga FM po deležih v nekaterih državah. Tako primerjam Slovenijo z
državami, s katerimi se lahko primerja geografsko ali gospodarsko (Poljska, Češka, Slovaška
in Madžarska), in kot zanimivost, še z državo, ki nam sicer ni primerljiva, je pa trg facility
managementa zaradi daljše tradicije tu bolj razvit, to je z Nemčijo.
Zaradi obsežnosti objavljam tabelo v dveh delih. To je zelo ozka primerjava, ki brez
primerjave števila prebivalcev, BDP, tujih investicij, stroškov dela, javne porabe in podobno
ne nudi dobre slike o razvitosti trga. A če pogledam na zelo banalen način, se lahko razvitost
trga meri s stopnjo konkurence, kar pomeni, večja kot je konkurenca, več je ponudnikov,
manjši tržni delež imajo največji.
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Na Sliki 8 je prikazana primerjava Poljske, Češke in Slovaške.
Tabela 8: Tržni deleži podjetij FM po državah (v %)
Češka

Poljska

Slovaška

1

Impel (Group)

4,50

ISS

3,60

ISS

3,00

2

Solid Security

2,20

Eurest

2,90

Marius Pedersen

2,20

3

Grupa Konsalnet

1,40

AR Facility

2,00

Eurest

2,00

4

Sodexo

0,80

KAF Clean

1,90

DeTe Immobilien

1,50

5

Zehnacker Aspen

0,40

Sodexo

1,90

BK Service

1,10

6

ISS

0,40

Okin Facility

1,70

Dalkia/Sloveo

1,00

7

Pond Security

0,30

Aramark

1,50

DIW

0,80

8

Poludnie

0,30

TFN

1,30

AB Spravcovska

0,80

9

Niro

0,20

Unipetrol

0,80

Johnson Controls

0,70

10

Karor

0,20

HSG Zander

0,70

IMF Facility S.R.O.

0,60

11

Centrum

0,20

Centra

0,70

Ryvola

0,60

12

Starabag FM

0,20

Skanska

0,60

CaSS

0,50

13

Dussmann

0,20

Dussmann

0,60

Meton

0,50

14

Profus

0,10

Cofetly (Axima)

0,60

VF

0,50

15

LOT Catering

0,10

ISS Optimal

0,50

MIVA

0,50

16

Johnson Controls

0,10

Ryvola

0,50

TesT Slovakia

0,40

17

Hochtief

0,10

Altys

0,50

IRPS

0,40

18

Platan

0,10

ABL

0,50

Senes

0,30

19

HSG Zander

0,10

CDV sluzby

0,40

Reiwag

0,30

20

Polers

0,10

Johnson Controls

0,40

Dast Holding

0,30

Vir: Prirejeno po Sodexo, Analiza konkurence, 2010b, str. 23.

S to enostavno primerjavo, pri kateri za referenco vzamemo nemški trg, na katerem ima
največji izvajalec le 1,10 % trga, je med nam primerljivimi državami najbolj razvita
Madžarska (največji izvajalec obvladuje 2,40 % trga), za njim si sledijo Slovaška (3,00 %),
Češka (3,60 %), Poljska (4,50 %) in Slovenija s 4,80 % trga največjega izvajalca. Ta
koncentracija je pri nas, seveda po mojem mnenju, povezana z dvema dejavnikoma. Prvi
dejavnik je majhnost trga, saj bi si velika mednarodna podjetja pri nas le s težavo zagotovila
dovolj veliko kritično maso, da bi bilo pojavljanje na našem trgu smiselno. To se odraža v
majhni konkurenci in prevladi že prisotnih mednarodnih podjetij, ki jim lahko le s težavo
konkurira peščica domačih podjetij. Drugi dejavnik je dejstvo, da se je veliko podjetij pri nas
specializiralo le za eno vrsto storitve, saj takim izvajalcem dajejo naročniki prednost. Slika bo
drugačna, ko se bodo manjša podjetja začela združevati v večje enote s širšim naborom
ponujenih storitev.
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Tabela 9 prikazuje tržni delež podjetij v Nemčiji, Madžarski in Sloveniji.
Tabela 9: Tržni deleži podjetij FM po državah (v %)
Nemčija

Madžarska

Slovenija

1

HSG Zander/B. B.

1,10

Sodexo

2,40

Sodexo

4,80

2

Dussmann

0,99

Strabag

1,60

Sintal

4,80

3

Strabag

0,91

Eurest

1,60

Aktiva (Čistoča)

3,60

4

WISAG

0,91

Future FM

1,30

Slorest

3,20

5

Hochtief

0,69

Dussmann

1,30

ISS

3,20

6

Compass

0,66

Trigranit Gruppe

1,00

SPL, Ljubljana

2,00

7

DB Services

0,55

ISS

0,80

Iskra Invest

1,40

8

Kluh

0,51

PQS-Plural

0,80

G4S

0,80

9

SKE Gruppe

0,50

Kipszer

0,60

Manicom

0,80

10

Piepenbrock

0,43

Escort

0,60

Celovite storitve

0,80

11

Gegenbauer

0,40

Brink's CL

0,50

Cleaning

0,70

12

Imtech

0,40

Dalkia

0,50

GVS, Novo mesto

0,70

13

Aramark

0,38

LHB Intersecurity

0,50

Varnost, Maribor

0,60

14

ISS

0,35

Hochtief

0,40

Prosignal, Celje

0,60

15

Infraserv

0,35

Ablon

0,40

Domplan, Kranj

0,60

16

Zehnacker

0,32

Maszer

0,40

DIW Service

0,60

17

Kotter

0,28

TCW

0,40

Protect Infra MB

0,50

18

Sodexo

0,27

YIT

0,30

Staninvest, Maribor

0,50

19

D. I. W.

0,27

Fovarosi Ing.

0,20

Fit varovanje

0,40

20

Schubert

0,27

Kraftszer

0,20

Prosen, Kranj

0,40

Vir: Prirejeno po Sodexo, Analiza konkurence, 2010b, str. 23.

2

PROCES RAZVOJA NOVE STORITVE

Dejavniki uspeha nove storitve oziroma razvoja te storitve so odvisni od več vplivov. V tem
poglavju ugotavljam, da se je treba procesa uvajanja nove storitve lotevati edinstveno, torej
glede na upoštevanje vseh dejavnikov, ki pripomorejo k uspešnosti uvedbe nove storitve.
Zaradi značilnosti nove storitve je potrebno vključevanje uporabnikov že kar v razvoj nove
storitve in ker v magistrskem delu govorim v bistvu o novem izdelku, ki nudi novo storitev, v
tem poglavju ločujem razvoj novega izdelka od razvoja nove storitve.
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2.1

Modeli razvoja nove storitve

Razvoj novih storitev izhaja iz spoznanj razvoja novih izdelkov. Sistematičen model razvoja
nove storitve sta ob koncu 80. let preteklega stoletja razvila, in sicer sta gradila še vedno na
podlagi razvoja novega izdelka, Scheuing in Johnson (1989, str. 25–33). Izhodišča za
nadaljnje raziskave in razvoj modelov novih storitev predstavlja model razvoja po Boozu,
Allenu in Hamiltonu iz let 1968 in 1982. To je model, ki ima naslednje razvojne stopnje:
oblikovanje strategije novega izdelka, iskanje in ovrednotenje idej, poslovna analiza, razvoj
izdelka, testiranje izdelka in uvedba izdelka na trg.
Proces razvoja nove storitve, prenesen iz razvoja novega izdelka, lahko prikažemo različno, in
sicer v odvisnosti od ciljev oziroma vsebine, v osnovi pa ga lahko razdelimo na razvojne
stopnje, ki so opredeljene kot konvencionalni način razmišljanja (Bowers, 1989, str. 18):
1. predrazvojna stopnja z naslednjimi koraki:
 oblikovanje ciljev in strategije razvoja novih izdelkov oziroma storitev, skladnih s kulturo
in strategijo organizacije;
 iskanje tržnih priložnosti oziroma idej z vključevanjem notranjih in zunanjih deležnikov
podjetja; notranji so na primer oddelek za razvoj, direktorji in ostali zaposleni, zunanji pa
so na primer potencialni uporabniki, konkurenti, distributerji in podobni;
 ovrednotenje idej z vidika izvedljivosti in dobičkonosnosti in tudi zakonodaje, ciljev
podjetja in potreb uporabnikov;
 oblikovanje koncepta izdelka oziroma storitve;
 testiranje koncepta izdelka oziroma storitve pri katerem se ugotavlja, ali potencialni
uporabnik razume idejo izdelka oziroma storitve in jo dojema kot sredstvo za zadovoljitev
svojih potreb;
 izdelava poslovne analize s katero raziščemo tržni potencial novega izdelka oziroma
storitve. del tega je tudi analiza dobičkonosnosti;
 potrditev projekta razvoja novega izdelka oziroma storitve s strani najvišjega vodstva v
podjetju in dodelitev virov, potrebnih za razvoj;
2. razvojna stopnja z naslednjimi koraki:
 razvoj izdelka oziroma storitve in oblikovanje sistema in procesa proizvajanja oziroma
izvedbe izdelka oziroma storitve;
 testiranje novega izdelka oziroma storitve;
 oblikovanje strategije izdelka oziroma storitve in umestitev le-tega oziroma le-te v
obstoječo ponudbo podjetja;
3. stopnja uvajanja na trg s koraki:
 načrtovanje trženja (s sestavinami trženjskega spleta);
 testno trženje izdelka oziroma storitve na dogovorjenem vzorcu z namenom naknadnih
dopolnitev;
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 izobraževanje prodajnega osebja;
 uvedba na trg po načelu »ob pravem času na pravi način pravim kupcem«;
 ovrednotenje novega izdelka oziroma storitve že po uvedbi na trgu z vidika doseženih
ciljev.
Danes se načrtovanega pristopa zaradi močne konkurence in hitrega posnemanja mnogokrat
ni mogoče natančno držati. Pri razvoju nove storitve je ključnega pomena ustrezen razvoj
storitve. Visokokakovostno storitev in uspešno uvajanje le-te na trg omogoča le prepletanje
vseh navedenih razvojnih faz in interakcija razvojnega in izvedbenega dela med celo
življenjsko dobo storitve. Tehnološki del zagotavlja skladnost lastnosti storitve s
pričakovanjem trga, trženjski del pa skuša razumeti ta pričakovanja, za katera lahko na koncu
z razvojno stopnjo testiranja dokončno opredelimo trženjski splet. Na tak način lahko
ovrednotimo nov izdelek oziroma novo storitev že na zgodnji razvojni stopnji, še pred
investiranjem v celoten razvoj ter lažje zagotovimo najvišjemu vodstvu pravo sliko o
konceptu z namenom odobritve sredstev za razvoj.
2.1.1 Razumevanje nove storitve
V magistrskem delu se ukvarjam z razvojem nove storitve oziroma z vključitvijo te storitve v
nabor že obstoječih storitev, ki jih neko podjetje nudi svojim poslovnim partnerjem.
Slovar slovenskega knjižnega jezika (v nadaljevanju SSKJ) (1995), definira storitev kot
naročeno delo, ki se opravi za koga, navadno za plačilo. Kot primere storitev navaja
naslednje: gostinske, komunalne, obrtne, poštne, prevozniške, pa tudi intelektualne in
zdravstvene. Potem storitev definira kot glagolnik od storiti in navaja primer: storitev
neprimernega dejanja.
Za primerjavo, ki bo v tem delu uporabljena še večkrat, navajam še definicijo izdelka, ki ga
SSKJ (1995) opredeli kot nekaj, kar je izdelano, narejeno
a) z ročnim, s strojnim delom (dati izdelku dokončno obliko; estetsko oblikovan izdelek;
kakovost izdelkov; industrijski, ročni, serijski, tovarniški izdelek; kovaški, pekarski izdelek;
kovinski, lesni, mesni, mlečni, tobačni izdelki; rezbarski izdelek; izdelki za široko potrošnjo)
ali
b) z umskim delom (učitelj je ocenil pismene izdelke učencev; literarni izdelki; razstava
risarskih izdelkov, risb).
Najsplošnejša razvrstitev meril za razvrščanje novih storitev po Lovelocku iz leta 1984
vključuje (Johne & Storey, 1998, str. 189–190):
 razvoj do sedaj še neobstoječe storitve v svetovnem merilu,
 novega ponudnika na obstoječem trgu,
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novo storitev na trgu,
razširitev oziroma dopolnitev skupine izdelkov,
izboljšanje obstoječe storitve za oskrbo obstoječega trga,
spremembo sloga obstoječe storitve.

2.1.2 Razvojne stopnje v razvoju nove storitve
Razvojne stopnje, ki si sledijo pri razvoju nove storitve, različni avtorji opredeljujejo različno.
Na podlagi dveh pomembnih lastnosti se odločim, da v sklop mojega magistrskega dela
najbolje sodi model, ki sta ga razvili Bitnerjeva in Zeithamlova (1996, str. 199–205). Prvič,
ker je za razliko od več avtorjev model zgrajen za razvoj storitev in ne izdelkov. In drugič,
izbrani model vsebuje dve pomembni razvojni stopnji, in sicer razvojno stopnjo razvoja in
razvojno stopnjo testiranja koncepta storitve. Po Bitnerjevi in Zeithamlovi si razvojne stopnje
sledijo po naslednjem vrstnem redu:
a) snovanje in pregled poslovne strategije: prvi korak pri razvoju nove storitve mora biti
analiza vizije in ciljev podjetja; če tega ni, ju je potrebno določiti oziroma izoblikovati;
b) strategija razvoja nove storitve: potrebno je opredeliti, kakšno storitev trg potrebuje,
kakšna je torej potrebna in kakšna naj bo organizacijska struktura v podjetju, ki bo ustrezno
podprla ta koncept in bo razvoj hitrejši; določiti je potrebno ciljni trg, tip storitve, časovni rok
za razvoj, zahtevano stopnjo dobičkonosnosti in podobno;
c) iskanje in ocenjevanje idej: da zadostimo pogojem, določenih na prejšnji razvojni stopnji,
moramo ustvarjati ideje, kar lahko uresničimo z različnimi metodami: viharjenje možganov,
zbiranje idej zaposlenih in tudi (potencialnih) kupcev, raziskava med najpomembnejšimi
kupci, analiza ponudbe konkurentov in podobno; to je zelo pomembna razvojna stopnja in ki
omogoča nemoten pritok novih idej; ustvarjanje idej ne smemo prepustiti naključju, določiti
moramo posameznika, ali tim, ki je odgovoren za razvoj novih storitev;
d) oblikovanje in testiranje koncepta: na tej razvojni stopnji tisto idejo, ki se ujema s cilji in
z vizijo podjetja ter že sodi v želeno skupino storitev, izoblikujemo v koncept storitve; do
končnega koncepta, ki ga seveda morajo razumeti zaposleni in potencialni uporabniki,
pridemo s testiranjem začetnega koncepta med zaposlenimi in uporabniki, ki nam ta koncept
skupaj s komentarji pomagajo razviti;
e) poslovna analiza: ko so zaposleni in potencialni uporabniki potrdili ustreznost koncepta,
je potrebno z ekonomskega vidika (povpraševanje, stroški, prihodki …) oceniti izvedljivost
projekta;
f) testiranje storitve na trgu: na tej razvojni stopnji že lahko preizkusimo t.i. trženjski splet,
ki ga velikokrat preizkusimo pri zaposlenih in njihovih družinskih članih, potencialnim
kupcem pa predstavimo različne možnosti trženjskega spleta in preverimo pripravljenost
kupiti storitev; ta razvojna stopnja se zaradi neprestane časovne stiske, ki jo največkrat
povzroči huda konkurenca, velikokrat preskoči;
g) komercializacija: na tej razvojni stopnji storitev že živi na trgu; prvi cilj te razvojne
stopnje je zagotovitev odobravanja nove storitve s strani zaposlenih, ki so zadolženi za
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izvedbo te storitve, drugi, tudi zelo pomemben cilj pa je spremljanje odziva kupcev (in tudi
zaposlenih) na storitev;
h) ocena po dokončni izvedbi: to je zaključna razvojna stopnja, na kateri zberemo vse
podatke in jih analiziramo; na tej podlagi se odločimo za potrebne spremembe, kar ni sporno,
saj nobena storitev nikoli ne ostane nespremenjena; ključnega pomena na tej stopnji razvoja je
diagram poteka, ki pomaga proučiti stanje in določiti spremembe v ponudbi.
Razvoj novih storitev pogosto ni linearen proces. Velikokrat se zgodi, da podjetja kakšno
razvojno fazo preskočijo, lahko se odločijo za reševanje več razvojnih stopenj, oziroma nalog
naenkrat, lahko pa kakšno razvojno stopnjo tudi v popolnosti izpustijo. To se označuje kot
fleksibilen razvoj storitve. Področja, na katerih prevladuje pospešen razvoj, so predvsem
tehnološki sektorji, kjer se izdelki in storitve razvijajo zelo hitro, zelo pogost razlog za to pa je
ostra konkurenca. Večja podjetja se sicer pogosto nagibajo k zaporednemu prehajanju, kar je
posledica birokratske togosti in formalizacije postopkov, ki je rezultat želje po obvladovanju
dogajanja, medtem ko se manjša podjetja večkrat odločijo za vzporedno izvajanje razvojnih
stopenj, saj imajo kontrolne točke bolj gibljive in niso določene tako strogo, vedno ob koncu
razvojnih stopenj (Alam & Perry, 2002, str. 515–534).

2.2

Dejavniki uspeha nove storitve

2.2.1 Razvrščanje dejavnikov uspeha nove storitve
Pri navajanju dejavnikov uspeha novih storitev igrajo pomembno vlogo empirične raziskave,
ki so se začele v zadnjem desetletju preteklega stoletja. Pri tem lahko govorimo o uspehu kot
o uspehu storitve, kot o uspehu končnega izida in kot o uspehu procesa posredovanja storitve
uporabnikom (Oldenboom & Abratt, 2000, str. 234).
Johne in Storey (1998, str. 199–208) sta kritične dejavnike uspeha opredelila kot:
 okolje v podjetju, kjer mora obstajati jasna vizija novih storitev in njene vloge pri
poslovanju; pomembna je predanost najvišjega vodstva razvoju novih storitev in kultura
organizacije mora biti naklonjena inoviranju, in sicer brez nepotrebne administracije in
strahu pred neuspehom;
 proces mora potekati natančno, nepristransko in z ustrezno metodologijo;
 ljudi, vključene v proces razvoja, ki morajo biti:
– strokovnjaki iz razvojnega oddelka, s področja razvoja nove storitve, in sicer z
ustreznimi znanji in izkušnjami;
– osebe iz prodajne službe, ki imajo stik s uporabniki in imajo podatke o potrebah
potencialnih uporabnikov; tu igra pomembno vlogo tudi notranje trženje in ustrezen
način nagrajevanja;
– uporabniki storitve, ki so glavni in primarni vir informacij o potrebah, ki naj bi jih
storitve zadovoljevale;
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 izvajanje trženjskih raziskav, pri katerih so zaradi ugotavljanja potreb in sprejemljivosti
koncepta bolj smiselne kvalitativne raziskovalne metode;
 razvoj koncepta storitve in postavitev sistema ter procesa izvajanja; razvoj koncepta je
opredelitev lastnosti, razvoj sistema pa opredelitev potrebnih virov;
 implementacijo opredeljenega koncepta, sistema in procesa, čemur ob primerni
komunikacijski strategiji sledi še uvedba na trg.
Stopnja tveganja, viri in znanja ter tudi odzivi trga so glede na vrsto storitve različni, zato
mora biti proces razvoja prilagojen novi vrsti storitve. Za manj inovativne storitve, ki
temeljijo na obstoječih, so pomembni naslednji dejavniki (De Brentani, 2001, str. 169–187):
 navezovanje nove storitve na obstoječo strategijo organizacije in izkoriščanje obstoječih
virov ter znanja v procesu razvoja nove storitve;
 uporaba formalnega procesa nove storitve, pri katerem lahko določene stopnje razvoja
potekajo vzporedno, s čimer se skrajša razvojni čas in hkrati se s samim procesom
odpravljajo napake;
 stroški nove storitve in kompleksnost uporabe za uporabnika, ki niso večji od obstoječih.
Zaradi poznanosti obstoječih storitev je pri novih značilna manjša negotovost. Ob že
akumuliranem znanju v podjetju in ob povezanosti že obstoječih storitev običajno sledijo
manjše razvojne zahteve in večja skladnost z obstoječimi viri v podjetju.
De Brentani in Ragot, ki sta raziskovala dejavnike uspeha kompleksnejših storitev,
namenjene medorganizacijskemu trgu, sta jih delila na notranjeorganizacijske in
zunanjeorganizacijske. Med notranjimi so se na podlagi raziskave kot statistično značilni
izkazali naslednji dejavniki (De Brentani, Ragot, 1996, str. 517–526)1:
 učinkovita kultura podjetja, ki podpira inovativnost, in aktivna vključenost najvišjega
vodstva ter vključenost kadrov vseh profilov v proces razvoja;
 strokovnost podjetja v smislu vključenosti visoko usposobljenih kadrov v celotnem
procesu razvoja novih storitev;
 stopnja nove storitve za podjetje, kjer ta dejavnik vpliva negativno na uspešnost razvoja,
saj mora podjetje pri novih storitvah razviti tudi nove procese in sposobnosti ter pridobiti
nova znanja in razviti drugačen trženjski pristop;
 formalnost procesa razvoja, pri čemer se ta nanaša na učinkovitost same izvedbe procesa in
ne toliko same predpisane postopke;
Med zunanjimi dejavniki uspeha pa so se kot statistično značilni izkazali naslednji:
1

Raziskava je bila izvedena v začetku 90. let v Kanadi, in sicer na primeru svetovnih svetovalnih organizacij.
Vključevala je 112 novih storitev (60 uspešnih in 52 neuspešnih), razvitih v zadnjih petih letih. Izvedena je bila
kvantitativno, vsak projekt je bil ovrednoten s 121 spremenljivkami po 7-stopenjski Likertovi lestvici.
Preučevane storitve so predstavljale tako posnemanje obstoječih konkurenčnih storitev kot spremembe
obstoječih storitev in tudi kot povsem nove storitve.
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 inovativnost in večvrednost nove storitve, pri čemer je pomembna edinstvenost v
primerjavi z že obstoječimi storitvami in lastnostmi storitve, ki jih kot edinstvene
zaznavajo porabniki;
 skladnost lastnosti storitve s potrebami potencialnih uporabnikov, z učinkovitim trženjskim
komuniciranjem in z ustreznimi poprodajnimi storitvami;
 uporabnikovo sodelovanje v procesu izvajanja storitve, v katerem uporabnikove aktivnosti
soustvarjajo končno uporabnost storitve;
 velikost obstoječega in potencialnega trga.
Ugotovitve na področju dejavnikov uspeha pri razvoju novih izdelkov lahko, vsaj nekatere,
prenesemo tudi na področje novih storitev. V nadaljevanju navajam nekaj dejavnikov uspeha,
ki sem jih priredil iz ugotovitev literature proučevanja razvoja novih izdelkov. Pri nekoliko
večji raziskavi, ki je preučevala uvajanje novih izdelkov na (evropski in severnoameriški) trg,
lahko na področju dejavnikov uspeha priredimo naslednje (prirejeno po Cooperju, 1994, str.
60–74):
 odločitev o optimalni storitvi, sprejeti na podlagi določenih meril, da bodo viri kar se da
učinkoviti; med ta merila sodijo:
– edinstvenost in diferenciranost lastnosti storitve;
– tehnološke (in tudi trženjske) sinergije;
– tržno privlačna storitev;
 bistvene začetne stopnje razvoja, predvsem pravilno zaznavanje in ovrednotenje idej,
raziskave trga, tehnološka izvedljivost ter finančna analiza;
 natančno določene lastnosti storitve še pred stopnjo razvoja, to pomeni, kar je tu ključno,
tudi pred investiranjem v razvoj.
Connell et al. (2001, str. 38) pa nekoliko širše opredeljujejo dejavnike organizacije, ki jih
delijo na širše okoljske (gospodarski, regulatorni, družbeni, politični in ekološki dejavniki), na
katere podjetje nima vpliva, na panožne (konkurenca in dobavitelji), na katere podjetje lahko
delno vpliva, in na organizacijske (uporabniki, tržno pozicioniranje, terjatve do kupcev …),
na katere ima podjetje največji vpliv.

3
3.1

KONCEPT NOVE STORITVE IN NJENO UVAJANJE V PRAKSO
Oblikovanje koncepta storitve (potrebe, vsebina storitve …)

Uvajanje novega izdelka oziroma storitve na tržišče je zahtevna naloga, potencialnim
uporabnikom predstavljamo namreč nekaj, na kar niso navajeni.
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Edvardsson in Olson (1996, str. 145) sta koncept storitve sestavila iz treh delov: iz
uporabnikovega rezultata2, iz procesa njegovega soustvarjanja storitve in iz pogojev za
izvedbo storitve. Podjetje torej ne prodaja storitve, ampak prodaja možnost za storitve, ki so
nato ustvarjene s sodelovanjem kupca. Z vidika dodane vrednosti je kupec hkrati uporabnik in
kritik storitve, s svojega povsem edinstvenega vidika pa je tudi soustvarjalec te storitve.
Rezultat tega so različne končne oblike storitve, t.i. uporabnikovi rezultati.
O konceptu storitve govorimo kot o opisu kupčevih potreb in razlage, kako te potrebe lahko
zadovoljimo. Odgovor je: s pomočjo vsebine storitve ali s pomočjo vsebine skupine več
storitev. S konceptom opredelimo celo področje uporabnikovih potreb, torej primarnih in
sekundarnih, in predlagamo osnovne in podporne storitve. Da je uporabnik zadovoljen,
moramo zadovoljiti svoje primarne in sekundarne potrebe, in sicer tako tiste, ki so izražene,
kot tiste, ki so same po sebi umevne. Kakovost storitve, ki jo zazna uporabnik, ni povezana le
z osnovno storitvijo, temveč tudi z izborom podpornih storitev. In prav te podporne storitve
velikokrat ločijo uspešna podjetja od neuspešnih.

3.2

Opis izdelka/storitve

3.2.1 Računalniški oblak
Računalniški oblak je nov koncept razvoja aplikacij IT. Je razmeroma nov koncept, ki
omogoča podjetjem, raziskovalcem in študentom dostop do najsodobnejše informacijske
tehnologije. Uporabnikom bo omogočeno spoznavanje z najnovejšo tehnologijo in
pridobivanje novih znanj, ki so osnova za inovacije.
V bistvu je to nov koncept razvoja aplikacij. Aplikacij tako ne bomo več nameščali na
računalnik, kot smo bili vajeni do sedaj, saj te v obliki storitev sedaj delujejo nekje na spletu.
Od tod tudi ime »cloud computing« oziroma računalniški oblak. Tehnologija oblaka namreč
omogoča, da bodo aplikacije odslej v obliki storitev na voljo na svetovnem spletu (Forum
inovacij, 2011).
Računalništvo v oblaku tako nudi prilagodljivo alternativo nakupu aplikacij. Namesto, da jih
poganjamo na krajevnem računalniku, jih, pa tudi storitve in infrastrukturo, najamemo kar na
strežnikih, ki sestavljajo računalniški oblak.
Tovrstna rešitev poleg velike prilagodljivosti prinaša tudi potencialno nižje stroške
poslovanja, saj uporabnikom omogoča, da plačajo le za dejansko porabljene zmogljivosti
obdelave in shranjevanja podatkov. Ker se storitve ne poganjajo na krajevnih računalnikih,
tudi ni potreb po zelo zmogljivi strojni opremi, poganjati je namreč potrebno le uporabniški

2

Ob nakupu storitve kupec občuti, ali so njegove želje in njegova pričakovanja izpolnjena ali ne. Kar kupec ne
občuti, zanj ne obstaja.
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vmesnik oblaka, ki je lahko ali kar spletni brskalnik ali pa deluje na podoben način (Mladi
podjetnik, 2011).
Med najbolj poznane in splošno uporabljane brezplačne storitve računalništva v oblaku sodijo
družabna omrežja, na primer Facebook in Twitter, spletne e-poštne storitve, na primer Gmail
in Hotmail, spletna mesta za deljenje videov (YouTube, Netflix) in slik (Flickr), spletne
konference, na primer MS Office Live Meeting, spletne pisarne, kot sta Google Docs in MS
Office Web Apps, spletne dražbe, na primer eBay, itn.
Bo računalništvo v oblaku do leta 2020 prehitelo uporabo krajevnih rešitev? Pri analitski
hiši Gartner (2011) ocenjujejo, da bo vrednost svetovnega trga računalništva v oblaku, ki je
leta 2009 znašala 58,6 milijarde ameriških dolarjev in se v letu 2010 nato povečala za 16,6 %,
na torej 68,3 milijarde dolarjev, v letu 2014 skoraj 150 milijard dolarjev, saj v industriji
obstajajo ugodni pogoji za nadaljnjo rast. Za računalništvo v oblaku naj bi podjetja po svetu v
prihodnjih petih letih namenila 112 milijard dolarjev.
71 % strokovnjakov in predstavnikov zainteresiranih strani, ki so sodelovali v raziskavi
organizacije Pew Internet (2011) o prihodnosti interneta, se je strinjalo z napovedjo, da naj bi
aplikacije do leta 2020 večina uporabnikov, namesto na svojem računalniku, poganjala v
oblaku. Ameriški publicist Nicholas Carr (2011) pa celo meni, da je do revolucije v oblaku že
prišlo. Spletni brskalnik, ki se uporablja tudi kot uporabniški vmesnik računalništva v oblaku,
je najbolj dostopna računalniška aplikacija, hkrati pa so storitve v oblaku, na primer
Facebook, med najbolj priljubljenimi računalniškimi storitvami.
Storitve računalništva v oblaku v Sloveniji. Tudi na domačih tleh že obstajajo primeri
podjetniških storitev računalništva v oblaku. Tako na primer podjetje Virtu (2011) nudi
rešitev Flip IT za manjša in velika podjetja, ki za svoje poslovanje potrebujejo primerno
urejen informacijski sistem. Podjetje SAOP računalništvo (2011) pa ponuja spletni
računovodski program miniMAX, ki je namenjen računovodskim servisom in tudi malim
podjetjem.
3.2.2 »Google Cloud Print«
»Google Cloud Print« v trenutku pisanja tega magistrskega dela še ni na voljo. A na njihovi
spletni strani vseeno sproti objavljajo dokumente z namenom pridobivanja povratnih
informacij s strani potencialnih uporabnikov, in sicer tako zasebnih kot poslovnih. Takoj, ko
imajo kaj novega, to sproti objavijo.
Kaj je »Google Cloud Print«? »Google Cloud Print« je spletna storitev tiskanja, ki jo ponuja
Google. Pri Googlu pa tudi od drugih vpletenih subjektov pričakujejo, da bodo ponudili svojo
storitev tiskanja v oblaku. Uporabniki naj bi povezali tiskalnike z njihovim Google računom
(Google, 2011).
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V operacijskem sistemu Google Chrome so vse aplikacije spletne, zato želijo pri oblikovanju
izkušnje s tiskanjem s spletno aplikacijo »Google Chrome« zagotoviti, da postane to tiskanje
tako naravno, kot tiskanje iz tradicionalnih aplikacij danes. Poleg tega zaradi širjenja spletno
povezanih mobilnih naprav pri Googlu ne verjamejo, da je izvedljivo izgraditi in vzdrževati
kompleksne podsisteme in gonilnike za tisk za vsako platformo. Navsezadnje imajo celo
podsistemi tiskanja na obstoječih operacijskih sistemih osebnih računalnikov še veliko
prostora za izboljšave (Google, 2011).
Njihov cilj je zgraditi »izkušnjo« pri tiskanju, ki omogoča katero koli aplikacijo (splet,
namizje ali mobilno napravo), na kateri koli napravi za tiskanje na katerikoli tiskalnik, in sicer
kjerkoli na svetu. Ta cilj se doseže s storitvijo »tiskanje na oblaku« (angl. Cloud printing).
Aplikacije se ne smejo več zanašati na lokalni operacijski sistem (in lokalne pogone) za
tiskanje. Namesto tega bodo aplikacije (bodisi preko domače »desktop«, mobilne ali spletne
aplikacije) uporabljale »Google Cloud Print« za upravljanje opravil tiskanja, kar prikazuje
Slika 10.
Slika 10: Sistem delovanja spletne storitve tiskanja »Google Cloud Print«

Vir: Google, Predstavitev, 2011.

Uporaba. »Google Cloud Print« bomo lahko uporabljali s kakršno koli aplikacijo, vključno s
spletnimi aplikacijami (na primer Gmail) in aplikacijami na osebnih računalnikih. Te
aplikacije se imenujejo »Google Cloud Print« aplikacije (Google, 2011).
Tiskalniki se obravnavajo na podoben način kot dokumenti, zato je tako zelo enostavno deliti
tiskalnik z drugimi uporabniki kjerkoli na svetu in ni potrebe za zapletene postavitve omrežja.

46

»Cloud-aware« tiskalnik. Google torej razvija skupno komunikacijsko pot za tiskanje, ki bo
omogočila uporabniku, da izbere tiskalnik in ustrezne možnosti ob predložitvi v tiskanje.
Zastavlja pa se vprašanje, kako tiskalniki z »Google Cloud Print« komunicirajo. To je
odvisno od tega, ali je tiskalnik »Cloud-aware« ali klasični tiskalnik.
»Cloud-aware« tiskalniki še ne obstajajo, ampak eden od Googlovih glavnih ciljev je na
dovolj zgodnji stopnji razvoja vključiti vodilne proizvajalce tiskalnikov in javnost v razvoj
takih tiskalnikov in tudi potrebne protokole za te tiskalnike za komunikacijo s storitvijo
tiskanja na oblaku. Idealno bi bilo, da bi imel tiskalnik vgrajeno podporo za povezavo za
tiskanje z oblakom in tako ne bi potreboval povezave z osebnim računalnikom ali gonilnika
(Google 2011).
Na Googlu (2011) še menijo, da je edini način, da se lahko izkoristijo prednosti tiskanja na
oblaku ta, da so odprti protokoli prosto uporabljivi in če je le mogoče na podlagi obstoječih
industrijskih standardov.
Klasični »Legacy« tiskalnik. Vsak tiskalnik, ki danes obstaja, sodi v to kategorijo. Ta
skupina vključuje tako tiskalnike, ki so neposredno povezani z računalniki (na primer preko
USB kabla), kakor tudi omrežne tiskalnike (Ethernet ali WiFi).
Ta kategorija zajema tudi nedavno razvite »spletno povezane« tiskalnike, ki zagotavljajo
uporabnikom dostop do določenih spletnih storitev (na primer zemljevidov in kino vstopnic)
neposredno z LCD zaslona na tiskalniku. Delovanje teh nazadnje imenovanih tiskalnikov je
podobno tiskanju na oblaku, a ne na način, kot je opisan zgoraj, saj ne vedo, kako
komunicirati s to storitvijo. To dosežemo z uporabo »proxyja«, majhne programske opreme,
nameščene na osebnem računalniku, kjer je nameščen tiskalnik. »Proxy« bo poskrbel za
registracijo tiskalnika z »Google Cloud Print« in čakal na naloge tiskanja. Očitna slaba stran
tega pristopa pa je, da mora biti računalnik vklopljen in povezan z internetom, da lahko
tiskalnik opravlja to storitev. In v tem je razlog, zakaj želijo pri Googlu sodelovati z industrijo
– pri vgradnji podpore za storitve tiskanja v oblaku v svoje tiskalnike. Tako bodo namreč
dobili uporabniki vse prednosti »proxyja« ne da bi morali pustiti svoj računalnik vklopljen
(Google, 2011).
3.2.3 D. school
V zadnjih nekaj letih se je na področju »dizajnerskega razmišljanja« (angl. design thinking)
začelo dogajati nekaj popolnoma drugačnega, kot smo bili navajeni pred desetimi leti. Ta
razlika so ljudje. Včasih je prevladovalo mnenje, da tehnika nima nobene zveze z ljudmi,
sedaj pa prihajamo do spoznanja, da inženirji v resnici ne izdelajo izdelka, ampak
uporabnikovo izkušnjo uporabe izdelka. Ko to sprejmemo, postanemo bolj stvarni pri
razumevanju, kaj zares hočemo doseči z izdelkom (Prodan & Vahčič, 2008, str. 12).
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Danes je na trgu dela veliko povpraševanje po ljudeh, ki razmišljajo drugače, ki obvladajo
dizajnerski način razmišljanja, ki so sposobni združevati ustvarjalno razmišljanje svoje desne
polovice možganov z analitičnim razmišljanjem leve polovice (Vister, 2009, str. 8).
Drugačen primer pa so univerze, to je za okolje, v katerem so običajni »učbeniški problemi«.
Tu je največkrat možen le en pravilen odgovor, ena rešitev, medtem ko je v dizajnerskem
svetu možnih mnogo rešitev. Strinjati se moramo, da življenje samo zahteva empatijo do tega,
kar delamo. Je izkustveno, integrirano in temelji na vpogledu v neko določeno stvar. Ko
govorimo o življenju, ne moremo govoriti o učbeniškem problemu, pač pa o aktivnosti
dizajnerskega načina reševanja problemov (Prodan & Vahčič, 2008, str. 11–12).
Prodan in Vahčič (2008, str. 13) še naprej pravita, da bi morale univerze ustvarjati t.i. »ljudi
T-oblike«. Torej ljudi, ki so sposobni horizontalnega razmišljanja in ki so sočasno sposobni
globokega analitičnega razmišljanja. Včasih smo govorili, da bi radi izobraževali ljudi z
zaokroženo izobrazbo, zdaj pa bi radi to spremenili v T-obliko, kar prikazuje Slika 11.
Slika 11: T-oblika

Vir: I. Prodan in A. Vahčič, »d.school« razvoj novih produktov in storitev, 2008, str. 13.

Drzna zasnova inštituta na univerzi v Stanfordu. Pred petimi leti so na univerzi v
Stanfordu začeli sanjati o mestu za ustvarjalno razmišljanje. Želeli so zgraditi mesto, v
katerem bo ustvarjalno razmišljanje magnet, sredstvo, ki veže ljudi skupaj. To mesto so
poimenovali Institut za design, »d.school«.
D.school je postalo središče za študente Stanforda in fakultet s področja tehnike, medicine,
poslovnih, humanističnih ved in izobraževanja, da se naučijo ustvarjalnega razmišljanja in s
skupnim delom reševanja velikih problemov. Ti študentje so metodo ustvarjalnega
razmišljanja povzeli in jo uporabljajo na drugih mestih, pri drugačnih težavah. V času, ko
povsod hrepenimo po inovacijah, na inštitutu v Stanfordu verjamejo, da je njihova prva
naloga pripraviti generacijo študentov, ki bo kos izzivom današnjega časa (d.school, 2011).
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Ustvarjalno razmišljanje drži d.school skupnost skupaj. D.school tečaji in učni načrti
temeljijo na ustvarjalnem procesu razmišljanja. Kot še pravijo v Stanfordu (d.school, 2011),
se je ustvarjalnega razmišljanja najbolje naučiti tako, da razrede študentov potopimo v
izkustveno učno okolje. To ni statični proces, ampak pristop k ustvarjalnemu reševanju
problemov.
Osredotočeni so na proces načrtovanja, saj želijo svoje študente opremiti z zanesljivo
metodologijo za izdelavo inovativnih rezultatov na vseh področjih. Njihov poudarek je na
ustvarjanju inovatorjev, ne inovacij.
Začeli so z različnimi skupinami strokovnjakov iz več disciplin. Po njihovih izkušnjah
imajo ekipe večji učinek, če njihove ideje povezujejo človeške, poslovne in tehnične
dejavnike. D.school povezuje dejavnosti Stanforda na teh področjih in združuje različne
skupine strokovnjakov, ki sicer ne bi nikoli sodelovali. Ekipe pogosto vključujejo po štiri
študente iz štirih povsem različnih okolij, njihovi razredi in njihove delavnice pa so vedno
sestavljeni iz članov fakultete in vodilnih iz podjetij industrije. Mešajo panoge, kot je na
primer računalniška znanost s filozofijo (d.school, 2011).
D.school v Ljubljani. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani so se d.school predmeti, kot
prototipni predmeti, prvič pojavili v študijskem letu 2005/2006. Glavna pobudnika
omenjenega koncepta sta bila prof. dr. Aleš Vahčič z Ekonomske fakultete v Ljubljani in prof.
Saša Mächtig z Akademije za likovno umetnost.
Cilj tega koncepta je bil vzpostaviti mrežo prototipnih delavnic in laboratorijev, v katerih
bodo skupine študentov in strokovnjakov interdisciplinarno reševale konkretne projekte.
Rezultati bodo tehnološki preboji, novi izdelki in nove storitve, in sicer v novih ali že
obstoječih podjetjih. Že v letih 2006 in 2007 so v projektu sodelovala podjetja, kot so Ultra,
Our Space, CosyLab in Stanovanjski sklad, danes pa k projektu pristopajo podjetja, kot so
Gorenje, Seaway, Sava, Pipistrel, Iskratel in drugi (Skalar, 2007, str. 26).
3.2.4 »Cloudomat«
Cloudomat je osebna aplikacija za nalaganje in izmenjavo datotek preko spleta, ki omogoča
(Oblakomat, 2011):








deljenje dokumentov s pomočjo kratkih povezav,
pregled različnih vrst dokumentov, Word, Excell, PP, Photoshop in Flash video,
pregled, deljenje in tiskanje vsebin z uporabo mobilnega telefona,
enostavno tiskanje dokumentov,
komentiranje vseh dokumentov v izbranih skupinah,
verzioniranje dokumentov,
ustvarjanje uporabniških skupin in deljenje dokumentov znotraj teh skupin.
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Na kratko, to je torej za distribucijska platforma, kamor lahko uporabnik naloži želene
dokumente.
3.2.5 Printbox = d.school + računalniški oblak + Cloudomat
Osnovna potreba. Uporabniki storitev tiskanja so danes praktično že vse generacije, s tem,
da so pogostost uporabe teh storitev, zahteva po kakovosti in cenovna občutljivost različne.
Ljudje se seveda obnašamo racionalno in marsikateri nakup zasebnega tiskalnika se nam
ekonomsko ne izplača, saj veliko ljudi namreč ne potrebuje te vrste storitev pogosto in vedno
v isti specifikaciji. Včasih potrebujemo osnovne črno-bele kopije, drugič spet barvne, tretjič
bi potrebovali vse to na A3 formatu, četrtič mogoče celo fotografijo. Za vsako od teh je
potreben drugačen tiskalnik, drugačen medij shranjevanja barve, drugačen papir. Da ne
govorimo o tem, da ne potrebujemo vedno iste kakovosti tiska. Mnogo šolskih in študijskih
vsebin, ki jih šole in fakultete danes izdajo, je v elektronski obliki. Dijak oziroma študent se
sam odloči, kaj od tega potrebuje v tiskani obliki. Najbrž je skoraj odveč napisati, da je ta
populacija cenovno (in časovno) najbolj občutljiva. Tisti torej, ki potrebujejo tega največ, so
pripravljeni za to odšteti najmanj.
Idealna rešitev tega bi bil nek stroj, avtomat, ki bi omogočal, da na zelo enostaven način
dostopimo do želene vsebine in jo hitro in poceni natisnemo. Na istem mestu naj bi tako imeli
možnost izbrati različno kakovost, hitrost, obliko, velikost in ceno tiskanja.
Kako do ideje? Ideja za »Pritbox oziroma Cloudomat« ima dve korenini. Na Ekonomski
fakulteti v Ljubljani so že pred več leti vpeljevali podobno rešitev, da so lahko študentje preko
spleta dostopali do dokumentov za svoje delo. Istočasno pa so lahko na isto mesto nalagali
poljubne datoteke, ki so se uporabljale v študijskemu procesu. Pred 15 leti je skupina
študentov v okviru predmeta Podjetništvo poskenirala 5.000 knjig in preko spleta, in sicer s
pomočjo dragega mehanizma robotske roke kot mehanizma branja arhiviranih zgoščenk, je bil
mogoč dostop do teh knjig. Vzporedno s tem je bil tu še d.school, kot spletni sistem nalaganja
datotek,v katerem je bila vsaka datoteka označena z imenom fakultete, s skupino, s
projektom, z avtorjem in s časom nalaganja pripete datoteke.
Februarja 2010 pa je prišlo do stika3 s skupino, ki je razvijala aplikacijo »Liveclick«, ki bi
omogočala visoko definicijsko HD pretakanje video vsebin v realnem času. Imeli so močno
programersko ekipo in to amatersko rešitev z Ekonomske fakultete (ki je do takrat bila delo
asistentov na Ekonomski fakulteti) so začeli razvijati v profesionalno rešitev, ki so jo
imenovali Cloudomat.
3

Vahčič leta 2005 (str. 17) ugotavlja, da so na področju podjetništvu naklonjenega okolja potrebne spremembe
in predlaga nacionalni akcijski načrt pri oblikovanju podjetništvu naklonjenega okolja. Kot enega od predlogov
navaja sodelovanje univerze in podjetij, predvsem pri določanju tehnoloških prednosti in pri usmerjanju domačih
in evropskih sredstev v centre odličnosti na področjih, na katerih imamo svetovne vodje.
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Ekipa se je širila in poskus, da bi za razvoj te rešitve uspeli pridobiti angelski ali tvegani
kapital, se žal ni končal uspešno. Vendar pa so s to, tedaj že razvito distribucijsko platformo,
nato prišli do ideje, da bi s to ekipo bili tudi oni sposobni narediti neko drugo aplikacijo,
podobno aplikaciji kot jo je takrat predstavil Google skupaj s podjetjem HP. Porodila se je
ideja za avtomat za tiskanje, kasneje tako imenovani printbox, osnova katerega je bil
Cloudomat, ki transformira poljubno obliko v obliko, primerno za tiskanje.
Razvoj novega izdelka. Osnovna ideja je torej bila, da, podobno kot mreža bančnih
avtomatov ponuja dosegljivost gotovine in podobno kot mreža vending avtomatov ponuja
dosegljivost prigrizkov ter napitkov, s primernimi avtomati ponudijo možnost tiskanja vsem
uporabnikom na čim več mestih.
Po oblikovanju dokončne ideje so sledili poskusi, kako bi lahko preko spleta krmilili
tiskalnik. Kot se je izkazalo, je bilo to mogoče le, če so dodali računalnik, v procesu razvoja
pa so potem še ugotovili, da potrebujejo tudi konzolo z zaslonom na dotik. Tiskanje bo
mogoče preko povezave tiskalnika z distribucijsko platformo Cloudomat, kamor lahko
uporabnik želene dokumente preko interneta naloži od doma, lahko pa jih prinese na
zunanjem USB mediju. Sistem delovanja printboxa prikazuje Slika 12.
Slika 12: Sistem delovanja printboxa

Vir: Oblakomat d.o.o., Printbox predstavitveno gradivo podjetja Oblakomat, 2011.

Potreben je bil torej vzporeden razvoj na dveh področjih, na področju oblikovanja ustrezne
programske podpore in na področju oblikovanja ustreznega avtomata, ki bo tiskanje fizično
omogočal.
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V nadaljevanju razvoja so dodali še en zaslon, ki je namenjen oglaševanju, preko modema so
uporabnikom omogočili dostop do spleta, dodali so možnost izbire števila natiskanih izvodov,
števila natisnjenih strani na stran, eno- ali dvostranskega tiskanje, kakovosti tiska (angl.
draft), rešili so težave zaradi različnih dostopov do spleta (kabel, adaptacija za brezžično
povezavo ali celo brezžični dostop preko Mobitela 3G) in vgradili poseben spenjač (Paper
Pro), ki se ne zagozdi. V času testiranja so imeli velike težave s sicer odličnim spenjačem, ki
pa so se mu sponke velikokrat zagozdile, ker so ga ljudje uporabljali nepravilno.
Potrebno je bilo najti tudi mnogo vzporednih rešitev, kot je na primer stopnica za pomoč pri
transportu na kombinirano vozilo, s čimer so rešili težavo pri eventualni potrebi po transportu
celega, relativno težkega avtomata. Naprava se transportira (prva montaža) po delih, a v
takem primeru transport po stopnicah, ki je večkrat potreben, izvedejo z električnim
transporterjem (angl. electric stair transporter).
Veliko idej so preizkusili tudi na področju tiskanja. Poleg brizgalnih (angl. Inkjet) tiskalnikov
so poskusili dodati še laserski tiskalnik. Ugotovili so, da potrebujejo le dva brizgalna
tiskalnika, in če na neki lokaciji potrebujejo večje zmogljivosti, lahko enostavno dodajajo
tiskalnike – s še eno enoto printbox.
Prvotna ideja avtomatu v obliki »omare« se je v času razvoja izkristalizirala v obliko kocke s
stranico 52 cm, s podstavkom, ki se sicer uporablja kot prostor za računalnik in ostalo
opremo, ki je poleg tiskalnikov še potrebna. Tako so tudi z estetskega vidika dosegli boljšo
rešitev. Osnovna konfiguracija vsebuje eno ohišje, konzolo z računalnikom in dva barvna
brizgalna tiskalnika. Na Sliki 13 je prikazana končna oblika printboxa.
Slika 13: Printbox
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Hitri in zelo zmogljivi ter vzdržljivi (angl. heavyduty) tiskalniki omogočajo tiskanje 50 strani
na minuto, zelo velike serije tiskanja in dvostransko tiskanje, ki je enako hitro kot
enostransko. Temu prilagojena je tudi končna rešitev printboxa. Z združevanjem jih lahko
postavijo mnogo, na primer deset v vrsto in tako zelo povečajo zmogljivost tiskanja. Taka
konfiguracija bi na primer pomenila 18.000 strani na uro oziroma 180.000 strani v desetih
urah, kar pa je že hitrost ofsetnega tiska, ki mu je lahko printbox, zaradi bistveno večje
fleksibilnosti, tudi že konkurenca.
V času preizkušanja se je pokazalo, da je velika prednost tega sistema možnost oglaševanja:
oglaševanje na monitorju ali kot vodni tisk na prvi (glava ali noga) ali drugi strani, prodaja
kart (prireditve, letalske karte …), kuponi (na primer okoliški ponudniki hrane ponudijo
popuste s kuponi), turistično oglaševanje (hoteli …), naročanje taksijev (na primer v hotelu
…), iskanje restavracij, tiskanje turističnih zemljevidov in mnogo drugega. Razvoj teži k
nekakšni informacijski točki, kjer lahko uporabniki opravijo mnogo vsakodnevnih opravkov.
Z vsakim tiskalnikom, in sicer preden ga vgradijo v ohišje, testno natisnejo 1.000 strani in
šele nato ga postavijo na lokacijo. Ko tiskalnik natisne 20.000 strani, ga preventivno
zamenjajo, na njem opravijo generalni servis in nato če je ustrezen, vgradijo v naslednjo
napravo.
Cilj pri razvoju printboxa je bil študentom omogočiti (predstavitveno gradivo Printbox):









najcenejše barvno tiskanje,
enostavno tiskanje s povezavo do vsebin v internet oblaku,
vsa pedagoška gradiva na enem mestu,
enostavno izmenjavo gradiv,
izmenjavo domačih nalog,
primerjavo gradiv med predmeti,
24-urni dostop,
tiskanje brez čakalnih vrst.

Končni izdelek je torej avtomat, ki nudi vse našteto. In še več, vzporedno z razvojem izdelka
so se med načrtovanjem in pripravo prototipa namreč sproti oblikovale še druge uporabnosti
tega izdelka, ki mu dajejo še večjo dodano vrednost. Danes, ko je prototipna stopnja razvoja
končana, ko so končne oblike že v proizvodnji, je uporabnost teh avtomatov mnogo širša, kot
je bila načrtovana z osnovo idejo. In še več, izdelek ekipa ves čas dopolnjuje. Kmalu bo na
primer mogoče tiskanje vstopnic za kino/koncert/šport, oglaševanje na zaslonu, tiskanje
oglasov …
Printbox. Končni izdelek je produkt 15-letnega raziskovanja ekonomsko-tehnološke ekipe, iz
katere so se rodila že nekatera visokotehnološka podjetja. Ustrezna aplikacija je dostopna na
svetovnem spletu, kar za uporabnika pomeni najenostavnejšo obliko uporabe, proizvajalcu pa
stalen nadzor nad delovanjem in neovirano možnost sistematičnega nadgrajevanja.
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Uporabniki Printboxa dobijo na cloudomatu brezplačen dostop in 5 GB prostora. To je osnova
za uporabo avtomata za tiskanje dokumentov. Uporaba je enostavna, današnjemu
povprečnemu uporabniku spletnih vsebin dovolj logična, saj dokumente, ki bi jih želeli
natisniti, že doma preko spleta naložimo na svoj uporabniški račun, odprt na coudomatu. Na
katerem koli printboxu se nato lahko prijavimo v svoj uporabniški račun, izberemo želen
dokument in ga natisnemo. Omogočeno je več različnih formatov in kakovosti tiskanja,
uporabnik lahko tiska celo več dokumentov hkrati.
S cloudomatom lahko z zaupanjem shranjujemo in izmenjavamo vsebine, saj avtorji
zagotavljajo 99,9-odstotno varnost, jamstvo, SSL enkripcijo, veliko zmogljivost, nastavljiva
dovoljenja ... (Oblakomat, 2011).
Možen je pregled vsebin, možno je vzporedno tiskanje več vsebin in več dokumentov na vseh
tiskalnikih hkrati, možna je nastavitev števila tiskanja strani, kakovosti/hitrosti tiska,
dvostranskega tiska itd., omogočen pa je tudi dostop do zgodovine tiskanja. Natisnemo lahko
tudi osebne slike, revije ter časnike različnih velikosti. Prijava je možna z uporabo
uporabniških računov Facebooka, Googlea in Twitterja (Printbox, 2011).
Uporabnik lahko seveda želeno vsebino prinese tudi na USB mediju, plačilo storitve pa deluje
na principu dobroimetja, uporabnik torej na svoj račun naloži določen znesek, ki se mu ob
uporabi te storitve odšteva.

3.3

Povezava z osnovnim FM podjetjem

V kontekstu printboxa so možne sinergije s precej velikim številom storitvenih podjetij, ki že
imajo lokacije in že razpolagajo z večjim številom obstoječih strank. Primer je na primer
podjetje z restavracijami, ki lahko s poslovnim kotičkom (angl. Business corner) ponudi
svojim obstoječim gostom dodano vrednost, neko novo storitev, in tako goste v restavraciji
zadrži dalj časa. Za tako podjetje, ki ima ambicijo širjenja spektra ponujenih storitev, je ta
rešitev enostavna za preizkus, saj te storitve pred začetkom izvajanja ni potrebno prodajati.
Tako podjetje lahko začne na ta način spreminjati vsebino svojega »Branda«. Torej
»rebranding«, ki je lahko dobra iztočnica za druge storitve, s katerimi se začne zaznavanje
(potencialnih) uporabnikov, kaj to podjetje je, spreminjati.
Dve podjetji sta torej našli skupni interes. Prvo podjetje, to je dobavitelj, torej ponuja storitev
tiskanja, drugo podjetje, ker ponuja različne storitve, mu recimo ponudnik, pa je tipični
predstavnik podjetja FM. Svoj spekter storitev širi »evolucijsko«, razvojno, z ene storitve
svojo dejavnost postopoma širi na ostale storitve. Začeli so z zagotavljanjem storitve
organizirana prehrana, kasneje pa so se odločili, da svojo dejavnost razširijo še na ostale
storitve, na storitve, ki naročnikom ne predstavljajo osnovne dejavnosti, to so čiščenje,
54

varovanje, hišniška in receptorska služba, varovanje ..., in jih zaradi tega ne morejo opravljati
tako učinkovito.
V podjetju ponudnika so v interesu širjenja svojih storitev iskali zunanjega partnerja, ki bi
lahko njim in njihovim strankam ponudil novo storitev. Istočasno pa so tudi v podjetju
dobavitelja iskali primernega partnerja, ki bi jim omogočil širitev poslovanja. Podjetji sta
hitro našli skupni interes, saj ponudnik storitev upravlja z veliko restavracijami, pri katerih bi
tovrstna storitev pomenila prijazno dopolnitev obstoječe ponudbe, dobavitelju pa ravno to
pomeni možnost širitve, saj s primernim prostorom ne razpolaga.

3.4

Vključitev nove storitve v obstoječi nabor storitev

Predstavitev ideje vodstvu in odločitev. Preučevano podjetje, ponudnik storitev facility
managementa, sodi med večja podjetja s sicer sploščeno organizacijsko hierarhijo, a vseeno z
natančno določenimi cilji zaposlenih. Glede na vizijo podjetja, kot je objavljena na njihovi
spletni strani, želijo postati prepoznavni v vseh segmentih dejavnosti, ki ji pripadajo. Njihova
dejavnost obsega organizirano prehrano ter čiščenje, receptorske storitve, varovanje,
skladiščenje in transport, vzdrževanje in hišniške storitve. Vzpostaviti želijo trden in trajen
partnerski odnos z vsemi svojimi naročniki, gosti, zaposlenimi, dobavitelji in lastniki. V tem
kontekstu je vodstvo tudi odločalo o še eni storitvi, ki jo bo podjetje dodalo k obstoječemu
naboru.
Razvoj in uvedba novih storitev sodi v oddelek komerciale, v katerem novo storitev najprej
sami analizirajo, preučijo možnosti uspešnega nastopa na trgu, smiselnost vključitve v že
obstoječ nabor storitev in skladnost z vizijo podjetja. Ko je posamezna storitev dovolj zrela, jo
komercialni oddelek predstavi najvišjemu vodstvu v podjetju. Tako je bilo tudi v tem primeru,
kjer so na sestanku zaposleni iz komercialnega oddelka najvišjemu vodstvu predstavili
koncept nove storitve. Skupaj so analizirali prednosti in slabosti te storitve kot take, prednosti
in slabosti te storitve, vezane na obstoječe dejavnosti podjetja, in seveda ujemanje s cilji
podjetja.
Najvišje vodstvo, ki je odgovorno za odločitve, ki se nanašajo na celotno poslovanje podjetja,
je z upoštevanjem zaupanja v komercialni oddelek in majhnega stroškovnega tveganja
projekta testno stopnjo razvoja in montažo prototipa odobrilo. Skupaj so določili tudi štiri
ustrezne lokacije, na katerih bi bila ta preizkusna stopnja razvoja optimalno izpeljana.
Predstavitev regijskim vodjem. Naslednji korak, torej korak po sprejeti odločitvi vodstva, je
bila predstavitev regijskim vodjem, tistim, ki bodo odgovorni za izvedbo nove storitve. Na
prvem kratkem sestanku so bili tem vodjem predstavljene prednosti vključitve nove storitve v
ponudbo, hkrati pa so bile tudi potrjene primerne lokacije za začetek izvajanja te nove
storitve. Vodjem so se sicer porajala nekatera nova vprašanja, ki se nanašajo predvsem na
združljivost z osnovno dejavnostjo, pogovor pa se je razvil v smeri primerne mikro lokacije v
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posamezni restavraciji, obremenjenosti ponudnikovih zaposlenih, motenj že utečene rutine
dnevnega procesa in v smeri zagotavljanja nemotenega delovanja avtomata za tiskanje.
Regijski vodje so skupaj s predstavniki komercialne službe našli zadovoljive rešitve za vsa
odprta vprašanja s končnim sklepom, da je potrebno nekaj zaposlenih v vsaki restavraciji, v
kateri bo ponujena nova storitev, usposobiti za ravnanje z novim avtomatom.
Sestanek s predstavniki dobavitelja. Ko je bilo enkrat dokončno odločeno, da je storitev
skladna s cilji podjetja, so se predstavniki naročnika in dobavitelja ponovno sestali in si
ogledali primerne lokacije za postavitev printboxov. Za prvo postavitev sta bili od štirih
predlogov s soglasjem določeni dve lokaciji, torej dve restavraciji. Ena popolnoma odprtega
tipa, namenjena predvsem zaposlenim za prehranjevanje med delovnim časom in študentom.
V tej restavraciji je bil glede na lokacijo in prostorsko razpoložljivost predlagan nekoliko širši
koncept nove storitve, postavitev printboxa z razširitvijo v poslovni kotiček. Tu bi bil na voljo
poleg printboxa tudi prostor, v katerem bi lahko imeli poslovneži krajše sestanke, študentje
prostor za shajanje in krajša študijska srečanja, vse skupaj ob pomoči poceni barvnega
tiskanja, v prihodnosti tudi fotokopiranja in brezplačnega brezžičnega interneta. Na drugi
lokaciji, ki je v neposredni bližini ene od fakultet, pa bi zopet skladno s prostorsko
razpoložljivostjo postavili le printbox z manjšo mizo in s stoli, praktično v sklopu
restavracije. Kljub ideji o štirih ustreznih lokacijah je bil na koncu sprejet sklep, da je za prvi
korak, to je za testno stopnjo razvoja, dovolj široka in ustrezna aktivnost na dveh lokacijah. Ti
dve sta si dovolj različni, da se bo lahko z ustreznim pristopom analizirala smotrnost nove
storitve in oblikoval koncept nadaljnje širitve na nove lokacije.
Izdelava celostne podobe (ponudnik in dobavitelj skupaj). Celostna podoba končnega
izdelka je delo dobavitelja, ki je grafično podobo prilagodil celostni podobi ponudnika. Ker je
to standardizirana oblika, so imeli oblikovalci proste roke le pri barvni kombinaciji izdelka.
Ponudnik je izvajalcu preskrbel barvno shemo podjetja, zaščiten logotip, barvno kombinacijo
in vzorce, specifične za to restavracijo. Končni izdelek prikazuje Slika 13.

3.5

Oblikovanje domnev

Ugotovitve, ki sem jih izvedel s kvalitativno raziskavo, mi omogočajo
oblikovanje domnev. Na osnovi analize podatkov iz raziskave oblikujem
naslednje domneve o primernosti uvedbe nove storitve v nabor že obstoječih
storitev:


Obstajajo nezadovoljene potrebe kakovostnega poceni tiskanja, tiskanja v
majhnih količinah.



Osnovna storitev, s katero bi zadovoljili potrebo po tiskanju, je
tiskanje na več mestih v kateremkoli času.
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Dodatne storitve, s katerimi bi se lahko razlikovali od sedanjih
ponudnikov tiskanja so: neomejen odpiralni čas, cenejše tiskanje, prenos
datotek brez USB ključka, »business corner«, brezplačni dostop do
interneta …



Printbox mora biti nameščen v prostoru, ki je pod nadzorom.



Predstavljeni

koncept

tiskanja

bi

zadovoljil

vrsto

nezadovoljenih

potreb, ki jih imajo različni tipi uporabnikov tiskanja.


Uporabniki tiskanja razpolagajo z različno količino sredstev, ki jih
lahko namenijo tej storitvi.



Zasnovani koncept je primeren za samostojno uporabo ali kot pomoč pri
organiziranem skupinskem delu.



Bistven poudarek je na uporabniku prijazni storitvi.



Cene storitve so primerne.



Dovolj je, da je storitev na voljo v delovnem času podjetij ali v času
šolskega pouka.



3.6

Ni resnih konkurentov, ki bi imeli na voljo tako celovito storitev.

»Rebranding«

Pri »rebrandingu« ne govorimo le o spremembi celostne grafične podobe, »rebranding« mora
biti del splošne strategije blagovne znamke izdelka ali storitve. Je ustvarjanje novega imena,
izraza, simbola, oblike, ali tudi njihove kombinacije, za že uveljavljeno blagovno znamko z
namenom razvijanja novega položaja z vidika vseh interesnih skupin, tudi konkurentov.
Osnovni namen ponovnega uvrščanja blagovne znamke je prilagajanje njenega položaja
spremenjenim razmeram na trgu. Podjetje ugotovi, da položaj znamke ne ustreza več
predstavam uporabnikov in da s ponovnim uvrščanjem lahko pridobi stare in nove uporabnike
(Likar, 1995, str. 60).
Te spremembe so običajno namenjene repozicioniranju blagovne znamke v poskusu, da se
oddalji od določene negativne konotacije prejšnje blagovne znamke, ali v poskusu, da se
enostavno izboljša. Vendar pa je običajno glavni razlog za ponovno definirano blagovno
znamko komuniciranje oziroma novo sporočilo za nekaj, zaradi česar želi komunicirati z
javnostjo. »Rebranding« se lahko uporablja za nove ali zrele izdelke ali celo izdelke, ki so še
v razvoju.
Pomembno je, da pri uvrščanju blagovne znamke na določenem trgu poudarimo, kakšne
koristi prinaša ta znamka, kaj predstavlja in v čem se razlikuje od konkurence. Podjetje se
lahko osredotoči na enega ali več elementov izdelka oziroma storitve ter gradi razlikovanje na
podlagi ene ali več lastnosti, na primer cene, ciljnih kupcev, kakovosti, specifičnega načina
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uporabe ali na podlagi neposredne primerjave s konkurenco. Položaj blagovne znamke je
skupek zaznav, vtisov in občutkov, ki jih imajo potrošniki do blagovne znamke, ko jo
primerjajo s konkurenco (Plahuta, 2010, str. 19–20).
Ena od pomembnih javnosti oziroma eden od pomembnih deležnikov v podjetju, ki mora
spremembe razumeti in v njih videti korist, so zaposleni. Prav zaposleni morajo s svojim
vedenjem spremembe podpreti, zato je pomembno, kako le-te pravilno predstaviti
zaposlenim, da bodo potem uspešno uveljavljene. Zaposlene je potrebno obravnavati kot
partnerje, potrebno jih je prepričati (Turk 2009, str. 34). V pomoč nam je osnovni model
trženjskega spleta 4P, oziroma pri storitvah 7P, ki ga lahko uporabimo pri komuniciranju
sprememb zaposlenim. 7P pravzaprav pomeni 7 prvin, ki se v angleškem jeziku začnejo na
črko p. Te so:








Product (izdelek),
Price (cena),
Place (prostor, kraj),
Promotion (promocija, pospeševanje prodaje),
People (ljudje),
Processing (procesiranje, izvajanje),
Physical evidences (fizični dokazi).

Izdelek. Izdelek oziroma storitev je glavni element marketinške filozofije in prakse. Kupcu se
moramo približati tako, da se osredotočimo na njegove želje oziroma potrebe, pri čemer
moramo spremljati življenjski cikel izdelka (oziroma storitve) in konkurenco. S tem in s
spreminjanjem lastnosti izdelka oziroma storitve lahko dosežemo, da smo zmeraj korak pred
konkurenco.
Pri printboxu nove storitve ni potrebno razvijati, saj je sistem že razvilo drugo podjetje,
dobavitelj. Dobaviteljeva raziskava je pokazala, da povpraševanje po tej storitvi obstaja,
podjetje samo pa ne razpolaga s primernimi prostori, kar je osnovni razlog po povezovanju.
Spremljanje življenjskega cikla storitve, uporabnikov, konkurence, izboljšav itd. je torej
naloga dobavitelja, ponudnik te storitve pa spremlja in analizira njuno medsebojno
sodelovanje z vidika širitve svoje dejavnosti. Ker imamo v tem primeru ponudnika, ki mu je
cilj v bližnji prihodnosti ponuditi celoten spekter storitev facility managementa, je njegovo
sodelovanje z dobaviteljem naslednji korak pri doseganju tega cilja.
Cena. S ceno določimo vrednost izdelka oziroma storitve, pri čemer se oziramo predvsem na
trg. Oblikovanje cene lahko poteka na več načinov, upoštevati moramo proizvodne stroške,
velikost konkurence, lahko jo oblikujemo tudi po prodajnih območjih, po kupcih, po
posrednikih, s popusti itd. Ravno pravilno oblikovana cena velikokrat pripelje do uspešne
prodaje izdelka oziroma storitve.
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V našem primeru ceno končne storitve, ki jo zazna uporabnik, s svojim poslovnim modelom
določi dobavitelj opreme. Ker je to neke vrste najem, bo tako vsaj v začetku, v nadaljevanju
pa se bosta ponudnik FM in dobavitelj skupaj odločala o vseh pogojih sodelovanja, lahko tudi
o ceni.
Prostor. Prostor oziroma distribucija pomeni organiziran prevoz izdelkov od proizvajalca do
potrošnika, kar pri storitvah lahko pomeni, da uporabnik pride k izvajalcu, izvajalec k
uporabniku ali pa da izvajanje poteka kar na daljavo.
V proučevanem primeru bo prostor zagotovil ponudnik storitve, ki razpolaga z več
restavracijami. Restavracije so relativno pogosto obiskan prostor, ki ga dnevno že sedaj
obišče določeno število obiskovalcev, torej ne glede na novo storitev. Z razširitvijo ponudbe z
novo storitvijo računa ponudnik na povečanje obiskovalcev v njegovih restavracijah,
dobavitelj pa si na tak način zagotovi možnost prisotnosti na pogosto obiskanem prostoru.
Promocija. Promocija je eden od ključnih načinov komuniciranja s kupci, ki jih o svojih
izdelkih oziroma storitvah obveščamo zato, da se lažje odločijo za nakup izdelka oziroma za
uporabo storitve. Poznamo različne metode promocije izdelka, kot so na primer oglaševanje,
osebna prodaja, pospeševanje prodaje in objave v medijih. Lahko govorimo o predstavitvi
(demonstraciji), degustaciji, reklamiranju v sredstvih javnega obveščanja in drugo. V okviru
trženjskega spleta predstavlja promocija različne vidike tržnega komuniciranja, tj. sporočanje
informacij o izdelku s ciljem doseči pozitiven odziv kupcev.
Promociji se sedaj ne bomo podrobno posvetili, saj smo v času pisanja tega magistrskega dela
še na razvojni stopnji testiranja koncepta in preverjanja sinergij med obema storitvama. V
začetku bo šlo le za pospeševanje prodaje, saj na tej stopnji razvoja še ni smiselno klasično
oglaševati, v nadaljevanju pa bo mogoče tudi kakšna objava v medijih, saj bo lokacija
prototipa ravno v sklopu objektov enega od večjih domačih časopisnih podjetij.
Obstajajo različne oblike pospeševanja prodaje, to so namreč vse pobude, ki jih prevzame
organizacija za hitrejše povečanje prodaje. To so na primer tudi pobude, ki niso del drugih
elementov tržnega komuniciranja ali promocijskega spleta, in skoraj nemogoče je navesti
seznam vseh razpoložljivih tehnik. V začetku se bomo odločili za:






objavo v internih glasilih podjetja (splet, interni informator, interni časopis),
dodatek za vsakega novega uporabnika: 20 brezplačnih barvnih strani,
obdobne printbox animacije,
skupno promocijo ponudnika storitve in dobavitelja ter
letake in bone v sosednjih podjetjih.
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Na otvoritev, in seveda na predstavitev nove storitve, bodo povabljeni zaposleni, zaposleni v
okoliških podjetjih in poslovni partnerji. In seveda tudi novinarji, kar lahko smatramo kot
gverilski pristop v trženju.
Ljudje. Pri izvajanju storitev imajo največjo vlogo ravno ljudje, saj nastopajo na obeh straneh
procesa storitve, kot odjemalci oziroma kot izvajalci. Osebju, ki izvaja storitev, moramo zato
namenjati posebno pozornost. Kot izvajalci storitve morajo biti strokovno usposobljeni,
komunikativni in ustvarjalni, podjetje pa mora poskrbeti, da so tudi ustrezno motivirani.
Ker imamo pri preučevani novi storitvi dobavitelja, ki je tudi neke vrste podizvajalec,
izobraževanje zaposlenih ponudnika storitve večinoma ne bo potrebno. Dovolj bo sestanek s
tistimi zaposlenimi, ki bodo v izvajanje te storitve kakorkoli vpleteni, in vodstvo jim bo
predstavilo novo storitev in naloge, ki jih bodo na konkretni lokaciji imeli. Naloge se bodo
nanašale predvsem na pomoč uporabnikom in na ažurno sporočanje eventualnih težav
dobavitelju.
Izvajanje. Izvajanje storitev je osrednji del storitvenega procesa. Posebno pozornost je
potrebno nameniti hitrosti, kakovosti ter varnosti izvajanja storitve in od tega je odvisno tudi
zadovoljstvo stranke.
Pri printboxu izvajalec nima veliko možnosti vplivati na izvajanje storitve, saj je to avtomat, s
katerim upravlja dobavitelj. Po prvem dogovoru naj bi osebje izvajalca avtomat oskrbovalo s
papirjem in dobavitelju sporočalo eventualne težave. Kasneje smo se zaradi organizacijskih
rešitev dobavitelja odločili, da bo v kontekstu svoje informacijske rešitve in mobilne ekipe
tudi za oskrbo s papirjem skrbel dobavitelj sam. Bo pa osebje v restavraciji uporabljalo
printbox in bo na tak način usposobljeno oziroma sposobno potencialnim uporabnikom ob
morebitnem nerazumevanju razložiti sistem.
Fizični dokazi. Tu si predstavljamo vse, kar kupec vidi, čuti in sliši. To so vsa sredstva, ki
nam pomagajo opravljati neko storitev (oprema, pripomočki, parkirišča itd.). Pri printboxu je
torej to fizično okolje, ki nudi podporo izvajanju storitve, kar printbox sam. Ker bo v sklopu
»business cornerja«, torej že v nadgradnji te storitve, lahko tu dodamo še mizo in stole,
brezžično infrastrukturo za brezplačen dostop do interneta in nekaj pisarniškega materiala.
Gospodarske in negospodarske organizacije se morajo, če želijo preživeti in se tudi razvijati,
prilagajati različnim spremembam, zato velikokrat menjajo svoje poslanstvo, cilje, svojo
strategijo, filozofijo ali celostno grafično podobo. Med razlogi za spremembo pa sta lahko
tudi tako repozicioniranje organizacije zaradi vključitve na nove trge, razvoja novih izdelkov
ali distribucijskih kanalov kot tudi potreba po modernizaciji, osvežitvi (Turk, 2009, str.
26–27).
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Naš primer je torej tipičeni primer repozicioniranja z razvojem oziroma z uporabo nove
storitve. Do sedaj so uporabniki poznali podjetje predvsem po eni vrsti storitve in ga kot
takega v svoji lastni zaznavi pozicionirali v ozek segment zagotavljanja storitev prehrane.
Podjetje pa želi postati prepoznaven ponudnik na področju facility managementa v Sloveniji.
Dejstvo je, da podjetje že sedaj, in sicer samo ali s podizvajalci, nudi širši nabor storitev za
svoje naročnike. S to novo storitvijo, ki jo bo lahko ponudilo svojim (potencialnim)
naročnikom je na ta način opravljen eden od sicer še mnogih korakov na poti k doseganju tega
cilja, to je ponuditi integriran model vseh storitev, potrebnih za nemoteno poslovanje neke
poslovne enote.

3.7

Prototip in testiranje koncepta

Montaža prototipa. Dejansko montažo prvega avtomata sta se naročnik in dobavitelj
odločila opraviti v treh korakih.
V prvem je bilo potrebno preveriti obstoječo spletno povezavo v restavraciji, saj printbox za
svoje delovanje potrebuje dovolj hitro povezavo. Ugotovili so, da je v restavraciji spletni
dostop na voljo, sicer z ne najhitrejšo hitrostjo povezave, a le v pisarni vodje, ki pa je ravno
na nasprotni strani restavracije. Možnosti sta bili torej dve. Ali do avtomata napeljati kabel,
ali pa z brezžičnim usmerjevalnikom v pisarni zagotoviti brezžično povezavo. Ker bi bila
fizična povezava precejšen zalogaj in neljub poseg v ambient restavracije, so se odločili za
začetek preizkusiti drugo možnost. Strokovno osebje dobavitelja je po namestitvi
usmerjevalnika preverilo povezavo z lokacijo avtomata in ugotovilo ravno še dovolj dober
signal za primerno delovanje.
Ko je bila spletna povezava zagotovljena, je sledil drugi korak, montaža avtomata. V tem
primeru je bil to rutinski postopek, saj je na tem področju ekipa dobavitelja kljub kratki
zgodovini imela že nekaj izkušenj s sestavljanjem prototipov. Izdelek je sestavljen iz 32
elementov, ki omogočajo montažo v relativno kratkem standardiziranem postopku. Pred
montažo na tej konkretni lokaciji je bilo potrebno poskrbeti le za pravo barvno kombinacijo,
ki predstavlja podjetje kot celoto in je tudi usklajena z barvno shemo te restavracije.
Ko je bil na koncu izdelek že sestavljen in delovanje preverjeno, je sledil prvi uradni
predstavitveni sestanek oziroma predstavitev delovanja avtomata osebju ponudnika. Tega
sestanka sta se udeležila dva predstavnika dobavitelja, s strani ponudnika pa vodja kuhinje
oziroma restavracije, njena namestnica ter iz uprave podjetja področni vodja prodaje in
asistentka za trženje, zadolžena za pospeševanje prodaje. Na sestanku je dobavitelj podrobno
predstavil delovanje avtomata in z delovanjem distribucijske platforme njegovo uporabo.
Prisotni so skupaj odprli uporabniški račun, vsak posamezno je preizkusil celotni postopek
tiskanja in na ta način osvojil delovanje sistema.
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Zagon in otvoritev. S testiranjem izdelka in spoznavnim postopkom ravnanja z njim je bil
izdelek zrel za uporabo in ponudnik je lahko uporabo tega izdelka, torej storitev, ponudil
svojim gostom.
Ob uradni otvoritvi oziroma ob predaji avtomata svojemu namenu je predvidena krajša
slovesnost, na katero bosta podjetji ponudnika in dobavitelja povabili svoje poslovne partnerje
in novinarje. V času pisanja mojega magistrskega dela tega uradnega začetka še ni bilo, saj
sta se podjetji dogovorili za poskusno obdobje, slovesnost pa bo ob začetku novega šolskega
oziroma študijskega leta.
Kot sem že opisal v enem od prejšnjih poglavij, se sedaj promociji ne bomo podrobno
posvetili, saj smo v času pisanja tega magistrskega dela še na razvojni stopnji testiranja
koncepta in preverjanja sinergij med obema storitvama. Glavne promocijske aktivnosti se
bodo začele septembra, ko se v šolo in na fakultete vrnejo dijaki in študenti, ki bodo po
predvidevanjih predstavljali eno od glavnih skupin uporabnikov te storitve.
Za trenutek začetka tega preizkusnega obdobja, ki je tudi dejanski začetek delovanja oziroma
nudenja storitve, sta podjetji izbrali glede obiska restavracije povprečni dan, to je sredo. Za
začetek sta na klasična oglaševalna mesta v stavbi, na katerih imajo običajno predstavljene
jedilnike in posebno ponudbo, tokrat ponudili še tiskane oglase o novi ponudbi, v restavraciji
sta na vsako mizo pred odprtjem dali lično zloženko s predstavitvijo nove storitve in poleg
printboxa še letak z navodili za uporabo. Prvi dan sta bila v restavraciji ves čas prisotna dva
predstavnika ponudnika, ki sta goste seznanjala z novostjo in jih vabila k preizkusu nove
storitve, ob avtomatu pa je bil ves čas prisoten predstavnik dobavitelja, ki je zainteresiranim
natančno pojasnjeval njegovo uporabo in odgovarjal na vprašanja. Za prvi dan je bil ta način
ocenjen kot uspešen, saj se je tako dobilo dovolj informacij o primernosti oglaševanja in o
načrtovanju promocijskih aktivnosti za naprej.
Za nadaljevanje teh akcij oziroma za začetek intenzivne kampanje bo potrebno upoštevati, da
populacija zaposlenih ni ravno ciljna skupina, vsaj ne tistih, katerih delovno mesto je v
pisarnah. Promocijske aktivnosti bodo namenjene sicer njim, a s primarnim fokusom na
njihove otroke, ki so lahko velik porabnik te storitve, in tudi na vodilne ljudi v podjetjih, ki bi
na ta način lahko zmanjšali operativne stroške. Na primer, gospa iz podjetja v bližini, ki tudi
stanuje v okolici, se je podrobno spoznala s storitvijo in z odobravanjem sprejela sistem
tiskanja preko spletne platforme. Na tak način bo svojim otrokom, ki so zelo veliki uporabniki
tiskanja, omogočila poceni tiskanje, zaradi lokacije izven doma po predvidevanjih zmanjšala
porabo, sama pa tudi povečala nadzor nad natisnjeno vsebino. Za prikaz, kako lahko uporaba
te storitve zniža stroške poslovanja, pa je nazoren primer kar restavracija sama, ki od
postavitve printboxa naprej ne bo potrebovala lastnega tiskalnika, tiskanje na ta način pa ji bo
omogočilo vsaj prepolovljen mesečni strošek.

3.8

Določitev končnega koncepta in vključitev nove storitve v FM
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Koncept nove storitve moramo testirati tako pri zaposlenih kot pri kupcih. Predvsem nas
zanima, ali oboji razumejo idejo nove storitve, ali koncept zadovoljuje njihove nezadovoljene
potrebe, ali je obojim všeč. Oazer (2002, str. 211) pravi, da nam da testiranje koncepta prvo
povratno informacijo o uporabnosti storitve. Po tem testu lahko glede na odziv popravimo
katerega od parametrov trženjskega spleta.
Testiranje se najprej izvede na ustreznih skupinah ciljnih kupcev, koncept pa lahko
predstavimo fizično ali le simbolično. Ker so v našem primeru koncept predstavili s kar že
končnim izdelkom, ki seveda nudi novo storitev, so lahko testiranje opravili s preizkusom
prave uporabe.
Kupcem nato postavimo vprašanja, s katerimi ugotavljamo privlačnost koncepta za kupca. Iz
pridobljenih podatkov lahko dodelamo koncept, razkrijejo pa se nam določene informacije o
konkurenčnih storitvah, izoblikujemo si tudi določena mnenja o ciljnih skupinah in o drugem
(Kotler, 1998, str. 330–331).

3.9

Potrditev domnev/popravki

Testiranje koncepta nove ali repozicionirane storitve se izvaja z metodami preiskovalnega
raziskovanja (angl. Exploratory research) (Zikmund, 1999, str. 86–87). Te so primerne na
področjih razvoja tistih storitev, ki za trg predstavljajo novosti. Namen takega proučevanja je
lahko že razvoj domnev, ne le njihovo testiranje.
Za potrebe svojega magistrskega dela ne opisujem in ne analiziram vsake domneve posebej,
za konkreten primer je dovolj, da omenim, da je velika večina domnev potrjenih. Podrobneje
opisujem le tiste, ki jih ali ne moremo potrditi ali pa jih je potrebno dodatno razviti in jim
popraviti njihovo prvotno obliko.
Naj najprej omenim neomejen odpiralni čas, kot del tretje domneve. Res je,
da

imajo

ostali

konkurenčni

ponudniki,

to

so

v

večini

primerov

fotokopirnice, omejen odpiralni čas in tako ne omogočajo tiskanja ob
kateremkoli času. Verjamem, da obstajajo res nezadovoljene potrebe, ki bi
jih zadovoljilo tiskanje ob kateremkoli času, navsezadnje smo se v taki
situaciji verjetno znašli vsi uporabniki računalnikov, a s printboxom te
domneve (za zdaj) ne moremo niti potrditi niti ovreči. Printbox je zasnovan
za samostojno delovanje, brez stalne prisotnosti skrbnika, a konstrukcija
ne omogoča delovanja na nezavarovanem področju. Za zdaj mora biti delovno
okolje nadzorovano, tako glede temperature in vlage kot tudi varnosti.
Postavitev na prostem, ki bi edina omogočala delovanje ob vsakem času, bi
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bila ne le tvegana, ampak popolnoma nesmiselna. Verjamem, da poleg težav z
zanesljivostjo (vlaga, temperatura …) printbox tudi ne bi preživel veliko
noči v prvotni obliki. Vsekakor obstaja možnost postavitve na lokacijah, ki
so odprte 24 ur na dan (na primer bencinske črpalke), ima pa razvojna ekipa
dobavitelja vsekakor v prihodnosti nalogo razviti tudi model za delovanje
na prostem (kot so na primer bankomati).
Bistven poudarek je na uporabniku prijazni storitvi. S to domnevo se
strinjam, velik del razvojne energije je šel ravno v smeri čim bolj
prijazne uporabnikove izkušnje. Z željo zadovoljevanja čim več različnih
potreb se je širil tudi nabor rešitev, kar pa po drugi strani pomeni večjo
kompleksnost in potencialno zmedo povprečnega uporabnika. Z opazovanjem
uporabnikov je bilo mogoče odkriti mnogo pomanjkljivosti, ki jih je ekipa
sproti odpravljala, a do res enostavne uporabe bo potrebno storiti še
kakšen korak. Na primer, nekateri uporabniki se pritožujejo nad nujnostjo
registracije, ki je pogojena z vnosom uporabnikovega elektronskega naslova,
in storitev tako ni anonimna. Moj predlog pri razvoju še bolj prijazne
uporabnikove izkušnje je: poleg anonimnega plačevanja s kovanci, ki se že
razvija, vsekakor uvesti možnost uporabe slovenskega jezika (pa čeprav je
to mednarodni projekt) ter več možnosti uporabe. Mogoče bi bilo smotrno, da
se

uporabnik

na

začetku

odloči,

ali

je

»povprečni«

uporabnik

ali

»napredni«, da bi potem printbox temu primerno sam vodil uporabnika skozi
postopek. Opaziti je bilo namreč, da so se potencialni uporabniki kljub
informacijski dobi, v kateri živimo, ustrašili upravljanja s tem avtomatom.
Cene storitve so primerne. To je zelo zanimiva domneva, ki jo enoznačno ne
moremo potrditi. Res je tiskanje zelo poceni, ena barvna stran namreč stane
le 0,03 €, a je vprašanje, ali se krivulji ponudbe in povpraševanja res
sekata

ravno

pri

tej

ceni.

Zagotovo

to

velja

za

določen

segment

uporabnikov, ampak, ali je to povprečje vseh segmentov, ki bodo to storitev
uporabljali? Navajam primer. Nekemu (potencialnemu) uporabniku se je cena
zdela sumljivo nizka, razlago za to je iskal v intenzivnem oglaševanju in v
uporabi elektronskih naslovov uporabnikov v neetične namene. Uporabniki se
danes namreč čedalje bolj bojijo raznih nečednosti, ki so plod prodornih in
čedalje bolj iznajdljivih goljufov. To se dogaja predvsem pri sistemu, ki
ga povprečni uporabnik ne razume najbolje. To je lahko vdor v elektronsko
pošto, kraja številk kreditnih kartic, računov mobilnih telefonov ali v
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končni fazi celo kraja identitete. S tega vidika razvojnemu oddelku
dobavitelja predlagam čimprejšnji razvoj plačevanja s kovanci, ki je edini
možni anonimni način uporabe, in razmislek o različnih cenah storitve.
Mogoče bi bile sicer take cene odvečno delo, saj bi se vsi uporabniki
odločili za najcenejšo možnost, a občutek dodane vrednosti uporabnikov bi
bil na ta način lahko večji.

3.10 Analiza in ugotovitve
Vsekakor je printbox v uporabnikovih očeh nova storitev, ki jim pomeni, in
sicer kot del nabora ponudnikovih obstoječih storitev, dodano vrednost. Ker
je stranka, v našem primeru gost v restavraciji, hkrati uporabnik in kritik
te storitve, lahko prilagaja proces soustvarjanja, določa pogoje izvedbe,
oblikuje sam svoj rezultat. V uvodu magistrskega dela sem si zadal cilj, da
bom ugotovil, ali uporabnik neke storitve čuti dodano vrednost, če mu
izvajalec prve storitve lahko ponudi še eno storitev. Čeprav med naročniki
in ponudniki storitev prihaja do razhajanj pri razumevanju tega koncepta,
pa vsekakor končni uporabniki dopuščajo to možnost in kot kontrast k
utečenim praksam sprejemajo nova spoznanja. Tu bi lahko videli podobnost in
lahko trdim, da je v kontekstu konkurenčnega trga in iskrenih poslovnih
namenov smotrno čim več storitev oddati istemu izvajalcu. Z usmeritvijo
osredotočenja na svojo primarno dejavnost in posledične rasti števila
storitev in tudi tipov odnosov z izvajalci morajo naročniki vsekakor
nameniti veliko pozornosti določanju optimalnega števila izvajalcev. Vsaj
določen del storitev je vsekakor potrebno združiti, kar pomeni za naročnike
novo nalogo. In ne le za naročnike, ampak tudi za ponudnike.
Vahčič leta 2001 (str. 17) razpravlja o tveganem kapitalu in ugotavlja, da
so visoki donosi možni predvsem na zgodnjih stopnjah razvoja podjetja, da
je potrebno vlagati v podjetja, za katera brez natančnega poznavanja in
analize ni jasno, ali imajo možnost za uspeh ali ne, da mora imeti tako
podjetje sposobno podjetniško ekipo, da mora izdelek oziroma storitev
omogočati vsaj začasni monopol in da so partnerji v upravljavskih družbah
običajno

dejavni

naložbeniki,

ki

bistveno

pripomorejo

k

hitri

rasti

podjetij, v katera vlagajo. Danes ni nobenega dvoma več, da je industrija
tveganega

kapitala

ključni

del

informacijsko-telekomunikacijska

nastajajoče
revolucija
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nove

ekonomije,

uresničuje

z

saj

množico

se

novih

podjetij, od katerih mnoga propadejo, tista, ki jim uspe preživeti, so pa
zelo donosna.
Skladi tveganega kapitala se ne razlikujejo veliko od mednarodnih podjetij,
ki

so

v

svoji

prilagodljiva,
spremljanje

strukturi
kar

ter

sicer

omogoča

prilagajanje

toga,

a

konstantno

v

svoji

hierarhiji

prilagajanje

povpraševanju,

ter

si

trgu
tako

in

dovolj
hitro

omogočajo

preživetje na dolgi rok. Veliko mladih podjetij s sicer dobro podjetniško
idejo ne uspe, saj sama niso sposobna financirati razvoja izdelka ali
storitve in ga/jo pripeljati do stopnje razvoja, ki jo že lahko predstavijo
na trgu. Mnogo takih podjetij oziroma idej je brez pomoči obsojeno na
propad. Prav zanimivo bi bilo, da bi taka »start-up« podjetja nove izdelke
razvijala skupaj z velikimi mednarodnimi podjetji, ki si tudi lahko
privoščijo več vzporednih razvojnih projektov, za vsaj nekatere pa lahko po
verjetnostnem računu, torej z dobrim poznavanjem trga, ki ga imajo,
napovedo uspešen razvoj in uspešno vključitev na trg. Pri podjetjih na
področju facility managementa, pri katerih to sicer ni običaj, bi lahko
iskali rešitve, ki jih še ni, ne le tiste že vpeljane, da bi tako ponudili
neke nove neklasične storitve. Printboxov v taki obliki na primer do danes
ni ponudil še nihče.

4
4.1

FACILITY MANAGEMET KOT IZZIV
Prihodnost

Ker v Sloveniji relevantne literature o facility managementu praktično ni in ker tega kot
stroke tudi ne obravnavajo na ustreznih šolah, usmeritve prihodnjega razvoja iščem v tuji
literaturi. S pomočjo strokovnih člankov skušam opredeliti smer razvoja, ugotovitve pa, sicer
mogoče premalo kritično, posplošujem tudi na naš trg. To si dovolim, ker verjamem, da bo
kljub zaostanku v razvoju te storitve pri nas, in sicer zaradi enotnega trga in čedalje manjših
razlik v poslovanju podjetij na tem trgu, tudi pri nas razvoj storitev FM tekel podobno kot v
državah z bolj spodbudnim poslovnim okoljem.
Za začetek navajam ugotovitev avtorja Mosherja že iz leta 1999, ki se je omejil na oddajo
storitev zunanjim izvajalcem, in to ugotovitev kljub relativno staremu članku še vedno citirajo
nekateri avtorji. Ugotovil je (str. 25), da glede na raziskavo oddajanje storitev zunanjim
izvajalcem postaja popularna izbira facility menedžerjev in ta multimilijonska industrija ne
kaže znakov zmanjševanja rasti.
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Izzivi, s katerimi se bodo v prihodnosti soočila podjetja FM (notranje ali zunanje izvajanje),
pa so po mnenju Mudraka, Van Wagenberga in Wubbena (2004, str. 291) naslednji: najti
nove načine vodenja oblikovanega okolja za izvajanje in najti nove načine komunikacije z
naročniki, s strankami in z osebjem.
Da bi uspešno tekmovali na trgu FM in izpolnjevali potrebe naročnikov v bližnji prihodnosti,
bodo morali biti ponudniki storitev FM sposobni zagotoviti širok spekter storitev.
Pomembno bo, da bodo ponudniki postali močnejši pri zagotavljanju tehničnih storitev. S
tem, ko postajajo ponudniki močnejši na tem področju, se bodo naročniki lažje odločali
oddajati izvajalcem tudi tehnično zahtevne storitve. S temi usmeritvami na trgu lahko
pojasnimo, zakaj dajejo naročniki na trgu FM prednost integrirani ponudbi enega izvajalca
pred ponudbami več specializiranih ponudnikov ene storitve (Ventovuori, 2007,
str. 37).
Ker smo danes zaradi gospodarske krize na ravni industrijske proizvodnje iz 90. let prejšnjega
stoletja (Barroso, 2010, str. 1), se nazadovanje vsekakor pozna tudi na segmentu FM. Power v
svoji knjigi leta 2006, torej pred začetkom gospodarske krize, pravi (str. 209), da je
prihodnost zunanjega izvajanja storitev svetla in da se bo kar nekaj stvari zgodilo v bližnji
prihodnosti:
 Prvič, mrtvi tek in čustvena naravnanost v zvezi z zunanjim izvajanjem
storitev se bosta končala, ker je preprosto realnost, da ima vprašanje
ekonomije bistveno večjo težo.
 Drugič, znanja zunanjih izvajalcev, na primer razvoj programske opreme se
bodo povečala, postala bodo bolj sprejemljiva. To bo utrlo pot do
podjetij, da bodo postala bolj naklonjena zunanjemu izvajanju storitev
tudi v primeru bolj zapletenih zadev večjega pomena, kot so tudi na
primer ključne kompetence.
 Tretjič, odločanje o zunanjem izvajanju bo postalo odločanje o znanju
izvajalcev, torej kdo je boljši strokovnjak, ne pa kdo je najcenejši.
 Končno bodo v katerikoli industriji voditelji in »počasneži«, in sicer
glede na to, kako učinkovit program zunanjega izvajanja storitev imajo.
To se bo dogajalo vzporedno z decentralizacijo organizacij in z dejstvom,
da

se

variabilni

pogodbeni

modeli

lažje

srečajo

z

značilnostmi

dinamičnega trga.
Hui (2005, str. 47) se omeji na upravljanje stavb in ugotavlja, da je ustrezen okvir v kontekstu
upravljanja stavb že izgrajen. Odnos med upravnim odborom podjetja in izvajalcem, ki
upravlja s stavbo, mora biti partnerstvo. Rasila in Gersberg pa pravita (2007, str. 40), da se
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predpostavlja, da ima oboje, zadovoljstvo strank in dolgoročni partnerski odnos, mnogo
pozitivnih učinkov na uspešnost podjetja.
Omenjam še eno ugotovitev Rasile in Gersberga, ki je sicer precej ozko usmerjena, omejita se
namreč le na tehnično področje, a po mojem mnenju lepo nazorno prikažeta prehod na
mehkejše dojemanje storitev FM v prihodnosti in na še bolj uporabnikom prilagojeno
izvedbo. Napovesta (2007, str. 42), da naj bi izraz tehnična kakovost (angl. Technical quality)
zamenjal izraz zaznana kakovost vzdrževanja (angl. Observed maintenance quality) in izraz
funkcionalna kakovost (angl. Functional quality) naj bi bil zamenjan s kakovostjo storitve
ponovne vzpostavitve določenega stanja (angl. Service recovery quality).
V podjetju Sodexo pravijo (2010a, str. 12), da je usmeritev na področju facility managementa
v naslednjem 5–10 letnem obdobju naslednja:
 podjetja se bodo posvetila svoji osnovni dejavnosti, FM bodo odstopila zunanjim
izvajalcem,
 ponudniki FM bodo razširili nabor storitev, in sicer tehnično in geografsko,
 nastale bodo povezave podjetij, da bodo lahko nudili kompletne storitve večjim podjetjem,
 nastalo bo manjše število pomembnih ponudnikov FM.
Za konec pa navajam še najnovejše usmeritve, kot jih je pred kratkim v svoji publikaciji
opredelila Mednarodna organizacija za facility management (IFMA). Pravi, da obstajajo take
usmeritve, ki so gnane notranje, torej v stroki FM, zunanje usmeritve, torej izven stroke FM,
in take usmeritve, ki jih ženejo podjetja. Predvsem pa so to (IFMA, 2011, str. 2–23):
 zunanje gnane usmeritve:
– trajnost (podjetja so že začela vključevati fm v svojo poslovno strategijo),
– vedno kompleksnejše tehnologije stavb (kar je priložnost in izziv za stroko FM),
– globalna recesija (staranje stavb, oteženo vzdrževanje sistemov …),
– pripravljenost (fleksibilnost menedžerjev FM kot vzor in pomoč pri zagotavljanju
kontinuitete poslovanja);
 notranje gnane usmeritve:
– količina in kompleksnost podatkov FM (čedalje večja količina zahtevnih podatkov),
– iskanje najboljših talentov (iskanje in izobraževanje profesionalcev FM),
– vzpenjanje stroke FM (čedalje večja želja po priznanju vrednosti stroke FM);
 organizacijsko gnane usmeritve:
– razvoj znanja in poslovnega čuta (tehnično znanje več ni dovolj),
– povečevanje produktivnosti (s skrbjo za zdravje in dobro počutje zaposlenih),
– konstantno spreminjanje delovnih mest (prilagajanje storitev fm spremenljivim
pogojem dela).
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4.2

Oddati eno storitev ali FM?

Da poenostavimo, ponudnike storitev na trgu FM lahko razdelimo v dve skupini, specifični
glede na model zagotavljanja storitve svojim naročnikom (Miettinen, Ventovuori & Hyttinen,
2005, str. 765–775). Če je osnovna dejavnost podjetja specializirana za eno ali mogoče dve
storitvi, govorimo o modelu specializiranega izvajalca. Drugi model pa se imenuje model
integrirane storitve izvajalcev. Podjetje, ki sledi temu modelu, ponuja širši nabor paketov
storitev FM, sestavljenih iz množice, običajno notranje izvajanih storitev FM. Prepoznan pa je
še tretji model, model popolnega izvajalca FM. V tem modelu podjetje ponuja širok nabor
storitev in prevzame odgovornost za izvajanje, nadzor in kontrolo storitev v imenu naročnika
(Atkin & Brooks, 2005, str. 238).
V podjetju Sodexo pravijo, da so prednosti oddaje več storitev istemu izvajalcu pred oddajo
posameznih storitev različnim izvajalcem predvsem naslednje (2008, str. 15):








naročnik ima samo enega izvajalca (prihranek pri usklajevanju),
vsak mesec samo en račun za izvajanje vseh storitev,
znižanje stroškov, doseganje najboljše cene,
možnost naročnika, da sodeluje pri določanju dnevnih odgovornosti,
standardizirane metode dela,
skrb za varnost in zdravje zaposlenih,
večja možnost za rast podjetja.

Power et al. (2006, str. 174–175) gledajo seveda na razvitejše trge na področju FM in
ugotavljajo, da večina organizacij lovi ravnotežje med možnostma več izvajalcev za več
storitev in enim izvajalcem za vse storitve. To je pomembno vprašanje, na katerega je
potrebno resno odgovoriti. Na eni strani več izvajalcev pomeni veliko usklajevanja med njimi,
kar tudi nekaj stane, na drugi strani pa le en izvajalec za vse storitve pomeni, da med njimi
usklajuje on. A vseeno to ni čudežno zdravilo. Z odločitvijo o le enem izvajalcu podjetje v
bistvu »polaga vsa svoja jajca v eno košaro«. Večje je tudi breme pri odločanju o
nadaljevanju pogodbe in o spreminjanju ali prenehanju sodelovanja.
Osnovna filozofija pri oblikovanju modela specializiranega izvajalca storitev je, da je
najboljšo kompetenco mogoče doseči pri osredotočenju na omejeno širino področij. Z
uporabo omejenih virov se lahko specializirani ponudnik storitev osredotoči na razvoj
najboljših veščin in znanja pri določeni storitvi.
Ugotovljeno je bilo tudi, da lahko z osredotočenjem na le eno storitev izvajalec ohrani svojo
organizacijsko strukturo vitko, kolikor se le da, in na ta način ohrani neposredni stik in
komunikacijo z naročnikom in z uporabnikom. Komunikacijo z naročnikom lahko prinese
mnogo informacij, ki lahko dolgoročno koristijo ponudniku (Ventovuori, 2007, str. 37).
69

O prednosti povezovanja storitev FM pri istem izvajalcu še nekoliko bolj natančno definirajo
v podjetju Sodexo, ki v svoji analizi celo ločijo ponudnike FM na tiste, ki vse storitve izvajajo
sami, in na tiste, ki najemajo tudi podizvajalce. Pravijo, da tudi tu nastajajo razlike (2008, str.
32), ki za naročnika niso nezanemarljive, kar je prikazano na Sliki 14.
Slika 14: Grafični prikaz stroškov FM
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Vir: Prirejeno po Sodexo, Predstavitev podjetja, 2008.

Stroškovna učinkovitost je lahko dosežena s kombiniranjem storitev in nalog na eni lokaciji,
kar se smatra kot ključna prednost integriranih ponudnikov, saj je kombinacija storitev
oziroma nalog zelo otežena pri več različnih izvajalcih na isti lokaciji. Pestrost virov lahko
bolj pomaga naročniku in omogoča hitrejše reševanje problemov. Kot korist pri integriranem
izvajanju storitev se kaže tudi komunikacija, ki je lažja, če govorimo o enem samostojnem
izvajalcu, ki omogoča podporo naročniku kot celoti. Zelo pomembno je imeti eno kontaktno
točko za vse storitve. V tem primeru naročniku ni potrebno vedeti, kateri izvajalec je
odgovoren za posamezno storitev, ali mu ni potrebno usklajevati komunikacije pri
kompleksnem upravljanju več izvajalcev (Ventovuori, 2007, str. 42).
Power et al. (2006, str. 79) povzemajo, da ima zaupanje storitev enemu zunanjemu izvajalcu,
ki izvaja več storitev, nekaj zanimivih prednosti. Izvajalec, s katerim se je potrebno ukvarjati,
je le eden. Le ena oseba je odgovorna za storitve in za to, da so le-te izvedene z vso resnostjo
in jasnostjo, režijski stroški v smislu upravljanja pa so manjši. Oddajanje storitev več
izvajalcem pa na drugi strani vključuje razdeljevanje projekta v več sestavnih delov, ki se
lahko izvajajo z neodvisnimi izvajalci, ki pa se sicer srečujejo v skupnem projektu. Ta način
spodbuja konkurenco med izvajalci in ustvarja skupni cilj po opravljanju storitve na visoki
ravni, predvsem zato, ker se izvajalci bojijo izgube posla na račun drugega izvajalca.
Ventovuori in Lehtonen (2006, str. 80) na koncu še pravita, da je lažje nadzorovati nekaj
izvajalcev z večjim naborom storitev kot mnogo izvajalcev s po eno storitvijo.
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4.3

Kakovost

Kakovost storitev vedno merimo v kontekstu primerjave izvedbe z uporabnikovimi
pričakovanji. Uporabnik sam presoja odličnost izvedbe in ocenjuje celotno uporabnost. Ker
zgleda, da so izvajalci, ki izvajajo le eno storitev, časovno in stroškovno učinkoviti, se
Browne se že leta 1999 (str. 42) sprašuje, kako lahko pravočasno ocenimo njihovo kakovost
in kako se lahko izognemo dragemu preizkusnemu obdobju.
Rasila in Gersberg (2007, str. 42) pravita, da je v kontekstu uporabnikovih pričakovanj
pomembno ločiti med procesom »ponovne vzpostavitve določenega stanja« in storitvijo
»normalnega« vzdrževanja. Vsaj stranke to dvoje zaznavajo različno. Ko izvajamo storitev
ponovne vzpostavitve določenega stanja, to običajno spremlja neka neprijetnost in če ta
proces ne izvedemo dovolj hitro, učinkovito in tudi ne na dovolj občutljiv način, bo lahko
odziv strank odločnejši kot pri normalni situaciji. A po drugi strani je res, da če bo ta proces
izpeljan v redu, bodo postale stranke bolj zadovoljne in zveste kot ob »normalnem« procesu
storitve in odnos s stranko se bo na ta način krepil.
Storitve pretežnega dela storitev FM so običajno opravljane v takem času, da imajo zaposleni
v tej stavbi zelo redko možnost srečati vzdrževalno osebje. Zaradi tega se, sicer tudi celo
končni uporabniki storitve, redko, ali se celo ne, zavedajo izvajanja storitev. Končni
uporabniki storitve postanejo aktivni, sodelujoči v tem procesu le tedaj, ko se pojavi določena
težava. Na primer, ko pade temperatura prostora pod določeno raven. Končni uporabniki tako
tedaj sprožijo proces ponovne vzpostavitve stanja.
Ray Melton, menedžer operacij v podjetju Ford, o pričakovani kvaliteti storitve pravi tako: »Z
več kot 1 mio. m2 površine v 61 stavbah smo želeli zagotoviti, da imajo vsi vpleteni enako
definicijo kakovosti. Naša podjetja vsebujejo oddelke, ki jih je potrebno specialno vzdrževati,
na primer oddelek glinenega modelarstva, laboratorij, in tudi običajne oddelke z običajnimi
preprogami, običajnimi okni in z običajnim marmorjem. In ker je Ford podjetje z ISO
certifikatom, mora tudi osebje izvajalca ustrezati tem pogojem« (Browne, 1999, str. 43).
Kakovost storitve seveda lahko merimo, čeprav so rezultati teh meritev velikokrat
neuporabni. Največkrat je to posledica subjektivnih meril, kar pričakovanja uporabnikov
vsekakor so. Power et al. (2006, str. 193) pravijo da ko govorimo o merjenju izvedbe storitev,
moramo biti pozorni na to, da:





merimo proces, ko je stabilen,
razumemo naravo variacij v procesih,
uporabljamo več meril in
z merili nikoli ne manipuliramo.
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Običajno se dilema o ustreznosti meril pojavi že pri ocenjevanju ponudb različnih
ponudnikov, še nazorneje pa se pokaže v času trajanja pogodbe, ko naročnik želi nivo storitve
preveriti in ga primerjati z ev. novimi ponudniki. Ko naročnik in izvajalec stabilno in
dolgoročno poslujeta, je za naročnika smotrno občasno, tako glede cene, kot tudi glede
kakovosti storitve, preverjati stanje na trgu in ga primerjati s storitvami izvajalca. Praktično,
in sicer v kontekstu FM, to pomeni, da je potrebno (Reid-Thomas & Phillips, 2005, str. 265):
 prepoznati primerljive storitve, pri čemer je še posebej potrebno upoštevati prave
kombinacije storitev (kompleksna kombinacija cen različnih storitev, merila in nivoji
storitev …) in
 že v pogodbi določiti, kaj sledi procesu benchmarkinga (na primer od kdaj naprej lahko
naročnik zahteva drugačne cene (datum izdaje poročila ali na primer datum, ugotovljen v
izsledku raziskave)).

4.4

Odnos z izvajalcem

Na izbiro ustreznega tipa odnosa v kontekstu FM storitev vplivajo pomembnost in
kompleksnost najetega paketa storitev ter značilnosti trga ponudbe. Pomembnost je ocenjena
z definicijo, kakšen je potencialni vpliv posamezne storitve na primarno dejavnost podjetja,
ali na končne uporabnike, in z definicijo, koliko strateških informacij je potrebno deliti z
izvajalcem. Na primer, za investicijsko podjetje na nepremičninskem trgu je upravljanje
njihovega premoženja, torej nepremičnine, v večini primerov pomembna funkcija. V najširši
obliki je lahko izvajalec te funkcije odgovoren za oddajo prostorov, vzdrževanje delovnih
pogojev uporabnikov teh prostorov in za vzdrževanje vrednosti nepremičnine. S tem pridobi
izvajalec veliko natančnih podatkov o najemnikih, kar pa je lahko strateško sredstvo
osnovnega investicijskega podjetja (Ventovuori & Lehtonen, 2006, str. 73–87). V Tabeli 10
so prikazane vrste odnosa.
Tabela 10: Vrsta odnosa
Vrsta odnosa

Opis

Pogodbeno
oziroma
nelastniško
razmerje
(angl. Arm's
lenght
relationship)










Operativno
partnerstvo

 združevanje zgradb storitev
 tehnično zahtevnejše storitve

ne-strateška in standardizirana storitev
veliko izvajalcev
izbor največkrat temelji na ceni
nedvoumne specifikacije
ni skupnih ciljev ali aktivnosti v smeri razvoja razmerja
komunikacija je običajno sprožena ob nastalih težavah
zelo veliko konkurenčnih ponudnikov na trgu
kratkoročne pogodbe
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(angl.
Operational
partnering)

Strateško
partnerstvo
(angl. Strategic
partnering).



















3–5 (prednostnih) izvajalcev
izbori izvajalcev z veliko meril za izbor
enoten ali raznolik portfelj nepremičnin
skupno dogovorjeni cilji
sistematična komunikacija med različnimi nivoji v hierarhiji
stalen razvoj
veliko konkurenčnih ponudnikov
nabor storitev vključuje menedžment storitev
strateška pomembnost nabave je velika
dolgoročno sodelovanje in zvestoba
12 izvajalca storitev
tesna pogajanja pri izbiri izvajalca in definiranju specifikacij
deljena vizija in skupni strateški cilji razmerja
obsežno deljenje informacij z vključenimi strateškimi informacijami
primarna dejavnost naročnika je običajno povezana z nepremičnino
le nekaj alternativnih ponudnikov na trgu
potreba po zapisanem modelu menedžmenta (na primer cilji,
poročanje, sestanki, kazalniki uspešnosti, spodbude …)

Vir: T. Ventovuori in T. Lehtonen, Alternative models for the management of FM services, 2006, str. 81.

Drugi vidik pomembnosti je obseg najetih storitev. Da povečajo ta obseg, mnogi naročniki
ustvarjajo široke pakete storitev z najemom storitev regionalno, na eni strani z združevanjem
storitev za več stavb na enkrat ali, na drugi strani, z združevanjem več storitev, ki jih dobavlja
isti izvajalec. Sodeč po naročnikih, so te odločitve posledica težav in stroškov, povezanih z
upravljanjem velike baze ponudnikov storitev. Z združevanjem storitev za več stavb, lahko
naročniki računajo na koristi zaradi ekonomije obsega. Ustvarijo se stroškovne prednosti, kar
lahko izvajalec storitev pretvori v nižjo ceno, višjo kakovost storitve ali v oblikovanje
inovativnih novih struktur ali procesov. Dodatno pa širši nabor storitev z obljubo o dolgoročni
pogodbi naredi to razmerje za izvajalca bolj privlačno, kar na koncu ravno zaradi tega pomeni
močnejši pogajalski položaj za naročnika (Ventovuori & Lehtonen, 2006, str. 73–87).
Uporabo zunanjega izvajanja storitev FM v primerjavi z notranjim izvajanjem le-teh motivira
predvsem obljuba o boljši storitvi pri nižjih stroških (Ventovuori & Lehtonen, 2006, str. 81),
stopnje storitve, ki jih zagotavljajo zunanji izvajalci, pa so določene s pogodbenimi določili in
naj bi odražale željo po proaktivnih rešitvah. Obstajajo štiri kategorije v katere se lahko delijo
izvajalci, ko izvajajo določeno storitev (Incognito, 2002, str. 10):





dobavitelj,
izbrani dobavitelj (angl. Preferred supplier),
zavezništvo (angl. Alliance),
strateško zavezništvo.
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Pogajanja so zelo hiter proces izbire izvajalca, ki spodbujajo konkurenco. Podjetja na tak
način hitro znižujejo ceno in tako lahko dobimo najnižjo možno tržno ceno. Ampak, a to
pomeni, da nizka cena pomeni slabšo storitev ali dvig cene v prihodnosti? Ne, ker ni potrebno
vzeti najnižje cene, potrebno je upoštevati celotne stroške naročnika. Taki ceni, ki se odraža v
nižji kakovosti storitve, se je potrebno izogibati s pazljivo pripravljeno razpisno
dokumentacijo, v kateri je jasno definiran predmet razpisa (Moody, 2005, str. 22).
Nabava in oddelek FM se morata prioritetno sestati in določiti vloge, odgovornosti in seveda
to, kaj želita doseči (Ian Fielder, izvršni direktor, British institute of Facilities Management
(BIFM)).

4.5

Povzetek intervjujev

Intervjuji so nastali med aprilom in julijem 2011. Z njimi sem želel spoznati razmišljanja
naročnikov, tako iz javnih kot zasebnih ustanov, ter seveda tudi ponudnikov teh storitev.
Oboji poznajo prednosti in slabosti zunanjega izvajanja storitev, da pa bi storitve naročniki
množično povezovali, kot je to velikokrat praksa v tujini, pri nas (še) ni običaj. Zanimalo me
je, kako sogovorniki vidijo povezovanje vseh storitev v facility management, ali to morda že
prakticirajo, zanimale pa so me tudi njihove izkušnje s tem. Z drugimi besedami: Ali je trg
zunanjega izvajanja storitev zrel za povezovanje teh storitev v celostno rešitev? V intervjuju
sem želel na osnovi zgodovine sogovornikovih izkušenj z globinskim pristopom prodreti v
njegovo razmišljanje, ga spodbuditi ter najti možne smeri razvoja zunanjega izvajanja. Ali je
lahko le stroka posamezne storitve, ki napreduje, ali je še kaj drugega? Na segmentih, ki jih
posamezni sogovorniki zelo dobro poznajo, lahko s svojim znanjem in s svojimi izkušnjami
pomagajo določiti smer razvoja zunanjega izvajanja storitev.
Globinski intervjuji (angl. In-depth interview) običajno potekajo v obliki pogovora in ne
vnaprej strukturirano (Dimovski, Penger & Škerlavaj, 2002, str. 69–80). Za izvedbo sem
uporabil sistem odprtih vprašanj oziroma opomnikov, ki so najbolj primerni takrat, ko nas
zanima, kaj in kako sogovorniki razmišljajo. Prednosti odprtih vprašanj so predvsem v tem,
da (Fowler, 1989, str. 87) na tak način lahko pridobimo tudi povsem nepričakovane odgovore,
velikokrat bolj stvarne, saj vprašani med intervjujem dejansko razmišljajo. Poleg tega pa
sogovorniki na taka vprašanja tudi želijo odgovarjati, saj jih ne omejujejo, običajno namreč ne
želijo vnaprejšnjega predpisovanja odgovorov. Zikmund (1999, str. 99–101) pravi, da je pri
globinskih intervjujih vloga moderatorja oziroma spraševalca izjemno pomembna, saj mora
sogovornika spodbujati, da neovirano izraža svoje mišljenje, in seveda tudi čustva ter
motivacijo. Rezultati raziskave so odvisni od moderatorjeve sposobnosti zagotavljanja
konstruktivnega vzdušja in usmerjanja pogovora k doseganju ciljev. Malhotra (2002, str. 17)
svetuje, da se poslušalec ne sme zadovoljiti z odgovori »da-ne«, postavljati mora vprašanja
informativne narave, biti dostopen in dovzeten ter na ta način čim bolj prodreti v globino
proučevanega problema.
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Nekateri sogovorniki objave imena niso želeli. To so sogovorniki iz segmenta javnih
naročnikov, ki se z imenom in s priimkom niso želeli izpostavljati, in tudi iz zasebnega
sektorja, ker je taka poslovna politika nekaterih podjetij. V nadaljevanju tega poglavja skušam
povzeti ključne dele vseh intervjujev, ki se nanašajo na proučevano tematiko, in jih povezati v
smiselno celoto. Kar je mogoče, posplošim, pomembnejša razhajanja v razmišljanju in razlike
v stališčih pa poudarim posebej. Posamezni ključni deli pa so objavljeni v prilogi
magistrskega dela.
Izkušnje z zunanjim izvajanjem na splošno. Izkušnje, ki jih imajo sogovorniki z zunanjim
izvajanjem storitev, so različne. Za besedno zvezo facility management večina sogovornikov
še ni slišala, vsi pa seveda poznajo sistem zunanjega izvajanja storitev.
Ko se je možnost zunanjega izvajanja storitev prvič ponudila, so bili nekateri naročniki prav
presenečeni, da ta možnost sploh obstaja. Nekateri so se s tem srečali prvič v tujini, tam so
namreč že imeli za tekoče zadeve zunanje izvajalce, drugi pa takrat, ko so jim te storitve
ponudili domači ponudniki.
Zunanje izvajanje storitev je že v začetku pomenilo spremembo. Eden od sogovornikov je
opazil, da ko so prvič oddali storitev čiščenja, so čistilke zunanjega izvajalca delale ravno
obratno kot prej njihove, WC-ji so bili bolje očiščeni, pisarne pa slabše kot prej. Tu je
izvajalec najbolj varčeval, namreč, kar so prej sami opravljali s petimi zaposlenimi, je zunanji
potem z dvema. Je pa bilo opaziti malce drugačno tehnologijo, uporabljali so namreč več
kemikalij, a narejeno ni bilo »z dušo«. Naročniki so opazili, da pred zunanjim izvajalcem niso
imeli normativov. Se pa dogaja, da že oddane storitve nekateri prevzemajo nazaj v notranje
izvajanje, predvsem zaradi slabih izkušenj. Na trgu je bilo opaziti, da so si sčasoma ponudniki
zniževali ceno, saj je bil vstop na trg možen le na tak način. Zniževale pa so se tudi marže, saj
naročniki pač želijo enako storitev za nižjo ceno, žal pa se to (pre)večkrat odraža tudi na
kakovosti opravljene storitve. Če primerjamo konkurenco od začetkov do danes, se praktično
ni spreminjala, podjetja izginjajo in pojavljajo se nova, taka je pač zakonitost, razlike od
takrat do danes praktično ni.
Zakaj zunanje izvajanje storitev? Tako kot je običaj pri vsaki novosti na trgu, je tudi v
začetku zunanjega izvajanja storitev prihajalo do dvomov o smotrnosti takega načina
poslovanja. Nekateri, tisti bolj naklonjeni novostim, so se s tem načinom lažje spoprijateljili,
drugi spet nekoliko težje, tretji pa temu niso naklonjeni še danes. Izkušnje, kako je do tega
prišlo, so različne. Ponudniki storitev so opazili, gledano seveda z njihovega vidika, da je bilo
v začetku razvoja tega trga oddajati storitve celo moderno. Prevzemanje ljudi oziroma storitev
je bila celo nekakšna zanimivost, ne le ekonomski izračun.
Eden od vzrokov, kot jih vidijo naročniki, je, da so se na začetku za zunanje izvajalce
odločala tista podjetja, ki jim je šlo slabo. Drugi spet imajo izkušnje, da je bila odločitev o
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tem delno tudi »politična«. Na teh delovnih mestih so bili namreč običajno zaposleni nekoliko
specifični delavci, ki so bili na primer tik pred upokojitvijo, lahko pa tudi na primer kakšni
delno problematični in težje zaposljivi. In te storitve, skupaj s temi zaposlenimi, so oddali
zunanjim izvajalcem. Drugi, tisti manj naklonjeni, pa pravijo, da se za to niso odločali zato,
in nekateri se še danes ne, ker ne verjamejo, da bi zunanji izvajalci lahko ta dela zagotavljali v
tako kontinuiranem procesu, pa tudi zato, ker se jim je vedno zdelo, da lahko te storitve sami
opravljajo bolj prilagojeno lastnim željam. Se pa vsi naročniki nekako strinjajo, da zunanje
izvajanje storitev lahko olajša delo nekega zavoda, saj razbremeni kadrovski in gospodarski
(pri materialih, organizaciji …) menedžment.
Sogovorniki menijo, da je smisel zunanjega izvajanja storitev v ljudeh, v dobrih
strokovnjakih. Ponudniki pravijo, da se z zunanjim izvajanjem storitev lahko dobi prava
kakovost, ker se pojavijo podjetja specialisti, ki se pripravijo tako dobro, ali celo bolje, kot bi
se notranji. Zunanje izvajanje prinese boljšo kakovost in tudi čas menedžerjem, da se
ukvarjajo s svojo stroko in ne z drugim, ker jim je le v breme. In še naprej, facility
management je s svojo centralizirano organizacijo na nek način podoben sistem kot javna
uprava. Tam se namreč pričakuje, da bo uporabnik lahko vse uredil na enem okencu.
Koliko storitev oddati istemu izvajalcu? Eno od ključnih vprašanj pri intervjujih je bilo, če
že bi, koliko storitev bi oddali istemu zunanjemu izvajalcu in katere. Zanimivo, da se mnenja
o tem že med naročniki razlikujejo, strinjajo pa se, da se, če bi vse storitve izvajal isti
izvajalec, ne bi dobro počutili. Potrebno je torej paziti, da nisi preveč odvisen le od enega
izvajalca.
Nekateri ne verjamejo, da bi bilo združevanje lahko racionalno, drugi spet, da bi pri iskanju
ponudnika na tak način zelo težko dobili primerljive ponudbe. Če je nekdo dober na vseh
področjih, naj ponudi vsako storitev ločeno ali se pač javi na vse posamezne razpise.
Združevanje bi bilo vsaj nenavadno, če že ne kaj drugega, čeprav je pa izvedljivo. Za
naročnika bi bilo to najlažje, a je vprašanje, če bi tako dobil najbolj gospodarne ponudbe.
Nekateri naročniki pri določenih dobavah že sedaj združujejo naročila, na primer pri
kombinaciji dobave in vzdrževanja. Nekateri menijo, da na primer prehrana in čiščenje med
sabo nista povezana, lahko pa bi kombinirali čiščenje in hišniška opravila. Pravijo, da je
razumno skupaj razpisati nekaj, kar je med sabo povezano. Nekateri oddelki pri enem od
naročnikov so združevanje nekaterih storitev že sami predlagali.
Izvajalci imajo z združevanjem seveda drugačne izkušnje. Do tega so prišli na različne načine,
na primer pri enem od ponudnikov so veliko potovali, hodili na usposabljanja v tujino in na
tak način videli, kako facility management deluje v svetu. Drugi so širili svojo dejavnost po
naključju, tretji pa zaradi strateške usmeritve skupine. In kako predlagajo ponudniki, kaj je
smiselno združevati? Pravijo, da bi ponudnik moral delati nek zaključen proces. Na primer, v
bolnišnici je to priprava hrane in prevoz do pacienta, ko govorimo o kuhinji, pa je tudi
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čiščenje del zaključenega procesa. Potem bi bil zaključen proces tudi vzdrževanje, na primer
beljenje in vodovod …
Glede sistema javnega naročanja, seveda v kontekstu združevanja storitev, pa so, kar je
zanimivo, kritični tudi naročniki. V razpisih storitev ne združujejo, ker bi se lahko nanje
javljala le velika podjetja, naš trg naj bi bil za kaj takega namreč premajhen. Vse skupaj pa bi
lahko smatrali celo kot omejevanje konkurence. In na drugi strani, tako menijo naročniki
sami, bi bilo lahko videti, da se izogibajo razpisom, če bi šli v tako širino. Do odpora proti
kakršnemukoli združevanju storitev pa prihaja tudi, ker se izvajalci postopkov naročanja
bojijo za službe, tako bi namreč imeli manj dela.
Sistem javnega naročanja. Po pričakovanjih je sistem javnega naročanja področje, okrog
katerega se mnenja najbolj krešejo. Zelo zanimiva ugotovitev po mojem mnenju je, da si
glede tega sistema naročanja storitev niso enotni niti naročniki.
Leta 1997 je bil sprejet prvi zakon, ki je zahteval od vseh javnih zavodov javne razpise. V
začetku so bili proti temu tudi naročniki, sedaj pa se jih vsaj nekaj med njimi strinja, da je
javno naročanje optimalni način – seveda, če delaš pošteno. Javni razpis uspe, če je predmet
javnega naročanja pravilno opredeljen in se tako doseže najnižjo ceno. Po pretežnem mnenju
ponudnikov pa sistem javnega naročanja ni dober. To je čisto zapravljanje
davkoplačevalskega denarja, ta sistem še zdaleč ni najcenejši. Ponudnik, ki je na prvi pogled
najcenejši, se običajno na koncu izkaže za dražjo izbiro.
Ponudniki in nekateri naročniki so si enotni, da izvajalci, ki so sprejeti s (pre)nizko ceno,
skušajo to razliko nekje nadoknaditi, trpi pa kakovost. Vse razpisne zahteve namreč tako ali
drugače plačajo naročniki. Javna naročila niso najcenejša, to je znano dejstvo, na drug način
bi se dalo dobiti cenejšega ponudnika. Razpisni pogoji namreč »ubijajo« ponudnike, na
primer reference in bonitete, razpisi pa so tudi, hote ali nehote, pisani nekomu na kožo.
Tudi ponudniki o sistemu javnega naročanja razmišljajo različno. Strinjajo se, da ni velike
dodane vrednosti in nekateri na trgu javnega naročanja sploh ne nastopajo. Drugi se ne
javljajo na tiste razpise, na katerih je edino merilo cena. Če postaviš za merilo samo ceno,
namreč ne moreš vedeti, kaj boš dobil.
Po zakonu ni več določeno, da mora pri ocenjevanju ponudb glavno merilo igrati cena. A
nekateri naročniki zagovarjajo, da če je razpis pripravljen dobro in da ni neznank, je cena
optimalno merilo. In eden med njimi celo dodaja, da ima sistem javnega naročanja danes
preveč opcij, tak primer je na primer okvirni sporazum, sistem bi namreč moral biti bolj strog.
Ponudbe na primer ocenjujejo tudi s pridobljenimi ISO certifikati (sedaj so že trije), a
potrebna je previdnost, saj certifikati ne pomenijo prav nič, če jih osebje, ki storitev izvaja, ne
pozna.
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Oboji menijo, da so za to, da sistem javnega naročanja ni optimalen, krivi predvsem
naročniki. Težko se namreč odločijo, kaj natančno bi želeli. Sistem javnega naročanja je
naravnan na transparentnost in protikoruptivnost, ne pa na kakovost. Javna naročila niso
stroka, pač pa pravo, ponudniki pa še dodajajo, da se tako oplaja proračun. Naročniki sami
povedo, da se nagibajo k temu, da jim razpise vodijo pravniki, saj se bojijo revizij. To pa žal
ni v skladu s smislom javnega naročanja, s tehnologijo oziroma s stroko.
Tudi del ponudnikov meni, da je pri javnih naročilih žal tako, da so praktično vsa nekomu
pisana na kožo. Drugače se enostavno ne da. Če si z nekom zadovoljen, mu razpis nehote
pišeš na kožo. Na osnovi nečesa je pač potrebno delati primerjavo. Je pa situacija pri nas pri
ponudnikih zelo čudna, ponudbe, ki bi morale biti po vsej logiki podobne, so lahko
popolnoma neprimerljive.
Glede nadzora so ponudniki zelo kritični. Pravijo, da vsi nadzorni mehanizmi obstajajo, pa se
nihče ne potrudi, da bi jih uporabil, vsi delajo, kot bi se bali lastne sence. Obstajajo na primer
šole, ki imajo dobre razpise in mnogo mehanizmov za nadzor, pa nimajo nekoga, torej
skrbnika pogodbe, ki bi to nadziral. Eni ponudniki ponujajo storitve ali izdelke celo po nižji
ceni, kot je nabavna, storitve na primer prodajajo po 4 € na uro, a vsi vedo, da se s tako ceno
ljudi ne da plačati. Če daš tako ceno v razpis, potem goljufaš. Kako je mogoče, da naročnik
sprejme tako ponudbo, za katero je jasno, da ljudje ne bodo plačani skladno z zakonom? Z
dampinško ceno se ne da preživeti. Celo referenti na ministrstvu za ta problem vedo, tistim, ki
razpise sestavljajo, pa to očitno ni jasno. Država želi zaposlenost, želi, da so plačani davki, ko
pa je ta ista država na drugi strani pogajalske mize, ravna drugače. Sicer pa, dodajajo tisti
najbolj kritični, čisto na koncu, zopet vse plačamo državljani.
Naročniki odgovarjajo, da bi imel, če bi prišlo do prekinitve pogodbe, tudi naročnik
precejšnje težave. Ponudnik sicer izgubi posel in mu unovčijo bančno garancijo, a naročnik
mora predčasno izvesti nov postopek razpisa. Zato se raje potrudijo in najdejo kompromis z
obstoječim izvajalcem. Primerov, da bi pogodbo prekinili iz krivdnih razlogov, praktično ni.
Nasveti sogovornikov. Naročniki in ponudniki so si enotni, da je področje zunanjega
izvajanja zelo kompleksen sistem. To je zelo živa zadeva, ki bi jo bilo praktično nemogoče na
enostaven način ukalupiti oziroma standardizirati. Ko pa to področje zunanjega izvajanja
vstavimo v sistem javnega naročanja, je težava toliko večja. Po eni strani nadzorni sistemi
zaradi svoje togosti primeren razvoj storitev pri ponudnikih ovirajo, po drugi strani pa niti
naročnikov niti ponudnikov ne varujejo dovolj. Lahko posplošimo, da je za večino težav kriv
zakonodajalec, ki mu ne uspe vzpostaviti ustreznega sistema. A vprašanje je, če ga je sploh
mogoče. Verjetno je bližje rešitvi reševanje težav po področjih, kar pa bi morali opravljati
moderni strokovnjaki, ki pa jih na takih mestih pri zakonodajalcu žal ni. V nadaljevanju
povzemam nekaj predlogov za bolj optimalen sistem zunanjega izvajanja storitev.
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Zakonodaja naročnike preveč zavezuje. Če se izbrani izvajalec ne drži določil pogodbe
oziroma razpisa, naj bi namesto njega vzeli naslednjega najbolj ugodnega.
Težave, s katerimi se srečujejo tako naročniki kot ponudniki, so tudi zahtevane reference.
Ponudniki imajo veliko dela s pridobivanjem, za naročnike pa ne pomenijo pravega dokaza o
opravljeni storitvi. Po mnenju enega od naročnikov naj bodo merodajne le v primeru, ko bo
delal za neko inženiring podjetje isti izvajalec kot v referenčnem primeru, na primer pri
gradnjah. Ali spet, kot pravi drugi, ko bodo storitev izvajali tisti ljudje, kot pri referenčnem
poslu. Drugače vse to nima smisla.
Bančna garancija je eden od takih primerov, pri katerem stroške pridobitve ponudniki
vsekakor zaračunajo naročniku. To storitve draži. Ponudniki bi lahko določen znesek
deponirali kar pri naročniku in na ta način privarčevali strošek banke.
Merila za ocenjevanje ponudb, pa ne le pri javnih naročnikih, bi morala biti poleg cene še:
kakovost, odzivni čas, zaloga rezervnih delov, usposobljenost serviserjev, vozni park,
delavnica, pri prehrani tudi podatek, kakšne so sestavine, kako so te pridelane itd.
Tako naročniki kot ponudniki se strinjajo, da poslovanje po ISO standardu ni pravo merilo.
Kot je bilo mogoče malo pregrobo rečeno, je pridobitev ISO standarda v večini primerov
metanje denarja skozi okno.
Zanimivo pa razmišlja tudi ena od sogovornic, predstavnica javnega naročnika. Pravi, da
merila sploh niso potrebna, idealnih tako ali tako ni. Sogovornica je prepričana, da bi bilo
dovolj, da bi imeli zelo striktne pogoje, ki bi morali biti seveda izpolnjeni, in eno samo merilo
– ceno.
Ponudniki pravijo, da bi morala država nujno narediti red med njimi samimi. Resna podjetja
svoje zaposlene plačujejo tako, kot je potrebno, z vsemi plačanimi prispevki in davki. Pri
zasebnikih pa je drugače, velikokrat plačujejo kar z gotovino in tako dvakrat ogoljufajo
državo, pri davku zaradi računa in pri prispevkih pri plači. Kako lahko nekdo velja za
uspešnega podjetnika, njegovi zaposleni pa uradno prejemajo minimalne dohodke? In to še ni
vse, zaradi takih banalnosti podjetniki tudi večjim podjetjem speljujejo dober kader, ki so ga
sami izšolali, in na koncu še lažje konkurirajo na javnih razpisih.
Še en dejavnik, ki bi ga morala odpraviti ali vsaj urediti država, so tudi različna interesna
združenja ponudnikov. Ta vplivajo na razpise, običajno z namenom, da si razdelijo trg, ne da
ščitijo svojo stroko, kot bi moral biti običaj. Zelo nazorno se sicer teh združenj ponudnikov ne
opazi, se pa na primer opazi, da se javlja na razpise čedalje manj neposrednih proizvajalcev.

4.6

Nasveti naročnikom
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Večina mojega magistrskega dela je nastajala s ponudnikovega vidika, saj so ponudniki
oziroma kasneje izvajalci tisti, ki storitve razvijajo, pripravljajo za trg in jih na koncu
ponudijo naročnikom. V tem poglavju pa želim na odnos med naročnikom in izvajalcem
najprej pogledati bolj od daleč, se nato preleviti v vlogo naročnika storitev in analizirati
njegovo vlogo pri tem poslovnem sodelovanju. V nadaljevanju navajam nekaj ključnih
vidikov proučevanega poslovnega odnosa in ponujam (potencialnim) naročnikom storitev FM
nekaj nasvetov pri odločanju o vstopu v te vrste odnos, tistim, ki pa so že del tega, pa nekaj
nasvetov za plodno in stabilno sodelovanje z izvajalcem.
Kot pravi Wilson (2002, str. 42) se, ko se enkrat odločite, da katero od storitev FM oddate v
zunanje izvajanje, ne odločite za dolgoročno obvezujoče pogodbe. Opredelite, kaj naj za vas
delajo drugi in zakaj, ugotovite, ali oddajate storitve, ker se želite razbremeniti tveganja, ker
želite zmanjšati stroške ali povečati strokovnost. In preden se odločite, razmislite, ali imate
mogoče ljudi, ki bi to znali sami. Predvsem pa razumite pogodbo, testirajte trg, določite
pogoje in ne bodite v zadregi poiskati pomoč.
Pred iskanjem izvajalca. Ne glede na storitev, ki jo oddajate, nujno testirajte pogoje na trgu.
Ni vam potrebno izpeljati uradnega razpisa, razen če niste k temu zavezani. Primerjajte več
ponudnikov in na osnovi njihovih ponudb sklepajte, kako bi morala biti storitev izvedena. In
kot pravi Wilson (2002, str. 42), ko se na koncu odločite za enega izvajalca, upoštevajte, da
tisti ljudje, ki so vam storitev prodali, le-te ne bodo izvajali, zato se pred podpisom pogodbe
srečajte tudi z operativno ekipo.
Najboljše prakse pri oddajanju storitev zunanjim izvajalcem so (Power et al., 2006, str. 205):









oddajajte zaradi obsega poslovanja in strateške prednosti;
določite svoje potrebe – ne da to drugi storijo za vas;
iščite ustreznega izvajalca s pomočjo različnih meril;
zagotovite pogajanja in sklepanje pogodb s ciljem win-win situacije;
ne bodite togi ob začetku izvajanja projekta;
imejte natančno opredeljen sistem merjenja dela izvajalcev;
vedno imejte izvedljivo strategijo izhoda;
ne zadovoljite se z obstoječim procesom, ves čas ga izboljšujte.

Če se naročnik odloči za nadaljevanje pogodbe z obstoječim izvajalcem, lahko ta izvajalec
začne povečevati svojo vlogo, ki jo ima v naročnikovem podjetju in je lahko v prednostnem
položaju. Rasila in Gersberg pravita (2007, str. 42–46), da ima pri testiranju trga ali pri
iskanju novega izvajalca obstoječi izvajalec na tak način precejšnjo prednost, zato je potrebno
biti pri enakovrednem obravnavanju obstoječega izvajalca z drugimi ponudniki posebno
previden.
Iskanje primernega izvajalca. Wilson pravi (2002, str. 42), da si predvsem pridobite pomoč.
Svetovalci vam lahko zagotovijo pomoč od na primer le kakšnega nasveta do vodenja
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celotnega postopka izbora izvajalca. In še ugotavlja, da se za vsako storitev, ki stane letno več
kot 30.000 €, najem svetovalca izplača, in sicer zaradi varčevanja pri vloženem času in zaradi
manjšega stroška storitve.
Naročniki se pogosto srečujejo s skušnjavo, da za izvajalca izberejo uveljavljenega
ponudnika, saj je objava sodelovanja z njim pri delničarjih običajno pozitivno sprejeta, kar se
odrazi v višji ceni delnice. Power et al. (2006, str. 107) pravijo, da je šest najpogostejših
napak pri izbiri izvajalca:






žrtvovanje svojih potreb na račun privlačnega izvajalca;
ocenjevanje ponudnikov le po privarčevanih stroških;
slabo ocenjeno tveganje sodelovanja z določenim ponudnikom;
hitenje s procesom izbire izvajalca;
premalo pozornosti pri interakcijah izbranega celostnega ponudnika z obstoječimi
izvajalci;
 neuspešno ohranjanje ravnotežja med uporabo sedanjih in novih izvajalcev.
Zanimivo opredelitev podjetij FM so leta 2007 objavili v svoji raziskavi v podjetju Johnson
Controls, kjer so podjetja razdelili v štiri skupine. Govorijo o lokalnih, regionalnih,
mednarodnih in multinacionalnih podjetjih, ki v današnjem času konkurirajo na določenem
trgu. Ko se naročnik odloči za oddajo posamezne storitve ali večjega sklopa storitev, je
smotrno, da pri ocenjevanju ponudb razmisli tudi o obrobnih dejstvih, ki jih ponudbe običajno
ne navajajo. Nikakor ni nepomembno, koga izberemo za partnerja, ki je v primeru FM
strateški partner. Razdelitev ponudnikov FM v srednji in vzhodni Evropi prikazuje Tabela 11.
Tabela 11: Razdelitev ponudnikov FM v srednji in vzhodni Evropi
Lokalna podjetja

Regionalna podjetja

 nizke cene
 zelo tesen odnos z lokalnimi odločevalci,
a premalo stikov z upravo
 vitke vodstvene strukture
 ranljivost, in sicer zaradi odvisnosti le od
ene osebe
 nezmožnost nudenja storitve izven
ozkega področja
 sposobnost »pokvariti« vsak lokalni
razpis
 nizek nivo storitve zaradi nizke
ponudbene cene

 uspešna, ambiciozna lokalna podjetja, ki
so zrasla do kritičnega obsega
 običajno so to podjetja, ki so del skupine
podjetij, ki nudijo različne tehnične
storitve
 zelo močni na določenem segmentu ali v
regiji
 izpopolnjevanje lastnega znanja
 cenovna fleksibilnost
 pretežno le en lastnik
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Mednarodna podjetja

Multinacionalke

 prisotnost v točno določenem naboru
držav ali razširitev trga iz matične države
še v sosednjo državo
 »nacionalno« znanje prilagojeno na
določene tržne pogoje
 dobro in stabilno kadrovsko jedro
 fleksibilna in spreminjajoča se poslovna
strategija

 dokazano internacionalno in
standardizirano znanje
 ekstremno dobra »zaledna« podpora
 globalni računi, ki pripeljejo do kritičnega
obsega na vsakem trgu
 strukturirano odločanje, ki se odraža v
neke vrste vztrajnosti
 izjemno veliko investiranje v
spreminjajoče se strategije in nove
izdelke, a manj fleksibilnosti pri
specifičnem prilagajanju na posamezni trg

Vir: Johnson Controls, Predstavitev podjetja, 2007.

Nikoli ni modro izbiranje ustreznega izvajalca le z enim merilom. Najpogosteje je to merilo
cena in res, čeprav se sliši kar nelogično, v večini podjetij iščejo izvajalce na osnovi stroškov.
Wilson (2002, str. 42) ugotavlja, da bodo šli ponudniki vedno pod ceno, saj vedo, da to
pričakujejo naročniki. Naročnik, ki ponudi najnižjo ceno, je lahko v tem, kar dela, zelo dober,
a možnosti za to so majhne, razen v redkih izjemah, ko je to uveljavljen ponudnik, ki je
vodilni na trgu.
Izbira ustreznega izvajalca je ključni korak v procesu oddajanja storitev. Power et al. (2006,
str. 112) svetujejo, da pri izbiri ustreznega izvajalca uporabimo naslednji opomnik:
 Ali imate dobro ekipo za izbiro izvajalca?
 Ali obstaja standardiziran in pravičen postopek za ocenjevanje prejetih ponudb?
 Imate pripravljena dovolj visoka merila, ki zmanjšajo nabor ustreznih ponudnikov na
obvladljivo število?
 Ali imate pripravljen postopek, s katerim boste opravili preverjanje ozadja izvajalcev?
 Ali razumete merila, ki jih boste uporabili pri ocenjevanju ponudb?
 Ali ste izvedli oceno tveganja za vsakega ponudnika?
 Ali razumete pogoste napake, ki nastanejo pri procesu ocenjevanja ponudb? Ali imate
načrt, kako bi se izognili tem napakam?
Pogajanje o pogodbi. Glavno pogajalsko vprašanje bo kako bi se obravnavalo obseg
sredstev, maržo in osnovo, na kateri se bo dogovarjalo o spremembi stroškov. Tu se bo
poplačal trud, ki je bil vložen pri primerjavi konkurentov. Wilson (2002, str. 42) pravi, da
boste takrat vedeli, če razpoložljiva sredstva zagotavljajo pričakovan nivo storitve in kakšna
je lahko upravljavska provizija. Pri vztrajanju na transparentnem cenovnem mehanizmu ste
lahko prepričani, da se bodo, v primeru povečanja vaših potreb povečali le tisti stroški, ki se
nanašajo neposredno na to spremembo. Ker pa to lahko pomeni, da boste v primeru
83

zmanjšanja nivoja storitve plačali enako provizijo, določite tudi mehanizem spremembe
provizije. Predvsem pa, ne ujemite se v past avtomatskih sprememb v stroških. Naj izvajalec
vsakič posebej upraviči povečanja.
Oddaja storitev FM odpira mnogo kompleksnih pravnih vprašanj, na primer prevzem
zaposlenih, ki mora biti skrbno upoštevan, predvsem v kontekstu, kaj se zgodi na začetku in
kaj lahko pričakujemo na koncu pogodbenega razmerja. Pogodba sama mora biti zadosti
robustna, da varuje obe stranki in njune interese, a mora biti istočasno dovolj fleksibilna, da
omogoča upravljanje z naročnikovimi spremenljivimi poslovnimi potrebami. Reid-Thomas in
Phillips (2005, str. 258) pravita, da dovolj investiranega časa in truda v pravne zadeve na
začetni stopnji lahko pomaga obema strankama razumeti vključeno tveganje in upravljanje z
njim ter zgraditi trdne temelje za dolgoročno sodelovanje.
V pogodbi potrebujemo take pogoje, ki nas varujejo. Ker se bodo zahteve s časom razumljivo
spreminjale moramo razumeti, kaj vse stroški vsebujejo, da lahko oblikujemo tak mehanizem,
ki jih bo realistično prilagajal. Vzemimo primer, da se zaposlenim delavkam pri čiščenju
poveča plača za 10 %. V tem primeru se cena storitve ne sme spremeniti za 10 %, temveč le
sorazmerno z deležem stroška dela v strukturi cene.
Power et al. (2006, str. 115) mogoče malce populistično, a vendar dovolj prepričljivo pravijo,
da je pri pogajanjih z ustreznim izvajalcem bistveno naslednje:











poznajte sami sebe;
spoznajte svojega izvajalca;
spoznajte trg;
rangirajte svoje zahteve;
opredelite časovni okvir;
začnite s svojimi izhodišči in se pomikajte proti ponudnikovim;
določite pravo pogajalsko skupino;
upoštevajte kulturne razlike, v organizaciji in nacionalne;
dokument, dokument, dokument;
pogajati se za odnos, ne pogodbo.

Ko se enkrat že odločimo za določenega izvajalca, običajno sledi oblikovanje vsebine
pogodbe. Lahko, da je bila vsebina že z razpisnimi pogoji načelno potrjena, a dokončna
oblika je običajno določena s pogajanji. Predvsem se ta postopek izkaže kot zelo zahteven, ko
govorimo o večjem naboru storitev, za katere pa ni nujno, da jih naročnik potrebuje istočasno.
Wilson (2002, str. 42) v takem postopku svetuje:
 ne odstopajte od del, ki jih želite narejena;
 realno specificirajte želen rezultat, pretiravanje bo storitev podražilo;
 začnite z majhnim številom storitev, potem dodajajte še druge;
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stroške določite na način, ki ga razumete;
razmislite o konstantnem plačilu, ne vežite ga na privarčevano;
vedno govorite več kot z enim ponudnikom;
določite svoje pogodbene pogoje;
določite pogoje izstopa tudi za primer slabe kakovosti storitve;
vedno obiščite naročnika z referenčne liste ponudnika;
če ste v dvomih, pridobite nasvet.

Ker je zaznana kakovost izvedbe storitve subjektivno merjena kot primerjava z individualnimi
pričakovanji, je smiselno že v pogodbi določiti taka merila, ki jih izvajalec razume, in
sprejme. Incognito (2002, str. 15) svetuje da moramo pri pogajanju o pogodbi, veliko
pozornosti nameniti vključenim merilom, pri tem pa biti pozorni na:
 zagotovitev, da izvajalec najprej razume in nato izvaja, kar je bilo obljubljeno;
 osebnostne lastnosti in čustva, ki morajo biti pri sestavljanju pogodbe minimizirane;
 win/win rešitev, h kateri moramo stremeti;
 prevod vseh pričakovanj v merila;
 uporabo standardov primerjave referenčnih vrednosti;
 razvijanje objektivnih in subjektivnih meril za merjenje izvedbe;
 določitev skrbnika pogodbe, kjer je le mogoče;
 enostavno razumevanje in realnost vseh meril;
 strateško zavezništvo, ki naj dovoli razvoj skupnega razvoja meril obeh strank.
Vsebina pogodbe. V pogodbi z zunanjim izvajalcem moramo jasno definirati obseg in vrsto
storitve, vlogo in odgovornosti naročnika in izvajalca, merila za ocenjevanje uspešnosti
pogodbenega razmerja in dejanja za primer, ko stvari ne gredo po pričakovanjih.
Power et al. (2006, str. 132) menijo, da je za ustrezno pogodbo bistveno, da je celovita, da so
določila o odgovornosti jasna in da vključuje izhodno strategijo. Pri izhodni strategiji še
svetuje, da mora ponuditi odgovore na vprašanja: kakšne korake bo naredilo vaše podjetje, da
bo zagotovilo nadaljevanje poslovanja, če izvajalci storitev propadejo ali začasno ne morejo
izvajati storitve? In na koncu svetuje, da se izogibajte standardnih pogodb izvajalcev.
Večina pogodb zunanjega izvajanja je sestavljena iz petih delov (Power et al., 2006, str. 127),
ki so:






glavna pogodba;
operativna načela;
opredelitev načina merjenja;
SOW – obseg storitev (angl. scope of work);
SLA – sporazum o nivoju storitev (angl. service level agreement).
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Izvajanje pogodbe. Storitve FM so običajno nudene veliko podjetjem v naročnikovi skupini.
Tipična je struktura, ko naročnik podpiše pogodbo zase in še za ostala podjetja v njegovi
skupini, ki morajo nato uporabljati te storitve in zanje tudi plačevati, pri čemer lahko nastopi
glavna težava zaradi komunikacije, ki je potrebna zaradi različnih storitev, v različnih
podjetjih v skupini, v različnih državah (Reid-Thomas & Phillips, 2005, str. 261).
Da se izogne težavam v komunikaciji med naročnikom in izvajalcem (izvajalci) pri izvajanju
storitev, mora imeti (Power et al., 2006, str. 199) tudi zunanje izvajanje storitev, tako kot vse
druge resne poslovne zadeve, kot so finance, trženje ali človeški viri, svoj oddelek v podjetju,
na primer oddelek upravljanja odnosov (RMO) (angl. Relationship management office). Ta
oddelek mora biti odgovoren za nadziranje vseh prizadevanj v okviru zunanjega izvajanja na
operativni, taktični in strateški ravni. Vodja tega oddelka mora biti sposoben sodelovati z
vodji drugih oddelkov in predstavljati vprašanja zunanjega izvajanja storitev na strateški ravni
organizacije.

SKLEP
Ker v Sloveniji bistvene literature o facility managementu praktično ni in ker ga kot stroke
tudi ne obravnavajo na ustreznih šolah, sem usmeritve prihodnjega razvoja te storitve iskal v
tuji literaturi. Posploševanje na naš trg si dovolim, ker verjamem, da bo kljub zaostanku v
razvoju te storitve pri nas, in sicer zaradi enotnega trga in čedalje manjših razlik v poslovanju
podjetij na tem trgu, tudi pri nas razvoj storitev FM tekel podobno kot v državah z bolj
spodbudnim poslovnim okoljem. Pred desetimi leti je le malokdo lahko definiral facility
management, a od takrat se je razvil v jasno definirano in odmevno panogo.
Na različnih fakultetah in tudi srednjih šolah seveda tudi pri nas izobražujejo prihodnje
upravljavce stavb in strokovnjake izvajanja posameznih storitev, kompleksno pa se te stroke
na celovit način še niso lotili. Seveda je to posledica kratke tradicije oddajanja storitev
zunanjim izvajalcem pri nas in posledično tudi ozkega nabora storitev, ki se danes izvajajo.
Ali je oddaja storitev facility managementa vprašanje »b-kategorije« in le sredstvo za
zmanjšanje zaposlenih, ali je temeljna sprememba v načinu upravljanja zasedenih
zmogljivosti na osnovi nepristranskih dokazov? Lastniki podjetij in nepremičnin običajno ne
razpolagajo z ustreznim znanjem, ki je potrebno, in to ne le za izvedbo storitev, temveč tudi
za nadzor izvajalcev. In ne nazadnje, lastniki so, pravno gledano, tudi odgovorni za
vzdrževanje stavbe, zato si njenega zanemarjanja ne morejo privoščiti. Zunanje izvajanje
storitev, kot strategija, ima vsekakor potencial v ozkem cilju zmanjševanja stroškov in že igra
ključno vlogo pri podpori različnim poslovnim strategijam. Odnos med naročnikom in
izvajalci mora zato postati bolj proaktiven in strateški, v sozvočju med strategijo podjetja in
razvojem storitev. Vsekakor lahko menedžerji, ki se zavedajo prednosti oddajanja storitev
zunanjim izvajalcem, stopijo korak pred konkurente.
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In ker tako število takih storitev in s tem izvajalcev raste, mora biti čedalje več pozornosti
namenjene določanju optimalnega števila izvajalcev in tudi določanju optimalnega tipa
odnosa z izvajalcem. Lažje je namreč nadzorovati nekaj izvajalcev z večjim naborom storitev
kot mnogo izvajalcev s po eno storitvijo. Istočasno se vloga, ki jo ima nabavni oddelek v
podjetju, spreminja: postaja bolj strateška, s tesnejšim odnosom z dobavitelji in pričakujemo
lahko prehod na mehkejše dojemanje storitev facility managementa v prihodnosti in še bolj
uporabnikom prilagojeno izvedbo.
Resnična težava pa lahko nastopi, ko se prednostne naloge izvajalca ne ujemajo več s
prednostnimi nalogami naročnika, zato je ključnega pomena imeti tesne osebne stike
naročnika z izvajalcem, in sicer tako na izvedbeni kot na vodstveni ravni. Oddajanje storitev
zunanjim izvajalcem oziroma facility management mora imeti, tako kot vse druge resne
poslovne funkcije, kot so finance, trženje ali na primer človeški viri, svoj oddelek v podjetju,
ki mora biti odgovoren za nadziranje vseh prizadevanj v okviru zunanjega izvajanja na
operativni, taktični in strateški ravni.
Dokazano dejstvo je, da ljudje delujejo bolje v prijetnem okolju, bodisi na delu bodisi v
prostem času, za nastanek tega prijetnega vzdušja pa so odgovorni facility menedžerji. Za
primer navajam, da mednarodna zveza za facility management napoveduje samo v ZDA letno
potrebo po 10.000 novih facility menedžerjih.
Slovenski trg facility managementa se počasi koncentrira. Pričakuje se, da bo koncentracija
počasi rasla, skupaj z zrelostjo trga bodo svoje deleže krepila tudi največja podjetja. Na trg
FM sicer najbolj vplivajo: splošna ekonomska situacija, splošna težnja po oddaji storitev
zunanjim izvajalcem, sredstva, ki so namenjena novim gradnjam in tudi javna potrošnja v
smislu politike javno-zasebnega partnerstva. Javni sektor na primer se sooča s potrebo po
čedalje več različnih storitvah in sicer ob enakih prihodkih, zato lahko postanejo javna
podjetja bolj uspešna in učinkovita s pomočjo zunanjih izvajalcev, s pomočjo njihove
ponudbe čim bolj različnih in inovativnih rešitev oziroma storitev.
Veliko mladih podjetij s sicer dobro podjetniško idejo ne uspe, saj sama niso sposobna
financirati razvoja izdelka ali storitve in ga/jo pripeljati do razvojne stopnje, ki jo že lahko
predstavijo na trgu. Mnoga taka podjetja so brez pomoči obsojena na propad. Prav zanimivo
bi bilo, da bi taka »start-up« podjetja nove izdelke razvijala skupaj z velikimi mednarodnimi
podjetji, ki si tudi lahko privoščijo več vzporednih razvojnih projektov in vsaj za nekatere
lahko napovedo uspešen razvoj in vključitev na trg. Tako bi lahko vedno znova ponudili neke
nove, neklasične storitve, kot je na primer proučevan primer avtomata za tiskanje, ki ga do
sedaj v taki obliki ni ponudil še nihče.
V proučevanem primeru printboxa lahko ugotovimo, da je to nova storitev, ki uporabnikom
pomeni dodano vrednost. Stranka je hkrati uporabnik in kritik storitve, lahko prilagaja proces
soustvarjanja in sama oblikuje svoj rezultat. In čeprav med naročniki ter ponudniki pogosto
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prihaja do razhajanj pri razumevanju koncepta facility managementa, in končni uporabniki
vsekakor dopuščajo to možnost in kot kontrast k utečenim praksam sprejemajo nova
spoznanja o združevanju storitev. Lahko potrdim, da je v kontekstu konkurenčnega trga in
iskrenih poslovnih namenov smotrno čim več storitev oddati istemu izvajalcu.
To magistrsko delo je zaradi neraziskanega področja FM razmeroma široko zastavljeno. Ker
se pri nas do zdaj še nihče ni s tem ukvarjal na tak način, že kar v prvem delu raziskati
katerega od ozkih segmentov ni bilo smiselno. Vsekakor bi bilo zanimivo natančno analizirati
na primer dve storitvi in najti njuno sinergijo na dejanskem primeru. Ali mogoče natančno
analizirati izvajanje neke storitve, če to storitev izvaja naročnik sam in kasneje, ko to odda
zunanjemu izvajalcu. Za globlji vpogled bi bilo potrebno raziskati posamezna področja te
široke celote, kar odpira mnogo vprašanj in s tem možnosti za nadaljnje raziskave. Vsa
diplomska ali magistrska dela, ki bodo proučevala facility management, imajo tako zelo širok
nabor možnih študijskih izzivov, moje magistrsko delo pa bodo lahko uporabljali kot
sistematično izhodišče.
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PRILOGE

Priloga: Intervjuji
Intervjuji so nastali med aprilom in avgustom 2011. Z njimi sem želel spoznati razmišljanja
naročnikov, tako iz javnih kot zasebnih ustanov, in seveda tudi ponudnikov teh storitev. Oboji
poznajo prednosti in slabosti zunanjega izvajanja storitev, da pa bi storitve naročniki
množično povezovali, kot je to velikokrat praksa v tujini, pri nas (še) ni običaj. Zanimalo me
je, kako sogovorniki vidijo povezovanje vseh storitev v FM, ali to morda že prakticirajo in
kakšne so njihove izkušnje s tem. Z drugimi besedami: Ali je trg zunanjega izvajanja storitev
zrel za povezovanje teh storitev v celostno rešitev? V intervjujih sem želel na osnovi
zgodovine sogovornikovih izkušenj z globinskim pristopom prodreti v njegovo razmišljanje,
ga vzpodbuditi ter najti možne smeri razvoja zunanjega izvajanja. Ali je lahko le stroka
posamezne storitve, ki napreduje, ali je še kaj drugega? V segmentih, ki jih posamezni
sogovorniki zelo dobro poznajo, lahko s svojim znanjem in s svojimi izkušnjami pomagajo
določiti smer razvoja zunanjega izvajanja storitev.
Globinski intervjuji (angl. in-depth interview) običajno potekajo v obliki pogovora in ne
vnaprej strukturirano (Dimovski, Penger & Škerlavaj, 2002, str. 69–80). Za izvedbo sem
uporabil sistem odprtih vprašanj oziroma opomnikov, ki je najbolj primeren takrat, ko nas
zanima, kaj in kako sogovorniki razmišljajo. Prednosti odprtih vprašanj so predvsem v tem,
da (Fowler, 1989, str. 87) na tak način lahko pridobimo tudi povsem nepričakovane odgovore,
velikokrat realnejše, saj vprašani med intervjujem dejansko razmišljajo. Poleg tega
sogovorniki na taka vprašanja tudi želijo odgovarjati, saj jih ne omejujejo, običajno namreč ne
želijo vnaprejšnjega predpisovanja odgovorov. Zikmund (1999, str. 99–101) pravi, da je pri
globinskih intervjujih vloga moderatorja oziroma spraševalca izjemno pomembna, saj mora
sogovornika spodbujati, da neovirano izraža svoje mišljenje, a tudi svoja čustva ter svojo
motivacijo. Rezultati raziskave so odvisni od moderatorjeve sposobnosti zagotavljanja
konstruktivnega vzdušja in usmerjanja pogovora k doseganju ciljev. Malhotra (2002, str. 17)
svetuje, da se poslušalec ne sme zadovoljiti z odgovori »da-ne«, postavljati mora vprašanja
informativne narave, biti dostopen in dovzeten ter na ta način čim bolj prodreti v globino
proučevanega problema.
Nekateri sogovorniki objave imena niso želeli. To so sogovorniki iz segmenta javnih
naročnikov, ki se z imenom in s priimkom niso želeli izpostavljati, in tudi iz zasebnega
sektorja, ker je taka poslovna politika nekaterih podjetij. V nadaljevanju te priloge skušam
predstaviti ključne dele vseh intervjujev, ki se nanašajo na proučevano tematiko, in jih
povezati v smiselno celoto. Misli sogovornikov skušam povzeti in zapisati čim bolj
dobesedno, da se jedro sporočila in ostrina misli z oblikovanjem besedila ne izgubita.
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Primož Škofic, direktor šole in ravnatelj gimnazije, Srednja šola Domžale
Sogovornik je v tej šoli ravnatelj oziroma direktor osem let, prej pa je bil tri leta ravnatelj
srednje kemijske šole.
Prvič se je z zunanjimi izvajalci srečal pred približno desetimi leti, ko so šole dobile prve
ponudbe za čiščenje. Sogovornik je bil takrat prav presenečen, da se sploh lahko katero delo
odda v izvajanje drugemu podjetju. Sistem je sicer zanimiv, a ko daš enkrat razloge za in proti
na tehtnico, se moraš odločiti. In na začetku se za to niso odločili, imeli so svoje čistilke, svoj
kader. Dali so na tehtnico svoje ljudi, vplivanje na delo, podajanje v neznano, pojavil se je
tudi dvom o kakovosti. Na področju čiščenja se sogovornik že na začetku ni odločil za to
možnost in pri tem še vedno vztraja. Največji delež pri tej odločitvi so ljudje, tudi vprašanje
zaposlitve, socialni položaj, ne toliko le kakovost, kjer nadzor sicer izgubiš.
Zunanjim izvajalcem danes oddajajo vending avtomate, fotokopirne stroje, vzdrževanje
ogrevalnih naprav, dobavo toaletnega materiala, beljenje, avtobusne prevoze. Storitev
vzdrževanja IT-opreme pa ne oddajajo, saj imajo zaposlenega vzdrževalca učne tehnologije.
Strežnik najemajo pri Arnesu, oni skrbijo tudi za internet.
Razpise za svoje potrebe pripravljajo čisto interno, a imajo za spremljanje zakonodaje in
pripravo pogodb (predvsem sicer za delovnopravno področje) pogodbo s pravno pisarno.
Zunanje izvajalce nadzirajo, če se le da. Izvedbo del nadzira hišnik, količine preverjajo v
tajništvu, ostalo pa običajno tista oseba, ki je to naročila. Pri večjih investicijskih vzdrževanjih
na primer podpišejo pogodbo, vodijo dnevnik del in na koncu napišejo zapisnik. Pri nabavi
higienskega materiala, pri kateri so ravno zdaj zamenjali dobavitelja, bodo lahko naredili
primerjavo in spremljali cenovni učinek.
Nov zakon določa, da ni več potrebno spremljati kakovosti prehrane, a oni to še vedno delajo,
in sicer z odzivi dijakov in staršev. Ko so izbirali higienski material, so ponudniki predložili
vzorce, jih predstavili in predstavili tudi ceno. Skušali so primerjati primerljivo, s kakovostjo
se spreminja tudi cena. Pri tem imajo zanimive izkušnje, vedno se namreč opazi, da se
dobavitelj, ko postane prepričan v sodelovanje, preneha truditi, in sicer tako s kakovostjo kot
s ceno. Ne sicer opazno, a če ga spremljaš na dolgi rok, je to očitno. Predvsem je to značilnost
manjših, ki cenovno zelo pritiskajo, ko pa enkrat pridejo v hišo in naročnik ni več pozoren …
Za besedno zvezo FM sogovornik še ni slišal, glede združevanje storitev pa ne verjame, da bi
bilo to lahko racionalno. Verjame pa, da je v večjih podjetjih, v katerih ni pregleda nad vsem,
ta način koristen že zato, da menedžmentu ni potrebno skrbeti za vse. Potrebujejo le nekoga,
ki natančno ve, kaj se v hiši, in seveda s hišo, dogaja. V šolah je to hišnik, ki to torej na nek
način že počne. Težko bi oddal zunanjemu izvajalcu računovodstvo, razlog je v odzivnosti,
saj je, če potrebuje informacijo takoj, to mogoče doseči le v notranji službi, v vsakem drugem
primeru bi bil ta čas daljši.
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Pri njih je neke vrste storitev tudi razvoj zaposlenih, pridobivanje novih programov in dialog
z ministrstvom, a tega ne bi mogli oddati zunanjim izvajalcem. Sogovorniku se zdi za oddajo
zunanjim izvajalcem zanimiv kadrovski menedžment. Tega oni do zdaj še niso prakticirali,
meni pa, da bi, če bi bil na voljo v pravi obliki. Učni proces je namreč proces, ki mora teči, a
učitelji ravno tako zbolijo in nadomeščanje je včasih težko primerno organizirati. V takem
primeru bi bila dobrodošla agencija, ki bi omogočala najem učitelja za teden ali dva. Učitelj je
namreč lahko tudi zasebnik, sicer vpisan v razvid učiteljev, a v praksi to ne zaživi, vsaj do
zdaj za to še niti ni bilo pobud.
V zunanje izvajanje oddajajo tudi varnostno službo, torej tehnično varovanje, in tri ure na
dan, in sicer med malico, tudi varovanje s fizično prisotnostjo. Nikoli pa sogovornik ni
razmišljal, da bi iskal storitev prehrane in varovanja pri istem izvajalcu.
Nikoli do danes se pri njih tudi še ni oglasil nekdo, ki bi za njihovo stavbo lahko poskrbel od
A do Ž. Da bi med šolskim letom zagotavljal prehrano, da bi poskrbel za varnost itd. A roko
na srce, tega si ne bi mogli niti privoščiti, ni namreč dovolj denarja, zaradi tega morajo to
opraviti s svojimi ljudmi.
S sistemom javnega naročanja so na sogovornikovi šoli zadovoljni, še posebej zdaj, ko so se
pri zneskih dvignile meje, in sicer pri nakupih blaga in storitev za 20.000 € in pri gradbenih
delih za 40.000 €. To je za njih ugodno, saj imajo taka naročila redko. Če imajo tako naročilo,
morajo speljati postopek male vrednosti, pri gradnjah na primer nikoli ne gredo čez mejo
80.000 €. Vendar so taka naročila obvladljiva, čeprav so postopki časovno zahtevni.
Niso še imeli primera, da bi kakšno storitev oddali v izvajanje zunanjemu izvajalcu, potem pa
to vzeli nazaj. Ve pa za primer osnovnih šol v Domžalah, v katerih so imeli skupni zunanji
računovodski servis, a se ni obneslo, zato to spet opravljajo sami.
Interesna združenja ponudnikov storitev se lahko izrodijo v kartelna dogovarjanja in
zmanjšanje konkurence. Da bi šlo pri tem v resnici za stroko, na primer za dvig kakovosti,
sogovornik težko verjame, zato meni da, to ni dobro.
Branko Hribar, lastnik, FMG Holding d.o.o.
Podjetje FMG Holding je ustanovil in do nedavnega vodil Branko Hribar. Namen skupine, ki
danes nudi zaposlitev 430-im zaposlenim, je ponuditi celovite in kakovostne storitve. Nudijo
širok nabor storitev, točno katere, pa je opisano v poglavju, v katerem je predstavljena
domača konkurenca. G. Hribar je vsekakor eden od pionirjev zunanjega izvajanja storitev v
Sloveniji, skupina njegovih podjetij pa je prva od podjetij v domači lasti, ki odkrito govori o
FM.
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G. Hribar izhaja iz obrtniške družine, v kateri je bilo vedno samoumevno, da se morajo
preživljati s svojim delom, znanjem in sposobnostjo. Kot pravi, je njegov osebni profil biti
podjetnik, ki ima poleg tega tudi visoke vodstvene sposobnosti. Je demokratičen vodja in kot
primer navede, da so se zaposleni pri njem vedno lahko posvetili delu in jim ni bilo potrebno
skrbeti za lastno eksistenco. Pravi, da je sčasoma postal motivator sodelavcev, in da je vedno
imel fantastičen tim. In še vedno je tako. Ocenjuje, da se da ustvarjati z znanjem in ga imaš,
se lahko lotiš česarkoli. K uspehu pa vodi timsko delo, sam si namreč nebogljen. Na primer,
ko je sogovornik prvič začutil, da potrebuje računalnik, je zaposlil tajnico, ki ga je že imela
doma in ga je prinesla s sabo. To je bilo leta 1992 in kaj kmalu so videli, da brez tega ne bo
šlo. Na začetku so ga uporabljali predvsem za obračun plač in za pripravo ponudb, kmalu nato
pa se je sogovornik vpisal na fakulteto in ga tako tudi sam začel uporabljati. In kako dobrega
delavca zadržati? Sogovornik pravi: spoštovanje, odnos in male radosti. Tega na primer
ženske nikoli ne pozabijo in ravno tu smo si nekoliko različni, one iščejo namreč varnost,
medtem ko moški take stvari prehitro pozabijo.
Podjetniški profil je talent, ki se vidi, in ima ga nekdo, ki je uspel s trdim delom in z voljo. Da
si podjetnik, pomeni, da si zaljubljen v to, kar delaš, da je denar sredstvo, ne cilj, da imaš
malo prijateljev. Tista prijateljstva, ki pa so, ne temeljijo na podjetništvu. Pri nas podjetništvo
ni razumljeno kot nekaj dobrega, bolj naj bi šlo za »barabe«, ki delajo zato, da veliko
zaslužijo. Bolj se govori o tistih, ki zapravljajo, kot o tistih, ki služijo, in še to na račun malih
ljudi, tistih, ki plačajo davke, preden dobijo plačo.
Zakaj so začeli nuditi storitev čiščenja? Sogovornik pravi, da je bil takratni zaslužek pri tej
storitvi, v primerjavi z današnjim, nenormalen. Če je dodana vrednost danes 15 %, je bila
takrat 400 %. Prvi njihov naročnik je bilo veliko trgovsko podjetje, ki je izračunalo, da bo v 3
letih na račun oddajanja te storitve doseglo znatne prihranke. Poleg tega so očitno v njihovo
strokovnost tudi zaupali. Takrat je sogovornik sicer imel tehnična znanja in vodstvene
sposobnosti, a žal ni imel dovolj ekonomskih znanj. To so bili časi, ko je obstajala možnost za
rast, bilo je leta 1986.
Dejavnost FM takrat sploh ni obstajala. Bila je 2-odstotna brezposelnosti, praktično je torej ni
bilo, vsi so bili zaposleni, primerjava gospodarskih subjektov takrat in danes pa je nemogoča.
Takrat niso razmišljali o zaposlenih, o stečajih in podobno, prevzemanje ljudi oziroma
storitev je bila bolj zanimivost, ne toliko ekonomski izračun. Stremeli so sicer k temu, da
zunanji izvajalec ni dražji od obstoječega stroška in bilo je ogromno povpraševanja, če si bil
malce boljši od povprečja, si bil že izbran. Sčasoma so si ponudniki nato zniževali ceno, saj je
bil vstop na trg možen le na tak način. Zniževale so se tudi marže, saj so postajali naročniki
vedno bolj zahtevni, želeli so pač enako storitev za nižjo ceno.
Leta 1990 so nekako po naključju čiščenje razširili še na čiščenje električnih naprav. V
tovarni Sava je na liniji za izdelavo umetnega usnja nekega dne prišlo do požara in iskali so
izvajalca, ki bi bil za grobo čiščenje po požaru sposoben v najkrajšem času zagotoviti 50
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ljudi. Naključje je hotelo, da so po priporočilu prišli do njih in ker so s tem projektom uspeli,
so jih nato čez dva meseca povabili še na fino čiščenje. Za demontažo elektronskoprocesne
opreme in pnevmatskih ter mehanskih sistemov, za katere sta zavarovalnica in podjetje
ocenila, da jih je smiselno sanirati, je moral sogovornik v tem vmesnem času najti
strokovnjake s področja finomehanike, elektrike in pnevmatike. Vodjo projekta in nekaj
nadzornikov so poslali tujci, potem pa so se skupaj z domačimi ljudmi lotili dela. To je bil
začetek te nove storitve čiščenja električnih naprav, za kar so ustanovili svoje podjetje in
pridobili licenco tujih partnerjev. Ker je bilo takrat gospodarstvo živahno tudi na drugih delih
takratne Jugoslavije, je bilo povpraševanje po tej storitvi zelo veliko. Žal pa je vojna to
prekinila.
S tem, ko so lahko ponudili neko novo storitev, pa lahko govorimo o FM, to so namreč že bile
prve zasnove. Take storitve takrat so tudi veliko potovali, hodili na usposabljanja v tujino in
tako tudi videli, kako FM deluje v svetu. In na tak način je sogovornik spoznal, da je s svojo
idejo nudenja različnih storitev na pravi poti.
G. Hribar je član nadzornikov Slovenije, na teh srečanjih pa vidi, kakšne so potrebe velikih
podjetij. In tu njegova podjetja iščejo svoje priložnosti, ponudijo različne storitve, iščejo
dobre kupce. Leta 1998 so tako začeli ponujati še kadrovske storitve, vmes pa, kot sam pravi,
so se šli še trgovino. Postali so namreč ekskluzivni dobavitelj medeninastih zlitin, ki so jih
dobavljali nekaj podjetjem v elektro panogi. Kot posledica tega se je tako pojavil še nov izziv
trgovine tudi z ostalimi barvnimi kovinami, a žal ta projekt, zaradi premalo znanja, ni dovolj
zaživel.
Ko se pojavi neko novo povpraševanje je potrebna analiza, potrebno je ugotoviti, ali gre za
dolgoročno ali le trenutno. In tudi, kakšni so ponudniki, torej konkurenca. Pravi podjetnik
mora imeti ideje, a če imaš le ideje, ki pa jih ne preizkusiš in jih ne neguješ, si le »zabavljač«.
Ideje je namreč potrebno procesirati. Sogovornik pravi, da je sicer v življenju vedno gradil z
znanjem, a zelo pomembne so tudi značajske lastnosti. Pravi pa tudi, da je to, če si na tem
svetu malo drugačen, lahko velikokrat problem.
Na trgu javnega naročanja zavestno ne nastopajo. To je posledica strateške odločitve, ki je
taka predvsem zaradi:
 doseganja boljših cen pri zasebnih naročnikih,
 kontakta z zasebnim naročnikom, ki je bolj človeški,
 plačilnih rokov pri zasebnih podjetjih, ki so lahko celo bolj ugodni kot pri javnih
naročnikih,
 stroškov sodelovanja na javnih razpisih, ker to terja enega celega visoko usposobljenega
človeka.
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Danes že tako ni velike dodane vrednosti, javna naročila pa jo še zmanjšujejo, trg javnega
naročanja je namreč daleč od optimalnega. Z majhno dodano vrednostjo lahko storitev opravi
le lokalno podjetje, multinacionalke na dolgi rok pač ne, dumping pa ni zaupanja vreden
pristop. Pri javnih naročilih ne gre več za stroko, gre za pravo in tako se z drugimi projekti
oplaja proračun. Pravi, da oni sami niso »naštudirane barabe«, zato se javnih razpisov
izogibajo, nadzor na tem področju je namreč bolj sam sebi v namen. Že zdaj obstajajo razni
represivni sistemi, kot je na primer inšpekcija za trg dela, potem pa je tu še na primer
pokojninsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, kadrovske evidence in mnogo drugega.
Vse to torej obstaja, pa se nihče ne potrudi, da bi te inštrumente, in njihove kombinacije,
uporabil, vsi namreč delajo, kot bi se bali lastne sence. Kljub temu, da bi z obstoječim
sistemom z lahkoto ugotovili, kdo dela v sivi coni, kdo je torej na robu in kdo celo čez. Ko je
enkrat razpis končan, je kakovost prepuščena malim ljudem, ki pa jih žal ne usposobi nobena
šola. Sogovornik se čudi, da v tem sistemu vse tako gladko teče, da na primer pri storitvah
prehrane ni kakšnih zastrupitev.
Z enim od njihovih največjih naročnikov, Adrio Airways, sodelujejo na dveh nivojih. Prvi je
čiščenje letalskih delov kot pomoč licenciranim mehanikom, drugi pa je skozi kadrovsko
agencijo, kjer imajo skupino zaposlenih, ki jih bo naročnik prevzel za enega od serviserjev
letal. Opravljajo specifično delo s specifičnimi postopki, v igri je tudi državna varnost, gre
namreč za delo v mejnem pasu in z njimi delajo že dvajset let. Vmes je sicer naročnik že
enkrat prekinil sodelovanje, a so jih kmalu spet vzeli nazaj. Žal pa je to sodelovanje z Adrio
Airways referenca, ki je pri nas ne morejo nikjer več uporabiti.
Znanja na trgu morajo biti čim bolj interdisciplinarna, čiščenje je dejavnost nizkega znanja in
visoke specializacije, pri kadrih na primer pa je dejavnost visokega znanja in visoke
specializacije. Ljudje sicer težko verjamejo, da je lahko nekdo mojster za vse. »Še čistilke ne
zna zagotoviti, pa nam bo ponudil tehničnega direktorja?« Mnenje je zelo diametralno, kdor
sogovornika pozna verjame njegovi strokovnosti, kdor ga ne, pa težko. A vseeno, naročniki
čedalje bolj težijo k temu, da bi čim več storitev izvajal isti ponudnik. Podjetje Korotaj, ki je
tudi del skupine FMG in je specializirano za notranjo logistiko, je zaživelo ravno zaradi tega,
ker je naročnik spoznal, da lahko zaradi znanja in dela z ljudmi reši njihove težave. S tem
podjetjem so imeli dobre uspehe.
FM pri nas ljudje na splošno še ne poznajo, razen seveda tisti, ki se s tem ukvarjajo.
Sogovornik pravi, da je za to, da so njihova podjetja in dejavnosti združili pod imenom FM
Group, »kriva« predvsem mladina. Sin je namreč izrazil željo, da v podjetju dela in da ga
vodi. To sta dve različni zadevi in če se sin ne bi tako odločil bi bilo podjetje zrelo za prodajo.
Tako pa je podjetju moral dati nekaj novega, svežo kri, kar pa ima za posledico tudi nove
sodelavce. In to zopet pripelje do ugotovitve z začetka, pri storitvah so ključni ljudje,
pomembno je imeti dobre sodelavce.
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Anton Baloh, ravnatelj, Osnovna šola Koper
Sogovornik se je z oddajanjem storitev zunanjim izvajalcem prvič srečal leta 1988, ko je bil
svetovalec na zavodu za šolstvo. Takrat so veliko potovali po Evropi, na primer Velika
Britanija, Nemčija, Nizozemska, in tam so že imeli za tekoče zadeve zunanje izvajalce.
Kasneje se s tem bolj konkretno srečal, ko je leta 1995 postal ravnatelj Osnovne šole Antona
Ukmarja. Srečal z njimi, a oddajal jih ni. Ni namreč verjel, da bi zunanji izvajalci lahko ta
dela lahko zagotavljali v tako kontinuiranem procesu kot sami, zunanjim so tako dajali le
tisto, kar sami niso zmogli, na primer gradbena dela. Čiščenja, kuhinje in podobno pa niso
nikoli oddajali, ker se mu je vedno zdelo, da lahko te storitve sami opravljajo bolj prilagojeno
lastnim željam in potrebam, kot bi to počel zunanji izvajalec.
Leta 2004 je postal glavni tajnik Univerze na primorskem. Takrat pa se je z zunanjim
izvajanjem storitev zares srečal, saj kar nekaj članic (fakultete, centri …) ni imelo take
organizacijske oblike kot osnovne šole. Storitve kot so tehnično vzdrževanje, računovodstvo
in čiščenje so izvajali zunanji izvajalci in s temi je sogovornik po nastopu funkcije sklepal
pogodbe. Vedno pa so se o vsaki storitvi pogovarjali posamezno, nikoli jih niso vezali.
Univerzo so leta 2003 ustanavljali na novo. Člani so imeli že utečene programe (na primer
študentski domovi), analiz o smotrnosti oddajanja storitev sogovornik sicer ni videl, bila pa so
priporočila fakultet, naj bi to ohranjali.
Leta 2006 je kot prvi ravnatelj nove šole, Osnovne šole Koper, imel možnost, da že od
začetka zastavi tak sistem, ki bi omogočal ali interno ali zunanje izvajanje storitev. O
posameznih storitvah se je odločil različno, zaradi okoliščin investicije v novo šolo pa je bil
prisiljen, da je oddal zunanjemu izvajalcu storitev prehrane. Na mestni občini Koper so
namreč naročili izbor izvajalca, ki bo investiral v tehnološko opremo kuhinje. Na to odločitev
ni imel vpliva in jo je moral sprejeti.
Tudi nekaj ostalih storitev oddajajo zunanjim izvajalcem, v večini primerov gre za
dobavitelje, ki določene segmente vzdržujejo, kjer pa gre za zelo različne zneske. Na primer
varstvo pri delu 1.200 € letno, varnost 6.700 € letno, prehrana 300.000 € letno.
Čiščenje izvajajo interno, se je pa že večkrat zgodilo, da je čistilkam »grozil« s prevzemom
zunanjega izvajalca, če delo ne bo dobro opravljeno. Če bi jih zaposlil zunanji izvajalec je
znano, da bi delale več, podjetja imajo namreč normative, v primerjavi z blagimi šolskimi,
veliko strožje.
Zgodilo se je že, da so ponudniki ponujali več kot le eno storitev. Na primer čiščenje,
vzdrževanje in nabavo materialov. Sodexo na primer pa poleg tega naštetega še kuhanje.
7

V isti razpis bi lahko, po sogovornikovem mnenju, če bi že morali, dali na primer varnost in
vzdrževanje. Varovanje, varstvo pri delu in vzdrževanje požarnih naprav. Mogoče prehrano in
prevoz hrane, če bi bila taka potreba. Prehrano in čiščenje pa ne bi. Zakaj ne? Intuitivno. Gre
za drugačne prijeme, drugačne postopke. A v končni fazi, če podjetje specializira za oboje,
mogoče, zakaj pa ne. Čeprav ni dobro, da delaš vse sam, vsaj v nečem moraš biti specialist,
detajli včasih pomenijo zanko. Ime moraš graditi na referencah, na dobrih rešitvah na
določenem segmentu. Pri FM pa gre velikokrat za podizvajalce, ki celo niso odvisni od šole,
ampak od izvajalca, kar pa ni nujno dobro.
Če bi se podjetje izkazalo za dobrega sogovornika in bi imelo v svojih ciljih prednostno
postavljene cilje, ideje, razmišljanja o kadrih in potrebah tistega, ki mu služi, o dobrih rešitvah
in odzivnosti, je FM lahko dobra stvar. Lahko olajša delo nekega zavoda, ker razbremeni
kadrovski in gospodarski (pri materialih, organizaciji …) management. Vodstvu tako ostane
zgolj nadzor nad dobro opravljenim delom in usklajevanje.
Javni razpisi so bili vedno gledani s strani zunanjih institucij. Konkurenca je bila vedno velika
na čiščenju, na področju kuhanja pa sogovornik ni imel veliko izkušenj, konkurence namreč
ni bilo veliko. Danes je tega več, ponudnikom prehranskih storitev je lahko konkurenčna že
na primer kakšna šola.
Sistem javnega naročanja je naravnan na transparentnost in protikoruptivnost, ne pa na
kakovost. Ko ga pogledaš od znotraj je drugače, vsak poskuša priti zraven še z nekimi bonusi,
kar pa ni dobro. Zakonodaja sicer dovoljuje izbrati nekoga, ki ni najcenejši, a vedno imaš
zakon nad sabo, ki omejuje lokalno vezavo izvajalcev in uporabnikov. Ta sistem je odprl
Slovenijo in Evropo, a je nekoliko zapostavil lokalne ponudnike. Ti manjši morajo biti v
krogu večjih, kar pa ni dobro.
Prej, ko še ni bilo javnega naročanja in so naročniki imeli proste roke pri izbiri komu dati
delo, so se, v poštenih igrah, usluge vrnile v šolstvo. Preko sponzorstev, ekskurzij … Seveda,
če pa ni bilo pošteno, so v tem primeru te usluge romale kam drugam. V merilih pri javnem
naročanju morata biti cena in kakovost plus ti dodatni bonusi, ki jih lahko dobi organizacija
kot celota.
Zdaj lahko načeloma vse izvajajo sami, na univerzi in zavodu za šolstvo pa to ni bilo mogoče.
Vzdrževanje so imeli na primer vezano na dijaški dom, lastnega hišnika namreč niso imeli.
Zdaj imajo v šoli tri hišnike, vrtnarja in dva zaposlena preko javnih del, ki jim pravijo
informatorji, ki tudi delujejo kot vzdrževalci.
V šoli imajo poslovno sekretarko, ki skrbi za razpise. Za večje zadeve pa je še zunanje
podjetje, ki dela storitev priprave razpisa, spremlja zakonodajo, odgovarja na vprašanja itd.
Tudi to podjetje je bilo izbrano preko razpisa. Ponudbe pa ocenjuje šola.
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Izvajanje storitve prehrane spremlja pomočnica, vodja prehrane in ravnatelj ter
računovodstvo, kar se tiče financ. Nabavo pisarniškega materiala in vsega, kar je vezano na
pouk nadzira tajništvo in zopet računovodstvo, kar se tiče cene. Požarno varnost nadzirajo
vzdrževalci in vodja vzdrževanja, kjer gre za preventivne preglede, teste, javljalce požara…
Da bi nekega izvajalca na univerzi zamenjali, razen zaradi tekoče zamenjave v postopkih
javnega naročanja, se ni zgodilo. V OŠ Koper pa so imeli tak primer, ko so sklenili pogodbo
za varovanje in fizično varovanje, vključena pa je bila tudi požarna varnost. Zgodilo se je, da
so imeli požar, ljudi od tega izvajalca pa nikjer. V trenutku je sogovornik pogodbo prekinil in
vzel drugega, gasilsko brigado iz Kopra. Ob naslednjem nujnem primeru so bili slednji na šoli
čez eno minuto in pol.
Sogovornik pravi, da je profesor, ki je moški in je delal hišo, zato se na popravila, barvanje,
vzdrževanje, itd. spozna. Če bi dobil ustrezen kader, ki bi vse to lahko vodil na šoli … tako ne
bi imel problemov in bi mu več časa ostalo za stroko. Z zunanjim izvajanjem storitev se lahko
dobi prava kakovost, ker se pojavijo podjetja specialisti, ki se tako dobro pripravijo kot bi se
notranji. Tak način izvajanja storitev prinese boljšo kakovost in tudi čas menedžerjem, da se
ukvarjajo s svojo stroko in ne z drugim, ker jim je le breme.
Z računalnikom se je prvič srečal zasebno leta 1985 ali 1986, službeno pa računalnik z
wordstar-om leta 1988. Vzdrževale so jih zasebne delavnice, veliko pa so vzdrževali tudi
sami, svetovalec za fiziko jih je sam nadgrajeval na primer z disketnimi pogoni itd.
Pri izvajanju storitev prehrane, ki je po ustvarjenem prometu največja, je sogovornik
prepričan, da če sprejme kuhinjo nazaj v lastno izvajanje, voditi bi jo namreč znal, bi letno
zagotovo precej prihranil. Zdaj se ukvarja z vprašanjem, ali kaj prihraniti in na ta račun
prevzeti veliko odgovornosti in dela nase, ali pač ne in on na ta račun »še vedno živi lažje in
lepše«. Za to področje bi moral sicer zaposliti novo osebo, a če gleda z vidika občine, bi se
raje odločil za to možnost. Če bi šola imela več denarja, bi namreč lahko povečal investicijo v
šolo, tako bi bil večji ugled šole, večji ugled vodstva, večji vpis … Njegovo delo je, da se z
izvajalci dogovori za čim bolj opravljene storitve, a v tistih mejah, da imajo oboji nekaj od
tega. Če nekdo plačuje šest ali sedem zaposlenih, nekaj managementa, in ima referenco,
potem sogovornik želi, da ima tudi šola nekaj od tega, da najdejo skupni jezik, prave
dogovore.
Cvetka Franko, direktorica družbe, Sodexo d.o.o.
Sogovornica je direktorica podjetja Sodexo iz Slovenije, ki je kot skupina eno od največjih
storitvenih podjetij v svetu. Njihova primarna dejavnost je zagotavljanje različnih storitev
poslovnim partnerjem, ponudijo jim lahko vse, kar ni naročnikova primarna dejavnost. V
Sloveniji se, in sicer od prihoda pred petnajstimi leti, ukvarjajo pretežno z zagotavljanjem
prehrane, v zadnjem času pa vse bolj intenzivno tržijo še ostale storitve, ki jih imenujejo FM.
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Sogovornica pravi, da so smisel zunanjega izvajanja storitev ljudje, dobri strokovnjaki. Prvi
spomin na zunanje izvajanje storitev ima ga. Franko v povezavi s prevozom prehrane.
Sogovornica je bila v prejšnjem podjetju Resta, predhodniku podjetja Sodexo iz Slovenije,
takrat operativni vodja in spomni se, da so imeli na tem področju preveč bolniških odsotnosti
ter na splošno s tem preveč stroškov. To je bilo pred petnajstimi leti. Vozniki, ki so bili
najprej zaposleni pri njih, so odprli svoja lastna podjetja in to isto storitev, ki so jo opravljali
že prej, potem kot pogodbeni partner opravljali še naprej. Ti prevozniki so razvažali prehrano
v enoporcijskem sistemu, imenovanem »Menu Mobil«. To je bil čas, ko so tudi v drugih
podjetjih mnogi prevozniki odprli svoja lastna podjetja, kot je na primer Žito.
Analize smotrnosti oddaje te storitve niso nikoli naredili, niti prej niti potem. Ker so imeli
veliko vsebinskih težav, so se enostavno odločili za zunanje izvajanje. So pa primerjali seveda
potencialne ponudnike in izbrali najugodnejše na trgu.
Če bi morala sogovornica na kratko definirati FM, bi rekla, da to pomeni, da nekdo z nečim
upravlja.
Zdaj podjetje Sodexo oddaja praktično le tiste storitve, ki jih po zakonu ne more opravljati
samo. Če bi oddajali veliko in bi vse te storitve izvajal isti izvajalec, se ne bi počutili dobro.
Sicer je res bolje, da čim več storitev izvaja isti izvajalec, a raje bi, da na primer trije
opravljajo vsak po 5 storitev, kot eden vseh petnajst. Potrebno je paziti, da nisi preveč odvisen
le od enega izvajalca, bili naj bi vsaj trije. Preveč odvisnega od zunanjega izvajalca pa bi se
podjetje počutilo tudi v primeru, če bi imelo enega takega, s katerim sodelovanja ne bi moglo
v vsakem trenutku prekiniti, od katerega bi bilo tako preveč odvisno, na primer od kakšnega
podizvajalca. V pogodbah je zato zelo pomembna klavzula prekinitve pogodbe.
Kako združevati storitve? Ponudnik bi moral opravljati nek zaključen proces. V bolnišnici je
na primer to priprava in prevoz hrane do pacienta. Pogosto pa se dogaja, da za prevoz skrbi
drug izvajalec. Ko govorimo o kuhinji, je tudi čiščenje del zaključenega procesa. Potem je
zaključen proces tudi vzdrževanje na primer beljenje, vodovod … Kot samostojna enota pa bi
bilo varovanje.
Eden od tipičnih primerov zunanjega izvajanja storitev je praktično že od samega začetka
računalništvo oziroma informacijska tehnologija. Sogovornica se je z računalnikom prvič
srečala leta 1989. Takrat je direktor kupil prvi računalnik in se spomni, da je bil prav
nesrečen, ker ga ni znal uporabljati. Kupila si je knjigo o programskem jeziku Clipper, potem
pa je leta 1990 tudi že dobila svoj prvi službeni računalnik. Uporabo računalnika je zaposlene
takrat učil gospod, ki je to knjigo napisal, in spomni se, da je že takrat rekel, da bo čez nekaj
časa vse virtualno, vse bo mogoče delati doma, na primer celo nakupovati. Računalnike je
servisiralo kar podjetje, ki jim jih je prodalo.
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Podoben sistem kot FM je javna uprava. Pričakuje se namreč, da bomo lahko vse uredili na
enem okencu. Tudi pri FM naj bi bilo vse upravljano centralno. Sogovornica celo predlaga
oddati zunanjim izvajalcem vse storitve, razen razvoja. Lahko tudi menedžerje. Omeni tudi
primer, da nekatera podjetja oddajajo v izvajanje zunanjim izvajalcem celo proizvodnjo.
Kako bi se lotila FM, če bi bila klasični naročnik? Najprej bi poklicala vse tiste, ki se z
izvajanjem storitev ukvarjajo. Potem bi se z njimi pogovorila o možnih storitvah in nato
naredila razpis za vsako od storitev posebej. Sledila bi pogajanja, in sicer še vedno za vsako
storitev posebej. Na koncu, ko bi za vsako že dosegli optimalno vrednost, bi pogajanja
ponovila, tokrat seveda za sklop več storitev skupaj in s količinskimi popusti.
Kako so prvi naročniki začeli oddajati storitev prehrane? Ugotovili so ,da je prehrana
kompleksna zadeva, veliko je stroškov, vložiti je potrebno veliko energije, in ne nazadnje,
veliko je tudi kraj. Takrat je bilo oddajati storitve celo moderno, vse se je oddajalo, čedalje
bolj so se podjetja ukvarjala s »core businessom.« Oddajali so najprej varovanje, za njim še
čiščenje, po tem pa hkrati še prehrano, transport, najemanje delovne sile in računovodstvo. V
podjetju, v katerem je bila zaposlena, pa na primer čiščenja niso oddali nikoli.
Na začetku je bila konkurenca med ponudniki ostra, tekmovali so tako v ceni kot kakovosti, a
naročniki se niso odločali na osnovi cene. Običajno je bila kar nelojalna konkurenca, cena
pogosto ni bila merilo. Naročniki so se odločali bolj na osnovi referenc oziroma poznanstev.
Kasneje so ponudniki zaradi prevelikega rivalstva sami povzročili upad kakovosti. Začeli so
si namreč preostro cenovno konkurirati in posledično slabše opravljati storitve.
Preživeli so le nekateri in to tisti, ki so ves čas zagotavljali kakovost. V vsakem segmentu se
je oblikovala peščica večjih, ki konkurirajo po celi državi, in množica manjših, ki delujejo le
na lokalnem trgu.
Zdaj pa se že dogaja, da že oddane storitve nekateri prevzemajo nazaj v notranje izvajanje,
predvsem zaradi slabih izkušenj. Tak primer je bolnišnica, ki je včasih oddajala storitev
čiščenja, zdaj pa zaradi zelo slabe izkušnje to spet izvaja sama.
Dejavnost podjetja Resta je obsegala takrat prehrano in samske domove. To je bil čisto pravi
FM. A žal, takrat je bila v podjetju namreč politika le ene storitve in osredotočili so se le na
prehrano.
S konkurenco se takrat v začetku niso družili. Sčasoma so sicer skušali vzpostaviti nek odnos
in interesna združenja po dejavnostih, a zaradi prevelikega individualizma ni bilo pravega
interesa in ideja je propadla.
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Marjan Tekavec, direktor, Biring Skupina d.o.o.
Sogovornik je lastnik in direktor podjetij v skupini Biring, ki skupaj zaposluje 80 sodelavcev.
Sedež podjetja je v Trzinu, kjer imajo poslovne prostore v dveh stavbah, ki jih delno tudi
oddajajo. Večje proizvodne prostore imajo v Kamniku, ki jih tudi oddajajo, v lastni uporabi
pa še prostore v Mariboru, Novem mestu, Kopru in Celju. Trenutno imajo v načrtu izgradnjo
še ene večje poslovne stavbe površine 14.000 m2.
Podjetje se ukvarja s celovitimi rešitvami omogočanja pisarniškega poslovanja in je
najmočnejši »multibrand« servis pisarniške opreme v Sloveniji. Svojim strankam nudi najem
stroja in paketno vzdrževanje. Danes oddaja približno 500 strojev. Poleg tega je zastopnik za
plovila Gruppo Per Mare, ki izdeluje »custom line« jahte dolžin 26 35m. Ta posel zdaj stoji,
recesija je pač naredila svoje. V podjetju upajo, da je to le začasno. Pred časom so postavili
lastno sončno elektrarno zmogljivosti 1 MW in do konca leta bi želeli imeti postavljenih
skupaj 2 3 MW. V času nastajanja tega pogovora so se dogovarjali z ruskim partnerjem za
mešano podjetje na področju »fotovoltaike«, s katerim imajo v načrtu 15 MW lastnih sončnih
elektrarn. Delovali bodo tudi na področju vetrnih elektrarn, kogeneracije sonce-voda in še
drugje.
Sogovornik se je z zunanjim izvajanjem storitev prvič srečal pred sedemindvajsetimi leti, ko
je prvič dal v najem fotokopirne stroje. Takrat so bile potrebe po tem velike in kot pravi, so
pri naročniku poskrbeli za vse. Dobavljali so material, servisirali stroje in ob okvarah stroje
tudi zamenjali. Edino, kar so počeli naročnikovi zaposleni sami, je bilo kopiranje. Danes še
vedno izvajajo podobno storitev, le da zdaj naredijo rešitev za celo podjetje. Delajo na tem, da
povežejo celotno podjetje v sistem, ki omogoča, da v pisarnah sploh ne bo več tiskalnikov. To
pomeni za naročnika velike prihranke, tiska se namreč precej manj.
Vse se je začelo tako, da si takrat v tujini stroj lahko kupil, a da si ga lahko uvozil, je bilo
potrebno pridobiti dovoljenje iz Beograda, in sicer s tem, da ga doma odtujiti nisi smel. Tako
je sogovornik stroje kupoval, ker pa jih ni smel prodajati, je prišel na idejo, da bi jih oddajal v
najem. Povpraševanje po tem je bilo tako veliko, da so se morali, da so lahko uvozili dovolj
strojev, znajti na različne načine. Uvažali so jih na primer tudi po delih, kot rezervne dele.
Eden od njihovih prvih večjih naročnikov takrat je bilo podjetje Smelt, v katerem je izvajalec
prevzel v upravljanje fotokopirnico in tudi ljudi, ki so bili tam zaposleni. Takrat je bilo to za
podjetje kar velik strošek in je pomenilo tudi veliko skrbi s tehnologijo, z nabavo … Že takrat
je bila sogovornikova filozofija, da je želel en del prihodkov v podjetju take vrste, ki
konstantno mesečno prihajajo, saj je tako zagotovil stalen vir dohodka in ni bil odvisen le od
spremenljivih enkratnih dohodkov. In še eno pravilo: že na začetku si je sogovornik zadal
delati le s takimi podjetji, ki so bila dobra in so tekoče plačevala.
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Kmalu nato so začeli še z drugimi storitvami. Najprej z inženiringom pohištva, kar so hitro
nadgradili tudi s proizvodnjo le-tega, ki se je obdržala do lani, ko so s proizvodnjo zaključili.
Naslednji korak so bile bencinske črpalke in ko so že imeli tri lokacije in postavljeno prvo
črpalko, so vse skupaj prodali Petrolu. S to dejavnostjo so zaključili, ker je bil na drugi strani
državni monopolist, od katerega so bili preko marže odvisni. Izračunali so, da bi z
dogovorjeno maržo zelo težko zaslužili tak denar, kot so ga ob prodaji. Zaradi vezane
trgovine s Petrolom so v tistem času postali ekskluzivni zastopnik za pnevmatike Pirelli za
Slovenijo in kot pravi sogovornik, to ni bil slab posel, a terjal bi celega človeka, za kar pa se
takrat ni želel zavezati, saj je imel še mnogo izzivov. Hkrati se je vzporedno ves čas ukvarjal z
nepremičninami, kar še vedno počne.
Storitev čiščenja so najeli takoj, ko so imeli prvo stavbo, to je bilo leta 1991. Izračunali so, da
je to zanje ceneje, že takrat je bila namreč kar velika konkurenca, a sicer ne taka, kot je
danes. Zakaj so se na koncu odločili, da oddajo? Zato, ker če hočeš imeti dobro izvedeno
storitev, v tem primeru čiste prostore, ni dovolj, da imaš toliko ljudi, kot je za to potrebno.
Dodatno potrebuješ nadomeščanja za čas bolniške, dopustov, kar specializirani izvajalec lažje
zagotavlja, lažje razporeja delo, saj ima več ljudi.
Pri fotokopiranju je tudi že v začetku bila konkurenca, a zelo majhna in še to so bili manjši
ponudniki. Z vstopom tujih znamk, in sicer v zadnjih petnajstih letih, pa se je tudi konkurenca
povečala, konkurenca različne ponudbe, različnih cen in zelo različne kakovosti.
V njihovem podjetju zdaj oddajajo zunanjim izvajalcem varovanje, električarja, vodovodarja,
strojne inštalacije, peči, klimate itd., skratka vse, kar se nanaša na delovanje objekta. Ker
imajo veliko nepremičnin, bi bilo mogoče celo bolje, da bi imeli za vse kar svojo lastno ekipo.
A na to raje ne pomisli, to bi bil velik organizacijski zalogaj, in kot pravi g. Tekavec, naj raje
vsak dela tisto, kar zna, v čemer je najboljši. Tam si lahko dober, ni vsak za vse. Recepcijo
rešujejo s študenti, in sicer bolj zaradi tega, da na tak način zaposlijo otroke svojih prijateljev.
Za beljenje imajo na primer enega izvajalca, ki jim beli vse objekte. Potem je tu še pranje
fasade, oken … V glavnem imajo manjše izvajalce iz okolice.
Razpise za njihovo podjetje pripravlja tehnični direktor, ki tudi zbira ponudbe in jih ocenjuje,
na koncu pa se na sestanku o izvajalcu skupaj odločijo.
Zgodilo se jim je že, da so enega izvajalca zamenjali z drugim in ga pozneje čez čas spet vzeli
nazaj. Tako zgodbo so imeli s takratnim podjetjem Čistoča, sodelovanje z njim so prekinili,
ga čez čas vzeli nazaj in nato sodelovanje z njim zopet prekinili. Zdaj z njimi ne sodeluje,
čisti jim manjši lokalni podjetnik, s katerim so bili na začetku zadovoljni, bilo je vse v redu, a
zdaj ima zaposlene upokojenke, ki pa se tudi že same nad njim pritožujejo. S stanjem na tem
področju sogovornik ni zadovoljen.
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Za besedno zvezo FM je sogovornik že slišal, a si ni predstavljal, kaj to pomeni. Dejstvo, da
bi vse storitve, ki jih oddajajo, delal en izvajalec zanj ne predstavlja nobene težave. Bilo bi
celo bolje, da bi se pogovarjal z enim samim, ne pa s petimi ali šestimi. Storitve, ki bi jih
lahko združevali, so na primer čiščenje, vzdrževanje objekta in okolice ter dobava
higienskega materiala. Razlike kakovosti med notranjim izvajanjem storitev in zunanjim
izvajalcem sogovornik praktično ne vidi, saj imajo ves čas zunanje izvajalce. Še ena od
prednosti zunanjega izvajanja pa je, da izvajalca lahko v vsakem trenutku zamenjaš, če imaš
pa notranje zaposlene delavce, je vse veliko težje.
Sistem javnega naročanja ni dober sistem. Kar dela državna uprava, je čisto zapravljanje
davkoplačevalskega denarja, ta sistem še zdaleč ni najcenejši. Ponudnik, ki je na prvi pogled
najcenejši, se na koncu običajno izkaže za dražjo izbiro. Zaradi ugodne cene naročniki
kupujejo slabo robo, z več okvarami, s krajšo življenjsko dobo in tudi nekdo, ki ponudi
storitev pod mejo neke pametne cene, potem živi na račun tistega, ki naroča to storitev. V
vsakem primeru vse breme pade na naročnika, kakovosti pa se z nizko ceno ne da
zagotavljati. Drugače ne more biti, vse plačuje tisti, ki naroča. V takem primeru, v katerem je
vse odvisno le od cene, pa tisti, ki naroča, izgublja. Eni dajejo celo po nižji ceni, kot je
nabavna, storitve se prodajajo na primer po 4 ali 5 € na uro, a vsi vemo, da se s tako ceno ljudi
ne da plačati. Referenti na ministrstvu to vedo, tistim, ki razpise sestavljajo, pa to očitno ni
jasno. Država želi, da je zaposlenost, želi, da so plačani davki, ko pa je v tej vlogi ona, ravna
drugače. Čisto na koncu pa zopet vse plačamo državljani. To ni v redu, z dampinsko ceno se
namreč ne da preživeti.
Včasih je veljalo, da najcenejši ni najboljši, danes pa tega ne upa nihče več zagotavljati. Kot
pravi sogovornik, se na razpise, pri katerem je edino merilo cena, ne javljajo. Merila bi
morala biti tudi kakovost, standardi, odzivni čas, zaloga rezervnih delov, usposobljenost
serviserjev, vozni park, delavnica, pri prehrani tudi podatek, kakšne so sestavine, kako je
hrana pridelana itd. Ko postaviš kot merilo ceno, namreč ne moreš vedeti, kaj dobiš.
G. Tekavec pravi, da resna podjetja svoje zaposlene plačujejo tako, kot je potrebno, z vsemi
plačanimi prispevki in z vsem ostalim. Pri zasebnikih je drugače, velikokrat plačujejo kar z
gotovino in tako dvakrat ogoljufajo državo, pri davku zaradi računa in pri davku in prispevkih
pri plači. In to še ni vse, zaradi takih banalnosti podjetniki tudi večjim podjetjem speljujejo
dober, izšolan kader. Ponudijo jim malenkost večjo neto plačo, kar sicer pomeni večji neto
prejemek, ki je lahko tak zaradi plačila na roko, bruto plača pa je seveda manjša. Kriva je
država, kako je lahko sicer nekdo uspešen podjetnik, njegovi zaposleni pa prejemajo
minimalne dohodke. A ni tu nekaj nenavadnega? Takrat, ko pa država kakšno storitev kupuje,
ji to seveda odgovarja, na ta način dobi najnižjo ceno. Pri nas so pač dvojna merila, kdor
pošteno dela in pošteno plačuje, na koncu izpade »cepec«.
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Na področju »fotovoltaike« ker že imajo postavljeno sončno elektrarno, načrtovano širitev te
dejavnosti močno ovira država s svojo birokracijo. Namenoma zavlačujejo z dokumenti, kot
da bi želeli, da se pri nas ne dela.
Sogovornik se je z računalnikom v službene namene prvič srečal pred dvajsetimi leti, osebno
pa še prej. Že takrat, takoj na začetku, s tem ni bilo težav, to je bilo že takrat zunanje izvajanje
storitev, saj se takoj, ko pride na trg nov izdelek, najde nekdo, ki to vzdržuje. Tako je bilo tudi
na področju računalništva, seveda pa so to eni izvajali bolj in drugi manj uspešno.
Država je velik kupec in za tako podjetje, kot je Biring, je to pomembno. V podjetju jim ni
vseeno, če posel z državo izgubijo. Na drugi strani pa državo vsi plačujemo, sodelovanje z
državo je pomembno torej z dveh strani. Če veliko vložiš v svoje podjetje, potem pa na
razpisu izpadeš iz drugih razlogov, ti seveda ni vseeno. Sogovornik upa, da se bo nekoč
zgodilo, da bodo uspevala podjetja z znanjem in s tradicijo, da se ne bo vedno vse končalo pri
ceni, da bodo odločale še druge vrline in drugi plusi. Sicer se zaveda, da je vsakemu potrebno
dati priložnost, da se dokaže, da preživi, a v svojih okvirih, ki se jih da izračunati. Malica na
primer za 2 € ne more biti okusna in tisti, ki neko napravo servisira, ne more biti uspešen pri
plačilu 4 € na uro. Če daš tako ceno v razpis, potem goljufaš. In proti takim bi bilo potrebno
ukrepati.
Veliko so že doživeli skozi ves ta čas, a tako obupno kot je zdaj še ni bilo. Cene zunanjih
izvajalcev so danes realno nižje kot na začetku, verjetno tudi zaradi splošne gospodarske
situacije. Tudi ljudje so z nekim določenim denarjem takrat lepše živeli kot danes.
Radmila Bosnić, vodja prehrane in ZHR, Vrtec Vodmat
Sogovornica je po izobrazbi univerzitetni diplomirani organizator dela in diplomirani
sanitarni inženir, poleg tega ima še strokovni izpit iz varstva pri delu, strokovni izpit za
zdravstvenega tehnika in strokovni izpit po študiju sanitarnega inženirja. Že iz tega opisa se
lahko vidi, da pokriva široko področje. V vrtcu je zaposlena od leta 1980, zadolžena pa je za
izvedbo javnih naročil, je tudi vodja službe za prehrano in vodja zdravstvenohigienskega
sistema. Sogovornica pravi, da je njena naloga: FM.
Vrtec Vodmat je bil prvi vrtec v Sloveniji, ki je imel javni razpis za nabavo živil, pred njim
sta bili vojska in policija in morda še kakšen drugi javni naročnik. Takrat je bil to Vrtec
Ljubljana center, sestavljen iz šestih enot, to so: Ana Ziherl (zdaj Vrtec Ledina), France
Prešeren, Prule (zdaj Vrtec Pod Gradom), Poljane, Klinični center in Vodmat, ki so se kasneje
razdružile. Skupaj je to sestavljalo sprva 24 objektov, kasneje pa nekaj manj.
Pred uvedbo sistema javnega naročanja za vse javne zavode je bil pritisk dobaviteljev na
naročnike ogromen. Veliko ponudnikov (nekega dne jih je sogovornica naštela tudi 17) je
prihajalo dan za dnem, tudi z vzorci (poskusi podkupovanja?). Vsak je prišel in vprašal, kdaj
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bodo oni na vrsti, kdaj bo na vrsti njihov izdelek. Tudi takrat so pri izbiri ustreznega
dobavitelja ocenjevali različne ponudbe, preverjali usposobljenost ponudnikov, zahtevali
cenike, dodatne ponudbe (popuste in količinske rabate) in to so skušali primerjati. Seveda so
tudi takrat iskali najcenejšega dobavitelja kakovostnega blaga, denarja je bilo namreč vedno
premalo.
Leta 1997 je bil sprejet prvi zakon, ki je zahteval od vseh javnih zavodov izvedbo javnih
naročil, čemur pa so se v vrtcih v začetku upirali. Ni bilo logike, saj v tem primeru denar za
prehrano otrok ne prispeva država, ampak starši. S popravki zakona o javnem naročanju so
odpravljeni vsi dvomi, saj zakon velja za vse, ki so že po statusu javni zavodi. Kasneje se je
izkazalo, da je javno naročanje optimalen način nabav – seveda, če delaš skladno z zakonom.
O pravilni izvedbi javnega naročila za nabavo živil je gospa Bosnić objavila nekaj
prispevkov, pa tudi predavala je o tem na seminarjih.
Sogovornica pravi, da je javno naročanje dobro, ker »imaš potem mir pred dobavitelji«.
Praksa pri tem sicer je, da je kakšen mesec po razpisu veliko reklamacij, dobavitelji namreč
naročnika preizkušajo, na primer dobavljajo sokove slabše kakovosti, na dobavnice napišejo
nekaj drugega, kot je bilo v resnici dobavljeno. Če dobavitelji ugotovijo, da je naročnik vse to
opazil, se situacija potem umiri.
Javni razpis uspe, če pravilno in natančno opredeliš predmet javnega naročanja. Na primer ni
dovolj, če v razpis napišeš le »žemlja«. Sogovornica zaupa podatek, da je ugotovila, da
obstaja 144 različnih vrst žemljic. Od začetka uveljavitve zakona naročniki niso dobro
opredeljevali predmet javnega naročanja, zato so vsi trdili, da je zaradi javnih razpisov
kakovost prehrane padla, ampak to ni res. Tak primer je na primer žemlja, če napišeš samo
žemlja, dobiš res najcenejšo in najslabše kakovosti. Podoben primer je tudi »junčje meso«.
Kaj je to? To so lahko namreč tudi rebra.
So pa javna naročanja prinesla prilagoditev tržišča naročnikovim potrebam. Če se nek izdelek
pojavlja v več javnih razpisih, potem veliko ponudnikov prilagodi svojo ponudbo in začne
izdelovati take izdelke. Sogovornica navaja primer iz prakse. Kot vodja prehrane si je vedno
prizadevala, da zaposlenim v kuhinji olajša delo, zato je že pred približno petindvajsetimi leti
začela naročati narezane salame, narezan sir, kruh, prerezane žemlje, narezano meso … Do
tega je prišlo tako, da so nekega dne, in sicer zaradi obilice dela z rezanjem kruha v kuhinji,
želeli nabaviti rezalnike kruha. Ni vedela, kako bi do njih prišla, tega na trgu namreč ni našla,
zato je vprašala enega od ponudnikov kruha, če mogoče on ve, kje se to da kupiti. Namesto
odgovora na vprašanje so ji ponudili, da ji lahko oni dobavljajo kar narezan in pakiran kruh,
in sicer za isto ceno. In tako so bili takrat prvi, ki so uvedli »razrezan in pakiran kruh«.
Kasneje je prišel naslednji ponudnik in ko mu je pojasnila, kakšen kruh nabavljajo, je takega
tudi sam ponudil.
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Po sprejetju Zakona o javnem naročanju je sledil prvi javni razpis, in sicer za dobavo živil, na
vse sklope razpisa pa se je javilo kar 75 ponudnikov. Odpiranje ponudb z dolgotrajnim
postopkom narekovanja zapisnika je trajalo kar 6 ur in pol. Takrat sistema javnega naročanja
tudi ponudniki niso dobro poznali in so mislili, da je dovolj že, če se samo prijavijo na razpis,
in da so potem avtomatsko izbrani ter da mora naročnik kupovati pri njih. A od 75-ih jih je
bilo na primer 13 takih, ki celo pogojev za udeležbo pri javnem naročanju sploh niso
izpolnjevali. Od vseh se jih je 17 javilo za kruh in vsi so bili pripravljeni kruh rezati in
pakirati.
Njihovemu razpisu so sledili tudi drugi vrtci in šole. Večkrat so kopirali njihovo
dokumentacijo in gospo Bosnić v zvezi s tem tudi neštetokrat poklicali. Celo po tem, ko je bil
razpis že enkrat zunaj. Tudi na področju sestavljanja razpisov je seveda vladalo neznanje, tudi
naročniki namreč so se šele učili. Sogovornica se spomni, da je pri nekem razpisu (bil je za
živila, pripravljala pa ga je neka pravnica), oseba, ki je bila odgovorna za razpis, prišla k njej
na posvet, da ji malo več pove o neki dokumentaciji. Ko ji je dokumente pokazala, je
sogovornica ugotovila, da je to v bistvu njena dokumentacija, ki ni bila niti pretipkana, ampak
kar fotokopirana. Za ta razpis niti ni bila primerna, saj je bil eden od sklopov celo za meso,
čeprav ga sploh niso naročali. In vse to se je dogajalo v času, ko je postopek že tekel. Nekateri
so se lotevali razpisov res brez pikice znanja, zato so se nagibali k temu, da jim razpise vodijo
pravniki, ki praviloma ne sodelujejo z naročnikom pri pripravah specifikacij blaga, ki je
predmet nabave. V takem primeru mora naročnik imeti strokovno usposobljene osebe, ki
znajo zelo natančno definirati posamezne vrste blaga, potrebe naročnika ipd … Pri tem so
poleg temeljnih znanj in poznavanja predpisov o osnovni higieni, higieni živil, tehnologiji
kuhinjskega obratovanja, tehnologiji priprave živil in čiščenja potrebna znanja in poznavanje
predpisov tudi z mnogih drugih področij. Potrebno je še poznavanje predpisov s področja
javnih financ in javnega naročanja. Iz vsega naštetega se vidi, kako zelo široko področje in
posledično velika odgovornost je to, kako zelo stresna služba je to.
Izvedba javnega razpisa je zelo obsežno delo. Vsak javni razpis, torej za posamezno storitev
ali za nabavo blaga, terja vsaj en registrator dokumentacije. Sreča je, da večino nabav lahko
izvedejo kot naročila male vrednosti, javne razpise pa izvajajo le za živila, čiščenje in tudi
čistila. Prej so pri izvedbi naročil male vrednosti, seveda skladno z notranjim aktom, zbrali tri
ponudbe in izbrali najugodnejšo, zdaj pa je spremenjen zakon in je tudi za naročila male
vrednosti (nad določenim zneskom) potrebna objava na Portalu javnih naročil.
V vrtcu poleg živil, čistil in čistilnih pripomočkov nabavljajo različne materiale za
vzdrževanje (les oziroma lesene izdelke, rastline in semena), poleg tega nabavljajo delovne
obleke, sanitetni material, sredstva za nego otrok, klimatske naprave, računalniško opremo,
igrače, pisarniški material, naročajo storitve, kot so zdravstveni pregledi, servisiranje
kuhinjske opreme, pleskanje, elektro meritve, pregledi strojev in delovnih sredstev, nabava
strojev (kuhinjskih, pralnih … ), tekstila, plenic, metraže, predpražnikov, košev za ločeno
zbiranje odpadkov in še mnogo drugega.
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V preteklosti je bila sogovornica neposredni vodja in je med drugim nadzirala tudi čistilke, ki
delajo popoldne, zato je morala z njimi občasno delati tudi ob popoldnevih ali ob sobotah. Ob
njeni prisotnosti je delo potekalo v redu, saj so imeli v vrtcu zelo napredno čistilno tehniko, na
primer naprave za strojno ribanje in poliranje tal s kombiniranimi sesalniki (suho, mokro), kar
je bila takrat prava redkost. Ob njeni odsotnosti pa so čistilke delale površno, prehitro, po
nepotrebnem so zlivale čistila (prevelika poraba) in tudi uničevale opremo.
Ko so prvič oddali storitev čiščenja zunanjemu izvajalcu, še ni bilo sistema javnega
naročanja. Pravi, da so to oddali zunanjemu izvajalcu, ker »je to super«. Ko se je pojavil prvi
ponudnik in jim ponudil to storitev, so za to možnost slišali prvič. Sploh niso vedeli, da to
obstaja in odločili so se za zunanjega izvajalca, s tem, da je moral ta prevzeti tudi delavce, da
so tako šli v ta poskus. Izvajalec je prevzel vso opremo, prevzel v delovno razmerje tudi
čistilke in ravno s temi zaposlenimi so imeli še naprej velike težave. Ta odločitev je botrovala
veliko pritožbam, nekaterim celo tako ostrim, da je takratna ravnateljica zahtevala pisno
utemeljitev, zakaj je bila ta odločitev dobra. Na koncu je tako ostalo in s tem so bili prvi vrtec
v Ljubljani, ki se je odločil, da to storitev odda zunanjemu izvajalcu. To je bilo takrat, ko po
vrtcih še ni bilo računalnikov (80-ta leta), ljudje pa so to zelo različno sprejeli.
Sogovornica dobro razume čistilne servise, prizna, da je tudi s kadrovskega vidika optimalno,
da imajo ločene ekipe za specializirano čiščenje oken in tal, saj na tak način lahko dosegajo
maksimalno »specializiranost« in kakovost. Padca kakovosti storitve, pa čeprav je bil to prvi
primer oddaje storitve čiščenja zunanjemu izvajalcu, takrat ni bilo. Kakovost storitve je bila
namreč odvisna od opisa del v razpisu in od tega, koliko je bil izvajalec nadziran. Prihajalo je
tudi do različnih razlag in sogovornica se še dobro spomni prvega razgovora s takratnim
izvajalcem, ko se niso mogli sporazumeti, kaj pomeni definicija »čiščenje oken«. Je to
okensko krilo, okenski okvir, utor za odvod vode, zunanja in notranja okenska polica? Po
posvetovanju in po opredelitvi izraza so problem rešili, (vse to seveda sodi skupaj in je okno),
zato danes definicijo napišejo v razpis in s tem nimajo težav.
Ponudnikov k javljanju na razpise nihče ne sili, o tem, ali bodo kandidirali na razpisih, se
odločijo sami, saj lahko natančno vidijo pogoje in zahteve naročnika. Res pa je, da nekateri
naročniki napišejo pogoje in opise storitev, potem pa pri njih ne vztrajajo. Obstajajo
naročniki, ki imajo dobre razpise in mnogo mehanizmov za nadzor, pa nimajo nekoga, na
primer skrbnika pogodbe, ki bi to nadziral. Ponudniki varčujejo, kjer se pač da (na primer pri
premazih), res pa je, da se vsega ne da nadzirati. Pri čistilih lahko na primer le pogledaš na
deklaracijo in veš, ali so prava.
Kljub dobrim izkušnjam z oddajo storitve čiščenja pa o oddaji storitve zagotavljanja prehrane
ne razmišljajo. Sogovornica meni, da preko javnih razpisov nabavijo kakovostna živila po
najnižji možni ceni, samo storitev priprave obrokov pa znajo izvajati sami. Včasih so na
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primer skuhali tudi 4.500 obrokov na dan, za vse vrtce in nekatere osnovne šole bivše
ljubljanske občine Center.
Sogovornica opaža, da je konkurenca velika, ponudnike pa lahko razdelijo v dve skupini. Prva
skupina so začetniki, z nizko ceno, druga skupina pa so resni ponudniki, s kvalifikacijami,
standardi, z razvitim menedžmentom in z vpeljanim sistemom. Po njenem mnenju so težava
velikih, resnih podjetij velikokrat njihovi podizvajalci, na primer prevozniki, ki dostavljajo na
neprimeren način.
Pri živilih se je dogajalo, da so se ponudniki na razpis javili, bili izbrani, ko pa je naročnik
izdelke iz razpisa naročil, se je izkazalo, da ponudnik nima ustreznih izdelkov. To je bil
razlog za prekinitev pogodbe, čeprav se večina ponudnikov skuša »pogajati« in ponuja
podobne izdelke. Danes pri izvedbi razpisa zahtevajo vzorce, jih preverijo, o tem vodijo
zapisnik, in če kakovost blaga ni v redu, ponudbo zavrnejo. Pri storitvah tudi lahko dosežejo
podobno, obstaja namreč natančen opis storitev. Ponudbe primerjajo cenovno in s
pridobljenimi ISO certifikati (zdaj so že trije), a tu je potrebno biti previden. Certifikati ne
pomenijo namreč prav nič, če jih osebje, ki storitev izvaja, na primer čistilke, ne pozna in v
praksi ne izvaja. Osebja, ki bo izvajalo storitev, namreč pred zaključkom razpisa ni mogoče
spoznati, ker naročnik ne more zahtevati, da imajo ponudniki osebje že zaposleno, preden
posel sploh dobijo. Po zakonu se tudi ne more zahtevati, da ponudnik osebje, ki trenutno
izvaja to storitev, prevzame. Lahko pa se ponudnike z merili stimulira. In kakšna naj bi bila
torej idealna merila? Tudi če jih praktično ni! Sogovornica je prepričana, da je, če v razpisu
natančno navedeš pogoje za udeležbo ter izredno natančno opišeš predmet javnega naročanja
(to je pri živilih lahko do 1.000 posameznih izdelkov), lahko edino merilo najugodnejša cena,
ostalo je vseeno. Cilj vsakega naročnika bi moral biti, da dobi blago želenih lastnosti (beri
želene kakovosti) po najnižji možni ceni. Sistem javnega naročanja ima danes celo preveč
opcij, tak primer je okvirni sporazum, sistem bi namreč moral biti bolj strog.
Interesnih združenj ponudnikov sogovornica ni opazila, opazila pa je, da se na razpise javlja
čedalje manj neposrednih proizvajalcev. Primera, da bi katero od storitev, ki so jo oddali
zunanjemu izvajalcu, po določenem obdobju vzeli nazaj in spet izvajali notranje, ne pozna.
Sogovornica meni, da bi bilo združevanje storitev v iste razpise zelo nenavadno. Vse bi
moralo biti ločeno, tako kot do zdaj, a vseeno je izvedljivo. Pri njih imajo primer, ki sicer ni
bil javni razpis, ko je vzdrževanje pomivalnih strojev vezano z dobavo pomivalnih sredstev.
Prej so imeli za to dva ponudnika (dobavitelja in izvajalca) in niso mogli doseči ustreznega
higienskega nivoja posode. Izgovarjala sta se drug na drugega (eden je trdil, da je slabo
vzdrževan stroj, drugi pa, da so slaba pomivalna sredstva), dokler te storitve niso združili.
Zdaj, ko so dozirniki pomivalnih sredstev sestavni del stroja, je veliko bolje.
In katere storitve bi bilo smiselno združiti? Prehrana in čiščenje objektov po mnenju
sogovornice nimata nič skupnega, procesi morajo potekati strogo ločeno. Čiščenje in nekatera
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vzdrževalna dela, ki jih opravljajo vzdrževalci ali perice, pa bi na primer lahko združili.
Logično je, da lahko razpišeš nekaj, kar je med sabo povezano.
Do odpora proti kakršnemukoli združevanju storitev pa prihaja tudi, kot še meni sogovornica,
ker se izvajalci postopkov naročanja bojijo za službe, tako bi namreč imeli manj dela.
Jani Braune, direktor področja za kadrovske, pravne in splošne zadeve, ETI
Elektroelement, d.d., ETI GUM, d.o.o.
Podjetja v koncernu ETI so izrazito proizvodno usmerjena in kar 95 % svoje proizvodnje
izvozijo. Proizvodne lokacije imajo v 13 državah v Evropi, samo v Sloveniji pa zaposlujejo na
treh proizvodnih lokacijah (Izlake, Trbovlje, Kamnik) 1.300 zaposlenih.
Sogovornik, g. Jani Braune, po izobrazbi univ. dipl. pravnik, ki ima tudi ekonomska znanja, je
v podjetju zaposlen 11 let. Zaposlen je na delovnem mestu direktorja področja za kadrovske,
pravne in splošne zadeve, kar obsega kadre, pravo, varstvo pri delu, varstvo okolja in splošne
zadeve. Nekatere dele teh področij vodi v celem koncernu, druge pa le v Sloveniji. Pogovor v
nadaljevanju je omejen na tri slovenske družbe.
Sogovornik se je z zunanjim izvajanjem storitev prvič srečal leta 1994, ko je bil zaposlen v
majhnem zasebnem podjetju. Podjetje se je ukvarjalo s finančno dejavnostjo, tj. s finančnim
posredovanjem, faktoringom in z investicijskim svetovanjem, zunanji izvajalci pa so za njih
izvajali storitev kurirske službe in računovodstva, najemali pa so tudi fotokopirne stroje. Pred
tem so vse delali sami.
Zdaj v ETI-ju zunanji izvajalci skrbijo za fotokopirne stroje in del tiskanja, čiščenje pisarn in
proizvodnje, za en del zaposlenih zagotavljajo prehrano, najemajo vending avtomate,
varovanje (fizično in del tehničnega), vzdrževanje tehnično zahtevnejših strojev, prevozniško
službo, kurirsko službo, podporo proizvodnemu procesu, informacijsko tehnologijo in
kadrovske storitve. IT sicer ne oddajajo zunanjim izvajalcem, se je pa že nekajkrat v
sogovornikovi karieri zgodilo, da so morali izdelavo kakšnega računalniškega programa
izdelati po meri za njih. Razmišljajo pa, da bi oddajali tudi skladiščenje, arhiviranje in
knjiženje.
Od vseh teh storitev so najprej oddajali čiščenje, sledili so nekako istočasno prevozi in
vending avtomati, fizično varovanje, kopiranje in na koncu kadrovske storitve, pri tej
nazadnje oddani storitvi jim zunanji izvajalec opravi najem in selekcijo proizvodne delovne
sile.
Pred oddajo storitve in po njej, vedno naredijo analizo. Iz te analize običajno ugotovijo, da
morajo pogoje in organizacijo storitev spremeniti. Velikokrat se namreč zgodi, da se kakšna
specifična podrobnost pojavi šele po oddaji storitve. Na primer, pri varnostni službi se je šele
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po začetku izvajanja storitve pojavilo vprašanje, ali smejo varnostniki nositi vrednostna pisma
ali ne. V tem konkretnem primeru se je rešitev slučajno ponudila sama od sebe, saj so ravno
takrat ukinili gotovinsko poslovanje.
V podjetju so opazili, da ko že enkrat mislijo, da neko storitev dobro poznajo, šele ugotovijo,
da jo ne, da pa jo specialist, torej zunanji izvajalec, zelo dobro. Posledično tako vedno obstaja
bojazen, da bi se izkazalo, da obstajajo neke določene posebne storitve, ki jih ne poznajo in v
osnovnem obsegu storitve niso zajete. Tak primer je bilo tudi čiščenje, za katero so mislili, da
so oddali storitev v kompletu, a izvajalec je v tej klasični definiciji razumel, da je vključeno
čiščenje oken le do določene višine. In ravno iz tega razloga so tudi že zamenjali ponudnika,
saj je prejšnji izvajalec namreč ves čas iskal, kaj vse v osnovni ceni ni zajeto. Iz vsega tega so
se naučili, da izvajanje storitve definirajo bolj široko, na tak način, da zagotavlja nemoteno
poslovanje skozi celo leto.
Niso pa do zdaj še nobene storitve vzeli nazaj v notranje izvajanje. Čiščenje je na primer ena
od storitev, ki je tudi nikoli ne bi želeli vzeti nazaj, predvsem zaradi pritožb uporabnikov.
Zdaj imajo knjigo, v katero se vpisujejo pritožbe, in če kaj ni v redu, enostavno pokličejo
nadrejenega na zagovor. Reševanje reklamacije je njegova skrb, s tem se jim v podjetju ni
potrebno ukvarjati. Storitvi, pri katerih pa so do zdaj že zamenjali izvajalce, sta bili čiščenje,
predvsem zaradi kakovosti in zaradi drugačne organizacije, in en del zagotavljanja prehrane.
Kakšen je tudi eden od možnih pogledov na zunanje izvajalce (v tem primeru prehrane),
sogovornik ponazori s citatom direktorja, ki je nekoč dejal: »Saj hrana je zdaj slabša, a
sindikata nimam več v pisarni«.
Sogovornik meni, da konkurenca med ponudniki sicer ves čas raste, a cene so kljub temu še
vedno nepregledne. Ponudniki namreč največkrat podajajo preveč splošne ponudbe za sicer
specifične zahteve, a za korektno primerjavo cene je potrebno poznati podrobnosti, imeti je
treba skupni imenovalec. Občutek ima, da so cene ne le nepregledne, ampak celo malo
skrivnostne. Največ analiziranja storitve je bilo potrebno pri čiščenju, pri katerem so na
primer ponudbe zbirali kar 5 mesecev. Na koncu so šli celo v take podrobnosti, da so
zahtevali vzorce toaletnega papirja, ki jih še vedno hranijo. Pri storitvah je seveda to težje,
kontroliraš lahko le obseg, težje pa kakovost.
Zaradi želje po zanesljivi izvedbi se pri iskanju čistilnega servisa niso želeli pogovarjati z
majhnimi servisi. Bilo bi sicer lepo, ker bi bili njihov zelo pomemben naročnik, a s tem bi
prevzeli tudi veliko tveganje. Ne bi pa si želeli takega izvajalca, pri katerem bi njihov del
pomenil več kot tretjino celotnega njegovega obsega poslovanja.
Kurirska služba je pri njih zelo pomembna, saj skrbi za pošiljanje izdelkov in dokumentacije
kupcem. Na primer v Nemčiji se je elektrarna ustavila, ker niso imeli na zalogi dovolj
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njihovih izdelkov, ali na primer na ruski carini se je zapletlo, ker je manjkal en dokument. Po
hitri pošti so na te lokacije poslali želene izdelke oziroma dokumente in rešili zaplet.
Proces izbire ustreznega izvajalca v podjetju ETI se začne s samospoznavanjem procesov v
podjetju, ki jih potem analizirajo in vrednotijo. Sledi pregled trga, pregled nekaterih
strokovnih pravil, uzanc in šele potem sledi prvo povpraševanje. Tega najprej sestavijo na
standardiziranih vprašalnikih, saj je zelo pomembno, da ponudniki izpolnijo naročnikove
vprašalnike. Le tako so namreč lahko odgovori primerljivi. Šele, ko se izbor zoži na dva ali tri
ponudnike, se jim dovoli, da se predstavijo na svoj način.
Ekipe, ki so zadolžene za izbor ponudnikov, so vedno sestavljene iz predstavnikov nabave,
vodje predmetnega področja in vodje ljudi, ki so pri tem vključeni. Ta ekipa sodeluje pri
izboru od samega začetka. Pri izbiri izvajalca in potem v začetku izvajanja storitve je zelo
pomembna ponudbena dokumentacija. Le na tak način se res lahko dobi ustrezne storitve in
se prepreči, da bi le-te bile slučajno drugačne po obsegu ali kakovosti. Izvajalci pogovore
velikokrat zapeljejo drugam, da naročnika zmedejo. O dodatnih stroških se je potrebno začeti
pogajati zelo pozno.
V njihovem podjetju ni prakse, da bi pri izbiri izvajalca spoznali končno osebje, si pa
pridržujejo pravico zamenjave tega osebja, in to tudi ob subjektivnih vzrokih. Vedno pa
želijo, da jim izvajalci razkrijejo morebitne podizvajalce. Izvajati namreč mora tisti, s katerim
je sklenjena pogodba.
Za nadzor izvajalcev skrbi g. Braune ali njegov pooblaščenec. Za vsako področje skušajo
imeti v podjetju nekoga, ki je sposoben to področje strokovno nadzirati. Ta mora tudi
vzdrževati nivo znanja in ravno na ta strošek se v sistemu zunanjega izvajanja največkrat
pozabi.
Med naročnikom in izvajalcem se vedno vzpostavi specifičen odnos, ki se s časom spreminja.
Najprej so izvajalci motivirani, sledijo pa vedno določena nihanja. Spreminja se tudi odnos
osebja izvajalca, na primer direktor izvajalca si za naročnika sčasoma vzame čas največ
enkrat letno, običajno za nekaj minut ob novem letu. A vendar obstajajo tudi taki, pri katerih
je direktor na razpolago vedno, ko ga želiš. Različen je tudi odziv na reklamacije, pri
nekaterih se namreč zelo očitno s časom spreminja. Z različnimi izvajalci se sestajajo
različno, z nekaterimi imajo dogovorjene redne sestanke, in sicer trikrat na leto, z drugimi pa
le izredne.
Sogovornik meni, da so dobra merila pri izbiri izvajalca naslednja: celovitost ponudbe,
motiviranost, prilagodljivost, največ 1/3 obsega izvajalčevega poslovanja, neobremenjenost s
sorodstvenimi razmerji in seveda cena. Za izbiro ponudnikov se držijo sistema, ki so se ga
naučili od podjetja A. T. Kearney. V času sodelovanja z njimi so en razpis za eno storitev že
zaključili in en razpis, in sicer za drugo storitev, začeli.
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Če bi več storitev izvajal en izvajalec, tako še meni sogovornik, bi pomenilo določeno
prednost. Bili so že ponudniki, ki so to ponujali, a vsi so zgodovinsko izhajali iz ene storitve.
Niso pa v podjetju imeli še te sreče, da bi govorili z nekom, ki bi lahko enakovredno opravljal
več kot eno storitev. Če bi bila možnost hkratne oddaje celega niza storitev (na primer zaradi
odprtja nove tovarne), bi želeli dobiti nekoga, ki bi jim lahko ponudil vse. Sogovornik ima
izkušnje s Poljske, kjer je to dobro razvito. Meni, da bi lahko združevali vratarsko storitev,
kurirsko storitev in skrb za avtopark. Ni pa omejeno, koliko storitev bi dali istemu izvajalcu.
Če bi takega našli, ne bi izbirali le po ceni, bolj pomembna je namreč zanesljivost izvedbe.
Janez Sajovic, predsednik uprave, Peko d.d.
G. Janez Sajovic je diplomiral iz informatike, magistriral iz prava in zaključil tudi šolanje na
GEA College-u. Na slednjem je študiral vodenje velikih sistemov. Največji sistem, ki ga je do
sedaj vodil, je imel 4.500 zaposlenih. V 30 letih delovnih izkušenj je bil kar 27 let na
položajih direktorja. Zaposlen je bil v različnih podjetjih, med njimi v Astri, Iskri Delti,
Slovenijalesu, Planiki, RTV Slovenija in sedaj v Peku. Mediji ga predstavljajo kot
mednarodnega svetovalca, mnogo izkušenj pa si je nabral tudi kot izvršni direktor
makedonske RTV. Sogovornik pravi, da je vodenje umetnost, ki se je učiš celo življenje,
ključno pri vodenju pa je delo s kadri. Vedno je najbolj pomemben dober kader. Vse drugo je
lahko idealno, a če ni prave ekipe, ni pravih rezultatov.
Sogovornik je prepričan, da postaja vse bolj logično, da se vse, kar ni primarna dejavnost,
oddaja zunanjim izvajalcem. Prvenstveno je potrebno delati tisto kar znaš in se čim manj
ukvarjati z drugim. Oddajanje zunanjim izvajalcem je finančno ugodno.
Z zunanjim izvajanjem storitev se je prvič srečal pred petnajstimi leti v Planiki v Turniščah,
kjer je vodil obrat. Na njegovo pobudo so oddali prehrano in za izvajalca izbrali takratno
podjetje Eurest. Pred tem so prehrano zagotavljali sami in spomni se, da je bilo stanje
porazno. Krožniki so bili na primer iz leta 1941, podobno stara pa je bila tudi oprema v
menzi. Zunanji izvajalec je posodobil tako prostor kot inventar.
Na RTV-ju so v času njegovega službovanja zunanji izvajalci izvajali čiščenje (ISS),
varovanje (Sintal) in prehrano (Eurest). RTV ima v Ljubljani osem lokacij in z varovanjem so
vedno imeli težave, vse dokler ga niso oddali zunanjemu izvajalcu. Pred oddajo te storitve so
imeli zaposlenih 38 varnostnikov, ki jih je Sintal ob sklenitvi pogodbe prevzel v delovno
razmerje. Prevzetim zaposlenim je moral novi delodajalec zagotavljati enake plače kot na
RTV-ju in hkrati zagotoviti, da ti varnostniki na RTV-ju ne bodo več varovali. Preveč so se
namreč zbližali z zaposlenimi in posledično se je zelo veliko kradlo. Smotrno je, da se
varnostniki zamenjajo na vsaj dve leti. Sogovornik se spomni tudi, da je Sintal za enako
učinkovito varovanje potreboval manj ljudi kot prej oni sami. Eden od razlogov je vsekakor
delovni čas, saj na RTV-ju niso mogli delati več kot osem ur naenkrat, pri Sintalu pa so lahko
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delali na primer dvanajst ur na enkrat in ob pravem času, skladno s predpisi, koristili proste
dneve. Recepcijsko službo pa so imeli ves čas svojo, saj so zaposleni v tej službi dobro
poznali podjetje in zunanje izvajanje te storitve ne bi predstavljalo prednosti.
Vse to se je na RTV-ju dogajalo enajst let nazaj in g. Sajovic se spomni, da je bila med
ponudniki kar velika konkurenca. Na področju prehrane Eurest, Sodexo in Jezeršek, pri
varovanju G4, Sintal in Varnost, še največ pa jih je bilo na področju čiščenja. Na RTV-ju so
zavezani javnemu naročanju in na vsak tak razpis se je vedno prijavilo vsaj pet ponudnikov.
Vedno so izbrali dobro, saj je bilo zelo malo pripomb nad zunanjim izvajanjem storitev.
Zadovoljni so bili pri varovanju, še bistveno bolje pri prehrani, nekaj pripomb je bilo le glede
čiščenja.
Preden so neko storitev oddali zunanjim izvajalcem, so vsakič naredili analizo. Ni dovolj, da
kot strošek razumeš le strošek plač, tu so še obleka, zagotavljanje delovnih pogojev itd. Vse to
stane in ravno to pri izračunu stroškov storitve velikokrat pozabljamo. Pri prehrani moramo
podobno razmišljati o strošku kuhanja, o strošku ekonoma, strošku oblačil, strošku
vzpostavitve HACCP sistema, itd. Za vse to potem poskrbi zunanji izvajalec. Obstajajo
standardi in ko se naročnik z zunanjim izvajalcem nekaj dogovori, lahko od njega to zahteva
in ravno ta prenos odgovornosti tudi marsikaj odtehta. Na RTV-ju so na račun zunanjega
izvajanja storitev prihranili 30 %.
V Peku je prevzel zatečeno stanje, tu javnemu naročanju niso zavezani. Čistilke imajo svoje,
ravno tako imajo notranje organizirano varnostno službo in prav za slednjo se zaveda, da je ta
v Peku slaba. Imajo namreč svoje zaposlene, ki pa žal niso profesionalci, niso niti enotno
oblečeni. Prehrano trenutno zagotavlja Restavracija Raj, prostor, kjer se ta storitev izvaja, pa
bodo v kratkem preselili.
Dobro izkušnjo ima sogovornik z zunanjimi storitvami »head hounting-a« in pravi, da je to
danes celo v modi. Te storitve, ki jo zagotavljajo podjetja Manpower, Adecco itd. se je
poslužil tudi sedaj v Peku. Pri vodstvenem kadru je zelo dobrodošlo, da nekdo drug s
kandidati opravi psihološke teste, preveri motorične sposobnosti in podobno. Res je, da to
naročnika nekaj stane, običajno je nagrada za to delo v višini ene plače tega zaposlenega, a
vseeno se izplača. V Peku je na tak način zaposlil štiri ljudi in je z izbiro zelo zadovoljen.
Pri zunanjem izvajanju storitev je zelo pomemben pogodbeni odnos, čim več mora biti v
pogodbi natančno definirano. Pogoje v pogodbi so vedno oblikovali glede na naravo dela, na
primer odpiralni čas restavracije na RTV-ju so prilagodili delovnemu času kreatorjev
programa.
Peko nima inženirja za varstvo pri delu, ravno tako do sedaj niso imeli svoje pravne službe,
PR oddelka in računovodstva. Za vse to so do pred kratkim imeli zunanje izvajalce, a
sogovornik meni, da na primer pravna in finančna služba morata biti notranje organizirana. IT
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strokovnjaka imajo tudi notranjega in ni možnosti, da bi to službo oddali zunanjemu
izvajalcu, pa čeprav bi bil le-ta verjetno cenejši. Ker je vprašanje, kaj bi na ta način pridobili.
To je srce sistema in s tem se enostavno ne morejo igrati. Vsekakor pa bodo tudi na dolgi rok
oddali zunanjim izvajalcem prehrano, čiščenje in varovanje, kjer gre za manjše dodane
vrednosti. Računovodstvo, pravna služba, IT oddelek itd. pa so sestavljeni iz ljudi z
univerzitetno izobrazbo, ki sicer veliko stanejo, a naredijo neko dodano vrednost. Sicer pa je
tak primer lahko tudi pri kuharjih, ki so lahko tudi umetniki in veliki kreativci, ki tudi
ustvarjajo dodano vrednost. A za kaj takega je v restavraciji v podjetju malo verjetnosti.
Seveda imajo v podjetju tudi vending avtomate, kakšnih pet ali šest jih je, ponovno pa imajo
notranje organiziran prevoziroma Za prevoz njihovih izdelkov do trgovin je do zdaj skrbel
DHL, a so s tem, ko so kupili svoj kombi in zaposlili voznika, precej prihranili. Cena pri
oddaji storitve zunanjemu izvajalcu naj bo vsaj taka kot pred zunanjim izvajanjem, ali
nekoliko nižja. Predvsem so pomembni prihranki drugje.
Vzdrževalno službo imajo tudi notranje organizirano, zaposlene imajo svoje vzdrževalce, štiri
osebe, ki vzdržujejo 37 trgovin v Sloveniji in upravno stavbo. Urejajo okolico, menjajo
žarnice, predvsem pa vzdržujejo stroje v proizvodnji. Eden izmed vzdrževalcev je »gospodar
hiše« in vsi skupaj več kot 50 % časa namenjajo vzdrževanju stavbe. Na leto odprejo dve do
tri nove trgovine in kakšno med njimi tudi zaprejo. Ta ekipa ima vedno veliko dela. Med
drugim tudi pleskajo, postavljajo regale, popravljajo električne inštalacije in drugo.
Pravi še, da ne bi imel nič proti, če bi več storitev izvajal isti izvajalec, tako bi namreč zelo
enostavno vedeli, kdo je za kaj odgovoren. V nekaterih primerih, ko gre za podobne storitve,
je to celo najboljša rešitev, saj bi na tak način tudi izvajalec lažje dosegal prihranke. Če pa bi
združevali tako različne storitve, kot so na primer IT, računovodstvo in pravna služba, si ne
predstavlja prednosti.
Sogovornik meni, da sta najboljše merilo pri izboru zunanjega izvajalca kakovost in cena, s
tem, da cena ne sme biti glavno merilo. Zgodilo se je že, da so kakšnega izvajalca zamenjali,
na primer na RTV-ju, kjer je bil drugi izvajalec sicer dražji, a še vedno je bilo ceneje, kot bi
bilo, če bi delali sami.
Najdražja postavka v vsakem podjetju je strošek dela. Sogovornik se spomni, da je bil v
Makedoniji na RTV-ju strošek dela kar 90 %. Na koncu jim mi ostalo niti za toaletni papir.
Tam imajo zelo močno socialno gibanje in na primer oddajanja storitev zunanjim izvajalcem
sploh ne pustijo. Sogovornik navede primer, da so imeli bife, kjer so imele zaposlene ženske v
primerjavi z ostalimi zaposlenimi zelo nizke plače. A znašle so se po svoje in na primer kavo,
ki so jo stregle, nosile kar od doma. Na tak način so zaslužile zelo veliko, kar se je videlo tudi
v voznem parku. Vozile so se z BMW-ji, medtem, ko so se ostali tudi še s »fičkoti«. Ko je
želel sogovornik storitev bifeja oddati zunanjemu izvajalcu je naletel na nemalo ovir, tega
seveda nihče ni želel.
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Sogovornik meni, da interesna združenja ponudnikov niso dobra. Drug drugemu pomagajo in
tako je preveč zrežiranega, a morala bi biti zdrava konkurenca. Javno naročanje ni optimalni
način izbiranja zunanjega izvajalca, predvsem tam, kjer je v naprej določeno, kdo mora posel
dobiti. Sogovornika je izredno motilo, da so se mnogokrat pojavljali neki drugi vplivi in
drugačni interesi. Komisija ima predpisana merila in le-ta naj na koncu o izvajalcu sama
odloči.
Intervju 9 (sogovornik ni želel objave imena)
Naslednja sogovornica prihaja iz mednarodno usmerjenega proizvodnega podjetja. V podjetju
vodi oddelek, ki skrbi za iskanje in razvoj ljudi na ključnih mestih in za prenos procesov ter
kulture podjetja v hčerinska podjetja. Je članica vodstva podjetja in s tem vključena v druge
rešitve zunanjega izvajanja.
V podjetju imajo zunanje izvajalce na kadrovskem področju, pri iskanju in usposabljanju
kadra, največ izkušenj z zunanjim izvajanjem pa imajo na področju pomoči pri poslovnih
procesih (projektiranje, vodenje projektov, razvojne naloge, izvedba del (montažerji, gradbena
podjetja …)). Permanentno zunanji izvajalci izvajajo dve storitvi, čiščenje in delno
informatiko. Čiščenje približno deset let, IT pa še nekoliko dlje. S storitvijo čiščenja imajo
različne izkušnje, saj so imeli v začetku izvajalca, s katerim niso bili zadovoljni in so ga
morali zamenjati. Predvsem niso bili zadovoljni s kakovostjo storitve in z odnosom izvajalca,
ki je imel manjše podjetje. Sedanji izvajalec je večje podjetje, teh težav ni, čeprav pa
sogovornica ne verjame, da je razlika v odnosu in kakovosti zaradi velikosti podjetja,
enostavno – razlika je v ljudeh samih. Pa tudi sami so se iz izkušnje s prvim veliko naučili.
Predvsem so preslabo definirali zahteve, na začetku so se namreč preveč zanašali na »zdravo
kmečko logiko«.
Storitev čiščenja so oddali iz dveh vzrokov, in sicer zaradi večje koncentracije na lastno
dejavnost in stroškovne učinkovitosti. Zunanji izvajalec je lahko, kot meni sogovornica,
stroškovno učinkovitejši zaradi lažjega usklajevanja svoje ekipe in zaradi ugodnejše nabave
čistilnih sredstev. Da bi oddali kuhinjo, za zdaj ne razmišljajo, saj so prepričani, da so
stroškovno in kakovostno učinkoviti. Organizirani so tako, da je kuhinja dobičkonosni center
in svoje storitve nudi tudi zunanjim strankam.
Če bi imeli možnost izbirati med dvema izvajalcema za dve storitvi in enim, ki bi izvajal obe
pod enakimi pogoji, sogovornica ni prepričana, kako bi se odločili. Edino prednost vidi v
številu računov v podjetju, ki bi se za enega izvajalca zmanjšalo. Pa tudi to ni rečeno, da je v
vseh pogledih prednost, saj je včasih lahko tudi razbijanje večjih računov na manjše prednost.
Če pogledamo na zunanje izvajalce z vidika dodane vrednosti na zaposlenega, pa pri njih ne
igra vloge, saj oddajajo storitve z majhno (čiščenje) in veliko (projektiranje) dodano
vrednostjo na zaposlenega.
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Če že bi združevali storitve, bi bilo smiselno take, ki so na nek način povezane, na primer
projektiranje in vodenje projektov ali čistilni servis in vzdrževanje pisarniške opreme. Če isti
izvajalec ponudi storitve, ki niso povezane, ima namreč potem iste težave kot naročnik, ki to
sam opravlja. Za vzdrževanje pisarniške opreme pri njih sicer ne potrebujejo izvajalca, saj
imajo v proizvodnji močno vzdrževalno ekipo, ki po potrebi skrbi tudi za pisarne.
Sogovornica meni, da združevanje storitev ni prihodnost. Mogoče se bodo sicer nekatere
storitve še združevale (bolje rečeno širile), a ne kar na splošno.
Sogovornica ocenjuje, da na področju čiščenja za nove ponudnike praktično ni več prostora,
drugače pa je na področju IT, sploh drugače pa na področju vodenja projektov. Pri čiščenju je
bilo pri drugem iskanju ustreznega izvajalca več ponudnikov kot prvič, več ponudnikov pa
pomeni tudi večjo kakovost.
Sogovornica pove, da se je že zgodilo, da so neko storitev oddali (neko delo v proizvodnji),
pa so jo zaradi slabih izkušenj vzeli nazaj v lastno izvajanje. Zelo pomembno je, da merila
kakovosti podrobno določiš že vnaprej, da potem ni težav.
Tudi sami so ponudniki nekaterih storitev in se občasno javljajo tudi na javna naročila.
Običajno je cena glavno merilo, kar pa ni najbolje, tu je še veliko možnosti za izboljšavo. Če
javno naročilo primerjamo z zasebnim naročnikom, le-ta gleda širše, na svojo investicijo
gleda bolj kompleksno in je pripravljen poslušati še druge argumente. Pri javnem naročanju
pa žal prevlada formalizem in ne vsebina, ki bi na dolgi rok pomenila večjo korist.
Pri javnem naročanju bi morala biti merila sestavljena iz cene, merljive kakovosti in
zadovoljstva. Predvsem zadnje navedeno pa bi težko preverjali. Za nazaj lahko sicer delno z
referencami, za naprej pa je potrebno preverjanje zadovoljstva definirati v pogodbi. Ravno
tako mora biti določena že v pogodbi tudi komunikacija z izvajalcem (skrbnik, način
komunikacije, oblika poročil …), kar je pri njih že praksa.
Za pogodbo čiščenja je pri njih skrbnik kadrovski direktor, za IT-pogodbo pa direktor
informatike. Ko izbirajo izvajalca, sestavijo tričlansko ekipo, ki je sestavljena iz strokovnjaka,
predstavnika nabave in predstavnika ekonomike. Naredijo izbor primernih ponudnikov, jih
povabijo najprej na razgovor in nato k oddaji ponudbe. Potem ta ekipa oceni ponudbe, se z
najboljšimi pogaja in uskladi pogodbo. Najraje vidijo, da se pogodba pripravi na njihovem
vzorcu. Če je ta ponudnikov, ga najprej natančno pregleda in dopolni njihov strokovnjak in na
koncu še pravna služba.
Ko na področju vodenja projektov izbirajo izvajalca, je pogoj, da spoznajo osebo, ki bo
storitev izvajala. Ko se za ustreznega izvajalca odločajo, se ne odločijo za podjetje, temveč za
osebo, ki bo to izvajala. Za čiščenje na primer to ni običaj, imajo pa možnost, da izvajalec
neustrezno osebo na njihovo zahtevo zamenja.
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Zunanje izvajanje storitev je, kot še pravi sogovornica, smer za razmišljanje, potrebno je
delati »core business«, torej osredotočiti se na primarno dejavnost.
Med različnimi izvajalci sicer lahko prihaja do sporov, a takega primera se sogovornica ne
spomni. Posebno slabih izkušenj z zunanjim izvajanjem tudi na splošno nimajo, je pa res, da
če storitev oddaš majhnemu podjetju, obstaja bojazen, kaj bo, če nastanejo težave pri njem
samem. Združevanje ponudnikov v interesna združenja pa je smiselno, če je to v smeri
prenašanja dobre prakse in izboljševanja storitev. Če delajo protizakonito, pa je tako in tako
zakon, ki to sankcionira.
Intervju 10 (sogovornik ni želel objave imena)
Naslednji sogovornik je predstavnik enega največjih javnih naročnikov. V podjetju je na
različnih delovnih mestih zaposlen že 20 let, trenutno je v oddelku splošno tehnične službe, ki
skrbi za dobavo pisarniškega materiala, čiščenje, vzdrževanje, varovanje, košenje … Ker so
zavezani javnemu naročanju seveda vse njihove nabave in naročila storitev potekajo po tej,
uradni, poti.
Sogovornik se strinja, da sitem javnega naročanja ni optimalen in zato pokaže kar na
naročnike same, saj se le-ti težko odločijo, kaj natančno bi želeli.
Z zunanjimi izvajalci se je sogovornik prvič srečal takrat, ko je pred dvajsetimi leti začel
delati. Tudi kar so takrat delali sami, zdaj ne delajo več. Na primer včasih so sami postavljali
zaščite, sami so projektirali, zdaj vse to dajejo ven, vso sekundarno opremo. Včasih si vse to
lahko počel sam, a ker je šla tehnologija tako naprej, to tako ne gre več. Oddelek za IT pa
imajo kljub temu še vedno notranji, s pomočjo zunanjih izvajalcev za aplikacije.
Prva storitev, pri kateri je sodeloval sogovornik, ki so jo oddali zunanjemu izvajalcu, je bilo
pred približno desetimi leti čiščenje. Če primerjamo od takrat do danes se konkurenca
praktično ni spreminjala. Podjetja izginjajo in pojavljajo se nova, takšna je pač zakonitost,
razlike praktično ni. Danes je sicer res nekoliko specifično, saj je vse povezano s krizo, tudi
pri ponudnikih je seveda težka situacija in vsi se borijo za posel. Včasih ponudijo ceno, za
katero vedo, da z njo ne bo šlo, a upajo, da bodo manjko nekako prinesli notri v prihodnosti.
Cene so res nizke, a pri takem načinu razmišljanja je vsekakor težava, da so s tako ceno
vezani pogodbeno. Tak je bil primer z enim od prejšnjih ponudnikov pri čiščenju, ko so po
preteku pogodbe na naslednjem razpisu dali kar 50 % višjo ceno.
Do zdaj ni bilo takega primera, da bi pogodbo prekinili zaradi krivdnih razlogov. Vedno so
sicer kakšne težave, a vedno se je dalo nekako dogovoriti, da so se obveznosti izpeljale do
konca. Če bi prišlo do prekinitve, bi imel tudi naročnik precejšnje težave. Ponudnik sicer
izgubi posel in mu unovčijo bančno garancijo, a naročnik mora izvesti nov postopek razpisa.
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Za čiščenje ni rečeno, da ne bi tega delali ponovno interno, saj čistilke itak prehajajo od enega
izvajalca k drugemu. Iz tega tudi izhaja kar nekaj težav, saj se med čistilkami in zaposlenimi
vzpostavi določena vez. In če se te čistilke zamenjajo, so težave. Na to je naletel prejšnji
izvajalec, ki je dobil razpis, prevzel čistilke in jih kasneje prerazporedil na druge lokacije.
Ljudje znanim čistilkam odpuščajo, do njihovega dela niso tako strogi, novim pa ne. Izvajalec
je imel verjetno dober namen, sogovornik predvideva, da so na tak način hoteli dvigniti
kakovost. A rezultat je bil zaradi navedenega vzroka porazen, nezadovoljstvo je bilo
preveliko.
V razpisih storitev ne združujejo, ker če bi jih, bi se lahko na njih javljala le velika podjetja,
naš trg pa je za kaj takega premajhen. Je pa res, da bi vsak majhen želel biti enkrat velik.
Veliki bi najeli podizvajalce in potem smo spet pri isti zgodbi. Odločitev je stvar naročnika.
Če oddaš več storitev istemu izvajalcu postane v hiši preveč domač in ga težko obvladuješ.
Težje kot nekega manjšega, ki se boji, da ostane pri naročniku. Če bi storitve FMa oddali
istemu izvajalcu bi lahko to smatrali celo kot omejevanje konkurence. Vprašanje če bi z
zornega kota naročnika tako dobili najcenejše storitve, skoraj sigurno bi bilo dražje, vsak
ponudnik bi moral imeti, enako kot pri posameznih storitvah, veliko različnih strokovnjakov,
certifikatov … In če bi šli v tako širino bi bilo lahko videti, kot da se izogibajo razpisom.
Sogovornik si težko predstavlja, kako velik razpis bi moral to biti, da bi na primer vključeval
celotno vzdrževanje večje stavbe. Pri njih je interno pravilo, da morajo za vsako naročilo nad
1.000 € pridobiti tri ponudbe. Pri vzdrževanju počitniških hiš na primer so se srečali s težavo,
kako dobiti primerljive ponudbe. Čisto banalno, že na primer Merkur d.d., Bauhaus d.o.o. in
Obi d.o.o. imajo tri čisto različne ponudbe materiala, za katere je težko odgovoriti na
vprašanje, koliko so primerljivi.
Sogovornik je že imel primer, kako težko je definirati tak razpis, kjer so združevali storitve.
Srečali so se s težavo, kako ga definirati, da bo jasen. In kako ponudbe ovrednotiti, na osnovi
česa jih primerjati. In tudi takoj so se na to obesili revizorji.
Kakovost storitev je čisto stvar nadzora. Če tega ni, ni interesa po dobri izvedbi na katerikoli
strani. Izvajalci, ki so sprejeti s (pre)nizko ceno, skušajo to razliko nekje nadoknaditi, trpi pa
kakovost. Kot na primer pri avtomobilih, prodajo poceni in računajo, da nadoknadijo s
servisom. Imeli so že tak primer, s klimatskimi napravami, da so težko našli primernega
dobavitelja. V razpis so potem dali še vključen strošek tri letnega garancijskega vzdrževanja
in šest let po-garancijskega. Je pa odločitev vsakega naročnika posebej, ali se sestave razpisov
loti na tak način. Izvajalce pri njih nadzira tisti sektor, ki se s tem ukvarja, oddelek za javna
naročila z izvajalci do naslednjega razpisa pa nima kontakta.
Majhen ponudnik je lahko zelo dober, a to težko ugotoviš. Ovira je namreč zakonodaja, ker če
je cena prevladujoč kriterij, potem velike izbire ni. Zakonodaja naročnike zelo priveže. Lepo
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bi bilo, na primer, da v primeru, ko se nekdo ne drži določil pogodbe oziroma razpisa, da bi
enostavno namesto njega vzeli naslednjega najbolj ugodnega. Le na primer pozvali bi ga k
potrditvi ponujenih pogojev. Ne pa, da je potrebno ponoviti celoten razpis.
Pri javnih naročilih je tako, da so praktično vsa nekomu pisana na kožo. Drugače se
enostavno ne da. Velikokrat je kakšen drug element, na primer politika… Če si z nekom
zadovoljen mu razpis nehote pišeš na kožo. Na osnovi nečesa je pač potrebno delati
primerjavo. Sistem javnega naročanja je pri nas sicer dovolj izpopolnjen, smo dovolj daleč, a
vedno se kaj najde, revizije bodo vedno. V teh časih jih je čedalje več, pa čeprav so pred
časom za vložitev revizije zvišali znesek.
Javna naročila niso najcenejša, to je definitivno. Težko bi ga definirali, da bi bilo optimalno,
za vsako storitev, ki jo oddajo je sogovornik prepričan, da bi se na drug način dalo dobiti
cenejšega ponudnika. Razpisni pogoji namreč »ubijajo« ponudnike, na primer reference,
bonitete, hote ali nehote so pisani za nekoga itd. Vse razpisne zahteve tako ali drugače plačajo
naročniki. Bančna garancija je eden takih primerov, kjer stroške pridobitve ponudniki
vsekakor zaračunajo naročniku. Ponudniki bi lahko določen znesek deponirali kar pri
naročniku in na ta način privarčevali strošek banke. Težave s katerimi se tudi srečujejo so na
primer reference. Pri gradbenih delih se največkrat na razpis prijavijo razni inženiringi, ki tudi
navedejo svoje reference. Po sogovornikovem mnenju pa bodo le-te merodajne le v primeru,
ko bo za to inženiring podjetje delal isti podizvajalec kot v referenčnem primeru. Drugače vse
to nima smisla.
Za izvedbo razpisa imajo pri njih določene postopke, ki so opredeljeni z notranjimi predpisi,
ISO standardom. S pomočjo tega tudi definirajo komisije, ki so običajno strokovne. V
komisiji so vedno predstavniki komercialne, pravne, tehnične in finančne službe. Vedno iz
vsakega od teh oddelkov po en član. Pri čemer pa sogovornik meni, da je ISO standard v
večini primerov metanje denarja skozi okno. Če so zadeve dobro organizirane, tega standarda
ne potrebuješ, običajno gre le za ukvarjanje samega s sabo. V zasebnih podjetjih temu
vsekakor ne posvečajo toliko časa in energije kot oni, tudi tam ne, kjer te standarde imajo.
Ogromno je namreč sestankov, službenih poti, poročil …
Na razpise vplivajo tudi interesna združenja ponudnikov. Običajno je njihov namen, da si
razdelijo trg in ne, da ščitijo svojo stroko. Na ta način težko konkurira nekdo, ki je lahko
boljši in cenejši. Ni pravega namena, gre le za lasten obstoj na trgu. V nekaterih segmentih so
trgi dejansko razdeljeni, vidi se, kdo se kje prijavi. Škoda, da je tako, smo majhni in se vsi
poznamo.
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Intervju 11 (sogovornik ni želel objave imena)
Naslednji sogovornik, vodja oddelka za javna naročila, je tudi predstavnik javnega naročnika.
Po obsegu in raznolikosti dejavnosti so eni večjih proračunskih porabnikov, prisotni pa so po
vsej Sloveniji. Sistem naročil imajo voden centralno.
Z zunanjimi izvajalci se je sogovornik prvič srečal v službi. Takrat so oddajali tista dela, ki so
zelo enostavna, a jih ne moreš delati sam. Čisto prvo naročilo, ki se ga sogovornik spomni, je
bilo leta 1996, ko so naročali živila za kuhinjo.
Okoli leta 2000 so začeli resneje razmišljati v smeri oddaje storitev zunanjim izvajalcem.
Najprej so oddali čiščenje, nato še pranje in kemično čiščenje oblačil, in nato še prehrana,
torej kuhana hrana zunanjih izvajalcev. Tu imajo sicer nekaj različnih sistemov, nekje
izvajalec hrano samo skuha, razdelijo pa jo sami, nekje pa je tako, da celotno storitev,
vključno z deljenjem, opravi izvajalec.
Pri oddajanju prehrane so bile narejene temeljite analize. Analizirali so, kaj to pomeni za njih,
izvedene so bile tudi ankete med porabniki, v detajle opredeljeni stroški in pričakovano
zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo.
Kuhinjo so prvič oddali med leti 2000 in 2002. Takrat so bili stroški, ki so na tem mestu
nastajali, kriti iz različnih proračunskih virov. Zato niso mogli, in jim tudi ni bilo potrebno,
ugotavljati profitabilnosti kuhinje. Tako so se odločili, da bodo vso višino regresa, ki je
namenjen za prehrano zaposlenih med delovnim časom, namenili le strošku prehrambnih
artiklov, torej živil, potrebnih za pripravo obrokov. To je pri uporabnikih zelo vplivalo na
zadovoljstvo, porcije so bile res velike. Ko so kasneje to storitev oddali zunanjemu izvajalcu,
ki je z regresom za prehrano moral pokrivati celotne stroške prehrane, so dejansko nastali
problemi.
Velik problem je bil tudi kader. Ne glede nato, kako so kasneje stroškovno opredelili, se kuha
tam, kjer je nuja. Tudi še naprej se bo oddajalo, problemi pa bodo še večji. Na nivoju države
je zaustavljeno zaposlovanje in tako se že dogaja, da ne morejo več poskrbeti zase, kot bi
morali. Največja težava so nadomeščanja v času bolniške, ne da se namreč vezati na ljudi, ko
pa v primeru bolniške le enega, storitev ni več mogoče zagotavljati.
S konkurenco je različno. Pri prehrani na primer ni bila konkurenca nikoli prav močna. Težko
so dobili več kot tri ponudbe. V Sloveniji sta dva velika ponudnika, poleg njiju pa se javi še
kakšen lokalni, to pa je tudi vse. Na drugih področjih pa je, če ne gre za zelo specifično
storitev, konkurenca čedalje večja. Dober primer je na primer čiščenje.
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Za združevanje naročil so se odločili pri uniformah. Izvajalec je moral zagotavljati celo bazo
in zagotavljati celotne uniforme ter jih v času trajanja pogodbe tudi obnavljati. Žal so imeli s
tem veliko težav, saj je imel izvajalec veliko podizvajalcev in temu, tako kaže, ni bil kos.
Storitve, ki jih oddajajo so: izobraževanja in usposabljanja (o informacijskih sistemih,
vzdrževanju opreme …) zdravniški pregledi, veterinarska dejavnost, vzdrževanje
zdravstvenih pripomočkov, čiščenje prostorov, čiščenje oken in steklenih fasad, čiščenje
okolice, pranje in kemično čiščenje obleke, pranje vozil, zavarovanje, avtobusni prevozi,
selitve diplomatskih predstavnikov, fotografske storitve, tiskanje publikacij, dnevni press
cliping, veliko informacijske tehnologije, predvsem posebej razvitih aplikacij, vzdrževanje
kuhinjske opreme, vzdrževanje birotehnične opreme, vzdrževanje opreme njihove osnovne
dejavnosti, vzdrževanje vozil, sistemi alarmiranja, pozivniki, najem telekomunikacijskih poti,
najem kemičnih sanitarij in tuš kabin, odvoz kuhinjskih odpadkov, odvoz nevarnih odpadkov
… Vseh teh storitev je vsako leto več. Ugotovili so, da je bolje imeti neko pogodbo, ki se jo
uporabi po dejanskih potrebah.
Pri določenih dobavah že zdaj združujejo naročila, na primer pri dobavi in vzdrževanju neke
zadeve. A kot imajo izkušnje pri nekaterih postopkih do zdaj, je situacija pri nas pri
ponudnikih zelo čudna. Ponudbe so lahko popolnoma neprimerljive, ko se javijo na primer na
razpis za službena vozila uradni serviserji iste znamke z različnimi cenami rezervnih delov, z
zelo različnimi urnimi postavkami … Skušali so v istem razpisu povezati nakup in
vzdrževanje vozil, a ni šlo, za optimalne pogoje so bili potrebni ločeni razpisi.
Pri tem, da pa bi dali v isti razpis na primer prehrano, čiščenje in varovanje, ne vidi zadržka.
Nekateri oddelki bi to že celo želeli. Za naročnika bi bilo to najlažje, a vprašanje je, če bi tako
dobili najbolj gospodarne ponudbe. Če je nekdo dober na vseh področjih, naj se pač javi na
vse posamezne razpise. Skupni razpis bi težko izpeljali, s tem nimajo izkušenj, pri nas ni
dovolj konkurence itd.
Javna naročila so specifika, ker se storitve ločijo na listo A in listo B. Za storitve z liste A
velja zakon o javnem naročanju v popolnosti. Na listo B pa so uvrščene vse storitve in
namestitve osebja ter zanje veljajo bolj ohlapna pravila naročanja (na primer ni jih potrebno
objavljati v EU in veljajo le nekatera določila ZJN). Dovolj je, da dokažeš, da si izvajalca
izbral na gospodaren način, javne objave niso potrebne. Vendar oni delajo vse preko
Uradnega lista. Na listi A sta na primer čiščenje in upravljanje, na listi B pa so hoteli in
restavracije, pravne storitve, varnost, letalski in železniški prevozi, zdravstvo, rekreacija,
kultura in šport.
Obetajo se spremembe, ustanovljena je bila agencija, ki bo v letu 2012 prevzela objavo vseh
storitev, katerih vrednost bo presegla 125.000 €. Na ta način želijo doseči večjo učinkovitost,
prihranke. Sem sodijo vsa ministrstva, vsi tisti, ki imajo sicer že zdaj sistem dobro urejen, ki
že zdaj delajo profesionalno. Izvzete pa so na primer ravno šole, ki javna naročanja izvajajo
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bolj amatersko, kar je razumljivo, saj nimajo dovolj usposobljenega kadra. Pri njih oddelek za
javna naročanja skrbi le za formalne postopke. Tehnični del razpisa pripravi strokovna
komisija, ki je sestavljena iz oseb, ki več let pokrivajo ista področja in na ta način postajajo
dovolj usposobljeni sogovorniki specializiranim ponudnikom. Sodeč po odločitvah državne
revizijske komisije so formalni deli razpisov dovolj profesionalni, razpisi padajo zaradi
tehničnih delov. Ta tehnična komisija potem sodeluje pri ocenjevanju tehničnih delov ponudb
in kasneje pri nadzoru izvajanja storitev. Včasih se zgodi, da pri določeni storitvi pri nadzoru
sodeluje cela množica ljudi, predvsem tam, pri storitvah na več lokacijah.
Po zakonu ni več določeno, da mora pri ocenjevanju ponudb glavno merilo igrati cena. A
sogovornik zagovarja, da če je razpis pripravljen dobro in da ni neznank, je cena optimalno
merilo. Tako lahko dobiš optimalno ceno.
Pri storitvah je na splošno težje določiti ustrezna merila. Običajno določijo ISO standard, kot
nekakšen korekcijski faktor, ki predstavlja v merilih kakšnih 5 ali 10 %, in reference, lahko pa
se ocenjujejo še odzivni in intervencijski časi. Kadar se odločijo za reference, jih dajo raje kar
v pogoj, merijo jih edino pri storitvah informacijske tehnologije, ker bi bilo drugače to
diskriminatorno. Težava je v licenčnih pravicah programske opreme itd.
Edini primer, pri katerem so za neko storitev izbrali zunanjega izvajalca in potem razmišljali o
drugačnem sistemu, je bil primer uniform. Zdaj bodo šli še vedno v podoben sistem, le da
bodo v razpisu bolj stroge zahteve.
Dejstvo, da se izvajalci povezujejo v interesna združenja, ni moteče. Potrebno je dosledno
upoštevati pogoje v zakonu (na primer o skupnih ponudbah) in postopek izpeljati strogo po
predpisih. S tem nimajo veliko izkušenj, s podizvajalci imajo zelo malo stika.
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