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SLOVAR UPORABLJENIH TUJIH IZRAZOV 
 

 
 
Automatization = avtomatizacija 
 
Back Office = zaposleni v banki, ki spremljajo izvajanje ban�nih storitev in nimajo 

stika s komitenti  
 
Business Process Reengineering = prenova poslovnih procesov 
 
Constant Improvement = pristop nenehnih izboljšav 
 
Customer Relationship Management = ravnanje odnosov s strankami 
 
Cycle Time Reduction = postopek skrajševanja  potrebnega �asa za izvedbo 
 
Database Marketing = trženje s pomo�jo podatkovnih zbirk 
 
Data Warehouse = podatkovno skladiš�e 
 
Front Office = ban�ni delavci, ki so v neposrednem stiku s komitenti 
 
Middle Office = administrativna podpora ban�nim delavcem, ki so v neposrednem 

stiku s komitenti 
 
Organizational Change Management = ravnanje s spremembami v organizaciji 
 
Organizational Development = razvoj organizacije 
 
Process Improvement = izboljšave procesov 
 
Relationship Banking = partnersko razmerje in dolgoro�no sodelovanje med banko 

in  komitentom 
 
Socio-Technical Systems Theory = teorija tehni�ne in družbene povezanosti 
 
Total Quality Management = celovito ravnanje kakovosti 
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UVOD 
 
Poslovne banke so predvsem v evropskem in japonskem gospodarstvu pomemben 
vir zunanjega financiranja podjetij na podlagi zbiranja presežkov finan�nih sredstev in 
njihovega nadaljnega investiranja v gospodarstvo. 
 
V preteklosti so poslovne banke delovale v razmerah omejene konkurence in 
naraš�ajo�ega povpraševanja po ban�nih storitvah. V posamezni državi je 
prevladovalo nekaj mo�nih bank, ki sta jim ugled in tradicija zadostovala za 
doseganje željenih poslovnih rezultatov. Za zadovoljitev rasto�ega povpraševanja po 
ban�nih storitvah ni bilo potrebno na�rtno izboljševanje same organizacije poslovne 
banke, pa� pa so bile banke v takšnih razmerah usmerjene predvsem v zunanjo rast, 
ki se je odražala v ustanavljanju podružnic in širitvi ponudbe ban�nih storitev. Zato je 
bila manjša pozornost  namenjena na�rtnemu spreminjanju same ban�ne 
organizacije, ki jo s stati�nega vidika lahko opredelimo kot organizacijsko strukturo, z 
dinami�nega vidika pa kot organizacijske procese. 
 
Vendar pa se je konec 20. stoletja konkurenca med bankami zaradi deregulacije, 
pojava novih neban�nih finan�nih posrednikov in razvoja tehnologije pove�ala. 
Zniževanje stroškov poslovanja ni ve� zadoš�alo za tržno vodstvo in v boju za 
komitente so bile ban�ne ponudbe vedno bolj izena�ene.  Pogajalska mo� ban�nih 
komitentov je zaradi presežne ponudbe in pove�ane dostopnosti informacij kot 
posledice razvoja tehnologije in medijev  zelo narasla in zato konkuriranje med 
bankami danes pretežno poteka na podlagi necenovnih elementov, ki so usmerjeni v 
doseganje zadovoljstva komitentov. Glede na to, da na zadovoljstvo komitentov v 
najve�ji meri vplivajo hitrost, kakovost, enostavnost, udobnost in skoncentriranost 
ban�nih storitev, je za poslovno banko v spremenjenih tržnih razmerah bistvenega 
pomena ali ji njena organizacija takšno smotrno izvajanje storitev sploh omogo�a. 
 
Tradicionalno so poslovne banke organizirane izrazito hierarhi�no, s številnimi 
ravnmi odlo�anja, z natan�no predpisanimi postopki, ki v razvejani organizacijski 
strukturi prepre�ujejo posameznim oddelkom ali zaposlenim, da bi se prilagajali 
potrebam komitentov. Prevelika usmerjenost banke v upoštevanje in izvajanje lastnih 
pravil  tako banki onemogo�a izvajanje dejavnosti, ki v spremenjenih konkuren�nih 
razmerah vodijo do uspeha.  Organizacijo poslovnih bank je zato potrebno spremeniti 
in s tem pove�ati prilagodljivost ter inovativnost pri izvajanju ban�nih storitev glede 
na potrebe komitentov. 
 
Poslovne banke v tujini v novih tržnih razmerah iš�ejo ustrezne strategije, ki bodo 
omogo�ale doseganje delno nasprotujo�ih si ciljev poslovanja- pove�anje 
zadovoljstva komitentov in omejevanje rasti stroškov poslovanja. Vir uspeha 
najboljših bank pri doseganju zastavljenih ciljev in izvajanju strategij je tudi na�rtno 
spreminjanje organizacije. 
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Trenutno so tudi slovenske poslovne banke na to�ki razvoja, kjer je potreben 
sistemati�en pristop k razvoju organizacije na podlagi upoštevanja teoreti�nih 
spoznanj, lastnih in tujih izkušenj, saj je to eden klju�nih dejavnikov uspešnosti in 
u�inkovitosti poslovanja ter s tem nadaljnjega obstoja slovenskih bank v širšem 
finan�nem prostoru. 
 
Mnenja organizacijskih strokovnjakov glede najprimernejše oblike organizacije so 
deljena. V splošnem pa je prisotna težnja k organski, procesno naravnani 
organizacijski strukturi, ki odstranjuje meje med posameznimi deli organizacije. 
Spremembe v organizaciji pa se ne kažejo le kot izboljševanje obstoje�e 
organizacijske strukture, temve� tudi kot preurejanje strukture z ukinjanjem, 
povezovanjem ali uvajanjem novih organizacijskih delov. Pristopi, kot so prenova 
poslovnih procesov (Business Process Reengineering), celovito ravnanje s 
kakovostjo (Total Quality Management) itd.,  so že uveljavljeni v proizvodnih 
podjetjih, vedno bolj pa jih uporabljajo tudi storitvena podjetja. 
 
V magistrskem delu bom preu�evala organizacijo poslovnih bank, da bi ugotovila, v 
kolikšni meri se banke prilagajajo spremenjenemu poslovnemu okolju ter ali 
uporabljajo podobne pristope k spreminjanju organizacije kot nefinan�na podjetja. Na 
podlagi preu�evanja organizacije slovenskih poslovnih bank bom prikazala njihovo 
obstoje�o organizacijo ter predlagala  smernice za izboljšanje poslovanja slovenskih 
bank na podlagi sprememb njihove organizacije.  
 
Z vidika posamezne poslovne banke spreminjanje njene organizacije (s stati�nega 
vidika kot spreminjanje organizacijske strukture ali z dinami�nega vidika kot 
spreminjanje organizacijskih procesov) vpliva na kakovost, hitrost in inovativnost 
izvedenih ban�nih storitev,  kar se odraža v zadovoljstvu komitentov. Prav tako 
spreminjanje organizacije vpliva tudi na  u�inkovitost spremljanja in nadzora stroškov 
poslovanja. Zato lahko kot organizacijski namen preu�evanja spreminjanja 
organizacije slovenskih poslovnih bank opredelimo ugotavljanje možnega 
pove�evanja odzivnosti in prilagodljivosti banke na spremembe v zunanjem in 
notranjem okolju ter možnosti pospeševanja komuniciranja in sodelovanja med 
organizacijskimi deli kot dejavnikov kakovostnejšega in u�inkovitejšega procesa 
odlo�anja v banki.  
 
Z ekonomskega vidika ima poslovna banka na podlagi spreminjanja organizacije 
možnost izboljšanja svojega konkuren�nega položaja s pove�evanjem zvestobe 
zadovoljnih komitentov, izboljšanja u�inkovitosti in kakovosti poslovanja na podlagi 
spreminjanja poslovnih procesov ter s tem pove�anja uspešnosti celotnega 
poslovanja.  
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Posplošene ugotovitve na podlagi razmer v posameznih slovenskih poslovnih 
bankah in primerjave s tujimi bankami pa bodo koristne tudi za ohranitev oziroma 
pove�anje konkuren�nosti celotnega slovenskega ban�nega sektorja, ki je zaradi 
sprostitve pretoka ban�nih storitev ter pove�ane globalizacije soo�en s tujimi 
bankami, saj te intenzivno spreminjajo svojo organizacijo, da bi se �imbolj približale 
potrebam in željam komitentov ter hkrati racionalizirale svoje poslovanje.  
 
Cilj magistrskega dela je ugotoviti, v kolikšni meri slovenske poslovne banke 
uporabljajo razli�ne pristope spreminjanja stati�nega in dinami�nega vidika 
organizacije ter koliko se zavedajo vpliva spreminjanja organizacije na pove�evanje 
zadovoljstva komitentov in u�inkovitosti poslovanja ter s tem na izboljševanje 
konkuren�nega položaja banke.  
 
Na podlagi teoreti�nih izhodiš� v doma�i in tuji strokovni literaturi ter objav na 
svetovnem spletu bodo v magistrskem delu najprej predstavljeni in sistematizirani 
organizacijski pojmi (organizacijska struktura, poslovni proces), opredeljene poslovne 
banke, njihova organiziranost,  prednosti in slabosti posameznih organizacijskih 
oblik. Teoreti�ni del bo zaklju�en s primerjavo pristopov k spreminjanju organizacije.  
 
Z namenom analiziranja prednosti in slabosti konkretne organizacije v poslovnih 
bankah ter pristopov k njenemu spreminjanju bo izvedena empiri�na raziskava. Na 
podlagi teoreti�nih izhodiš� v literaturi bo sestavljen vprašalnik in posredovan 
slovenskim ter tujim poslovnim bankam. Na podlagi statisti�ne analize odgovorov bo 
preverjena predhodno postavljena hipoteza o spreminjanju organizacije slovenskih 
poslovnih bank v spremenjenih konkuren�nih razmerah. 
 
Magistrsko delo vsebuje pet glavnih poglavij, ki sledijo logi�nemu zaporedju 
preu�evanja. V prvem poglavju bodo predstavljena osnovna teoreti�na spoznanja o 
organizacijski strukturi ter dejavniki, oblikovanje, vrste in prihodnji razvoj 
organizacijske strukture kot stati�nega vidika organizacije. Sledi poglavje, v katerem 
bo predstavljena banka kot finan�na institucija in ugotovitve o splošnih zna�ilnostih 
organizacijske strukture bank ter o posledicah spreminjanja poslovnega okolja in 
drugih zunanjih dejavnikov bank za njihovo organizacijo. S prikazom konkretne 
organizacije slovenskih poslovnih bank  se bo nadaljevalo tretje poglavje. V njem bo 
predstavljen tudi potek empiri�ne raziskave organizacije slovenskih in tujih poslovnih 
bank ter podrobneje opredeljen del ban�nega poslovanja, na katerem bo  temeljil  
prikaz konkretne organizacije bank. 
 
Prvemu delu, ki obravnava stati�ni vidik organizacije bodo sledila poglavja o 
spreminjanju organizacije. Tako bodo v �etrtem poglavju prikazana teoreti�na 
izhodiš�a glede spreminjanja organizacije podjetij, poudarjen bo procesni pogled na 
organizacijo, izpostavljeni vzroki spreminjanja organizacije ter predstavljeni 
uveljavljeni na�ini spreminjanja organizacije. Poglavje o spreminjanju organizacije v 
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bankah bo zaokrožilo celotno delo. Poleg prikaza ugotovitev na podlagi empiri�ne 
raziskave in izsledkov v literaturi za slovenske in tuje poslovne banke  bo podana 
primerjava ugotovitev in predlogi izboljšav. 
 
V zaklju�ku bodo povzete sklepne misli, povezane s spreminjanjem organizacije na 
splošno ter na primeru slovenskih poslovnih bank. 
 
 
 
 
1. POJMOVANJE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 
 
 
1.1 Opredelitev in pomen organizacijske strukture 
 
Organizacijska struktura je stati�ni pogled na organizacijo, ki jasno pokaže razmerja 
med ljudmi, �eprav se le-ta dejansko zaradi delovanja  združbe nenehno spreminjajo 
in je zato ustreznejši procesni pogled na organizacijo, pri katerem pa zaradi 
delovanja podjetja sestav razmerij ni ve� tako pregleden (Lipovec, 1987, str.62). V 
prvem delu magistrskega dela zato obravnavam stati�ni vidik organizacije poslovnih 
bank z namenom analiziranja obstoje�ih medsebojnih razmerij zaposlenih in 
oddelkov v  banki s stališ�a delitve dela, motivacije, komunikacije in oblasti.  
 
Lipovec  tako  v splošnem opredeli organizacijsko strukturo kot sestav razmerij med 
ljudmi oziroma kot sestav medsebojno odvisnih vlog ali funkcij, ki jih ljudje opravljajo 
pri svojem delovanju. Formalno organizacijsko strukturo podrobneje opredeli kot 
vzorec formalnih odnosov in nalog na podlagi delitve nalog med zaposlene in 
oddelke, na�in usklajevanja tako razdeljenih nalog in odnose mo�i, položaje ter 
hierarhijo v združbi (Lipovec, 1987, str.60). 
  
Ivanko organizacijsko strukturo opredeli kot rezultat organiziranja, ki ga oblikujejo 
naloge, nosilci nalog in njihova medsebojna razmerja (Ivanko, 1996, str.101). 
 
Cushway in Lodge  organizacijsko strukturo ozna�ita kot okvir, ki pojasni na�in 
ravnanja in razporejanja sredstev in virov ter na�in komuniciranja in odlo�anja v 
organizaciji (Cushway in Lodge, 1993, str.63). 
 
Mintzberg  organizacijsko strukturo opredeli kot rezultat združevanja posameznih 
enot v organizaciji z namenom usklajevanja dela v organizaciji (Mintzberg, 1983, 
str.45-52). 
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Robbins meni, da je organizacijska struktura rezultat oblikovanja razmerij med ljudmi 
v podjetju in je odvisna od tehni�ne delitve dela, komunikacij, motivacije in na�ina 
ravnanja (Robbins, 1993, str.6). 
 
Preu�evanje organizacijske strukture je pomembno z ve� vidikov. Ne le, da  
zagotavlja obstoj in delovanje združbe (Lipovec, 1987, str.62) oziroma zagotavlja 
smotrnost v sodelovanju ljudi in doseganju cilja združbe (Rozman, 2000, str.18), pa� 
pa organizacijska struktura tudi mo�no vpliva na uspešnost delovanja te združbe 
(Rozman, 2000a, str.153), saj je cilj oblikovanja organizacijske strukture,  da se 
skupna naloga podjetja opravi �im bolj u�inkovito (Rozman, 2000, str.20).  
 
Rozman poudari, da bo organizacijska struktura podjetja tem bolj u�inkovita, v �im 
ve�ji meri bodo razmerja med ljudmi medsebojno usklajena znotraj podjetja ter �im 
bolj bodo usklajena s ciljem podjetja ter z okoljem (Rozman, 2000, str.20). 
 
Številni avtorji s podro�ja organizacijske teorije so prav tako opredelili pomen 
organizacijske strukture z vidika vpliva na u�inkovitost in uspešnost podjetja.  
 
Robbins tako podrobno navede kriterije in mere uspešnosti organizacije podjetja: 
produktivnost, u�inkovitost, dobi�konosnost, kakovost, rast števila zaposlenih in 
prodaje, tržnega deleža, število odsotnih delavcev, število nesre� pri delu, 
zadovoljstvo in motivacija zaposlenih, stopnja delegiranja, pogostost konfliktov med 
zaposlenimi, stopnja sprejemanja ciljev podjetja, na�in komuniciranja in stopnja 
nespremenljivosti v kriznih razmerah (Robbins, 1993, str.28-29). 
 
Tudi drugi avtorji podobno navajajo splošne vzroke vzpostavljanja organizacijske               
strukture: zagotavljanje usklajevanja razdeljenih dejavnosti, pospeševanje 
komunikacije v organizaciji, delitev pristojnosti in odgovornosti v organizaciji ter 
uspešno prilagajanje spremembam. Njihove ugotovitve se delno razlikujejo glede 
dodatnih vzrokov obstoja organizacijske strukture. 
 
Tako Cushway in Lodge pomen obstoja organizacijske strukture opredelita s 
strateškega in organizacijskega vidika, saj le-ta po njunem mnenju omogo�a  
podporo organizacijski strategiji,  naju�inkovitejšo uporabo sredstev, omogo�anje 
u�inkovitega nadzora dejavnosti, ravnanje v kriznih situacijah, motiviranje 
posameznikov in zagotavljanje naslednikov na vodilnih mestih (Cushway, Lodge, 
1993, str.64). 
 
Hodge in Anthony  poudarjata, da organizacijska struktura vodi do u�inkovitosti v 
podjetju kadar razlikovanje dejavnosti omogo�a u�inkovitost njihovega izvajanja;  
organizacijska struktura dopuš�a odstopanje od formalnega ravnanja in se 
neformalna organizacijska struktura šteje kot dopolnilo formalne; organizacijska 
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struktura omogo�a odzivanje na okolje in kadar je organizacijska struktura  toliko 
usklajena, da v njej ni prekrivanj oziroma praznin (Hodge, Anthony, 1988, str. 326). 
 
Mintzberg podobno dodaja, da organizacijska struktura v organizaciji omogo�a 
vzpostavitev enotnega nadzora, poudari zahtevo po delitvi skupnih virov, vzpostavi 
enotno mero u�inkovitosti ter spodbuja vzajemno prilagajanje (Mintzberg, 1983,  
str.45-52). 
 
1.2 Dejavniki oblikovanja organizacijske strukture     
 
 
Organizacijsko strukturo opredeljujejo organizacijske spremenljivke, na podlagi 
katerih lahko analiziramo konkretno organizacijo: 

- formalizacija (obseg pravil in postopkov, ki usmerjajo delovanje zaposlenih v 
podjetju), 

- specializacija (stopnja delitve skupne delovne naloge na posamezne naloge), 
- standardizacija (enak na�in izvajanja enakih nalog v celotnem podjetju), 
- hierarhija avtoritete (obseg odgovornosti in razpon kontrole), 
- kompleksnost (obseg diferenciacije v okviru organizacije, ki vklju�uje stopnjo 

specializacije, število hierarhi�nih ravni, obseg geografske razpršitve enot, itd), 
- centralizacija (lokacija pristojnosti za odlo�anje), 
- profesionalizacija (obseg formalne izobrazbe v podjetju), 
- kadrovska struktura (primerjava med izvajalci, strokovnjaki, ravnalci). 

 
Vendar pa je konkretna organizacijska struktura podjetja odvisna od razmer, v katerih 
deluje podjetje, zato najboljša oblika organizacijske strukture za vsa podjetja ne 
obstaja, pa� pa vsako podjetje oblikuje svojo organizacijsko strukturo glede na 
situacijske spremenljivke: uporabljeno tehnologijo, zna�ilnosti okolja, velikost 
podjetja, cilje in strategije podjetja ter zna�ilnosti ljudi v podjetju (Rozman, 2000, 
str.26-28). 
 
Situacijska spremenljivka tehnologija se nanaša na znanje in proces pretvarjanja 
vhodnih elementov v proizvode ali storitve. Osnovna delitev tehnologije na 
proizvodno, storitveno ali kombinirano vodi do razlik v organizaciji z vidika števila 
mejnih oddelkov (malo pri storitveni tehnologiji), geografske razpršenosti (velika pri 
storitveni tehnologiji), tehni�ne raznolikosti strokovnjakov (visoka pri storitveni 
tehnologiji), vrste zahtevanih sposobnosti (medosebne sposobnosti pri storitveni 
tehnologiji za razliko od tehni�nih), stopnje centralizacije (nizka pri storitveni 
tehnologiji) in formalizacije (nizka pri storitveni tehnologiji). Po kriterijih stopnje 
predvidljivosti del in možnosti nadaljnje �lenitve se delijo tehnologije tudi na obrtniško 
tehnologijo (velika predvidljivost, nizka �lenitev), rutinsko tehnologijo (visoka �lenitev 
in visoka predvidljivost), nerutinsko tehnologijo (nizka �lenitev in majhna 
predvidljivost) in inženirsko tehnologijo (visoka �lenitev in majhna predvidljivost). Za 
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rutinske tehnologije je zna�ilna mehanska, za nerutinske pa organska struktura. V 
nerutinski tehnologiji je poudarek na u�inkovitosti, pri rutinski pa na kakovosti in 
uspešnosti (Rozman, 2000, str.35-39). 
 
Razlike med mehansko in organsko organizacijsko strukturo so povzete v tabeli 1 na 
podlagi ugotovitev, ki jih poda Kav�i� (Kav�i�, 1991, str.185). 
 
 
Tabela 1: Stabilna-mehanska in prilagodljiva-organska struktura 
 

Zna�ilnosti  strukture Mehanska struktura Organska struktura 
Odprtost do vplivov okolja skuša minimalizirati vplive 

in zmanjšati negotovost 
se prilagaja vplivom 

Formalizacija dejavnosti velika majhna 
Diferenciacija dejavnosti specifi�ne, izklju�ujo�e se 

funkcije in oddelki 
splošne, prekrivajo�e se 

dejavnosti 
Usklajevanje dejavnosti na podlagi hierarhije in 

administrativnih postopkov 
na podlagi medsebojnega 

sodelovanja 
Oblast in struktura koncentrirana, hierarhi�na razpršena 
Vir mo�i položaj znanje in strokovnost 
Odgovornost opredeljena s položajem v 

organizacijski strukturi 
dolo�ena z razmerami, 

pri�akovanji 
Vplivi v strukturi hierarhi�ni enosmerni, 

navzdol 
obojesmerni 

Postopki in pravila številni, pisni, formalni redki, nenapisani, 
neformalni 

Razlike v mo�i in statusu velike razlike med ravnmi majhne razlike 
Odlo�anje centralizirano, 

koncentrirano na vrhu 
centralizirano in 
razporejeno po 

organizaciji 
Stalnost strukture težnja k relativni 

nespremenljivosti 
stalno prilagajanje novim 

razmeram 

Vir: Kav�i�, 1991, str.185. 
 
Zna�ilnosti okolja kot situacijske spremenljivke opredelimo glede na kriterije: 
stabilnost okolja (pogostost sprememb, ki vplivajo na poslovanje podjetja), 
homogenost okolja (stopnja raznolikosti vplivov v posameznih delih okolja), stopnja 
koncentracije okolja (število velikih udeležencev v okolju), enostavnost okolja (število 
vplivov iz okolja), stopnja predvidljivosti sprememb, možnost oskrbe z viri.  Na 
organizacijo podjetja najbolj vplivata kriterija stabilnosti in kompleksnosti okolja, saj 
se jim podjetja prilagajajo z ustanavljanjem razli�nih mejnih oddelkov, kar vpliva na 
kompleksnost organizacije. V negotovem okolju se pove�uje specializacija oddelkov, 
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kar pove�uje potrebo po njihovem usklajevanju. Nestabilnost okolja pogosto vodi do 
organske strukture (Rozman, 2000, str.41-43). 
 
Velikost podjetja kot tretjo situacijsko spremenljivko lahko opredelimo s številom 
zaposlenih, prodajno vrednostjo proizvodov ali storitev, dodano vrednostjo in 
velikostjo premoženja podjetja. Velika podjetja velikost organizacijsko obvladujejo ali 
z birokracijo, ki sicer pove�uje u�inkovitost, ne pa tudi inovativnosti ali pa z 
decentralizacijo, ki pove�uje u�inkovitost in inovativnost. Podjetje v svoji življenjski 
dobi prehaja skozi razli�ne razvojne faze, v katerih se spreminjajo tudi zna�ilnosti 
organizacije (sprva je stopnja birokracije in delitve dela nizka, centralizacije visoka, 
nato pa vedno bolj naraš�ata birokracija in formalizacija ob hkratni decentralizaciji) 
(Rozman, 2000, str.47-54). 
 
Razli�ne strategije prav tako vplivajo na oblikovanje organizacije. V za�etni fazi rasti 
je podjetje usmerjeno v pove�evanje u�inkovitosti in takrat je najustreznejša 
poslovno-funkcijska struktura. Ko se preusmeri v strategijo pridobivanja novih trgov, 
se v poslovno funkcijski strukturi dogajajo spremembe z vidika pove�evanja števila 
trgov, uporablja se tudi produktno matri�na struktura. Pri strateški usmeritvi 
diverzifikacije izdelkov pa se pojavi decentralizirana ali poslovno-enotna 
organizacijska oblika (Rozman, 2000, str.62-63). 
  
V nadaljevanju magistrskega dela bodo obravnavane organizacijske strukture 
slovenskih poslovnih bank glede na organizacijske in situacijske spremenljivke z 
namenom analiziranja njihove organizacije. 
 
 
1.3   Oblike organizacijskih struktur 
 
Organizacijske strukture se razlikujejo glede na organizacijske spremenljivke. V 
strokovni literaturi obstajajo s strani razli�nih avtorjev dokaj enotne opredelitve 
osnovnih pojavnih oblik organizacijskih struktur v podjetju, medtem ko posamezni 
avtorji uvajajo še dodatne oblike, ki ustrezajo sodobnim razmeram.  
 
V nadaljevanju je podan pregled oblik organizacijskih struktur (Rozman, 2000a, str. 
154 -163) s poudarkom na oblikah, ki so zna�ilne za  poslovne banke. Organizacijske 
strukture v konkretnih podjetjih navadno ne obstajajo v �istih oblikah, ampak 
nastajajo mešane oblike (konglomeratna struktura kot povezava poslovnih enot in 
centraliziranih poslovnih funkcij, sektorska struktura, kjer so glavni ravnatelji 
odgovorni za posamezne poslovne funkcije, itd.) (Rozman, 2000, str.99). 
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1.3.1    Navpi�ne organizacijske strukture 
 
Za to skupino organizacijskih struktur je zna�ilno navpi�no usklajevanje, saj  
hierarhi�ne povezave potekajo preko verige ukazovanja, s pravili in plani, s 
podaljševanjem hierarhi�ne verige (zaposlovanje pomo�nikov) in z uvajanjem 
navpi�nih informacijskih sistemov. Zna�ilna je velika pripadnost oddelkom, sledenje 
pravilom in postopkom ter minimalno upoštevanje porabnikov. Uvajanje sprememb 
zmanjšuje u�inkovitost podjetja, kar je bistvena pomanjkljivost navpi�nih 
organizacijskih struktur v sedanjem dinami�nem okolju. 
 
Enostavna organizacijska struktura je prisotna v majhnih podjetjih, kjer lastnik 
hkrati opravlja upravljalno, ravnalno in izvajalno funkcijo. Zanjo je zna�ilna majhna 
formaliziranost. 
 
Poslovno-funkcijska organizacijska struktura se je uveljavila v razmerah omejene 
ponudbe, ko je bila pogajalska mo� kupcev še nizka in so podjetja predvsem 
zasledovala cilj stroškovne u�inkovitosti. Na podlagi tehni�ne delitve dela so se 
zaposleni specializirali po oddelkih, ki so bili oblikovani na podlagi poslovnih funkcij 
podjetja (nabava, proizvodnja, prodaja, finance, kadri), odlo�anje je bilo 
centralizirano. 
 
Poslovno-funkcijska organizacijska struktura se je uveljavila pri podjetjih, kjer je 
veliko standardiziranih opravil, kjer so bile potrebe porabnikov znane in malo 
spremenljive ter ob enostavni tehnologiji.  
 
Glavna slabost poslovno-funkcijske organizacijske strukture je tako nepovezanost 
med poslovnimi funkcijami, kar vodi do osamosvojitve posameznih funkcij. Prav tako 
pa je za izvedbo skupne naloge, ki zahteva sodelovanje ve� poslovnih funkcij, 
potrebnega veliko medsebojnega usklajevanja, zato so jo podjetja od 70-ih let 20. 
stoletja za�ela opuš�ati. 
 
Poslovno-enotna organizacijska struktura se je uveljavila s pove�evanjem 
velikosti podjetij, raznolikosti proizvodov in kompleksnosti okolja podjetja. 
Organizacijsko strukturo sestavljajo poslovne enote (dobi�kovni centri, divizije), ki so 
oblikovane glede na skupine proizvodov, porabnikov ali geografskih podro�ij in imajo 
za svoj cilj dobi�ek. Odlo�anje je decentralizirano na ravni poslovnih enot, 
usklajevanje pa še vedno poteka navpi�no, �eprav je vedno ve� vodoravnega 
povezovanja v obliki teamov in odborov. Posamezne enote imajo skupne oddelke oz. 
štabe (npr. za razvoj). 
 
Poslovno-enotna organizacijska struktura je zna�ilna tudi za banke, kjer so kot 
dobi�kovni centri oblikovana poslovna podro�ja (glede na vrsto komitentov oziroma 
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glede na vrste ban�nih storitev), usklajevanje poteka navpi�no preko poslovne 
politike, vendar je odlo�anje decentralizirano na podlagi pooblastil ravnateljev 
poslovnih podro�ij in kolektivnih organov odlo�anja na nižjih ravneh hierarhije 
(odbori) (Priloga B). Glavna pomanjkljivost te oblike organizacijske strukture je še 
vedno premajhna odzivnost na potrebe odjemalcev in otežko�eno sodelovanje med 
posameznimi poslovnimi enotami.  
 
Posebna oblika poslovno enotne strukture je tudi organizacijska struktura 
multinacionalnih podjetij, ki se je uveljavila zaradi rasto�ega povpraševanja po 
proizvodih, nove informacijske tehnologije, zmanjševanju geografskih razlik med 
konkurenti in porabniki. Poleg usklajevanja poslovnih funkcij in proizvodov je prisotno 
še usklajevanje po geografskih podro�jih. Organizacijska struktura je lahko globalna 
hierarhi�na ali globalna matri�na. 
 
Velike poslovne banke, ki poslujejo v mednarodnem finan�nem prostoru, imajo v 
svoji organizacijski strukturi tuje podružnice in posebne oddelke, ki se ukvarjajo z 
usklajevanjem oddaljenih enot. Pri njih prevladuje globalna hierarhi�na 
organizacijska struktura. 
 
 
1.3.2 Vodoravno-navpi�na organizacijska struktura 
 
V spremenjenem poslovnem okolju  kupci zahtevajo proizvode in storitve, ki so 
vedno bolj prilagojeni njihovim potrebam, zato se je pojavila potreba po organizacijski 
strukturi, ki omogo�a u�inkovito proizvodnjo razli�nih proizvodov in storitev glede na 
potrebe posameznih porabnikov ter omogo�a uvajanje novosti tudi v samo podjetje. 
 
Vodoravno-navpi�na organizacijska oblika je pretežno organska, decentralizirana, 
malo formalizirana.  
 
Za projektno matri�no organizacijsko strukturo je zna�ilno prekrivanje poslovno-
funkcijske organizacije s projektno, kar omogo�a združitev u�inkovitosti in 
prilagodljivosti. Projekti so za�asne narave, ravnanje pa zajema usklajevanje 
strokovnih in neponavljajo�ih se del. Produktno matri�na organizacijska struktura 
je podobna projektno matri�ni strukturi. Pri projektno matri�ni strukturi sodelavci iz 
posameznih oddelkov sodelujejo pri projektih po potrebi ter se nato vra�ajo na stalno 
delovno mesto, kjer so podrejeni le enemu ravnatelju, medtem ko so pri produktno 
matri�ni strukturi stalno podrejeni produktnemu in poslovno-funkcijskemu ravnatelju. 
Slabosti matri�ne strukture se zato kažejo predvsem v pove�ani kompleksnosti in 
nejasni odgovornosti ter nadrejenosti zaradi prisotnosti dveh ravnateljev. 
 
V bankah je prisotna projektno matri�na struktura, saj  zaposleni pretežno delujejo v 
okviru dolo�enega poslovnega podro�ja, ob�asno pa so vklju�eni tudi v posamezne 
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projekte (predvsem na podro�ju razvoja novih storitev). Pogosto je prisotna delitev 
projektnih skupin na stalne in za�asne. 
 
 
1.3.3 Vodoravna ali procesna organizacijska struktura 
 
Pri tej obliki organizacijske strukture se ukinja navpi�na hierarhija, saj struktura sledi 
delovnim procesom preko meja poslovnih funkcij, organizacijska struktura je 
sploš�ena in zaposleni so v neposrednem stiku s kupci ter dobavitelji. Vodoravna 
organizacija temelji na procesih in se navadno oblikuje po izvedeni prenovi poslovnih 
procesov, ki na novo vzpostavi organizacijo. 
 
V bankah zaenkrat še ni izrazito prisotna  vodoravna organizacijska struktura v celoti, 
�eprav so prisotni poskusi izvajanja prenove poslovnih procesov na posameznih 
delih organizacije (primer NLB d.d, str.60). 
 
 
1.3.4 Mreža združb ali organizacija visokega reda 
 
V sodobni obliki organizacijske strukture je povezanih ve� podjetij podobno kot so 
povezani oddelki znotraj enega podjetja. Namesto hierarhije se oblikuje konfederacija 
notranjih podjetnikov na podlagi medsebojnega zaupanja, saj vsak element mreže 
izvaja le tiste dejavnosti, v katerih ima najve� znanj, vse ostalo potrebno pa pridobiva 
na podlagi medsebojnih povezav znotraj mreže.  
 
V nastajajo�e strateške povezave podjetij se pogosto vklju�ujejo tudi banke, ki tako 
postanejo del širše organizacijske strukture. V japonskih prostovoljnih zvezah podjetij 
iz razli�nih panog (keiretsu) igra komercialna banka osrednjo vlogo (Mitsui Bank je 
na primer vklju�ena v mrežo, ki jo sestavlja 60 podjetij) (Wright, 2002). 
 
 
1.4 Bodo�e oblikovanje organizacijskih struktur 
 
Na podlagi pregleda oblik organizacijskih struktur lahko ugotovimo, da se je 
poudarek v organizaciji v zadnjih letih preusmeril iz razmerij med posamezniki v 
razmerja med razli�nimi oddelki, teami, enotami (Rozman, 2000a, str. 154-163). 
 
Organizacijske strukture se tako vse bolj približujejo organski, vodoravni 
organizacijski strukturi, za katero je zna�ilno, da narava posameznega dela izhaja iz 
celote in se prilagaja v stiku z drugimi, problemi so stvar vseh, povezanost ljudi ni le 
strokovna, oblikuje se omrežje kontrole, avtoritete in komuniciranja (Rozman, 2000, 
str.28). 
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Neizogibno pa je vprašanje, v kateri smeri bo potekalo nastajanje in razvoj 
posameznih oblik organizacijskih struktur v prihodnosti. Avtorji zaradi nenehnih 
sprememb, s katerimi se soo�ajo podjetja napovedujejo razmah organskih 
organizacijskih struktur. 
 
Mintzberg na podlagi raziskav ugotavlja, da pri oblikovanju organizacijskih struktur 
veljajo nekatere splošne zakonitosti: 

- starejša, ko je organizacija, bolj formalizirano je njeno vedenje,  
- struktura odraža starost panoge, 
- ve�ja, ko je organizacija, bolj so naloge, ki se v njej izvajajo specializirane, 

enote so bolj diferencirane in bolj je razvit administrativni vidik, 
- ve�ja ko je organizacija, ve�ja je povpre�na velikost njenih enot, 
- ve�ja ko je organizacija, bolj je njeno vedenje formalizirano, 
- bolj ko je okolje dinami�no, bolj je struktura organska, 
- bolj ko je okolje kompleksno, bolj je struktura decentralizirana, 
- ve�ji ko je zunanji nadzor organizacije, bolj centralizirana in formalizirana je 

njena struktura (Mintzberg, 1983, str.123-146). 
 
Podobno tudi Schermerhorn navaja glavne trende pri razvoju organizacijskih struktur: 

• zmanjševanje števila hierarhi�nih ravni (z dodatnimi ravnalnimi ravnmi 
naraš�ajo stroški, hkrati pa je oteženo komuniciranje in odlo�anje); 

• pove�evanje pristojnosti ravnateljev (število podrejenih, ki jih vodi 
ravnatelj se bo pove�evalo in s tem tudi njegove pristojnosti, kar vodi 
do sploš�ene organizacijske strukture); 

• odprava neposredne podrejenosti le enemu nadrejenemu (zaradi 
uporabe teamov, ki pokrivajo ve� poslovnih funkcij, matri�nih struktur 
ter pove�anega zavedanja pomena kupcev, zaposleni odgovarjajo 
hkrati ve� nadrejenim); 

• pove�ano delegiranje in pooblaš�anje (ravnatelji vedno bolj 
pooblaš�ajo zaposlene, da sami sprejemajo odlo�itve v povezavi z 
njihovim delom); 

• decentralizacija s centralizacijo (�eprav pooblaš�anje in delegiranje 
pove�uje decentralizacijo v organizacijah, pa napredek v informacijski 
tehnologiji hkrati omogo�a ohranitev centraliziranega nadzora) 
(Schemerhorn, 1993, str.286). 

 
Na podlagi navedenega lahko sklepamo, da bodo tudi v organizacijskih strukturah 
poslovnih bank vedno bolj prisotni elementi organske strukture (zmanjševanje števila 
organizacijskih ravni, pove�evanje pristojnosti na podlagi delegiranja in 
pooblaš�anja, prehajanje mej med oddelki). Vendar pa bodo banke pri spreminjanju 
organizacijske strukture soo�ene s problemom, kako obvladovati svojo velikost, 
ustrezati zahtevam zunanjih nadzornikov in vzbujati zaupanje pri komitentih ob 
odsotnosti formaliziranosti postopkov in centralizacije odlo�anja. 
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2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA BANKE 
 
 
2.1  Definicija   banke 
 
Opredelitve bank se razlikujejo glede na kriterij, po katerem jih definiramo (finan�ni, 
pravni kriterij). Finan�ne opredelitve avtorjev poudarjajo vlogo bank pri finan�nem 
posredništvu, razlikujejo pa se  glede podrobnosti opredelitev. 
 
Ribnikar in Mramor banke opredelita kot denarne finan�ne posrednike, ki posredujejo 
med ekonomskimi celicami s finan�nimi presežki in finan�nimi primanjkljaji ter s tem 
sodelujejo v procesu multiplikacije denarja (Ribnikar, 1996, str. 44 in Mramor, 1993, 
str.89). 
 
Ribnikar podrobneje ozna�i banko z njeno osnovno funkcijo sprejemanja  vlog, ki jih 
štejemo k denarju in dajanja posojil. Vendar pa so banke denarni finan�ni posredniki 
le v manjšem obsegu, saj vedno bolj opravljajo tudi izvedene (nedenarne) ban�ne 
posle (Ribnikar, 1996a, str.45). 
 
Johnson in Johnson prav tako poudarita razširitev ponudbe ban�nih storitev izven 
klasi�nih okvirov kreditno-depozitnega posredništva. Banke opredelita kot 
tradicionalno depozitne institucije, ki odobravajo posojila. Vendar pa hkrati poudarita 
vedno ve�je prepletanje dejavnosti ban�nih in neban�nih finan�nih institucij. Zato 
banko širše definirata kot finan�nega posrednika, ki zagotavlja proizvode s podro�ja 
finan�nih storitev (Johnson & Johnson, 1985, str.2-3). 
 
Pravna opredelitev banke pa se osredoto�i na pomen nadzora poslovanja bank in 
pogoje,  ki jih mora banka izpolnjevati za poslovanje. 
 
Slovenski zakon o bankah v 2. �lenu tako banko opredeli kot delniško družbo s 
sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za 
opravljanje ban�nih storitev (Zakon o bankah, 1998). 
 
V magistrskem delu uporabljam izraz poslovna banka kot nasprotje centralne banke, 
v smislu univerzalne banke, ki opravlja posle komercialnega in investicijskega 
ban�ništva,  za razliko od razli�nih oblik specializiranih bank, ki  so prisotne v tujini 
(hipotekarne banke, investicijske banke, itd.) (Ribnikar, 1996, str.44), saj bodo v 
nadaljevanju dela obravnavane slovenske banke, za katere je zna�ilno, da izvajajo 
univerzalne ban�ne storitve. 
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2.2 Opredelitev ban�nih storitev 
 
Banke se med seboj lo�ijo glede na vrsto ban�nih storitev, ki jih izvajajo.  
Tradicionalne banke so dejansko opravljale le  denarno finan�no posredništvo 
(sprejemanje vlog in odobravanje posojil), medtem ko so se investicijske banke 
ukvarjale z nedenarnim finan�nim posredništvom (poslovanje z vrednostnimi papirji, 
terjatvami, najemi, itd.).  
 
Glede na razli�no zakonodajo se tudi vrste bank med državami razlikujejo. Poleg 
univerzalnih bank, ki združujejo denarno in nedenarno posredniško funkcijo bank, v 
posameznih državah (npr. ZDA) lo�eno delujejo poslovne in investicijske banke.  
Osnovna zna�ilnost ban�nega sistema v Evropski uniji je prevladujo� delež 
ban�nega finan�nega posredništva, kar se odraža tudi v ve�jem deležu bilan�ne 
vsote bank v bruto družbenem proizvodu v EU, ki znaša 200 % v primerjavi z ZDA, 
kjer znaša 65 % (Svetina, Volj�, 2000, str.17). Za razliko od ameriškega ohranjanja 
segmentiranega ban�nega sistema, si zakonodaja Evropske Unije prizadeva 
pospeševati konkurenco s predpisi, ki uveljavljajo univerzalno banko (Lewis, 
Pescetto, 1996, str.189-192). Za Evropo so tako zna�ilne univerzalne banke in ker 
imamo tudi v Sloveniji ban�ni sistem univerzalnih bank, je vsaka poslovna banka 
praviloma tudi komercialna banka ali depozitni finan�ni posrednik (Ribnikar, 1996b, 
str.45). 
 
Slovenski Zakon o ban�ništvu kot ban�ne storitve v 4. in 6. �lenu  tako opredeljuje 
naslednje finan�ne storitve: sprejemanje depozitov od fizi�nih in pravnih oseb ter 
dajanje kreditov iz teh sredstev za svoj ra�un in  druge ban�ne storitve, med katere 
po tem zakonu štejemo: factoring, finan�ni zakup (leasing), izdajanje garancij in 
drugih jamstev, kreditiranje, vklju�no s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in       
financiranjem komercialnih poslov, trgovanje s tujimi pla�ilnimi sredstvi, vklju�no z 
menjalniškimi posli, trgovanje z izvedenimi finan�nimi instrumenti, zbiranje, analizo in 
posredovanje informacij o kreditni sposobnosti pravnih oseb,  posredovanje pri 
prodaji zavarovalnih polic, po zakonu, ki ureja zavarovalništvo, izdajanje in ravnanje 
s pla�ilnimi instrumenti (npr. pla�ilne in kreditne kartice, potovalni �eki, ban�ne 
menice), oddajanje sefov, posredovanje pri sklepanju posojilnih in kreditnih poslov,              
storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev,               
ravnanje s pokojninskimi oziroma investicijskimi skladi po zakonu, ki ureja 
pokojninske oziroma investicijske sklade in opravljanje poslov pla�ilnega prometa 
(Zakon o bankah, 1998). 
 
Splošneje lahko ban�no storitev opredelimo kot del ban�nega posla, ki ga banka 
opravlja za komitenta v skladu z obojestranskimi interesi oziroma je njen namen 
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zadovoljiti tiste potrebe ob�anov in organizacij, ki jih lahko izrazimo z denarjem 
(Turner et al., 1996, str.4). 
 
 
2.3 Organizacijska struktura banke 
 
 
Gray in Harvey ugotavljata, da so banke  pri na�inu svojega organiziranja prevzele 
»vojaški« hierarhi�ni model organizacijske strukture, ki je uspešno deloval stoletja. 
Tipi�na banka se organizira tako, da je na vrhu strukture glavni ravnatelj, spodaj pa 
delavci (blagajniki, referenti). Nad njimi se razvije ravnalna struktura (ravnalci, 
specialisti), ki zaposluje novo osebje in utrjuje svoj položaj. �e je banka uspešna, se 
odpirajo vedno nove podružnice z novimi ravnatelji. Dodajajo se novi specialisti, nove 
podružnice, novo osebje. Kadar glavni ravnatelj vsega sam ne zmore ve� nadzirati, 
doda nov ravnalni sloj in na tak na�in se izoblikuje razvejana organizacijska struktura 
(Gray, Harvey, 1992, str.4). 
 
Organizacijska struktura banke je predvsem odvisna od velikosti, vrste ponujenih 
storitev ter pravnih omejitev v posamezni državi. Ve�je banke z velikimi komitenti, ki 
ponujajo široko paleto ban�nih storitev, to raznovrstnost odsevajo tudi v svoji 
organizacijski strukturi. Pri manjših bankah pa je zoženemu obsegu storitev 
prilagojena tudi organizacijska struktura. 
 
Univerzalna struktura bank, ki bi ustrezala vsem poslovnim situacijam, ne obstaja. 
Banke organizirajo svoje funkcije tako, da zadovoljijo potrebe komitentov oziroma da 
izkoriš�ajo znanje in sposobnosti zaposlenih. Vsaka organizacijska struktura odseva 
pogled, ki ga ima ravnateljstvo na u�inkovito ravnanje banke, pretežno pa izhajajo iz 
poslovno enotne organizacijske strukture, ki jo nadgrajujejo s prvinami projektno-
matri�ne, vodoravne in tudi mrežne organizacijske strukture (Johnson & Johnson, 
1985, str.18). 
 
Johnson in Johnson sistematizirata posamezne vrste tradicionalnih ban�nih 
organizacijskih struktur po kriteriju poslovnih enot in centralizacije. Najstarejša in 
najpogostejša organizacijska struktura je  nastala z oblikovanjem oddelkov glede na 
storitve, ki jih banka izvaja. Sprva je imela banka po mnenju avtorjev  tri glavne 
naloge: odobravanje posojil, investiranje v vrednostne papirje ter  podporo 
poslovanja (zbiranje sredstev, spremljanje poslov). Ko se je banka  širila, je lo�evala 
izvajanje glavnih nalog po enotah, ki  so se specializirale za posamezno dejavnost. 
Oblikovala se je poslovno enotna organizacijska struktura, kjer se je izvajanje 
posameznih ban�nih storitev lo�ilo po poslovnih enotah (sektorji, oddelki, službe, itd.) 
z namenom, da bi dobili celovitejšo sliko prispevka dolo�enega podro�ja poslovanja k 
uspehu banke (Johnson & Johnson, 1985, str.20). 
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Na sliki 1 je predstavljena poslovno enotna organizacijska struktura banke glede na 
vrsto ban�nih storitev, kjer vsaka enota  samostojno izvaja svojo specializirano 
dejavnost ter spremljevalne podporne dejavnosti za razli�ne skupine komitentov. 
Delno je zaradi prisotnosti štabne službe, ki izvaja splošno administracijo na nivoju 
celotne banke, organizacijska struktura mešana. 
 
Slika 1: Poslovno enotna organizacijska struktura banke glede na vrsto ban�nih 
storitev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Vir:Johnson & Johnson, 1985, str.20. 
 
Natan�nejši prikaz navedene organizacije bank prikaže Bobek, ki raz�leni poslovanje 
banke na poslovne funkcije in v okviru teh opredeli podro�ja poslovanja, na podlagi 
katerih se nato v organizacijski strukturi oblikujejo posamezne enote. Definira, da 
poslovna funkcija povezuje razli�na med seboj povezana opravila, ki predstavljajo 
dolo�eno delovno podro�je in dolo�en del skupne naloge banke in jih deli na 
osnovne, infrastrukturne in upravljalske funkcije. Med osnovne ban�ne funkcije šteje 
zbiranje sredstev (podro�je depozitnega poslovanja in poslovanja z vrednostnimi 
papirji), usmerjanje sredstev (kreditiranje, garancijsko poslovanje, nakup vrednostnih 
papirjev), finan�no dohodkovna funkcija (podro�je zakladništva), devizno poslovanje, 
izvajanje pla�ilnega prometa in drugih ban�nih storitev. K infrastrukturnim ban�nim 
funkcijam pa prišteva: splošno (pravni, tehni�ni in splošni posli), kontrolno in 
revzijsko, kadrovsko, ra�unovodsko, razvojno, organizacijsko, na�rtovalno, 
informacijsko in varstveno funkcijo. Med upravljalske funkcije uvrsti upravljanje in 
vodenje banke (Bobek, 1989, str.9). 
 
Postopno so banke pri�ele uvajati tržni pristop k organizaciji, saj so se vedno bolj 
zavedale potreb komitentov po posameznih storitvah.  Pri�ele so  združevati storitve 
po dolo�enih skupnih zna�ilnostih in segmentirati komitente, tako da je posamezna 
ciljna skupina komitentov z banko stopila v stik le na enem mestu. Z razvojem trženja 
na podlagi odnosov so združili storitve, ki jih uporablja dolo�en tip komitentov, z 
namenom �im boljše prilagoditve potrebam te ciljne skupine (prebivalstvo, podjetja, 
javna in državna podjetja) (Johnson & Johnson, 1985, str.20). 
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Slika 2 prikazuje poslovno enotno organizacijsko strukturo na podlagi skupin 
komitentov, kjer posamezna enota izvaja vse ban�ne storitve, ki jih potrebujejo 
posamezni komitenti. Skupne dejavnosti, ki so potrebne za delovanje banke kot 
celote so organizirane v obliki štabnih služb.  
 
Slika 2: Organizacijska struktura banke na podlagi skupin komitentov 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Johnson & Johnson, 1995, str.20. 
 
 
Na podlagi mednarodne širitve poslovanja so se banke tudi geografsko diverzificirale. 
V organizacijsko strukturo so poleg poslovnih enot glede na kriterij ban�nih storitev 
ali komitentov, ki so delovale lokalno, vklju�ile tudi geografske izpostave in 
podružnice, ki so samostojno delovale na dolo�enem podro�ju. 
 
Kot drugi glavni vidik oblikovanja organizacijske strukture banke pa Johnson in 
Johnson (Johnson & Johnson, 1985, str.14-23) opredelita centralizacijo in 
decentralizacijo odlo�anja, kar ravnateljem omogo�a razli�no stopnjo samostojnosti. 
Vsaka banka se o stopnji centralizacije oziroma decentralizacije odlo�a na podlagi 
njunega vpliva na doseganje ciljev. Z vidika centralizacije oziroma decentralizacije je 
možnih ve� razli�ic ban�ne organizacije. 
 
Kadar ve�ina avtoritete in odlo�anja ostane na nivoju centrale, podružnice pa le 
izvajajo njene usmeritve, takšna ureditev vodi do koncentracije strokovnjakov (ceneje 
je imeti nekaj strokovnjakov v centrali kot  v vsaki podružnici), zmanjševanja potrebe 
po usposabljanju (ob manjši potrebi po strokovnem znanju je v podružnicah 
potrebnega manj usposabljanja), pove�evanja nadzora (vse odlo�itve so 
centralizirane, kar olajšuje nadzor odlo�evalcev), zmanjšanja potrebe po 
posredovanju podatkov (zaradi centralizacije so vsi podatki zbrani na enem mestu). 
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Vendar pa takšna organizacija zmanjšuje raznolikost storitev v podružnici saj 
primanjkuje ustreznega znanja, podaljšuje se �as izvajanja storitev (zaradi 
vsakokratnega posvetovanja s centralo), pove�uje se nezadovoljstvo strank (ne 
morejo se pogovoriti s tistim, ki odlo�a), centrala ima manj zanimanja za lokalno 
skupnost (ovira delo podružnice, ker ne živi s krajem) in hkrati nastajajo 
komunikacijske težave ter podvajanje nadzora. 
 
V nasprotnem primeru, kadar ve�ina avtoritete in odlo�anja ostane na nivoju 
podružnic, centrala pa le izvaja svetovanje, nadzor in poro�anje, ohranitev  
samostojnosti podružnici omogo�a  širok izbor storitev, njihovo hitro izvedbo storitev, 
osebni pristop k izvedbi storitev zaradi poznavanja lokalnih navad, kar vodi do 
pove�anega zaupanja v banko zaradi  poznavanja lokalnih razmer in vklju�evanja 
vanje. Pove�uje se tudi  zadovoljstvo podružni�nih ravnateljev z delom, prisotna je 
izrazita motivacija za lasten razvoj podružnice.  
 
Vendar pa ima takšna ureditev tudi slabosti, saj vodi do nastanka težav pri 
poenotenju poslovanja (zaradi decentraliziranih odlo�itev lahko le-te odstopajo od 
ban�ne politike),  do težav z nadzorom (potreben je ve�ji nadzor zaradi možnosti 
napa�nega razumevanja ali neupoštevanja politike banke) ter do težav z enotnim 
usposabljanjem in razvojem (zaradi razli�nih potreb podružnic) (Johnson & Johnson, 
1985, str. 14-23). 
 
Za dosedanjo organizacijsko strukturo bank lahko v splošnem ugotovimo, da ne 
glede na kriterij, po katerem banke oblikujejo svojo organizacijsko strukturo, banke 
želijo ustvariti podobo trdnosti in organiziranosti poslovanja, kar naj bi vzbujalo 
zaupanje strank, da bi vanje vlagale svoje presežke denarnih sredstev. Podobno kot 
mogo�ne marmorne zgradbe navzven, naj bi tudi strogo hierarhi�na organizacijska 
struktura z natan�no specificiranimi delovnimi mesti kazala na varnost  in strokovnost  
banke.   
 
Tako je bila za banke tradicionalno »obvezna« nefleksibilna,  zelo decentralizirana 
organizacijska struktura, ki so jo sestavljali »štabi«, »divizije«, »sektorji«, »oddelki«, 
»službe«, specializirani za dolo�en ban�ni posel (zaradi množi�nosti poslov je to 
sicer omogo�alo racionalizacijo delovnih postopkov, hkrati pa je vodilo do 
enostranskega obvladovanja ban�nih poslov (Bobek, 1995, str.201)) ter izolirani od 
drugih ban�nih podro�ij, dokler jih niso spremenjene tržne razmere prisilile v 
odstopanje od ustaljene organizacije na podlagi kombiniranja obstoje�e organizacije 
s projektno, kjer se nefleksibilnost obstoje�e strukture preseže z vklju�evanjem 
zaposlenih iz razli�nih oddelkov v teame, ki delujejo izven meja oddelkov, kar je 
podrobneje prikazano v poglavju o spreminjanju organizacije bank.  
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2.4 Vzroki spreminjanja organizacije bank  z vidika situacijskih spremenljivk 
 
 
Za banke je zna�ilna težnja po pove�evanju velikosti, saj s tem izkoriš�ajo ekonomijo 
obsega, kar jim omogo�a ohranitev ali pove�anje tržnega deleža ter privla�nost za 
strokovnjake. Posledica velikosti pa je pojav težav pri usklajevanju dejavnosti, kar je 
zmanjševalo pri�akovano u�inkovitost, in to so reševali predvsem z vpeljavo 
birokracije (pravila, delitev dela, hierarhija, avtoriteta), tako da spreminjanje 
organizacije poteka predvsem v smeri iskanja na�inov pove�evanja u�inkovitosti v 
vedno bolj kompleksni organizaciji (Rozman, 2000, str.48). 
 
Glavni vzrok potrebe po spreminjanju ban�ne organizacije je pove�ana nestabilnost v 
poslovnem okolju. Od 80-ih let 20.stol. dalje se je v ZDA in drugih razvitih državah 
razmerje prodajalec-kupec spremenilo, saj je zaradi presežne ponudbe in zrelih trgov 
pogajalska mo� kupcev narasla in so zato zahtevali izdelke in storitve, ki so 
prilagojeni njihovim potrebam. Vzrok pove�ane mo�i kupcev je tudi  v pove�ani 
dostopnosti informacij zaradi razvoja tehnologije in medijev. S tem se je serijska 
proizvodnja spremenila v posami�no obravnavo kupcev, ki vedo, kaj ho�ejo, koliko 
so pripravljeni pla�ati in pod kakšnimi pogoji želijo to dobiti (Hammer, Champy, 1995, 
str. 27-30). 
 
S to spremembo mo�i so soo�ene tudi banke, ki so prisiljene iskati vedno nove ciljne 
trge in jim prilagajati svojo ponudbo oziroma zanje razvijati popolnoma nove ban�ne 
storitve. Klasi�ne ban�ne storitve (depozit, kredit) so v zreli fazi svojega življenjskega 
cikla in banke realizirajo ve�je prihodke na podro�ju finan�nih poslov v svojem imenu 
na tuj ra�un. Po podatkih Banke Slovenije, je ban�ni sistem v letu 2000 realiziral 81 
% prihodkov iz naslova obresti in 19 % iz provizij in ostalih finan�nih poslov, medtem 
ko se je v prvi polovici leta 2001 delež obrestnih prihodkov znižal na 77 %, delež 
ostalih prihodkov pa zvišal na 23 % (Poro�ilo o nadzoru poslovanja bank v letu 2000 
in prvi polovici leta 2001, str.32). Zato je pri teh »klasi�nih« ban�nih storitvah, kjer je 
ponudba bank izena�ena, bistvenega pomena odnos banke do komitenta, hitrost in 
kakovost storitev. 
 
Spremembe so prisotne tudi na podro�ju konkurence, saj se ta ne le pove�uje,  
ampak postaja tudi vedno bolj raznolika. Nova podjetja, ki niso obremenjena s starimi 
organizacijskimi pravili in tradicijo, lahko nastopijo na trgu z naslednjo generacijo 
izdelka ali storitve, še preden obstoje�a podjetja pokrijejo stroške za prejšnjo. 
Velikost podjetja danes ne zagotavlja tudi vodilnega položaja, saj so�asen razvoj 
tehnologije spreminja tudi naravo konkurence (pojav navpi�nega povezovanja, ve�ji 
pomen storitev po prodaji) (Hammer, Champy, 1995, str. 31-32). 
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Tudi pri bankah se konkurenca pove�uje. Zaradi izboljšanih komunikacijskih povezav 
doma�im bankam konkurirajo tuje, ne da bi jim sploh bilo potrebno odpirati 
poslovalnice v tujini. Namesto gradnje velikih poslovnih stavb, bankam prevzemajo 
stranke mobilne banke z agenti na terenu, ki imajo neposredno informacijsko 
povezavo s centralo in lahko na podlagi posredovanih informacij stranki ponudijo njej 
prilagojeno storitev (primer Kärtner Sparkasse, str.61). 
 
Spremenil pa se je tudi sam zna�aj sprememb. Danes so te splošne, zelo hitre in 
stalno prisotne (nenehne inovacije, skrajševanje življenjske dobe izdelkov in �asa, ki 
je na razpolago za njihovo razvijanje in predstavitev). Vse to pa od podjetij zahteva, 
da so fleksibilna in se hitro odzivajo na signale iz okolja (Hammer, Champy, 1995, 
str. 32). 
 
Spremenjeno poslovno okolje pred podjetja (in tudi banke) tako postavi zahtevo po 
pove�ani prožnosti (pripravljenosti izpolniti zahteve strank in tudi sposobnost 
samoprenove podjetja), po hitrosti in ustreznosti odzivanja (potrebna je razvejana 
mreža odnosov z odjemalci ter �imbolj neposreden stik z njimi, znotraj podjetja pa 
hitrost omogo�ajo ustrezna organizacijska struktura, procesno organiziran poslovni 
proces in celovito ra�unalniško podprt informacijski sistem), ekonomi�nosti 
poslovanja ter inovacijah (Jeraj, 2001, str.602). 
 
Tudi Middleton in Gentle ugotavljata, da v ban�nem sektorju prihaja do dramati�nih 
sprememb, saj so jim podvrženi tako poslovni procesi pri odnosih s strankami kot 
administrativno poslovanje v ozadju. Ne glede na lokacijo, nobeno podjetje ne bo 
preživelo, �e ne bo predvidelo prihodnjih tržnih gibanj ter se jim prilagajalo s 
poslovno strategijo. Pove�anje konkurence je posledica deregulacije, pojava novih, 
neban�nih finan�nih posrednikov in razvoja tehnologije, ki od banke terja 
izboljševanje in razvoj storitev. Posledica pove�anja konkurence je zniževanje 
obrestnih marž, zniževanje ali celo odprava denarnih nadomestil za nekatere storitve, 
po drugi strani pa poslovni stroški hitro naraš�ajo zaradi uvajanja novih storitev in 
zahtevnejše tehnološke podpore izvajanju poslovnih procesov (Middleton, Gentle, 
2000, str.2-4). 
 
Danes ni ni� stalnega. Niti povpraševanje, življenjski cikli izdelkov, stopnja 
tehnoloških sprememb niti narava konkurence. Zato specializacija, s katero so banke 
v�asih pove�evale u�inkovitost, delitev mo�i in odgovornosti zaradi nadzora rasti, ni 
ve� nujno najboljša rešitev. 
 
Model na sliki 3 kaže, da je bila gonilna sila rasti bank stabilno poslovno okolje, za 
katerega je zna�ilna nespremenljiva obrestna marža. Pove�evanje obsega 
komitentov pove�uje dobi�konosnost, kar zahteva pove�evanje števila zaposlenih, 
števila ban�nih enot ter vodi do pove�ane kompleksnosti organizacijske strukture 
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banke. To je bankam omogo�alo, da so pritegovale vedno ve� strank in krog rasti se 
je nadaljeval. Takšne razmere so v svetu obstajale v obdobju 1930-1970 in  
piramidna hierarhi�na organizacija je bila najustreznejša oblika, ki je zagotavljala 
uspešnost poslovanja.  
 
Od leta 1973 dalje  pa so za�eli številni dejavniki povzro�ati nestabilnost v ban�nem 
okolju. Pojav stagflacije kot kombinacije inflacije in recesije (kar je skupaj z naftno 
krizo in naraš�anjem obrestnih mer povzro�alo v gospodarstvu zelo negotove 
razmere),  deregulacija v ban�nem sektorju (omogo�ila je vstop konkurentov ter s 
tem konkuren�no oblikovanje obrestnih mer), intenzivno vlaganje bank v sistemsko 
tehnologijo (po eni strani je to omogo�alo zniževanje stroškov, vendar pa so bila 
potrebna tudi velika za�etna vlaganja), prenehanje delovanja bank le na lokalnem 
obmo�ju ter pove�anje  konkurence doma�ih in tujih bank   (Gray, Harvey, 1992, 
str.6-7). Novo okolje je od bank zahtevalo prilagodljivost in zniževanje stroškov 
poslovanja, da bi lahko konkurirali s ceno storitev. Ker pa je bila organizacija zaradi 
nena�rtnega razvoja in spremenjenih razmer neu�inkovita, je zniževanje stroškov 
potekalo na ra�un zniževanja kakovosti, kar je povzro�ilo nezadovoljstvo komitentov 
in neuspešnost bank.  
 
Kot  prikazuje slika 3, so banke sprva delovale v razmerah gotovosti (stabilno in 
enostavno poslovno okolje), s pojavom negotovosti (pove�anje dinamike in 
kompleksnosti okolja) pa so se porušili temelji, na katerih so gradile svojo uspešnost 
poslovanja. 
 
Slika 3: Cikel stabilnosti in sprememb v poslovnem okolju bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Stabilna obrestna marža 

Pove�anje dobi�ka 

Dodatno zaposlovanje in 
odpiranje novih enot 

Pove�anje števila komitentov 

STABILNO OKOLJE 
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Vir: Gray, Harvey, 1992, str.6. 
 
 
Kljub temu, da so se v 90-ih letih 20. stol. nestabilne razmere iz 70-ih let in veliki 
prevzemi ter združitve iz 80-ih let umirili, je ban�no okolje ostalo nepredvidljivo. 
Razmere so se glede na �as pred letom 1973 za vedno spremenile, kar pa ni veljalo  
za organizacijsko strukturo bank, zato so banke v primerjavi z neban�nimi finan�nimi 
institucijami dosegale nižji dobi�ek in manjše zadovoljstvo komitentov. Tržni delež 
bank se je v primerjavi z neban�no konkurenco na podro�ju naložb zmanjšal iz 34,2 
% (1960) na 26,6 % (1990), podobno pa tudi delež komercialnih kreditov iz 70 % 
(1960) na 45 % (1990) (Gray, Harvey, 1992, str.10).  
 
Z vidika tehnologije kot situacijske spremenljivke je bila v bankah dolgo prisotna 
rutinska tehnologija (dela so bila predvidljiva in jih je bilo možno �leniti), zato so se na 
podlagi take tehnologije oblikovale zna�ilnosti mehanske organizacije bank: visoka 
formalizacija in centralizacija, širok razpon kontrole, navpi�na pisna komunikacija in 
številna pravila. Cilj je bila �im ve�ja koli�ina rezultatov. Vendar pa se je na podlagi 
pospešenega razvoja tehnike (zaradi uporabe telefona, interneta in ostale 
programske opreme, se je pri�elo zmanjševati število ban�nih enot, njihova velikost 
in organiziranost) pove�ala nepredvidljivost in kompleksnost dela, hkrati pa se je 
zmanjševala možnost �lenitve, kar vedno bolj vodi do pojava nerutinske tehnologije z 
ravno nasprotnimi zna�ilnostmi organizacije. 
 

Nastanek slabih posojil Potreba po zniževanju stroškov banke 

Upad motivacije in 
poslabševanje 

odnosa do 
komitentov 

Zniževanje 
kakovosti storitev 

Upad števila 
komitentov 

Zmanjševanje 
dobi�ka 

NESOLVENTNOST 

NESTABILNO OKOLJE (pojav novih finan�nih instrumentov, ki konkurirajo ban�nim depozitom in kreditom) 
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Namesto strategije u�inkovitosti so banke vedno bolj izvajale strategijo diverzifikacije  
z namenom pove�evanja zadovoljstva komitentov. Le-ta je lažje uresni�ljiva v 
organizacijski strukturi, ki ima zna�ilnosti organske strukture (Rozman, 2000, str.63). 
 
Situacijske spremenljivke (poslovno okolje, tehnologija, velikost, cilji in strategija, 
ljudje) so se pri bankah konec 20.stoletja nedvomno spremenile. Banke se lahko 
zmanjšanju uspešnosti poslovanja izognejo le z ustreznimi spremembami 
organizacije, ki bodo ponovno povzro�ile ujemanje med situacijskimi spremenljivkami 
in organizacijo bank. Postavi pa se vprašanje, ali za ponovno vzpostavitev 
usklajenosti med tema dvema elementoma zadoš�ajo le manjše spremembe v 
obstoje�i organizacijski strukturi ali so potrebne korenite spremembe in popolnoma 
nov pogled na organizacijo. Hipoteza, ki jo bom preverila v nadaljevanju dela z 
empiri�no raziskavo pri bankah, je, da le spreminjanje obstoje�e organizacije 
dolgoro�no ne vodi do bistvenega izboljšanja poslovanja, saj ne odpravi 
neusklajenosti med obstoje�o organizacijo in spremenjenim okoljem. 
 
Glede na dejstvo, da so ugotovitve o spremenjenem poslovnem okolju in 
spremembah situacijskih spremenljivk pri bankah izhajale iz tuje literature in izkušenj, 
bom v naslednjem poglavju analizirala organizacijo slovenskih bank in  preverila, v 
kolikšni meri veljajo ugotovitve tudi za slovenske banke. 
 
 
 
3. ORGANIZACIJA SLOVENSKIH POSLOVNIH BANK 
 

3.1 Razmere na slovenskem ban�nem trgu  
 
Za prvo polovico 90-ih let 20. stoletja so bili za slovensko ban�ništvo zna�ilni: 
sanacija najve�jih bank, doseganje likvidnosti ban�nega sistema ter  ukrepi Banke 
Slovenije na podro�ju obrestne politike in politike deviznega te�aja. Šele konec 90-ih 
let je bil �as, ko so se slovenske banke za�ele celostno posve�ati svoji  organizaciji 
in u�inkovitosti poslovanja z vidika potreb svojih komitentov (Vozel, 1999, str.10). 
 
V Sloveniji so bile banke v preteklosti v primerjavi z nefinan�nimi podjetji bolj 
zaš�itene in manj izpostavljene konkurenci. Proizvodna podjetja so bila zaradi 
potrebe po izvozu in nevarnosti uvoza substitutov že relativno zgodaj prisiljena 
tekmovati s konkurenti iz razvitih držav in tako zniževati stroške, pove�evati 
produktivnost in izboljševati kakovost proizvodov. V ban�nem sektorju pa so bile 
razmere druga�ne,  tako da je za bilo konec 90-ih let za slovenski ban�ni sistem 
zna�ilno: 

- visoki operativni stroški zaradi prevelikega števila zaposlenih in prenizke 
produktivnosti banke kot celote; 
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- nerazvitost storitev za trg (banke so do sedaj opravljale predvsem klasi�ne 
ban�ne posle, ostale (investicijsko ban�ništvo, leasing, rentno var�evanje, 
factoring) pa šele postopno uvajale v svojo ponudbo; 

- nerazvitost ravnanja z nekreditnimi tveganji (pove�alo se je poznavanje 
instrumentov za zavarovanje tveganja, s katerimi na svetovnih finan�nih trgih 
trgujejo vse banke razvitih držav); 

- zmanjševanje števila bank (v Sloveniji je po osamosvojitvi število bank 
doseglo najvišjo vrednost  28, kar je bilo preve� glede na velikost 
gospodarstva. Zaradi zniževanja donosov na kapital in visokih operativnih 
stroškov so bile banke prisiljene v združevanje); 

- za�etek privatizacije državnih bank; 
- visok delež slabih terjatev in nezadostni obseg rezervacij iz preteklosti (banke 

so se morale novim razmeram prilagoditi z vzpostavljanjem lastnih bonitetnih 
služb, ki vnaprej ocenjujejo nastanek kreditnega tveganja); 

- pospešeno uvajanje informacijske tehnologije in izboljševanje tehnološke 
opremljenosti (banke vlagajo velika sredstva (npr.:projekt Sigma v NLB d.d.,  
Symbols v SKB d.d.)  v razvoj lastnih informacijskih sistemov, saj se zavedajo, 
da je to vir izboljšanja u�inkovitosti banke) (Bremec, 1998, str.4). 

 
Banke so tako morale agresivno pristopiti k pove�evanju svojih konkuren�nih 
prednosti na podro�ju razvoja novih storitev, zniževanja operativnih stroškov 
poslovanja, zniževanja obrestnih marž. Prav tako je bilo potrebno izvesti ponovno  
tržno razmestitev in se osredoto�iti na ciljne segmente, kar naj bi vodilo do pove�ane 
specializacije bank (Bremec, 1998, str.18). Dnevno lahko spremljamo povezovanja  
doma�ih bank v ban�ne skupine,  reorganizacije bank s ciljem pove�anja 
u�inkovitosti poslovanja ter povezovanje bank s tujimi investitorji, ki posredujejo 
kapital in znanje doma�im bankam. 
 
Zna�ilnosti slovenskega ban�nega sistema odraža tudi tržna struktura, ki jo lahko 
opredelimo z vidika konkurentov ali kupcev storitev. 
 
Za slovenski ban�ni trg so zna�ilne oligopolne razmere, saj tri ve�je banke 
obvladujejo velik del trga. Kot prikazuje tabela 2, se struktura slovenskega ban�nega 
sistema (število bank) v letu 2000 ni bistveno spremenila, kljub temu, da sta 
pridružitveni sporazum z Evropsko unijo in zakon o ban�ništvu odprla doma� ban�ni 
prostor. 
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Tabela 2: Osnovni podatki o slovenskem ban�nem sistemu 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Št.bank 33 31 28 24 25 25 

Št.zaposlenih 10.137 10.317 10.410 10.394 10.445 10.929 

Bilan�na vsota v 

mio SIT 

 

1.497.544 

 

1.729.083 

 

2.022.037 

 

2.350.359 

 

2.687.600 

 

3.192.792 

Vir: Poro�ilo o nadzoru poslovanja bank v letu 2000, str.12,27. 

 
V letu 2001 je v Sloveniji delovalo 25 bank, od tega štiri h�erinske banke tujih bank in 
ena podružnica tuje banke. 
 
Za slovenski ban�ni sistem so tudi zna�ilni zelo stabilni tržni deleži najve�jih bank ter 
skoncentriranost bank. Iz tabele 3 je razvidno, da 3 najve�je banke v Sloveniji 
obvladujejo približno polovico trga, 7 najve�jih bank pa tri �etrtine. Banke v ve�inski 
tuji lasti doslej niso imele velikega tržnega deleža, z vstopom Skupine Societe 
Generale v SKB banko d.d. v letu 2001, pa se je delež bank v ve�inski tuji lasti 
pove�al na skoraj 16 % (Poro�ilo o nadzoru poslovanja bank v letu 2000 in prvi 
polovici leta 2001, str.28). 
 
Tabela 3: Koncentracija ban�nega trga v Sloveniji v % 

Tržni deleži 1999 2000 

1 najve�je banke 28 28,8 

3 najve�jih bank 51,4 50,4 

5 najve�jih bank 63,5 62,5 

7 najve�jih bank 73,9 73,3 

10 najve�jih bank 91,6 93,5 

Vir: Poro�ilo o nadzoru poslovanja bank v letu 2000, str.28. 

 
Tržno strukturo v ban�nem sektorju  lahko opredelimo tudi z vidika kupcev ban�nih 
storitev. 
 
Mishkin kupce ban�nih storitev opredeli kot  komitente, ki imajo odprt ra�un pri banki, 
so z njo v dolžniško upniškem razmerju ali uporabljajo katero od njenih storitev. 
Hkrati tudi ugotavlja, da ve�ina ban�nih zaslužkov izvira iz klasi�nih ban�nih poslov 
(depoziti, posojila), vendar pa zaradi naraš�ajo�e konkurence vedno ve�ji del poslov 
predstavljajo posli, kjer banke zara�unavajo stroške posredovanja (Mishkin, 1995, 
str. 279). 
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Glede na odnos banke do njenih komitentov v svetu razlikujemo dve obliki 
ban�ništva. 
 
Sodelovanje z banko (relationship banking) je pristop, ki lahko omeji problem 
asimetri�nosti informacij med banko in komitentom, saj na podlagi pogodbe o 
sodelovanju banki omogo�a pridobitev podrobnih informacij o komitentu, hkrati pa 
dovoljuje ve�jo prilagodljivost ob nepri�akovanih dogodkih. Danes je v svetu najbolj 
znana konkretna oblika takih odnosov med banko in komitentom osebno ban�ništvo, 
kjer ima komitent (podjetje ali posameznik) svojega osebnega ban�nega svetovalca. 
Tak pristop je najbolj razširjen v državah, kjer je prisotno navzkrižno delni�arstvo 
med bankami in nefinan�nimi podjetji (Japonska, Nem�ija). 
 
Transakcijsko ban�ništvo  pomeni, da ve� bank tekmuje za komitentove posle, 
hkrati pa tudi komitent iš�e tisto banko, ki mu nudi zanj optimalne pogoje. Med banko 
in podjetjem ni partnerskega razmerja (pogodbe so fiksne) ali pripravljenosti za 
sodelovanje, obe strani se vedno trudita ravnati po pogodbenih dolo�ilih. Ta pristop 
je bolj zna�ilen za ZDA in Veliko Britanijo, kjer so prisotne tipske pogodbe (Stariha, 
1998, str.11). 
 
V Sloveniji je pretežno prisotno transakcijsko ban�ništvo, saj so stroški zamenjave 
banke nizki (podjetje lahko odpre transakcijski ra�un pri razli�nih bankah brez 
dodatnih stroškov (Zakon o pla�ilnem prometu, 2002)), informacije o konkuren�ni 
ponudbi pa so dostopne in primerljive preko razli�nih medijev in interneta. V takšnih 
razmerah so podjetja v za�etku 90-ih let pogosto menjavala banke v želji po 
zmanjševanju stroškov  financiranja, saj so si banke v prizadevanju po pove�anju 
tržnega deleža medsebojno ostro konkurirale pri pridobivanju komitentov. Vendar pa 
na dolgi rok podjetja in banke ugotavljajo, da lahko z medsebojnim poznavanjem in 
zaupanjem na dolgi rok obojestransko pridobijo zaradi zmanjševanja problema 
principal-agent (Heffernan, 1996, str.22), kar vodi do ban�ništva na podlagi 
dolgoro�nega sodelovanja, zato banka pogosto poleg finan�nih storitev  podjetju nudi 
tudi svetovanje. 
 
V 90-ih letih 20. stol. se postopno zmanjšuje ujemanje situacijskih spremenljivk in 
organizacijske strukture slovenskih bank. Zaradi nadgradnje informacijskih sistemov, 
uvajanja elektronskega ban�ništva, avtomatizacije rutinskih opravil in vedno ve�je 
kompleksnosti in nepredvidljivosti dela, se tehnologija v bankah spreminja v 
nerutinsko. Namesto standardiziranih storitev, za izvajanje katerih je potrebno 
specializirano znanje in u�inkovitost pri izvajanju velike koli�ine istovrstnih operacij, 
postajajo ban�ne storitve vedno bolj raznolike. Zahtevajo široko znanje, sodelovanje 
s strokovnjaki iz razli�nih podro�ij in osredoto�enost na kakovost izvedbe (primer 
SKB banke d.d. in NLB d.d., str.58).  
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Vstop novih konkurentov v razmerah transakcijskega ban�ništva in pove�anje 
pogajalske mo�i komitentov sta mo�no pove�ala nepredvidljivost in kompleksnost 
poslovnega okolja, v katerem delujejo banke. Zaradi povezav s tujimi strateškimi 
partnerji in združevanja bank se spreminja velikost bank (manjše banke izgubljajo 
samostojnost in postajajo del ve�jih ban�nih skupin) (Jenko, 2002, str.13).  Banke 
postajajo vse ve�je in se soo�ajo s problemom, kako ohranjati ali pove�evati 
u�inkovitost poslovanja. Posledi�no se spreminjajo tudi cilji in strategije bank v smeri 
diverzifikacije storitev, kar pove�uje decentralizacijo organizacije. 
 
Da bi lahko ugotovili, ali je neujemanje med situacijskimi spremenljivkami in 
obstoje�o organizacijsko strukturo vplivalo na uspešnost poslovanja slovenskih bank 
in privedlo do spreminjanja organizacije bank, bomo najprej analizirali obstoje�o 
organizacijsko strukturo slovenskih bank. 
 
 
3.2 Predstavitev slovenskih poslovnih bank  

 
V tabeli 4 so predstavljeni osnovni podatki o poslovnih bankah, ki delujejo v 
slovenskem ban�nem sektorju. 

 
Tabela 4: Bilan�ne vsote in tržni deleži bank v Sloveniji 
                                                                                                                                                    v mio SIT 

 

Zap

št. 

 

Banka 

 

31.12.1999 

 

31.12.2000 

 

31.12.2001 

 

Tržni delež v 

%  

31.12.2001 

Tuje 

lastništvo 

v % 

31.12.2001 

1. Nova Ljubljanska 

banka d.d. Ljubljana 

939,3981 1.135,7191 1.377,870 34,6 0 

2.  Nova kreditna banka 

d.d. Maribor 

321,813 368,109 466,181 11,7 0 

3. SKB d.d. Ljubljana 307,637 323,353 409,019 10,3 99,5 

4. Abanka d.d. 

Ljubljana 

149,301 188,133 255,070 6,4 0 

5. Banka Koper d.d. 

Koper 

167,905 198,310 244,767 6,1 15 

6. Banka Celje d.d. 

Celje 

155,712 185,182 227,169 5,7 0 

7. Gorenjska banka 130,310 159,137 207,328 5,2 0 

                                                
1 Zaradi primerljivejšega prikaza so pri bilan�ni vsoti NLB d.d. v letih 1999 in 2000 upoštevane tudi bilan�ne vsote 
Dolenjske banke d.d., Pomurske banke d.d. in Banke Velenje d.d.. Banke so se v letu 2001 združile z NLB d.d., 
zato so njihove bilan�ne vsote že upoštevane pri bilan�ni vsoti NLB d.d. v letu 2001. 
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d.d. Kranj 

8. Bank Austria 

Creditanstalt d.d. 

83,633 95,367 128,713 3,2 100 

9. Krekova banka d.d. 

Maribor 

57,811 66,305 77,322 1,9 0 

10. Poštna banka 

Slovenije d.d. 

Maribor 

47,811 58,884 74,672 1,9 0 

11. Banka Vipa d.d. 

Nova Gorica 

54,114 60,683 69,935 1,8 0 

12. Probanka d.d. 

Maribor 

40,982 48,135 63,958 1,6 0 

13. Banka Domžale d.d. 

BS NLB 

38,023 45,693 61,841 1,6 0 

14. SZKB d.d. Ljubljana 41,552 49,407 57,979 1,5 0 

15. Koroška banka d.d. 

BS NLB 

38,013 46,370 55,761 1,4 0 

16. Volksbank-Ljudska 

banka d.d. Ljubljana 

24,311 31,748 40,891 1 98 

17. SIB d.d. Ljubljana 24,595 30,054 38,291 1 0 

18. Hypo Alpe-Adria 

Bank d.d. Ljubljana 

10,392 23,487 37,804 0,9 100 

19. Banka Zasavje d.d. 

BS NLB 

25,976 30,258 39,964 0,9 0 

20. Factor banka d.d. 17,490 25,167 33,205 0,8 15 

21. Kaertner Sparkasse, 

podružnica v 

Sloveniji 

1,254 10,063 21,261 0,5 100 

22. Banka Societe 

Generale d.d. 

Ljubljana 

9,568 41,710 0 0 0 

 SKUPAJ 2.687,600 3.192,792 3.986,003 100  

Vir: Jenko, 2002, str.13. 
 

V slovenskem ban�nem sistemu se je število bank v letu 2001 zmanjšalo na 21 (v 
letu 2000  je poslovalo 25 bank), saj se banke združujejo, kar je zvišalo tudi 
koncentracijo bank. Kot prikazuje tabela 5, je najve�jih  sedem  bank je konec leta 
2000 obvladovalo 73,6 %; konec leta 2001 pa 80 % ban�nega trga. Nova Ljubljanska 
banka d.d. je v letu 2001 s pripojitvijo Dolenjske banke, Pomurske banke in Banke 
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Velenje dosegla enotretinjski tržni delež. Pove�ali so se tudi tržni deleži NKBM d.d. in 
SKB d.d. ter Abanke d.d. in Gorenjske banke d.d. Banka Koper d.d. in Banka Celje 
d.d. pa sta obdržali deleže iz leta 2000. 
 
 
Tabela 5: Tržni deleži bank v % glede na bilan�no vsoto 

Banka 1999 2000 2001 

NLB d.d. 28 28,8 34,6 

NKBM d.d. 12 11,5 11,7 

SKB d.d. 11,4 10,1 10,3 

Banka Koper d.d. 6,2 6,2 6,4 

A banka d.d. 5,6 5,9 6,1 

Banka Celje d.d. 5,8 5,8 5,7 

Gorenjska banka d.d. 4,8 5 5,2 

Najve�jih 7 bank skupaj 73,9 73,3 80 

Vir: Poro�ilo o nadzoru poslovanja bank v letu 2000, str.28 in Tabela 4. 

 
Med opaznimi spremembami je tudi pove�anje tujega lastništva v slovenskih bankah. 
Konec leta 1999 je bil tržni delež bank v ve�inski tuji lasti le 4,8 %; konec leta 2001 
pa že 15,9 %; predvsem na ra�un 95,5 % deleža Societe Generale Pariz v SKB d.d. 
�e bo v letu 2002 prišlo do na�rtovanih tujih nakupov deležev NKBM d.d., NLB d.d., 
Banke Koper in Krekove banke d.d. , bo tuji kapital konec leta 2002 lastniško 
vklju�en v banke, ki obvladujejo 71 % slovenskega ban�nega trga (Jenko, 2002, 
str.13) 
 
 
3.3  Predstavitev empiri�ne raziskave o organizaciji v bankah 
 
Pri raziskavi organizacije slovenskih in tujih poslovnih bank je bil uporabljen 
postopek, ki temelji na metodi vprašalnika. Da bi bili z raziskavo pridobljeni podatki 
kakovostni,  je delo potekalo v ve� fazah. 
 
Pripravljalna faza je zajemala dolo�itev namena in ciljev raziskave. Raziskovanje 
organizacije slovenskih poslovnih bank je pomembno za pove�anje uspešnosti bank 
(na podlagi ugotovitve zna�ilnosti obstoje�e organizacije, njene skladnosti s 
situacijskimi spremenljivkami in posledi�nega vpliva na nadaljnji razvoj slovenskih 
bank ob primerjavi s tujimi izkušnjami) in za pove�anje konkuren�nosti slovenskega 
ban�ništva. 
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Cilj raziskave je bil odgovoriti na naslednja vprašanja: 
�� Kakšna je trenutna organizacija banke kot celote in podrobneje podro�ja 

poslovanja s podjetji ? 
�� Kakšna so stališ�a bank glede njihove uspešnosti z vidika doseganja 

zadovoljstva kupcev in zaposlenih? 
�� S katerimi nameni in pristopi banke spreminjajo svojo organizacijo? 
�� Kakšna so stališ�a bank glede uspešnosti spreminjanja organizacije? 
 
Ker je bil cilj raziskave ugotoviti organizacijo slovenskih in tujih poslovnih bank, so 
vzorec predstavljale vse slovenske in evropske ter severno-ameriške poslovne 
banke. Zaradi velikega vzorca je bilo kot metoda zbiranja podatkov izbrano pisno 
anketiranje. Glede na majhnost slovenskega ban�nega trga je bila v raziskavo zajeta 
celotna populacija bank, medtem ko pa so bile med tujimi bankami v vzorec zajete le 
tiste, ki imajo doma�o stran z elektronskim naslovom ter so bile navedene med 
desetimi najve�jimi v posamezni državi. 
 
Anketiranje je potekalo dva meseca (januar-februar 2002), in sicer na dva na�ina: 
navadni pisemski vprašalnik je bil naslovljen na vse slovenske poslovne banke 
(vprašalnik je bil naslovljen na kadrovsko službo s prošnjo po posredovanju osebi, ki 
je pristojna za oblikovanje organizacije v posamezni banki); vprašalnik v angleškem 
jeziku pa je bil preko elektronske pošte poslan na 235 tujih bank. 
 
Izmed 21 slovenskih poslovnih bank je izpolnjen vprašalnik vrnilo 12 bank oz. 57 %. 
Menim, da so posredovani odgovori primerni za nadaljnjo analizo, saj so zastopane 
tako majhne, srednje kot tudi velike slovenske banke glede na tržni delež in bilan�no 
vsoto. Med razlogi za nesodelovanje v anketi sta dve banki  navedli prezaposlenost s 
spremembo lastništva oz. z drugimi nalogami v banki, dve banki sta ozna�ili vse 
podatke kot poslovno skrivnost banke,  pet bank pa ni poslalo nobenega odgovora.  
 
Izmed tujih bank so vrnile vprašalnike le štiri banke, 17 pa jih je posredovalo  
usmeritev na doma�o stran. Zaradi  premajhnega števila odgovorov, geografske 
skoncentriranosti bank (tri nemške banke in ena �eška banka) in neprimerljive 
velikosti s slovenskimi bankami, posredovani podatki ne omogo�ajo neposrednih 
primerjav med tujimi in slovenskimi poslovnimi bankami, pa� pa bodo prikazani 
informativno. 
 
Pri oblikovanju vprašalnika so bila upoštevana splošna pravila: 
-  pri zasnovi vsebine vprašalnika so bile upoštevane ugotovitve na podlagi   
predhodnega prebiranja strokovne literature, 
-  pri dolo�anju vrstnega reda vprašanj je bilo upoštevano logi�no zaporedje in 
prehod od splošnih vprašanj h konkretnim, 
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-  prevladoval je zaprti tip vprašanj (odprti tip je bil uporabljen le z namenom 
pridobitve novih informacij iz ban�ne prakse, ki niso bile razvidne iz literature), 
- za  ocenjevanje posameznih odgovorov so ve�inoma uporabljene raz�lenjene 
ocenjevalne lestvice od 1 (maksimalno strinjanje) do 7 (minimalno strinjanje) v obliki 
kombiniranih vprašanj. 
 
Skladno z navedenimi smernicami je bil sestavljen vprašalnik o organizaciji poslovnih 
bank, ki je predstavljen v prilogi A. 
 
Pridobljeni podatki so bili ra�unalniško in ro�no obdelani. Za prikaz rezultatov 
raziskave pa so bile uporabljene: frekven�ne tabele, tabele strukturnih deležev, 
primerjalni grafi, izra�uni aritmeti�ne sredine, standardnega odklona, mediane, 
modusa in ponderirane ocene.  
 
 
3.4 Organizacijska struktura v slovenskih poslovnih bankah 
 
Ugotovitve o organizacijski strukturi slovenskih bank izhajajo iz analize vprašalnika in 
primerjave organizacijskih shem, ki so objavljene na doma�ih straneh slovenskih 
bank (prikaz v prilogi B) na podlagi preverjanja hipoteze, da imajo slovenske banke 
mehansko hierarhi�no organizacijsko strukturo s centralizacijo odlo�anja in 
pristojnosti. 
 
Kot prikazujeta tabeli 6 in 7, v slovenskih poslovnih bankah prevladuje hierarhi�na 
organizacijska struktura poslovno-enotnega tipa, kombinirana s štabnimi službami. V 
strukturi so prisotne številne ravni, po katerih potekajo navodila od zgoraj navzdol, 
informacije pa se posredujejo v nasprotni smeri.  Vedno bolj pa se v bankah 
uveljavlja tudi matri�na struktura za izvajanje projektov, �eprav projektno strukturo v 
bankah prištevajo bolj k za�asnim kot stalnim strukturam. Opisana organizacijska 
struktura bank vsebuje tudi geografsko delitev po podružnicah (poslovne enote, 
ekspoziture, poslovalnice, agencije), ki se nahajajo pretežno v Sloveniji; ve�je banke 
pa imajo organizirana tudi predstavništva in enote v tujini. 
 
Tabela 6: Vrsta organizacijske strukture z vidika ravnalne funkcije 

Kriterij Št.odgovorov % 

Hierarhi�na 12 100 

Procesna 0 0 

SKUPAJ 12 100 

Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002. 
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Tabela 7: Oblika organizacijske strukture 

Oblika Št.odgovorov % 

enostavna 0 0 

funkcijska 0 0 

poslovno-

enotna 

10 83 

matri�na 2 17 

drugo 0 0 

SKUPAJ 12  

Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002. 

 
Tipi�na organizacijska strukura slovenske poslovne banke je sestavljena iz 
naslednjih delov: 

1. glavni ravnatelj, 
2. štabne službe (trženje, pravna služba, kadrovska služba, sekretariat, notranja 

revizija, plan in analize, itd.), 
     3.  poslovna podro�ja (sektorji, oddelki) in poslovna mreža (enote, ekspoziture, 

agencije) (prikaz konkretnih organizacijskih shem bank je v prilogi B). 
 
Tabela 8 prikazuje, da so poslovna podro�ja  v 66 % preu�evanih bank organizirana 
glede na vrsto komitentov (npr: poslovanje s podjetji, s prebivalstvom, z državnimi 
institucijami). V posameznih bankah je prisotna tudi delitev glede na velikost 
komitentov, npr. poslovanje z malimi komitenti (prebivalstvo, samostojni podjetniki, 
mala podjetja) in velikimi komitenti (srednja in velika podjetja, banke, državne 
institucije) ali po geografskih podro�jih oziroma so prisotne kombinacije ve� kriterijev, 
saj so posamezne banke ozna�ile po ve� možnih odgovorov . 
 
Tabela 8: Kriterij opredelitve trenutne organizacijske strukture banke 

Kriterij Št.odgovorov* % 

Vrsta ban�ne storitve 2 11,11 

Vrsta komitenta 12 66,66 

Velikost in druge zna�ilnosti 

komitenta 

4 22,22 

SKUPAJ 18 100 

*V primeru, da je organizacijska struktura banke opredeljena po ve� kriterijih, je banka ozna�ila ve� odgovorov. 

Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002. 
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Na podlagi analize organizacijskih spremenljivk lahko iz prikaza na sliki 4  ugotovimo, 
da je v slovenskih bankah še prisotna mo�na specializacija zaposlenih (npr. kreditni 
referent, ki se ukvarja izklju�no s kreditiranjem), �eprav se stopnja specializacije s 
spreminjanjem organizacije zmanjšuje. Za banke je zna�ilna visoka stopnja 
standardizacije postopkov, saj imajo navadno z internimi dokumenti predpisano 
tehnologijo dela, ki so jo zaposleni dolžni upoštevati. Na podlagi analize 
organizacijskih shem lahko ugotovimo, da je hierarhija avtoritete izrazita, saj že v 
okviru posameznega poslovnega podro�ja obstaja hierarhija ravnateljev (ravnatelj 
podro�ja, ravnatelj sektorja, ravnatelj oddelka, ravnatelj pododdelka, itd), ki so nato 
podrejeni glavnemu ravnatelju. Že iz samih organizacijskih shem je razvidna velika 
kompleksnost organizacije v vodoravni in navpi�ni smeri. Centralizacija odlo�itev je 
na podlagi pooblaš�anja posameznih ravnateljev in kolektivnih organov odlo�anja 
manjša, �eprav je za pomembnejše odlo�itve potrebno soglasje glavnega ravnatelja. 
Stopnja profesionalizacije je v slovenskih bankah visoka, saj prevladujejo zaposleni z 
visokošolsko izobrazbo, nižja izobrazba pa je prisotna pri izrazito rutinskih delovnih 
mestih (npr. blagajnik).  Posledi�no tudi v kadrovski strukturi prevladujejo razmerja 
med strokovnjaki in ravnalci. 
 
 
Slika 4: Organizacijske spremenljivke v bankah (ponderirane ocene) 
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Vir: Vprašalnik slovenske poslovne banke, februar 2002 (Tabela 4, priloga C). 

 
 
Slika 4 in slike v nadaljevanju prikazujejo ponderirane vrednosti odgovorov na 
vprašanja iz vprašalnika, ki so bili podani v kombinirani tabeli, v kateri so izpolnjevalci 
ankete opredelili stopnjo strinjanja s posameznim odgovorom (vrednost 1 je pomenila 
najve�jo stopnjo strinjanja, vrednost 7 pa najmanjšo stopnjo strinjanja). Ponderirano 
oceno dobimo na podlagi vsote produktov frekvenc posameznih odgovorov in 
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ponderjev pri posameznem odgovoru (vrednost 1 = ponder 0,25;  vrednost 2 = 
ponder 0,2;  vrednost 3 = ponder 0,15; vrednost 4 = ponder 0,15;  vrednost 5 = 
ponder 0,1;  vrednost 6 = ponder 0,1;  vrednost 7 = ponder 0,05), ki jo delimo z vsoto 
ponderjev. 
 
 
3.5 Prikaz organizacije poslovnega podro�ja poslovanje s podjetji 
 
Pri prakti�nem prikazu posameznih zna�ilnosti kompleksne ban�ne organizacije je 
bila zaradi preglednosti dela nujna omejitev na le en del organizacijske strukture. 
Izhajajo� iz dejstva, da  podro�je poslovanja s podjetji, ki pokriva celotno paleto 
pasivnih in aktivnih poslov banke s podjetji, v bankah predstavlja v povpre�ju 55 % 
vseh prihodkov banke (Stoj�evska, 2000, str.39) oziroma krediti gospodarstvu 
predstavljajo 30 % celotne aktive ban�nega sektorja v letu 2001, obveznosti do 
gospodarstva pa približno 14 % pasive (Poro�ilo o poslovanju bank v letu 2000 in 
prvi polovici leta 2001, str.35), je smotrno prou�evati organiziranost tega segmenta 
ban�nega poslovanja. 
 
Podro�je poslovanja s podjetji nudi komitentom vse vrste ban�nih storitev za 
podjetja: pasivne ban�ne posle, s katerimi se zbirajo prosta sredstva gospodarstva 
(sprejemanje depozitov, prodaja potrdil o vlogi, blagajniških zapisov in drugih 
vrednostnih papirjev) in aktivne ban�ne posle, ki vklju�ujejo naložbe zbranih sredstev 
nazaj v gospodarstvo (razli�ne oblike kreditiranja) ter posle ban�nega posredništva v 
imenu banke, a  na ra�un komitenta (garancije,  akreditivi, izvedeni finan�ni 
instrumenti, pla�ilni promet). Vendar pa se organizacija podro�ja med bankami 
razlikuje z vidika, koliko razli�nih ban�nih storitev izvajajo zaposleni neposredno, pri 
kolikšnem številu pa posredujejo informacije v sodelovanju z drugimi oddelki, kar 
kaže na stopnjo specializacije zaposlenih. 
 
Kot prikazuje slika 5 na podlagi podatkov iz vprašalnika ugotavljam, da podro�je 
poslovanja s pravnimi osebami pokriva predvsem podro�je tolarskega in deviznega 
kreditiranja (28 % odgovorov), depozitov (26 %)  in garancij (21 %), medtem ko na 
podro�ju investicijskega ban�ništva in pla�ilnega prometa sodelujejo zaposleni z 
lo�enimi sektorji, ki so specializirani za omenjene ban�ne storitve (Tabela 3, priloga 
C).  
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Slika 5: Ban�ne storitve, ki jih izvaja  podro�je poslovanja s podjetji 

krediti

depoziti

garancije

akreditivi

pla�ilni 
promet

Vir: Vprašalnik slovenske poslovne banke, februar 2002. 

 
Kot je razvidno iz tabele 8, v organizaciji slovenskih bank ter tudi samem podro�ju 
poslovanja s podjetji postopno prevladuje strukturiranost glede na vrsto komitentov, 
kar pomeni ukinjanje dolgoletne specializacije zaposlenih po posameznih ban�nih 
storitvah (npr. kreditni referent), kjer je posameznik serijsko izvajal rutinske 
standardizirane delovne naloge ne glede na vrsto in zna�ilnosti posameznega 
komitenta, s katerim dejansko tudi ni imel tesnejšega stika.  
 
Glavna pomanjkljivost specializacije po ban�nih storitvah je vklju�enost velikega 
števila zaposlenih iz razli�nih oddelkov v delovni proces. Tako se isti posel  hkrati  
izvaja na razli�nih mestih: prvi oddelek komunicira s komitentom, drugi oddelek 
pripravlja dokumentacijo, tretji oddelek  vnaša podatke v ra�unalniško aplikacijo, 
�etrti oddelek izvaja kon�no kontrolo. Srednja in nižja ravnalna raven sta števil�ni, 
zato je odlo�anje zelo razpršeno, hkrati pa ostali zaposleni nimajo pooblastil in ne 
prevzemajo odgovornosti. V tako zasnovani organizacijski strukturi banke so 
posamezni ravnalci odgovorni le za majhen del procesa, nato pa svoje delo predajo 
naslednjemu v verigi. Na ta na�in ni ustreznega pregleda nad procesom, 
neposrednega stika s komitentom, niti neposrednih povratnih informacij, kako 
posamezniki opravljajo svoje delo.  Zaradi razdrobljenosti dela s stranko komunicirajo 
razli�ni uslužbenci, vsak iz svojega zornega kota, kar lahko privede do nejasnosti, 
podvajanja sporo�il ali njihove odsotnosti. Zaradi podvajanja opravil so uvedene 
številne dodatne kontrole. Posledi�no je pozornost zaposlenih namesto v 
upoštevanje potreb komitentov, usmerjena v izvajanje zahtev banke in nadrejenih. 
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Tovrstna organizacijska struktura ima številne pomanjkljivosti. Zaposleni so 
nadpovpre�no obremenjeni z delom, dolo�anje vrstnega reda dejavnosti je 
neu�inkovito, novosti se uvajajo prepo�asi, vodenje in usklajevanje med oddelki sta 
neu�inkovita. Prisotna je nizka lojalnost banki kot celoti, reševanje administrativnih 
zadev je prepo�asno, pretok informacij neu�inkovit, zaposleni so preobremenjeni z 
izvajanjem operativnih nalog in primanjkuje �asa za teamsko reševanje problemov, 
kar vodi do odsotnosti skupne vizije.  
 
Med slovenskimi bankami v okviru podro�ja poslovanja s podjetji delo pretežno 
poteka lo�eno po ban�nih storitvah (58 % odgovorov), saj zaposleni komunicira s 
stranko in izvaja spremljavo posla v okviru dolo�ene ban�ne storitve, vendar pa se 
pove�uje delež bank (42 %), v katerih razlikujejo med zaposlenimi, ki le prodajajo 
ban�ne storitve (t.i. kontaktne osebe) in tistimi, ki izvajajo nadaljnjo zaledno  
spremljavo poslov (t.i. oddelek spremljave) (Tabela 4, priloga C). 
 
Nazivi zaposlenih na enakih delovnih mestih med bankami niso poenoteni, saj 
prevladuje izraz »skrbnik« (48,5 % odgovorov) v smislu obravnave vseh potreb 
podjetja na enem mestu, �eprav se naloge zaposlenega dejansko povsod še niso 
razširile iz specialista za dolo�eno ban�no storitev (npr.kreditni referent) na 
generalista za celotno ban�no ponudbo (npr. skrbnik podjetja). V ve�ini primerov pa 
velja, da zaposleni opravljajo širše opredeljene naloge v okviru poslovnega podro�ja 
samostojno za posamezno podjetje, pri trženju in izvedbi  dolo�enih poslov pa 
sodelujejo s specialisti za posamezne ban�ne storitve (npr.investicijsko ban�ništvo, 
dokumentarno poslovanje). Najve�krat (50 % odgovorov) posamezni zaposleni 
sodeluje z do 2 % vseh komitentov poslovnega podro�ja (Tabele 5, 6, 9,  priloga C). 
 
Kot glavna pomanjkljivost organizacijske strukture, kjer so poslovne enote oblikovane 
na podlagi posameznih ban�nih storitev je bila navedena odsotnost pristojnosti 
zaposlenih za sprejemanje odlo�itev in posledi�no prevzemanje odgovornosti, saj so 
sicer le rutinski izvajalci nalog in nimajo vpliva na pove�anje prilagodljivosti procesov 
in doseganje zadovoljstva komitentov.   Na podlagi analize vprašalnika ugotavljam, 
da zaposleni zaenkrat nimajo ve�jih pristojnosti, saj je v banki še vedno uveljavljen 
formaliziran in centraliziran na�in odlo�anja, ki ne omogo�a delegiranja odlo�anja na 
nižje ravni. Nasprotno pa se odgovornost zaposlenih za rezultate pove�uje, kar ob 
odsotnosti možnosti vpliva na odlo�itve negativno vpliva na motivacijo zaposlenih. 
 
Tako slika 6 prikazuje, da so zaposleni na podro�ju poslovanja s podjetji 
najpogosteje pristojni za samostojno komuniciranje s komitenti, za katere so 
zadolženi, manj  pa imajo vpliva na odstopanje od splošnih pogojev ban�ne ponudbe 
in na vpliv glede odlo�anja o izvedbi posla (prisotnost kolektivnega na�ina odlo�anja 
oziroma odlo�anje na višjih hierarhi�nih ravneh).  
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Slika 6: Pristojnosti zaposlenih na podro�ju Poslovanje s podjetji (ponderirane ocene) 

2,85

0,85

1,05

1,65

1,3

komuniciranje s komitenti

odstopanje od splošne ponudbe

vpliv na odlo�anje

dostop do podatkov drugih oddelkov

vpliv na osebni na�rt dela

 
Vir: Vprašalnik slovenske poslovne banke, februar 2002(Tabela 7, priloga C). 

 
 
Kot prikazuje slika 7 pa ve�ino obveznosti zaposlenih na tem podro�ju predstavlja 
doseganje zadovoljstva strank ter spoštovanje ban�ne tehnologije dela in predpisov, 
v manjši meri pa izpolnitev letnega osebnega plana prodaje (prevladuje fiksno pla�ilo 
zaposlenih). 
 
Slika 7:Odgovornosti zaposlenih na podro�ju Poslovanje s podjetji (ponderirane ocene) 
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Vir: Vprašalnik slovenske poslovne banke, februar 2002 (Tabela 8, priloga C). 

 

 
Kljub splošni ugotovitvi po pove�evanju pogajalske mo�i kupcev, ugotavljam, da v 
praksi to velja le za najve�ja podjetja, saj  se banke v svojem poslovanju do dolo�ene 
mere prilagajajo zahtevam komitentov, vendar pa je pogajalska mo� podjetij še 
vedno omejena, kar pomeni, da dejanski premiki v poslovnem okolju bank z vidika 
komitentov, ki bodo še pove�ali potrebo po spreminjanju organizacije, šele prihajajo. 



38 

 
Kot prikazuje slika 8, sta posami�na obravnava podjetij in prilagajanje ponudbe 
prisotna pri manjšini bank, saj pri ve�ini bank prevladujejo tipske ponudbe z manjšim 
pogajalskim razmikom glede na kakovost in obseg poslovanja s posameznim 
komitentom.  
 
Slika 8: Sedanji odnos banke do podjetij (ponderirane ocene) 
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Vir: Vprašalnik slovenske poslovne banke, februar 2002(Tabela 10, priloga C). 

 
Zato tudi ne presene�a ugotovitev, da ve�ina bank sicer ugotavlja, da so podjetja 
sicer v splošnem zadovoljna z njimi in zato nanje navezana, vendar pa se, kot 
prikazuje slika 9, tudi zavedajo, da bodo podjetja v primeru ugodnejše ponudbe 
zamenjala banko, manjši pa je delež odgovorov, da so komitenti pri banki zaradi 
tradicije in ker jim banka pomeni pozitivno referenco pri poslovanju.  
 
Slika 9: Stopnja zvestobe komitentov (ponderirane ocene) 
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Vir: Vprašalnik slovenske poslovne banke, februar 2002,(Tabela 11, priloga C).  

 
Pove�evanje zadovoljstva kupcev in njihove zvestobe je eden glavnih dejavnikov 
uspešnosti podjetja. Raziskave so pokazale, da ve�je zadovoljstvo kupcev vpliva na: 
pove�anje zvestobe obstoje�ih kupcev in s tem pove�evanje skupne vrednosti, ki jo 
ima posamezni zvesti kupec za podjetje, na znižanje cenovne elasti�nosti pri 
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obstoje�ih kupcih, kar pove�uje dobi�konosnost podjetja, saj lahko podjetje takim 
kupcem zara�unava višjo maržo, na zmanjšanje odzivov obstoje�ih kupcev na 
konkurente, na znižanje stroškov prihodnjih transakcij, saj zaradi poznavanja 
ponudbe podjetja predstavljajo obstoje�i kupci manjši prodajni napor kot potencialni 
kupci, na znižanje stroškov pritožb in reklamacij zaradi vzdrževanja stalnega 
zadovoljstva kupcev, na znižanje stroškov pridobivanja novih kupcev, saj zadovoljni 
obstoje�i kupci širijo pozitivne informacije o podjetju in na pove�anje ugleda podjetja  
(Anderson, Fornell et al., 1994, str.55). 
 
Za banke je zato bistvenega pomena, da se zavedajo pomena doseganja 
zadovoljstva komitentov. Izhajajo� iz kriterijev, ki so v literaturi navedeni za 
opredeljevanje kakovosti storitev: zanesljivost storitve (zanesljiva in to�na izvedba 
obljubljene storitve), zagotavljanje storitve (ustrezna usposobljenost, vljudnost, 
prijaznost izvajalcev storitev), urejenost (izgled fizi�nega okolja, opreme, zaposlenih), 
vživljanje (možnost stikov z zaposlenimi, sprotno informiranje), odzivnost (takojšnja 
izvedba storitev) (Whiteley, Hessan, 1996, str. 82), sem na primeru podro�ja 
poslovanja s podjetji analizirala, kateri dejavniki  po mnenju slovenskih bank najbolj 
vplivajo na zadovoljstvo komitentov. 
 
Kot prikazuje slika 10 po mnenju bank na zadovoljstvo komitentov s posamezno 
banko najbolj vpliva hitrost izvedbe storitev,  vzbujanje zaupanja in individualnost 
obravnave, najmanjši pa je vpliv propagandnega materiala in opremljenosti banke. 
 
Slika 10: Vpliv na zadovoljstvo komitentov (ponderirane ocene) 
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Vir: Vprašalnik slovenske poslovne banke, februar 2002 (Tabela 13, priloga C). 
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Ker se zavedajo pomena zadovoljstva komitentov,  skušajo banke okrepiti povezavo 
s podjetji tako, da uvajajo aktivni pristop preko rednega seznanjanja z novostmi, 
obiski v podjetjih in vabili na seminarje in sre�anja v banki, �eprav je delež slednjih 
pristopov manjši (Tabela 12, priloga C). 
 
Na podlagi empiri�ne analize organizacije v slovenskih poslovnih bankah lahko 
ugotovimo, da je kljub številnim preteklim spremembam organizacijske strukture, le-
ta še vedno ohranila visoko raven centralizacije in formalizacije. Zaradi prilagajanja 
spremembam v poslovnem okolju (pove�anje pogajalske mo�i komitentov) so v 
bankah pri�eli na�rtovati spremembe, ki bodo privedle do pove�anega zadovoljstva 
komitentov na podlagi kakovostnejše izvedbe ban�nih storitev zaradi zmanjševanja 
specializacije, pove�evanja pristojnosti in odgovornosti zaposlenih ter združevanja 
oddelkov glede na uporabnike ban�nih storitev, kar naj bi jim zagotovilo posami�no 
obravnavo in pove�ano prilagodljivost banke glede na njihove potrebe. 
 
 
 
 
4. SPREMINJANJE ORGANIZACIJE PODJETIJ 
 
4.1 Opredelitev spreminjanja organizacije 
 
Organizacija podjetja ni stati�na, pa� pa se nenehno prilagaja zunanjemu okolju 
zaradi spreminjanja potreb kupcev, nove zakonodaje, tehnološkega napredka, itd.  
Stopnje sprememb v organizaciji se med podjetji razlikujejo,  razlika med uspešnimi 
in neuspešnimi podjetji pa se kaže predvsem v upoštevanju težko merljivih 
dejavnikov, kot so zaposleni, kakovost in zadovoljstvo strank. Spreminjanje 
organizacije podjetja je pomembno, ker pospešuje rast in produktivnost, izboljšuje 
rezultate šibkejših delov podjetja, koncentrira vire na prednostnih ciljih ter usposablja 
ravnatelje za  prilagoditev novim razmeram (Harvey, Brown, 1988, str.2-7). 
 
Rozman spreminjanje organizacije opredeli kot oddaljevanje organizacije združbe od 
obstoje�ega stanja k bolj zaželenemu prihodnjemu stanju, da bi pove�ali u�inkovitost 
organizacije in uspešnost podjetja. Spremembe organizacije povzro�ajo zunanji 
razlogi: konkurenca, vklju�evanje v gospodarske in politi�ne zveze, raznolikost 
delovne sile,  spreminjanje demografske strukture kupcev in spreminjanje moralnih 
norm (Rozman, 2000, str.121). Le-te povzro�ijo spremembo situacijskih spremenljivk 
organizacije (ciljev in strategije v podjetju, poslovnega okolja, velikosti podjetja, 
tehnologije v podjetju, zaposlenih) in s tem potrebo po prilagajanju obstoje�e 
organizacijske strukture novim razmeram, da bo podjetje še naprej uspešno 
poslovalo. 
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Mc Namara, Quin in Cameron pa spreminjanje organizacije povežejo le s 
spreminjanjem ene izmed situacijskih spremenljivk – velikosti podjetja. 
 
McNamara poudarja, da se koncept spreminjanja organizacije nanaša le na 
spremembe, ki vplivajo na ve� delov podjetja hkrati (npr. sprememba poslanstva, 
uvajanje samoravnalnih teamov, odpuš�anje, uvajanje nove tehnologije, uvajanje 
novih programov, kot je celovito obvladovanje kakovosti ali prenova poslovnih 
procesov, itd). V splošnem pa pomeni bistveno in radikalno spremembo v na�inu 
delovanja podjetja. Spreminjanje organizacije naj bi bilo strategija za dosego nekega 
splošnega cilja in ne le samo sebi namen in je po njegovem mnenju posledica 
prehodov med fazami življenjskega cikla podjetja. Najpogosteje spremembe 
povzro�ajo zunanji dejavniki, kot so: težave s financiranjem, uveljavljanje na novih 
trgih, potreba po bistvenem pove�anju produktivnosti, v�asih pa tudi notranji 
dejavniki, kot je npr. postavitev novega vodstva (McNamara, 2002).  
 
Podobno tudi Quinn in Cameron spreminjanje organizacije podjetja opredelita kot 
naraven prehod med fazami življenjskega cikla, saj se zna�ilnosti novo nastalih 
podjetij bistveno razlikujejo od starejših in ve�jih podjetij, ki nato izvajajo drasti�ne 
spremembe, da bi ponovno vzpostavila zna�ilnosti organizacije iz prejšnjih faz 
življenjskega cikla. Organizacija tradicionalnega podjetja je v fazi zrelosti navadno 
hierarhi�na, vodena z vrha po napisanih pravilih ter birokratska. Nova organizacija 
podjetja, ki je prilagojena spremenjenim razmeram pa naj bi se razvijala v smeri 
sploš�ene mrežne strukture brez omejevanja sodelovanja med zaposlenimi, oddelki 
in zunanjimi partnerji (Quinn, Cameron, 1983, str.31-51). 
 
Mihel�i� poleg zunanjih razlogov za spreminjanje organizacije (politi�ne razmere, 
zakonodaja, gospodarski pogoji, tehnologija, delovna sila, pogoji dobaviteljev) navaja 
tudi notranje vzroke (nujnost spremembe poslovnih izidov (iz podpovpre�nih v 
nadpovpre�ne v dejavnosti), sprememba ravnateljevalnega sloga, premik proizvodov 
ali storitev podjetja v naslednjo stopnjo življenjskega cikla), kar vpliva predvsem na 
situacijski spremenljivki okolje podjetja ter poslovna strategija (nadomestitev 
strategije nizkih stroškov in cen s strategijo kakovosti, ve�je razumevanje in 
spoštovanje potreb uporabnikov), ki jim je potrebno prilagoditi organizacijo, da bi 
znižali stroške ustvarjanja poslovnih u�inkov in transakcijske stroške (Mihel�i� Miran, 
2001, str.99-101). 
 
�e se podjetje ne prilagodi spremenjenim razmeram, je ogrožen njegov obstoj.  Po 
drugi strani pa spremembe, ki zahtevajo spreminjanje podjetij in njihove organizacije 
omogo�ajo podjetjem tudi ve�je možnosti razvoja, saj je to priložnost, da temeljito 
razmislijo in ponovno oblikujejo svojo organizacijo. Mihel�i� opozori, da vsaka 
spremenjena organizacija ni tudi zaželjena (nekateri spreminjanje organizacije 
pojmujejo kot obred, ki se mora izvršiti na vsakih nekaj let), ampak mora biti ta 
druga�nost vsaj taka, da bo možno z novo, druga�no organizacijo bolje podpreti 



42 

uresni�evanje sicer dobro zastavljenih dotedanjih ciljev ali pa uresni�evanje novih 
ciljev (Mihel�i� Miran, 2001, str.99). 
 
Pri uvajanju sprememb se pogosto pojavijo ovire, ki onemogo�ijo, da bi bili doseženi 
cilji spreminjanja organizacije, kar vpliva tudi na zmanjševanje uspešnosti podjetja, 
saj je spreminjanje organizacije povezano s stroški. Odpori proti spremembam se  
lahko pojavijo na ravni podjetja (bojazen, da bo del podjetja izgubil svojo mo�, zaradi 
konfliktov med poslovnimi funkcijami, ki izhajajo iz nasprotujo�ih si ciljev, zaradi 
nezaželenosti sprememb v mehanski organizacijski strukturi, saj zmanjšujejo njeno 
u�inkovitost), na ravni oddelkov (odpor proti novi kulturi, ki vpliva na predhodno 
povezanost �lanov oddelka in pripadnost skupini) ali na ravni posameznika (zaradi 
negotovosti glede poslabšanja položaja v prihodnosti) (Rozman, 2000, str.122). 
 
Spreminjanje organizacije je zato tvegano in je pomembno v naprej poznati vzroke 
neuspehov, da jih lahko pravo�asno odpravimo. Rodriguez in Ferrante med vzroki 
neuspeha pri spreminjanju organizacije poudarjata: preveliko osredoto�enost na 
organizacijsko strukturo namesto na procese, popravljanje obstoje�ega stanja 
namesto njegovega preoblikovanja, odsotnost celovitega pristopa k spreminjanju (ni 
preoblikovanja delovnih nalog, organizacijske strukture, sistema usposabljanja, 
nagrajevanja), zanemarjanje vrednot in prepri�anj ter nepravilno vklju�evanje ljudi in 
njihovih znanj v proces sprememb (osredoto�anje le na tehnološki vidik sprememb), 
zadovoljstvo z majhnimi rezultati (prenehanje spreminjanja, ko se pojavijo prvi 
uspehi), spreminjanje organizacije od spodaj navzgor (v tem primeru ni zadostnega 
vpogleda v poslovanje niti mo�i za izvedbo sprememb), omejenost sredstev za 
izvedbo sprememb in odsotnost pozornosti, ker podjetje porazdeli svojo energijo na 
ve� podprojektov spreminjanja organizacije hkrati in prenehanje spreminjanja, ko se 
zaposleni uprejo spremembam (Rodriguez, Ferrante, 1996,  str.102-103). 
 
Odpore proti spreminjanju organizacije lahko premostimo s komuniciranjem (odprava 
odpora, povezanega z nerazumevanjem u�inkov in ciljev projekta) in s sodelovanjem 
(vklju�itev nižjih ravnalcev in zaposlenih v projekt) (Vizjak, 1994, str.27). 
 
Pri spreminjanju organizacije je potrebno posebno pozornost posvetiti zaposlenim in 
jih ne obravnavati kot  dele organizacije, ki jih lahko poljubno zamenjujemo in 
premeš�amo, saj sicer odpor zaposlenih lahko pogosto prepre�i nadaljevanje 
spreminjanja organizacije. Razlog odpora navadno izvira iz  pomanjkljivih pojasnil, da 
zaradi sprememb v procesu delavci morda res niso ve� potrebni na obstoje�em 
delovnem mestu, vendar pa  jim bodo omogo�ili pove�ati svoje znanje in 
sposobnosti, da bodo to lahko uporabili drugje v organizaciji (Davenport, 1995). 
 
Wolfe meni, da je zato v podjetjih nujno uvesti ravnanje s spremembami v 
organizaciji (Organisational Change Management), ki zagotovi, da se spremembe 
uspešno vklju�ijo v organizacijsko strukturo in kulturo. Ravnanje s strukturnimi 
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spremembami se usmerja na politike, postopke, pravila, opremo in zmožnosti ljudi, ki 
so druga�ni v novi organizacijski strukturi. Ravnanje s kulturnimi spremembami pa se 
nanaša na medsebojne odnose – med zaposlenimi in med ravnalnimi ravnmi. 
 
Ravnanje s spremembami pomeni skrb, poslušanje in odzivanje na potrebe in težave 
posameznikov. Pomeni tudi pomo� zaposlenim pri uporabi njihovih sposobnosti in 
vrednot, da presežejo obstoje�e stanje in  za�nejo delovati v novih razmerah. Zato je 
potrebno zaposlene seznanjati o spremembah, na�rtovati spremembe, ocenjevati 
pripravljenosti organizacije za uvajanje sprememb z vidika organizacijske kulture in 
potrebnih virov, jasno in odprto komunicirati, nepristransko ocenjevati težave pri 
izvedbi ter omejevati krize in jih spreminjati v priložnosti (Wolfe, 1995). 
 
Da bi bilo spreminjanje organizacije podjetja uspešno, je zato potrebno uskladiti 
spremembe na štirih podro�jih: na tehni�nem podro�ju (zagotoviti spremembe 
vložkov in izložkov procesov, upoštevati zahteve deležnikov, dobaviteljev ali kupcev), 
na podro�ju zaposlenih (upoštevati je vpliv novih razmer na sposobnost zaposlenih 
za delo, zagotoviti usposabljanje, motiviranje in nagrajevanje), na organizacijskem  
podro�ju (preveriti, ali bo organizacijska struktura ustrezala novim razmeram) in na 
kulturnem podro�ju (ugotoviti, ali norme, vrednote, prepri�anja in neformalno vedenje 
zaposlenih podpirajo ali zavirajo spremembe) (Carr, Oebbecke, 1995). 
 
 
4.2   Procesni pogled na poslovanje 
 
Pri prou�evanju spreminjanja organizacije je potrebno vpeljati dinami�ni pogled na 
organizacijo, saj se v delovanju združbe organizacijska struktura ne le obnavlja, 
ampak združba v svojem delovanju organizacijsko strukturo spreminja in jo na novo 
ustvarja. V tem delovanju pa  stati�na medsebojna razmerja v organizaciji niso ve� 
razvidna (Lipovec, 1987, str.62) in je zato namesto izraza organizacijska struktura 
smiselno uporabljati izraz proces. 
 
Hammer in Champy podobno poudarita razliko med stati�nim in dinami�nim 
pogledom na podjetje. Ugotovita, da so procesi v podjetju skladni z naravnimi 
poslovnimi dejavnostmi, vendar so pogosto razdrobljeni in skriti za organizacijskimi 
strukturami. Kot bistveno zna�ilnost procesov navedeta, da so nevidni in brez imen, 
ker ljudje navadno razmišljajo o posameznih oddelkih, ne pa o procesih, v katere so 
vklju�eni. Poudarita, da so za u�inkovito poslovodenje poleg organizacijskih shem 
potrebne tudi preglednice procesov, ki prikazujejo, kako delo v podjetju dejansko 
poteka (Hammer, Champy, 1993, str.125). 
 
V strokovni literaturi avtorji obravnavajo razlike med prevladujo�im strukturnim 
organizacijskim modelom in procesnim organizacijskim modelom, ki kažejo klju�ne 
to�ke spreminjanja organizacije. 
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Armistead in Rowland ugotavljata, da stati�ni (strukturni) pogled na organizacijo 
poudarja hierarhijo, navpi�no komuniciranje in izrazito delitev skupne naloge (na 
podlagi razli�nih kriterijev – poslovnih funkcij, kupcev, proizvodov), kar med oddelki 
povzro�a pregrade in prekinja informacijske ter materialne tokove. Zaposleni so vpeti 
v posamezni oddelek in specialisti na svojem podro�ju, slabo pa so seznanjeni s 
potrebami kon�nih odjemalcev in cilji podjetja, kar zmanjšuje inovativnost in 
uspešnost podjetja. Nasprotno je pri procesnem pogledu poudarek na izvedbi skupne 
naloge, tako da proces poteka preko meja posameznih oddelkov, ki so med seboj 
povezani, zaposleni imajo široka znanja, komuniciranje poteka vodoravno in vsi so 
usmerjeni v kon�ni cilj doseganja zadovoljstva kupcev (Armistead, Rowland, 1996, 
str. 46).  
  
Podobno tudi Vozel ugotavlja, da visoko centralizirano organizacijsko strukturo 
nadomeš�a bolj sploš�ena struktura z manjšim številom organizacijskih ravni ter s 
tem tudi manjšim številom srednjih ravnateljev. Ker to  pove�uje razpon kontrole, 
dobijo zaposleni na nižjih organizacijskih ravneh ve�jo možnost odlo�anja in 
samostojnega povezovanja z zunanjim okoljem, �lenitev dela na posamezne naloge 
nadomeš�a ponovno združevanje nalog ter njihova delitev na podlagi novih kriterijev. 
Zato zaposleni niso ve� specialisti za opravljanje to�no dolo�ene naloge, ampak 
opravljajo na delovnem mestu ve� razli�nih nalog. Zaposleni postajajo generalisti, kar 
zahteva kot predpogoj višjo izobrazbo in združevanje delovnih mest,  zato se 
pozornost  z delovnega mesta preusmerja na poslovni proces in s tem na kon�nega 
odjemalca (Vozel, 1999, str.11).  
 
Izhodiš�e procesnega pogleda na organizacijo je poslovni proces. 
 
Davenport in Short opredelita poslovni proces kot zbir logi�no povezanih in 
medsebojno odvisnih poslovnih dejavnosti, ki potekajo vzporedno ali zaporedno, in 
preoblikujejo vložke (inpute) v vnaprej predpisane rezultate (outpute) z dodajanjem 
vrednosti za kupca (Davenport, Short, 1990, str.11). 
 
V splošnem tako lahko poslovni proces opredelimo s tipi�nimi zna�ilnostmi: 
usmerjenost h kupcu (zunaj ali znotraj podjetja), nanaša se na preoblikovanje 
materiala, informacij,  operacij ali odlo�itev, sestavljajo ga dejavnosti, ki so med seboj 
logi�no povezane. Rezultat procesa je razpoznavna in dodana vrednost za kupca. 
Proces poteka vodoravno skozi organizacijo in prehaja skozi razli�ne oddelke ter 
preseka njihove meje (Vozel, 1999, str.11). 
 
Procesni pogled na organizacijo nam omogo�a, da jo razumemo kot dinami�no 
kategorijo, ki poleg razmerij vklju�uje tudi dejavnosti, ki omogo�ajo njihovo 
spreminjanje. Potrebno je oblikovati nove strukture, ki bodo upoštevale vodoravni tok 
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dela, ki poteka skozi ve� poslovnih funkcij (oddelkov) ter jih povezuje tako, da tvori 
celovite poslovne procese v podjetju.  
 

 
4.3 Na�ini spreminjanja organizacije podjetij 
 
Organizacijski razvoj (Organizational Development) je usmerjen v izboljševanje 
organizacijske u�inkovitosti preko izboljšanega komuniciranja, uvajanja teamskega 
dela, izboljšanja medsebojnih odnosov, organizacijske kulture in obogatitve dela 
(Andrews, 1996). Spreminjanje organizacije podjetja lahko poteka postopno s stalnim 
dopolnjevanjem in izboljševanjem obstoje�ega stanja ali pa preko nepredvidljivih, 
velikih sprememb, ki povzro�ajo popolnoma nov na�in dela v podjetju. Glede na 
velikost sprememb in proces spreminjanja tako lo�imo evolucionarni in revolucionarni 
na�in spreminjanja organizacije podjetij, �eprav navadno spremembe potekajo 
so�asno in so med seboj povezane (Rozman, 2000, str.130). 
 
Med evolucijskimi pristopi so najpogostejši družbeno-tehni�ni sistemi spreminjanja, 
celovito ravnanje s kakovostjo, stalne izboljšave, avtomatizacija in organizacijski 
razvoj. 
 
Teorija tehni�ne in družbene povezanosti (Socio-Technical Systems Theory) 
ugotavlja, da je hkrati s tehni�nimi spremembami potrebno izvajati tudi spremembe v 
odnosih med ljudmi, saj bo spreminjanje organizacije sicer neuspešno (Rozman,  
2000, str.131).  
 
Celovito ravnanje kakovosti (Total Quality Management) je nenehno 
prizadevanje po spreminjanju, ki bo vodilo k vedno ve�ji kakovosti proizvodov in 
storitev. Poleg sprememb v tehniki in tehnologiji, se spreminja tudi na�in dela 
zaposlenih (teamsko delo v krožkih kakovosti), pove�uje se sodelovanje med 
oddelki. Bistven je prehod od kontroliranja in ukazovanja v svetovanje in podpiranje 
(Rozman, 2000, str.131). Podobno tudi Davenport opredeli, da se celovito ravnanje s 
kakovostjo nanaša na postopne spremembe v obstoje�em procesu, ki potekajo 
navzgor po hierarhiji in se nanašajo na vsa podro�ja delovanja podjetja (Davenport, 
1993, str.11). 
 
Pristop stalnih izboljšav v organizaciji (Constant Improvement) se nanaša na 
spreminjanje obstoje�ih procesov v organizaciji, vir idej so  spodbude s strani vseh 
zaposlenih, zahtevane spremembe, tveganje in potrebna sredstva za izvedbo pa so 
zelo majhni. Pristop iš�e odgovore na vprašanje, kako bolje, hitreje in ceneje delati z 
uporabo obstoje�ih zmogljivosti. Omejen le na del procesa znotraj izbrane 
organizacijske enote. Rezultat je izboljšano poslovanje oddelka, organizacijske meje 
in struktura pa ostanejo nespremenjeni. Temeljne spremembe se nanašajo na na�in 
dela zaposlenih, saj opustijo naloge, ki podaljšujejo proces in ne dodajajo vrednosti 
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za kupca. Na ta na�in je možno je dose�i do 15 % izboljšanje dolo�ene zna�ilnosti 
procesa, vendar je takšno optimiranje procesa znotraj organizacijske enote le 
kratkoro�no (Vozel, 1999, str.13). 
 
Kot samostojni ali pomožni pristop se uporablja tudi avtomatizacija 
(Automatization), ki je namenjena izklju�no pove�evanju u�inkovitosti obstoje�ega 
procesa z vidika zniževanja stroškov dela, izboljšanja pretoka informacij in pove�ane 
hitrosti dela, vendar pa ne spreminja same strukture poslovnih procesov (Choi, Chan, 
1997, str.49-51). 
 
Za revolucionarne na�ine spreminjanja organizacije pa je zna�ilna nepredvidljivost 
in velike spremembe v kratkem �asu. Najbolj razširjena sta prenova procesov in 
prestrukturiranje organizacije. 
 
Pristop prenove procesov (Business Process Reengineering) se oddalji od 
optimiranja v okviru posameznih delov organizacije, ampak se spremembe nanašajo 
na medsebojne odnose med oddelki in povratno vplivajo tudi na spremembe 
posameznih delov organizacije z vidika proizvodov in storitev, kupcev in drugih 
deležnikov podjetja (Rozman, 2000, str.132). 
 
Davenport poudari radikalni in enkratni zna�aj sprememb, ki povzro�ajo vzpostavitev 
strukture in kulture podjetja na novo (Davenport, 1993, str.11) oziroma je to prehod 
od strukturnega pogleda k procesnemu, od delitve dela k združevanju dela, k 
zmanjševanju števila hierarhi�nih ravni in k teamskemu na�inu dela (Bizjak, 1997, 
str.34). 
 
Utemeljitelja pristopa, Hammer in Champy, poudarita, da je bistvo v opuš�anju 
zastarelih pravil in temeljnih predpostavk, ki stojijo za dosedanjim na�inom dela, saj 
pristop razbije in nato ponovno oblikuje ter optimizira procese (Hammer, Champy, 
1995, str.12). 
 
Pristop prenove procesov tako iš�e odgovore na vprašanje, zakaj sploh delamo tako 
kot delamo. Izkaže se namre�, da dolo�enih dejavnosti ni potrebno izvajati, ker so z 
vidika kupcev in poteka procesa nepotrebne. Spremembe zahtevajo sodelovanje 
ve�ih organizacijskih enot in so zato rezultati vidni šele �ez 3-4 leta. Kažejo se v 
druga�e postavljenih organizacijskih mejah, spremenjenem obstoje�em na�inu dela 
in delovnih navodilih, pove�anih pooblastilih zaposlenih, znižanju vsaj ene ravni 
managementa, spremenjeni vlogi srednjih ravnalcev, ki se morajo usposobiti za 
delovanje v novih okoliš�inah. Uspešno izvedena prenova procesov vodi do 25-45 % 
izboljšave prou�evanega procesa (Vozel, 1999, str.13). 
 
Spremembe, ki jih prenova procesov povzro�i v organizaciji so: združitev ve� nalog v 
eno samo (podjetje odgovornost za celoten proces dodeli enemu zaposlenemu, ki je 
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tudi edina kontaktna oseba za stranke), delavci za�nejo sprejemati odlo�itve in 
kontrolirajo lastno delo (s tem se zmanjša število vmesnih ravnateljev), nelinearno 
izvajanje procesov (procesi se za�nejo izvajati vzporedno, kar zahteva ve�je 
usklajevanje dejavnosti), obstaja ve� razli�ic procesov (procesi so prilagojeni 
zahtevam razli�nih trgov), delo se izvaja tam, kjer je najbolj smiselno (znanje je 
razporejeno po podjetju in ni ve� izklju�nih specialistov), zmanjšanje nadzora in 
soobstoj centraliziranih ter decentraliziranih dejavnosti (Hammer, Champy, 1993, 
str.59). 
 
Zanimiv je podatek, ki ga navaja Cooper, da  v britanskem okolju najve� projektov 
prenove procesov izvajajo v bankah in finan�nih institucijah (Cooper, 1995). 
 
Pristop prenove se še vedno razvija in se zliva z bolj postopnimi na�ini spreminjanja 
v bolj pregleden koncept ravnanja procesov (Davenport, Beers, 1995, str.57).  
 
K revolucionarnim na�inom spreminjanja uvrš�amo tudi prestrukturiranje 
organizacije, ki se nanaša na ukinjanje in postavljanje oddelkov, spreminjanje 
organizacijskih ravni, prehod na teamsko delo (Rozman, 2000, str.132). 
 
V ozadju prestrukturiranja je pogosto odlo�itev glede obsega specializacije 
zaposlenih, �eprav poslovanje današnjih podjetij še pretežno temelji na delitvi in 
specializaciji dela.  
 
Specializacija je posledica tehni�ne delitve dela v podjetju. Vzroki za specializacijo 
so: preobsežen  fizi�ni  obseg naloge,  zahtevana raznolikost potrebnega znanja,  
prevelik obseg potrebne kontrole za posameznika,  potreba po pove�anju 
u�inkovitosti dela (Lipovec, 1987, str. 83). 
 
Mintzberg lo�i 2 dimenziji specializacije delovnih mest. Vodoravna specializacija 
(nasprotje je vodoravna razširitev dela – pove�anje števila nalog, ki jih opravlja 
delavec) se nanaša na to, koliko delovnih nalog je vsebovanih v vsakem delovnem 
mestu in kako široka oziroma ozka je vsaka naloga. Je prevladujo�a oblika delitve 
dela z namenom pove�evanja produktivnosti, saj se zaradi ponavljanja nalog 
pove�uje specializacija, izložki pa postajajo vedno bolj enotni in u�inkoviti. 
Vodoravna specializacija povzro�a navezanost posameznika le na eno nalogo. 
 
Navpi�na specializacija (nasprotje je navpi�na obogatitev dela, kjer posameznik 
prevzame tudi nadzor nad nalogami, ki jih izvaja) pa se nanaša na globino nadzora 
pri izvajanju dela, saj lo�uje med izvedbo naloge in ravnanjem izvedbe. Pogosto je 
posledica vodoravne specializacije, saj se z njo izgubi pregled nad delom drugih in je 
potreben poseben ravnatelj, ki delo nadzira in usklajuje (Mintzberg, 1983, str. 26-33). 
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Kot nasprotje specialistu se generalist zaveda soodvisnosti delovnih nalog, pozna 
zna�ilnosti drugih nalog in se zaveda širšega cilja na nivoju celotnega podjetja.   
 
Kot generalisti niso potrebni ljudje s posebnimi spretnostmi, ampak izobraženci z 
dolo�enimi zna�ajskimi lastnostmi. Za izvajanje celotnega procesa je potrebna 
sposobnost hitrega u�enja in sprejemanja odlo�itev. Ker zaposleni odgovarja za ves 
proces do kon�nega izdelka, se tudi spremeni sistem kontrole – namesto sprotne, se 
izvaja odložena kontrola periodi�no in se korektivni ukrepi izvajajo za nazaj (Lipovec, 
1987, str. 84). 
 
Prestrukturiranje organizacije je potrebno, ker zaradi spremenjenih okoliš�in 
poslovanja dosedanji na�in dela ne ustreza ve�, saj je bil u�inkovit v preteklih 
razmerah presežnega povpraševanja in nizke konkurence. V sedanjih razmerah 
presežne ponudbe in zaostrene konkurence pa so podjetja prisiljena razmišljati o 
ponovnem združevanju delovnih nalog v povezane poslovne procese (Hammer, 
Champy, 1993, str.21). 
 
V sedanjem dinami�nem okolju morajo podjetja pove�ati odzivnost na spremembe 
na trgu, prilagajati izdelke zahtevam posameznih kupcev, izboljšati kakovost, 
skrajševati življenjske cikle izdelkov, da bi lahko  ohranila ali pove�ala svojo 
uspešnost. Vendar pa ima vsak pristop spreminjanja organizacije svoje prednosti in 
slabosti (niti izboljševanje do popolnosti, niti revolucionarne spremembe procesov, 
nujno ne vodijo do želenih u�inkov), zato ne obstaja najboljši na�in spreminjanja 
organizacije. Ravnatelji morajo sami ugotoviti, kdaj je najprimernejši trenutek za 
spreminjanje organizacije ter nato izbrati ustrezen pristop oziroma kombinacijo 
pristopov (Rozman, 2000, str.125). 
 
Banke kot tradicionalne, formalne organizacije, v katerih je prisotna izrazita 
specializacija, so še posebej soo�ene z izzivom ali naj za pove�anje uspešnosti 
poslovanja z razli�nimi pristopi le izboljšujejo obstoje�o organizacijsko strukturo ali pa 
naj spremenijo tipi�no podobo organizacije bank in uvedejo procesni pogled. 
 
 
 
 
5. SPREMINJANJE ORGANIZACIJE V BANKAH 
 
5.1  Splošno o spreminjanju organizacije v bankah 
 
Za banke je zna�ilna mehanska organizacija z veliko stopnjo formalizacije, 
specializacije, centralizacije in birokracije, ki je vodila do uspešnosti poslovanja, 
dokler ni prišlo do sprememb situacijskih spremenljivk organizacije (predvsem okolja 
in strategije). 
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Izmed zunanjih razlogov, ki trenutno vplivajo na spreminjanje organizacije banke, je 
najmo�nejši konkuren�ni razlog, saj je v razmerah nenehnih združitev in prevzemov, 
pojavov novih konkurentov in ste�ajev bank, pridobitev obranljivih konkuren�nih 
prednosti klju�nega pomena.  
 
Poleg prizadevanj za u�inkovito ravnanje s stroški poslovanja na spremembe 
organizacije bank  v najve�ji meri vpliva prilagajanje organizacije potrebam 
komitentov in doseganju njihovega zadovoljstva, saj ve�ina sprememb organizacije 
ne izhaja ve� iz izkoriš�anja pomanjkljivosti konkurence, ampak iz spreminjanja 
lastne organizacije poslovanja (Vozel, 1999, str.14). 
 
Raziskave Andersona so pokazale, da ve�je zadovoljstvo kupcev vpliva na 
pove�anje zvestobe obstoje�ih kupcev in s tem pove�evanje skupne vrednosti, ki jo 
ima posamezni zvesti kupec za podjetje, na znižanje cenovne elasti�nosti pri 
obstoje�ih kupcih, kar pove�uje dobi�konosnost podjetja, saj lahko podjetje takim 
kupcem zara�unava višjo maržo, na zmanjšanje odzivov obstoje�ih kupcev na 
konkurente, na znižanje stroškov prihodnjih transakcij, saj zaradi poznavanja 
ponudbe podjetja predstavljajo obstoje�i kupci manjši prodajni napor kot potencialni 
kupci, na znižanje stroškov pritožb in reklamacij zaradi vzdrževanja stalnega 
zadovoljstva kupcev, na znižanje stroškov pridobivanja novih kupcev, saj zadovoljni 
obstoje�i kupci širijo pozitivne informacije o podjetju in posledi�no na pove�anje 
ugleda podjetja  (Anderson, Fornell et al., 1994a, str.55) 
 
Na podlagi dejavnikov zadovoljstva potrošnika lahko ugotovimo, katere dele 
organizacije je potrebno spremeniti, da bo podjetje pove�evalo zadovoljstvo svojih 
kupcev, kar bo v nadaljevanju dela z empiri�no raziskavo preverjeno tudi za banke. 
 
Zadovoljstvo potrošnika lahko opredelimo na dveh stopnjah. Zadovoljstvo s 
posamezno transakcijo (kupec je zadovoljen z dolo�enim izdelkom ali storitvijo ter 
nakupnim procesom je prva stopnja zadovoljstva, ki lahko kasneje preraste v splošno 
zadovoljstvo) in splošno zadovoljstvo (kupec je na splošno zadovoljen z izdelki ali 
storitvami dolo�enega podjetja ter na�inom njihovega posredovanja s strani podjetja). 
Druga oz. višja stopnja zadovoljstva navadno izhaja iz dejstva, da je bil kupec 
ve�krat zaporedoma zadovoljen  s posameznimi transakcijami. Splošno zadovoljstvo 
je cilj podjetja, saj je najboljša osnova za zvestobo kupca na dolgi rok (Vanhamme, 
2000, str. 586). 
 
Glede na to, da bo v nadaljevanju dela obravnavano spreminjanje organizacije bank,   
je pomembno ugotoviti, ali lahko s spreminjanjem organizacije vplivamo na 
zadovoljstvo komitentov.  
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Za doseganje in pove�evanje zadovoljstva kupcev ne zadoš�a le kakovost 
proizvodov ali storitev podjetja, pa� pa je potreben celovit pristop k ravnanju odnosov 
s strankami (Customer Relationship Management - CRM). Tudi slovenske banke se 
ne bodo mogle izogniti trendu uvajanja CRM, saj jih v to silijo tuji tekmeci, ki prihajajo 
na slovenski trg. Organizacije so doslej v pretežni meri vlagale denar v informacijsko 
tehnologijo za podporo procesov, ki potekajo v zaledju in se ne nanašajo na 
neposredni stik s komitenti. CRM pa se v pretežni meri nanaša na izgradnjo podpore 
neposrednim procesom prodaje ban�nih storitev ter njihovi povezavi z zalednimi 
dejavnostmi. 
 
CRM je definiran kot organizacijski pristop k razumevanju in vplivanju na vedenje 
stranke, da bi preko komunikacije pridobili nove stranke ter izboljšali lojalnost in 
zadovoljstvo strank na eni ter dobi�konosnost na drugi strani. Namen CRM je z 
izboljšavo procesov pove�ati možnosti komunikacij  s pravo stranko, z 
zagotavljanjem prave ponudbe (ustrezen proizvod in storitev ter cena), po pravi tržni 
poti in ob pravem �asu. CRM povezuje številne procese in tehnologije v logi�no 
celoto in je tako nadgradnja trženja s pomo�jo podatkovnih zbirk (database 
marketing), trženja na osnovi pridobljenih informacij o vedenju strank, ki jih hranimo v 
podatkovnih skladiš�ih (data warehouse) ter dejavnosti, ki jih zahteva osebna 
obravnava strank preko razli�nih tržnih poti. 
 
CRM  tako pomeni uvajanje sprememb in vrednotenje procesov na vseh podro�jih, 
kjer obstaja neposredna ali posredna interakcija s stranko z namenom ponuditi 
kakovostno ban�no storitev, saj je to predpogoj zvestobe strank (Mihel�i� Martin, 
2001, str.14-16). 
 
Študije Bansala so pokazale, da s pove�evanjem deleža zvestih komitentov banke 
pove�ajo svoje dobi�ke za ve� kot 100 %, �e zadržijo le za 5 % ve� svojih strank. 
Zato je danes svetovni trend, da skušajo banke zadržati �imve� svojih strank, pri 
�emer se opirajo predvsem na tehnike CRM. Kon�ni cilj CRM je tako prepoznavanje 
priložnosti za pove�anje uspešnosti s pove�anim pridobivanjem kupcev, njihovo 
obdržanje ter pove�anje navzkrižne prodaje ciljnim kupcem (Bansal, 2001, str.7). 
 
85 % finan�nih organizacij že uporablja pristop CRM. Kljub visokemu deležu uporabe   
organizacije vzpostavitev CRM pogosto razumejo le kot uvajanje sistemov, ki v 
najboljšem primeru avtomatizirajo in pove�ujejo u�inkovitost procesov. Vendar pa 
pove�ana avtomatizacija ne bo poglobila odnosa s stranko niti ne bo preusmerila 
celotne organizacije k strankam. Raziskave so pokazale, da 70 % organizacij, kljub 
temu, da so porabile velike vsote za projekte CRM, ne vedo, ali so bili doseženi 
dejanski u�inki na pove�anje dobi�konosnosti kupcev oziroma na navzkrižno prodajo 
proizvodov (Charley, 2001, str.5). 
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Na podlagi teoreti�nih izhodiš� sem v nadaljevanju dela z empiri�no raziskavo 
analizirala vzroke, pristope in uspešnost spreminjanja organizacije slovenskih in tujih 
poslovnih bank ter preverila hipotezo, da izboljševanje obstoje�e organizacije bank 
ne zadoš�a za pove�evanje uspešnosti poslovanja bank v spremenjenem okolju. 
 
 
5.2  Prikaz pristopov k spreminjanju organizacije v slovenskih bankah (primer 

podro�ja poslovanja s podjetji) na podlagi raziskave 
 
Slovenske poslovne banke so pri�ele v drugi polovici 90-ih let 20.stol. prilagajati 
organizacijo spremenjeni strategiji pove�evanja zadovoljstva komitentov. Poslovno-
enotno strukturiranost po vrstah ban�nih storitev je pri�ela nadomeš�ati 
strukturiranost glede na vrsto komitentov. To je povzro�ilo združevanje oddelkov in 
delovnih mest ter zmanjšalo stopnjo specializacije zaposlenih, kar se navzven odraža 
tudi v spremenjenem nazivu zaposlenih. Specialiste za posamezno ban�no storitev 
(t.i. referenti) so nadomestili skrbniki, ki imajo širša znanja o celotni ban�ni ponudbi 
ter komitentom svetujejo in ponujajo vse ban�ne storitve. Hkrati pa je bila tudi 
izvedena delitev delovnega procesa na prodajni in podporni del. Na ta na�in je prišlo 
do vodoravne razširitve dela pri skrbnikih ter do specializacije pri delavcih, ki izvajajo 
zaledne posle spremljave poslovanja. Takšne korenite spremembe lahko povzro�ijo  
odpor s strani zaposlenih, zato je bistvenega pomena, kako v bankah ob 
spreminjanju organizacije skrbijo tudi  za zmanjševanje odpora zaposlenih.  
 
Da bi sistem skrbništva u�inkovito deloval, potrebujejo skrbniki celovito informacijsko 
podporo (podatki o komitentih na enem mestu, celovit pristop k odnosu s 
komitentom) in ustrezna pooblastila ter motivacijo, kar banke razli�no hitro 
uresni�ujejo. Ve�ina sprememb, povezanih s spreminjanjem organizacije slovenskih 
poslovnih bank na podro�ju poslovanja s podjetji, tako poteka v smeri prilagajanja 
organizacije potrebam nove usmeritve h komitentom, kar je dolgotrajen proces (v 
nekaterih bankah poteka že od leta 1992 dalje, v drugih pa se šele dobro za�enja) 
(Primeri slov. bank, str.58-61). 
 
 
Na podlagi odgovorov bank ugotavljam, da v okviru uvajanja  sistema skrbništva po 
za�etni radikalni spremembi potekajo predvsem izboljšave obstoje�ega procesa dela 
ter preurejanje v smislu združevanja nalog ve�ih delovnih mest. Kot prikazuje slika 
11 na samem podro�ju poslovanja s podjetji potekajo tudi projekti preu�evanja 
možnosti in u�inkov prenove poslovnih procesov, ki so bili v dveh bankah že 
dokon�ani na podro�ju prebivalstva. 
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Slika 11: Na�ini spreminjanja organizacije podro�ja poslovanja s podjetji 

 

izboljšava 
obstoje�ega 
procesa dela

preurejanje 
procesa dela

novi procesi dela

 
Vir: Vprašalnik slovenske poslovne banke, februar 2002, Tabela 15, priloga C. 

 
 
Banke se zavedajo, da lahko spremembe v organizaciji privedejo do odpora 
posameznih oddelkov in posameznih zaposlenih. Kot prikazuje slika 12, je potrebno 
po mnenju bank za uveljavitev nove organizacije najve�jo pozornost posvetiti 
dodatnemu izobraževanju in usposabljanju zaposlenih, spremembam 
informacijskega sistema ter obveš�anju in motiviranju zaposlenih.  
 
Slika 12: Potrebne dejavnosti za uspešno uveljavitev sprememb organizacije 
(ponderirane ocene) 
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Vir: Vprašalnik slovenske poslovne banke, februar 2002, Tabela 16, priloga C. 

 
Vzroki spreminjanja organizacije pri bankah se nanašajo na pove�anje uspešnosti 
poslovanja v spremenjenem poslovnem okolju. Kot prikazuje slika 13, se spremembe  
izvajajo z namenom izboljšanja kakovosti storitev in s tem zadovoljstva komitentov, 
pove�anja obsega poslovanja in fleksibilnosti izvajanja procesa, vendar pa so njihovi 
rezultati doseženi šele po 1-2 letih oziroma projekti še niso dokon�ani (Tabela 18, 
priloga C), tako da v bankah zaenkrat ne morejo v celoti oceniti njihove uspešnosti, 
prevladuje pa mnenje, da so bili zastavljeni cilji doseženi 25-50 % (Tabela 28, priloga 
C). 
 
Slika 13: Pri�akovani u�inki sprememb v organizaciji (ponderirane ocene) 
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Vir: Vprašalnik slovenske poslovne banke, februar 2002, Tabela 17, priloga C. 
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Banke so pri spreminjanju organizacije naletele na težave. Kot prikazuje slika 14, so 
najve�je težave predstavljali: odpor zaposlenih na novosti, preozko znanje 
zaposlenih, neustrezno izobraževanje in potrebne velike spremembe v 
informacijskem sistemu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 14: Težave pri spreminjanju organizacije podro�ja poslovanja s podjetji 
(ponderirane ocene) 
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Vir: Vprašalnik slovenske poslovne banke, februar 2002, Tabela 19, priloga C. 

 
 
Slika 15 prikazuje, da so težave  pri spreminjanju organizacije v bankah odstranili  
predvsem s pravo�asnim informiranjem zaposlenih o ciljih sprememb in njihovim 
vklju�evanjem v projektne skupine. 
 
Slika 15: Odpravljanje ovir pri spreminjanju organizacije (ponderirane ocene) 
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V ir: Vprašalnik slovenske poslovne banke, februar 2002, Tabela 20, priloga C. 

 
Za spreminjanje organizacije je potrebno znanje, ki ga navadno v sami banki sprva 
primanjkuje. Delno se znanje pridobiva na podlagi projektnega na�ina dela, delno pa 
se lahko poiš�ejo zunanji viri. Kot prikazuje slika 16, so poleg projektnih skupin  pri 
spreminjanju organizacije bank sodelovali zunanji svetovalci, pogosti pa so bili tudi 
obiski bank v tujini. 
 
Slika 16: Na�in na�rtovanja in izvajanja sprememb organizacije bank (število bank) 
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Vir: Vprašalnik slovenske poslovne banke, februar 2002, Tabela 21, priloga C. 

 
Na sliki 13 so bili že navedeni pri�akovani u�inki spreminjanja organizacije z vidika 
celotne banke. Glede na to, da prehod na sistem skrbništva vpliva predvsem na 
na�in dela zaposlenih, sem posebej analizirala, kakšni so bili pri�akovani cilji 
spreminjanja organizacije z vidika zaposlenih. Kot prikazuje slika 17, banke po 
zaklju�ku spreminjanja organizacije podro�ja poslovanja s podjetji pri�akujejo pri 
zaposlenih  predvsem pove�ano usmerjenost h komitentom in prevzem ve�je 
odgovornosti. 
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Slika 17: Pri�akovani rezultati sprememb organizacije z vidika zaposlenih 
(ponderirane ocene) 
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Vir: Vprašalnik slovenske poslovne banke, februar 2002, Tabela 29, Priloga C. 

 
Na�rtovani cilji pogosto niso doseženi. Zato sem analizirala, kakšne so bile dejanske 
posledice spreminjanja organizacije v bankah glede na zastavljene cilje. Kot 
prikazuje slika 18, se je spremenjena organizacija v banki odražala predvsem v 
spremembi pristojnostih zaposlenih ter v zmanjševanju števila faz v procesu dela, kar 
pomeni, da so bili zastavljeni cilji pove�anja kakovosti, hitrosti in prilagodljivosti, 
doseženi. 
 
Slika 18: Posledice spreminjanja organizacije v banki (ponderirane ocene) 
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Vir: Vprašalnik slovenske poslovne banke, februar 2002, Tabela 27, priloga C. 

 
Glede na to, da se nanaša uvajanje sistema skrbništva na zmanjševanje 
specializacije v organizaciji, me je zanimalo mnenje bank o prednostih in slabostih 
specializacije. 
 
Kot prikazuje slika 19, banke soglašajo, da so prednosti specializacije dela predvsem 
v poglobljenem znanju in strokovnosti zaposlenih.   
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Slika 19:  Mnenje bank o prednostih specializacije dela (ponderirane ocene)  
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Vir: Vprašalnik slovenske poslovne banke, februar 2002, Tabela 22, Priloga C. 

 
Iz slike 20 pa je razvidno, da se banke  hkrati strinjajo,  da je za uspešno sodelovanje 
s komitenti od poglobljenega znanja pomembnejše pregledno znanje zaposlenih o 
celotni ban�ni ponudbi ob ustrezni strokovni podpori znotraj banke. 
 
Slika 20: Mnenje bank o prednostih generalizacije dela (ponderirane ocene) 
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Vir: Vprašalnik slovenske poslovne banke, februar 2002, Tabela 23, Priloga C. 

 
 
Na podlagi za�etne preusmeritve pozornosti iz ban�nih storitev na uporabnike teh 
storitev bo v bankah potreben sistemati�en pristop k ravnanju z odnosi s strankami, 
saj bo le na tak na�in zagotovljena zvestoba komitentov. 
 
Slika 21 prikazuje, da bodo v bankah potekale nenehne postopne izboljšave, 
nadaljnje uvajanje pristopa ravnanja z odnosi s strankami (do sedaj so v bankah 
zagotovili šele za�etno vodenje podatkov o komitentih na enem mestu) ter prenova 
informacijskih sistemov. 
 
Slika 21: Uporaba pristopa ravnanje z odnosi s strankami (Customer Relationship 
Management) v slovenskih bankah (število bank) 
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Vir: Vprašalnik slovenske poslovne banke, februar 2002, Tabela 24, priloga C. 

 
 
Glede na to, da ban�no organizacijo sestavljajo tudi druga poslovna podro�ja in 
štabne službe, so v nadaljevanju dela prikazane ugotovitve, ki se nanašajo na 
spreminjanje organizacije celotne banke. 
 
Kot prikazujeta sliki 22 in 23, banke poleg prestrukturiranja, uporabljajo še druge 
na�ine spreminjanja organizacije – avtomatizacijo, celovito ravnanje s kakovostjo in 
prenovo poslovnih procesov,  s �imer želijo dose�i pove�anje zadovoljstva 
komitentov, znižanje stroškov ter hitrejše odzivanje na tržne spremembe. Po za�etnih 
velikih spremembah organizacije na podlagi revolucionarnih pristopov 
(prestrukturiranje, prenova procesov, kr�enje), je pogosta uporaba evolucijskih 
pristopov (celovito ravnanje s kakovostjo, stalne izboljšave, avtomatizacija), ki 
dejansko šele privedejo do željenih u�inkov na podlagi postopnega izboljševanja 
organizacije in sprotnega upoštevanja izkušenj ter predlogov zaposlenih, ki 
preizkusijo spremenjen na�in dela v praksi. 
 
Slika 22: Dodatno uporabljeni pristopi spreminjanja organizacije banke (ponderirane 
ocene) 
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Vir: Vprašalnik slovenske poslovne banke, februar 2002, Tabela 25, Priloga C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 23: Željeni rezultati uporabe kombiniranih pristopov spreminjanja organizacije 
banke (ponderirane ocene) 
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Vir: Vprašalnik slovenske poslovne banke, februar 2002, Tabela 26, Priloga C. 

 
Cilj raziskave je bil tudi ugotoviti, kako uspešne so banke pri izvajanju projektov 
spreminjanja organizacije. Glede na to, da ve�ina projektov s podro�ja spreminjanja 
organizacije v bankah še poteka, oziroma se pri�akujejo nadaljnje spremembe zaradi 
spremenjene lastniške strukture, banke niso posredovale  podrobnejših odgovorov o 
realizaciji zastavljenih ciljev in posledi�nem vplivu na uspešnost banke. 
 
Kot kažejo rezultati ankete, banke ohranjajo poslovno-enotno organizacijsko 
strukturo, ki pa jo namesto po kriteriju ban�nih storitev oblikujejo glede na ban�ne 
komitente. Struktura pogosto prehaja v matri�no, saj se v bankah izvajajo številni 
projekti, v katerih sodelujejo zaposlenih iz razli�nih oddelkov. Tudi samo 
spreminjanje organizacije poteka v obliki razli�nih projektov (projekt prenove 
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poslovnih procesov, projekt uvajanja ISO standardov, projekt celovitega ravnanja s 
kakovostjo, projekt avtomatizacije in uvajanja novega informacijskega sistema, itd.), 
ki so navadno sprva omejeni na posamezne dele organizacije, kasneje pa spoznanja 
uporabijo v celotni banki. Na podlagi posredovanih odgovorov ugotavljam, da banke 
ne uporabljajo izklju�no enega pristopa spreminjanja organizacije, ampak ve� 
razli�nih pristopov, pri katerih se u�inki prepletajo. 
 
Spremembe v organizaciji podro�ja poslovanja s podjetji prikazujejo organizacijske 
spremenljivke. Uvajanje sistema skrbnikov pomeni uvajanje procesnega pogleda 
(elementov organske organizacije), saj prodaja ban�nih storitev poteka preko meja 
posameznih oddelkov (skrbnik usklajuje delo specialistov v lo�enih oddelkih in 
delavcev, ki izvajajo zaledne procese), »lastnik« procesa oziroma oseba, ki proces 
vodi in ima nad njim pregled, pa je en sam – t.j. skrbnik, ki edini komunicira s 
komitentom (primer SKB banke d.d., str.58). 
 
�eprav rezultati ankete kažejo, da trenutno skrbniki nimajo ve�jih pristojnosti za 
odlo�anje, se bodo njihova pooblastila postopno pove�evala, kar bo privedlo do 
decentralizacije odlo�anja in zmanjšanja formalizacije v organizaciji. Zaradi 
podvrženosti ban�nega poslovanja strogemu zunanjemu in notranjemu nadzoru se 
bo najverjetneje ohranila visoka stopnja standardizacije in hierarhije, ker olajšuje 
sprotno kontrolo pravilnosti, zaradi generalizacije in s tem pove�ane zahtevnosti 
delovnih mest pa se bo stopnja profesionalizacije najverjetneje še pove�ala. 
 
Rezultati ankete potrjujejo za�etno hipotezo, da izklju�no izboljševanje obstoje�e 
organizacije v bankah ni ustrezen pristop k spreminjanju, saj v bankah zaporedno 
potekajo revolucionarne in evolucionarne spremembe organizacije. 
 
 
5.3 Prikaz pristopov k spreminjanju organizacije v slovenskih bankah v teoriji 
 
V nadaljevanju dela so prikazani primeri spreminjanja organizacije dveh ve�jih 
slovenskih bank s kompleksno organizacijsko strukturo, srednje, hitro rasto�e banke 
in manjše banke, ki je izbrala druga�en pristop k organizaciji, z namenom dodatne 
osvetlitve ugotovitev na podlagi empiri�ne analize. 
 
5.3.1 Spreminjanje organizacije v SKB banki d.d. 
 
SKB banka d.d. je ve�jo notranjo reorganizacijo izvedla ob koncu leta 1992. Kasneje 
so organizacijo nenehno izboljševali s ciljem še ve�je prilagoditve zahtevam, ki jih 
pogojujeta bolj poudarjena tržna naravnanost banke in spodbujanje u�inkovitost 
ravnanja. Tako so bile v za�etku leta 1999 na podro�ju poslovanja s podjetji izvedene 
spremembe v organiziranosti, predvsem z vidika uresni�evanja na�ela tržne 
naravnanosti banke h komitentu. Cilj, ki je bil zasledovan ob tem, je kakovostna in 
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celovita obravnava strank na enem mestu in vzpostavitev sistema skrbnika  podjetja. 
Spremembe so obsegale dejavnosti ustanovitve sektorja za poslovanje s podjetji s 
prenosom komercialnega dela poslovanja dveh do tedaj lo�enih sektorjev (krediti, 
depoziti) na novega in centralizacijo spremljave kreditnih in depozitnih poslov na 
sedežu, s �imer se je razbremenila komerciala poslovne mreže. 
 
Kljub za�etni spremembi organizacije, pa ostajajo še odprta vprašanja. Natan�neje je 
potrebno opredeliti organizacijo delovnih procesov v prodajni funkciji, in sicer 
povezavo med specialisti  in skrbniki podjetja za ban�ne storitve, ki jih tržniki ne 
izvajajo sami (vrednostni papirji, izvedeni finan�ni instrumenti) ter med podpornimi 
službami in skrbniki podjetja na drugi strani (Stoj�evska, 2000, str. 49-59). 
 
Za uvedbo tržno naravnane organiziranosti banke bo v prihodnje potrebno vzpostaviti 
poleg skrbnikov podjetij, ki ban�ne storitve tržijo na terenu in podpore, ki izvaja 
naloge vodenja knjigovodskih evidenc in izdelave poro�il, še neposredno 
administrativno podporo skrbnikom podjetja v smislu priprave pogodb, kontrole 
dokumentov in skladnosti ponudbe skrbnika s poslovno politiko banke; in specialiste, 
ki so strokovnjaki za izvedbo zahtevnejših ban�nih poslov. 
 
Po mnenju Stoj�evske je pomanjkljivost obstoje�e organizacijske strukture kolektivni 
na�in odlo�anja o naložbah. Z dodeljevanjem pooblastil za odlo�anje o naložbah na 
nižje ravni, bi se pove�ala hitrost odlo�anja ter hkrati vzpostavila posami�na 
odgovornost za sprejete odlo�itve. 
 
Za dosego zastavljenih ciljev v strategiji banke bo potrebno spremeniti tudi kulturo v 
banki, pri �emer pa je bistvena vloga vodstvenih delavcev, ki morajo z osebnim 
zgledom uveljaviti in podpirati norme ter vrednote inovativnosti, teamskega dela in 
medsektorskega sodelovanja (Stoj�evska, 2000a, str. 122) 
 
V SKB banki d.d. poteka tudi projekt ravnanja odnosov s strankami (CRM), v okviru 
katerega vzpostavljajo skupno skladiš�e podatkov, kar je enotni vir podatkov za vse 
namene in omogo�a hitro pripravo poro�il ter analiz, kar  je za izvajanje u�inkovitega 
ravnanja z odnosi s strankami  klju�nega pomena. Pomemben korak v okviru 
projekta CRM je tudi vzpostavitev ban�nega poslovnega portala. To je središ�e, ki 
povezuje informacije v razli�nih  ra�unalniških aplikacijah. Njegova klju�na lastnost 
je, da na enem mestu združuje vse vire informacij, ki jih potrebuje skrbnik za 
u�inkovito delo ter s tem prispeva k pospeševanju prodaje ban�nih storitev. 
Pomemben del ban�nega portala je aplikacija Poslovni profil stranke, ki je 
namenjena skrbnikom podjetij. Informacije se prenašajo iz skupnega ban�nega 
skladiš�a podatkov, kjer se dnevno obnavljajo. Skrbniku je v pomo� tudi lastni 
seznam podjetij, ki ga opozarja na vse pomembnejše poslovne dogodke glede 
ban�nega sodelovanja s komitentom,  kar olajšuje skrbniku spremljanje komitenta ter 
mu omogo�a ve� �asa za trženje (Mihel�i� Martin, 2001, str.16). 
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Po združitvi SKB banke d.d. in Societe Generale, je v letu 2001 prišlo tudi do 
organizacijskih sprememb, in sicer do povezovanja storitev za ob�ane in podjetja ter 
do razvoja sodelovanja in dopolnjevanja med sektorji. Po mnenju izvršnega direktorja 
za poslovanje s prebivalstvom in komercialno ban�ništvo g. Bolouxom, so dobri 
odnosi s podjetji pomembni, ker imajo ta veliko zaposlenih in lahko tudi ti postanejo 
ban�ne stranke. Poudaril je, da si želijo na spremenjeni na�in za�eti delati v za�etku 
leta 2002, do takrat pa morajo zaposlenim približati nov pogled na trg in delo s 
strankami (Boloux, 2001, str.6). 
 
Cilj spreminjanja organizacije SKB banke d.d. je na novo organizirati prodajne 
aktivnosti v odnosu do komitentov z vzpostavitvijo usklajenih vzporednih pristopov, s 
centralizacijo in racionalizacijo podpornih služb z namenom boljšega delovanja 
banke, racionalizacije procesov, optimizacije stroškov in razbremenitve prodajnih 
služb. Komitenti bi morali to spremembo ob�utiti v proaktivnem pristopu banke do 
njih – vsak komitent mora imeti skrbnika, ki celovito skrbi zanj, pozna njegove 
potrebe in stori vse, da bi te potrebe zadovoljil (Koenig, 2001, str.5).  
 
Ban�niki se bodo bolj približali podjetjem in jim osebno predstavili celoten spekter 
storitev. Nova organizacija komercialnega poslovanja na dva dela: front office 
(zaposleni v neposrednem stiku s komitentom) in middle office (administrativna 
podpora zaposlenim v neposrednem stiku s komitenti), bo omogo�ila u�inkovito 
predstavitev ban�ne ponudbe in celovito upoštevanje potreb ter želja komitentov 
(SKB banka – partner slovenskim podjetjem, 2001, str.4). 
 
 
5.3.2  Spreminjanje organizacije v NLB d.d. 
 
V ban�ni skupini NLB d.d. poteka projekt SIGMA, s katerim se želijo pripraviti na 
vstop tuje konkurence ter pravo�asno prenoviti in modernizirati celotno poslovanje. 
Namen projekta je ugotoviti, katere dejavnosti so stroškovno najve�ja obremenitev 
ter izdelati priporo�ila za uvajanje dolo�enih organizacijskih sprememb, saj se preve� 
�asa  porabi za podporne in nadzorne dejavnosti, premalo pa za prodajne dejavnosti. 
Zaposleni tako le približno 40 % vsega �asa porabijo za delo s strankami, �eprav je 
to osnovna dejavnost banke, 60% �asa pa je namenjeno poro�anju, nadziranju in 
podporni dejavnosti. V tujini je odnos obrnjen in znaša najmanj 35:65. 
 
V NLB d.d. se intenzivno ukvarjajo s premikom od strukturne k procesni usmerjenosti 
organizacije. Za zagotovitev visoke kakovosti storitev bo potrebo sprejeti okvir, ki bo 
vseboval vse potrebne procese za prenos storitev h komitentom na podlagi: umika 
obdelav podatkov iz podružnic, pove�anja razpoložljvega �asa osebju za krepitev 
odnosov s strankami in za prodajo, pove�anja hitrosti pretoka in zmanjšanja števila 
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prenosov informacij, zmanjšanja števila nepotrebnih nalog in nalog z manjšo dodano 
vrednostjo. 
 
Temeljni cilji nove organizacijske strukture so zato: nadzor nad procesi, odstranitev 
vseh nepotrebnih ravnalnih in komunikacijskih stopenj ter ponovna razporeditev 
spremljevalnih dejavnosti v oddelke z jasnimi nalogami in zadolžitvami (Keržan, 
2001, str. 81). 
 
Keržan se v svojem magistrskem delu, ki obravnava prenovo poslovnih procesov v 
NLB d.d. kriti�no sprašuje, ali so vse izpeljane spremembe v banki res prenova 
procesov. Ugotovi, da se v banki na nekaterih podro�jih res odvijajo dramati�ne 
spremembe in se uvajajo novi poslovni procesi, vendar pa se na drugi strani na 
ostalih podro�jih bolj popravlja obstoje�e sisteme v smislu izboljšanega delovanja. 
Nekatere spremembe se uvajajo postopno na obstoje�i strukturi v podjetju (Keržan, 
2001, str. 85). 
 
V NLB d.d. so že izvedli projekt prenove poslovnih procesov na podro�ju poslovanja 
s prebivalstvom (poslovalnica Mestna hranilnica Ljubljana) v sodelovanju s skupino 
svetovalcev Deloitte in Touche, z Divizijo za trženje v poslovni mreži in ekipo projekta 
Sigma. Analiza procesov je kmalu pokazala, da bi bili u�inki same prenove procesov 
precej skromni brez so�asnih sprememb v ravnanju, odnosu do strank in na�inu 
prodaje. To so spremembe, ki presegajo okvir podružnice, v kateri je potekal projekt 
in se nanašajo na raven divizije. Zato je projekt poleg podrobnega popisa procesov v 
podružnici zajel tudi vsa tista podro�ja na ravni banke in divizije, ki so klju�na za 
preobrazbo divizije in ne le za prenovo procesov v poslovalnici. Da bi se  zaposleni 
lahko posvetili izboljšanju odnosa s komitenti, jih je potrebno razrešiti birokratskih 
opravil in nalog spremljave poslovanja. Priporo�ila projekta prenove so se zato 
nanašala na prenovo procesov v podružnici in na širše organizacijske spremembe v 
banki (sprememba stila ravnanja in ban�ne kulture, kar je predpogoj za uspešno 
uvajanje in sprejemanje organizacijskih izboljšav s strani zaposlenih) (Keržan, 2001, 
str. 59). 
 
5.3.3  Spreminjanje organizacije v Bank Austria Creditanstalt d.d. 
 
Šemrlova v magistrskem delu obravnava organizacijo v banki z vidika poslovanja s 
transakcijskimi ra�uni podjetij. Ob tem poudari pomanjkljivost obstoje�e organizacije, 
da je odgovornost za delo in stike s komitenti porazdeljena med razli�ne 
organizacijske enote, ki so vsaka na svojem podro�ju odgovorni za pridobivanje 
komitentov, pripravo cenikov in razvoj novih storitev. Na podro�ju poslovanja s 
podjetji je tako odgovornost za stik s komitenti razdeljena med pet zaposlenih: 
svetovalca za podjetja (odgovoren za podro�je kreditiranja in garancij), skrbnika 
ra�unov podjetij (vodenje ra�unov podjetij), dealerja v zakladništvu (depoziti, potrdila 
o vlogah, blagajniški zapisi), referenta v pla�ilnem prometu (dokumentarno 
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poslovanje, pla�ilni promet) in specialista za vrednostne papirje (poslovanje z 
vrednostnimi papirji). Takšna organizacija vodi do neu�inkovitosti, saj podjetja zaradi 
številnih kontaktnih oseb ne vedo, na koga v banki naj se v primeru težav obrnejo in 
to povzro�a nepotrebno izgubo �asa, hkrati pa tudi svetovalci za podjetja nimajo 
pregleda nad celotnim poslovanjem podjetja z banko (Šemrl, 2001, str.42). 
 
Zato Šemrlova predlaga, da se odgovornosti in naloge, ki se nanašajo na podjetja iz 
vseh organizacijskih enot prenesejo na  divizijo za poslovanje s podjetji, v kateri bo 
imelo vsako podjetje svojega svetovalca, ki bo odgovoren za celotno podro�je 
sodelovanja podjetja z banko. Komitentom bodo posredovali celovite informacije o 
ponudbi banke, skrbeli za pridobivanje novih komitentov ter vzdrževali redne 
kontakte z obstoje�imi komitenti. Ostale organizacijske enote bodo imele neposreden 
stik s komitentom le, ko bo potrebno posebno strokovno znanje ali razrešitev 
reklamacij (Šemrl, 2001, str.64). 
 
 
5.3.4  Spreminjanje organizacije v Kärtner Sparkasse 

 
Kärtner Sparkasse je odprla prvo podružnico tuje banke v Sloveniji novembra 1999 z 
namenom kreditiranja fizi�nih oseb, malih in srednjih podjetij. Kljub poslovalnicam v 
Italiji in Avstriji so v Sloveniji za�eli poskusno z modernizacijo in uvajanjem novih 
tehnologij, ki jih bodo kasneje uvedli tudi na ve�jih trgih. Uvedli so ban�no svetovanje 
pri stranki v podjetju. V ta namen so na novo razvili celoten poslovni sistem in 
programsko opremo. Svetovalci so opremljeni s prenosnimi ra�unalniki in ko obiš�ejo 
stranko, ji lahko takoj izdelajo ponudbo. Ko se preveri boniteta, doseže soglasje med 
banko in stranko, se podpiše pogodba in prodajni proces je zaklju�en (VK, 1999, str. 
26). Prednost banke je predvsem v osebnem stiku s strankami – ban�ni svetovalec 
pride k stranki na dom ali v službo, kjerkoli v Sloveniji in ji tam s pomo�jo razvite 
ra�unalniške opreme izdela ponudbo (Klapš, 2001, str.30). 
 
 
5.4  Analiza spreminjanja organizacije slovenskih poslovnih bank 
 
 
Na podlagi podatkov iz raziskave in literature, lahko ugotovimo, da se tudi pri 
slovenskih poslovnih bankah potrjujejo splošne zakonitosti oblikovanja 
organizacijskih struktur, ki jih je navedel Mintzberg (1983, str.123-146): starejša in 
ve�ja, ko je organizacija, bolj formalizirano je njeno vedenje ter ve�ji ko je zunanji 
nadzor (Banka Slovenije, revizorji), bolj centralizirana in formalizirana je struktura 
organizacije.  
 
V slovenskih poslovnih bankah prevladujejo poslovno-enotne in projektne 
organizacijske strukture na podlagi skupnih zna�ilnosti. Kriterij vrste ban�nih storitev 
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in tradicije izpodriva kriterij vrste komitentov in delno lokacije (oblikovanje poslovne 
mreže). Kljub ugotovitvam avtorjev v literaturi, da v sodobnih tržnih razmerah 
organizacije težijo k organski strukturi, pa so vse organizacijske strukture slovenskih 
bank pretežno mehanske, saj je zanje zna�ilna velika formalizacija in diferenciacija 
dejavnosti, usklajevanje na podlagi hierarhije in administrativnih postopkov, 
koncentracija odlo�anja na vrhu strukture.  
 
Glavni namen oblikovanja organizacijske strukture v slovenski poslovni banki je 
delitev pristojnosti in odgovornosti (ravnatelji imajo natan�no opredeljena in omejena 
pooblastila odlo�anja glede na svoj hierarhi�ni položaj), usklajevanje razdeljenih 
dejavnosti (organizirane so posebne službe usklajevanja poslovne mreže), 
decentralizacija je izvedena v smislu nesamostojnosti podružnic, saj ve�ina avtoritete 
in odlo�anja ostane na nivoju centrale, podružnice pa izvajajo le njene usmeritve, 
prav tako pa je prisoten tudi mo�an nadzor (notranje službe revizije, zunanji revizorji, 
nadzor Banke Slovenije). 
 
Takšna organizacijska struktura je odraz mnenja, da s formalno strogo organizacijsko 
strukturo banke zbujajo zaupanje pri komitentih (na podlagi elementov varnosti in 
strokovnosti, ki naj bi jih odražale natan�no opredeljene naloge in pristojnosti na 
delovnih mestih).  
 
Vendar pa so se razmere konec 21. stoletja spremenile tudi za slovenske poslovne 
banke, saj podatki iz ankete kažejo, da si komitenti želijo individualno obravnavo, 
hitrost in prilagodljivost storitev in to zaradi svoje pove�ane pogajalske mo�i tudi 
dosežejo. Zato danes ni ve� možno vztrajati pri organizaciji, v kateri se posamezni 
oddelek specializira le za dolo�eno vrsto posla ter deluje izolirano od vseh ostalih 
podro�ij, saj se naloge podro�ij zaradi uresni�evanja pri�akovanj komitentov ter 
doseganja njihovega zadovoljstva kot nove temeljne usmeritve bank, vedno bolj 
prepletajo. Prav tako konkurenti slovenskih bank tudi ne zidajo ve� mogo�nih stavb, 
pa� pa so mobilni na terenu in fleksibilni znotraj banke (primer Kärtner Sparkasse). 
Te nove razmere zato od slovenskih bank zahtevajo preusmeritev k stranki in 
posledi�no specializacija, s katero so v�asih banke pove�evale u�inkovitost ter 
delitev odgovornosti, nista ve� najboljši rešitvi.  
 
Na podlagi teh spoznanj so slovenske banke od sredine 90-ih let dalje, intenzivneje 
pa v zadnjih dveh letih, pri�ele spreminjati svojo organizacijo. Med glavnimi vzroki za 
potrebo po spreminjanju organizacije slovenske banke tako navajajo: znižanje 
stroškov, zadovoljstvo komitentov in odziv na tržne spremembe. Izmed dejavnikov, ki 
vplivajo na zadovoljstvo komitentov z ban�nimi storitvami po Whiteleyu in Hessanu 
(1996, str.82), v odgovorih slovenske banke najpogosteje navajajo: hitrost izvedbe 
storitev, prijaznost, individualno obravnavo in stik le z  eno osebo v banki za vse 
posle.  Zaradi kompleksnosti organizacije spremembe potekajo postopno in prehajajo 
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iz manjših delov organizacije, na katerih si banke pridobivajo izkušnje in znanja, na 
obsežnejša podro�ja poslovanja (primer NLB d.d.).  
 
Bistveni preobrat pri spreminjanju organizacije je prehod iz stati�nega na dinami�ni 
pogled, iz strukturnega na procesni pogled. Za�etni impulz je bila preusmeritev s 
strani vodstva bank navzven, k zadovoljevanju potreb komitentov, ki je privedla do 
potrebe po združevanju delovnih nalog in ponovni delitvi na podlagi novih kriterijev. 
Zaposleni tako niso ve� specialisti za posamezno nalogo, pa� pa generalisti, ki 
obvladujejo celoten proces in pri svojem delu tudi prehajajo meje med oddelki, kar pa 
zahteva dodatno izobraževanje zaposlenih in združevanje delovnih mest ter 
oddelkov (primer SKB banke d.d.). 
 
Spreminjanje organizacije v slovenskih bankah ne poteka dramati�no hitro.  Najprej 
se poskuša obstoje�i na�in dela oplemenititi preko postopnih izboljšav na podlagi 
primerjav s prakso tujih bank, z avtomatizacijo postopkov in izboljšav informacijskega 
sistema (poleg same informacijske podpore spremljavi poslov, se testno uvaja tudi 
pristop ravnanja z odnosi s komitenti, ki naj bi zagotavljal informacijsko podporo pri 
neposredni prodaji storitev). Na podlagi odgovorov bank so pretežno zaklju�ili s 
poenotenjem evidenc o posameznem komitentu na enem mestu (predhodno ni bilo 
povezav med posameznimi ban�nimi aplikacijami po oddelkih in je bilo potrebno 
ro�no zbiranje podatkov o celovitem poslovanju posameznega komitenta z banko) in 
prehajajo na nadaljnje faze ravnanja z odnosi s strankami, ki bodo vodile do 
pozitivnih u�inkov na poslovanje (primer SKB banke d.d.).  
 
V bankah uporabljajo tudi pristop celovitega ravnanja s kakovostjo in pridobivanja 
standardov ISO, kar sicer izboljšuje obstoje�e poslovanje, vendar pa ne pomeni 
bistvenih sprememb v organizaciji. Glede uspešnosti spreminjanja organizacije 
banke niso želele posredovati podatkov, saj so se ve�inoma opredelile, da projekti še 
niso dokon�ani. 
 
Zaradi tveganosti in možnih negativnih u�inkov izvajanja prenove poslovnih 
procesov, je uporaba tega pristopa v bankah manj pogosta in omejena predvsem na 
podro�je poslovanja s prebivalstvom, kjer so procesi manj kompleksni kot pri 
poslovanju s podjetji  (primer NLB d.d.). Vendar pa spremembe organizacije 
dolgoro�no ne morejo biti omejene le na en sektor, saj je njihov namen presekati 
meje med sektorji in zagotoviti medsebojno sodelovanje, kar pa zahteva podporo s 
strani vodstva, spremembo miselnosti in kulture v celotni organizaciji ter vklju�evanje 
zaposlenih, na katere bodo spremembe vplivale v delovne skupine, saj bodo v 
nasprotnem primeru zaradi odpora zaposlenih pozitivni u�inki sprememb izni�eni. 
 
 
5.5  Prikaz pristopov k spreminjanju organizacije v tujih bankah (primer 

podro�ja poslovanja s podjetji) na podlagi raziskave 
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Anketa je bila izvedena v februarju 2002. Odposlanih je bilo 235 anket (na evropske 
in ameriške banke), v celoti izpolnjene pa so bile vrnjene 4 ankete. Prejetih je bilo 
tudi 17 odgovorov, v katerih so namesto izpolnjenega vprašalnika le dodali vabilo na 
doma�o stran banke, kjer pa žal ni bilo vseh potrebnih podatkov, da bi lahko take 
odgovore upoštevali pri analizi rezultatov. 
 
V nadaljevanju so prikazani odgovori bank: Deutsche Bank (Nem�ija), Hypo 
Vereinsbank (Nem�ija), Bayerische Landesbank (Nem�ija) in Komer�ni banka 
(�eška). 
 
Pred prikazom podatkov na podlagi raziskave bo v nadaljevanju kratko predstavljena 
posamezna banka zaradi lažje primerljivosti s slovenskimi bankami. 
 
Komer�ni banka (�eška) je bila ustanovljena leta 1990, privatizacija pa je bila 
kon�ana oktobra 2001, ko je banka Societe Generale Pariz  odkupila državni delež v 
banki. Banka ima 300 poslovalnic in koresponden�ne odnose s 1350 bankami po 
svetu. Ban�ni posli zajemajo: kreditno poslovanje (vklju�no s hipotekarnimi krediti), 
depozitno poslovanje, zakladništvo, investicijsko in mednarodno ban�ništvo, 
elektronsko ban�ništvo.  
Bilan�na vsota Komer�ni banke v letu 2000 je znašala 12.518 milijonov 
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je bilo 11.865 delavcev, dobi�ek po davkih je znašal - 0,6 milijonov 
����������� ����
����������

pa je znašal 59.325 milijonov 
��� �"!��$#%	'&(����)�*�+,*�+.-�/�/�-�01+

 
 
Bayerische Landesbank (Nem�ija) ima sedež v Münchnu, je 6 banka po velikosti v 
Nem�iji, konsolidirana bilan�na vsota pa je v letu 2000 znašala 305 milijonov 

�
. 

Banka je bila ustanovljena leta 1972. Njena lastnika sta Dežela Bavarska (50 %) in 
Združenje Bavarskih hranilnic (50 %). Je univerzalna banka, katere ciljne stranke so 
nacionalna in lokalna uprava, hranilnice, multinacionalne skupine, doma�a podjetja in 
institucionalni investitorji. Zaposluje 8.300 ljudi in ima 14 poslovalnic v Nem�iji, 12 po 
preostali Evropi ter 28 po svetu. Leto 2000 so zaklju�ili s 550 milijoni 

�2!������
�ka (Wir 

über uns, 31.1.2002). 
 
Hypovereinsbank (Nem�ija) ban�na skupina je v letu 2000 zaposlovala 72.867 
zaposlenih, od tega 35.293 v Nem�iji. Hypovereinsbank je ban�na skupina, ki je ena 
izmed treh najve�jih bank v Evropi.  Vodilni položaj pa ima na gospodarskem 
vozliš�u držav Nem�ije, Avstrije, Poljske, �eške, Madžarske in Slovaške. Dejavnosti 
banke so: 50 % poslovanje s prebivalstvom, 14 % poslovanje s podjetji in 14 % z 
bankami, 12 % poslovanje samega koncerna, 6 % poslovanje z nepremi�ninami,  3 
% mednarodno poslovanje. 
V letu 2000 so se združili z Bank Austria. Banki si znotraj koncerna delita trge – Bank 
Austria je zadolžena za Avstrijo ter srednjo in vzhodno Evropo; Hypovereinsbank pa 
za Nem�ijo, zahodno Evropo, Azijo in ZDA. 
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V letu 2000 je imel koncern bilan�no vsoto 716,5 milijard 
��� ����	�
�� � ��� 
�� � � ��� 	��

zaklju�ili z 1.852 milijonov 
��!������

�ka (Das Unternehmen, 31.1.2002). 
 
Deutschebank (Nem�ija) ima 1500 poslovalnic v Nem�iji ter razširjeno mrežo v 
Italiji, Španiji in Belgiji, kar jo postavlja na vodilno mesto v Evropi. V celotni skupini 
imajo 93.000 zaposlenih v ve� kot 60 državah ter okoli 9 milijonov komitentov. 
Organizacijsko je banka lo�ena na dva dela: poslovanje s podjetji in investicijsko 
ban�ništvo ter poslovanje s prebivalstvom in ravnanje s premoženjem.  
V letu 2000 je znašala bilan�na vsota banke 940 milijonov 
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ali pa so 4,3 

milijonov 
��!������

�ka (Über uns, 31.1.2002). 
 
Glede na majhno število vrnjenih vprašalnikov, ugotovitev ni smiselno statisti�no 
analizirati ter posploševati za vse tuje banke, pa� pa je njihov namen prikaz nekaterih 
tujih izkušenj na podro�ju trenutne organizacije bank in na�inov njenega 
spreminjanja (v prilogi D so sumarno prikazani odgovori iz vrnjenih vprašalnikov). 
 
Vse obravnavane tuje banke imajo hierarhi�no in poslovno-enotno organizacijsko 
strukturo, v kateri so poslovna podro�ja pretežno organizirana kombinirano glede na 
vrsto komitentov (podjetja, prebivalstvo, itd.) ter ban�ne storitve (krediti, depoziti, 
itd.), manj pa glede na velikost komitentov (velika, mala podjetja). 
 
Pri vseh preu�evanih tujih bankah podro�je poslovanja s podjetji pokriva celotno 
paleto ban�nih storitev (krediti, depoziti, vrednostni papirji, garancije, dokumentarno 
poslovanje, pla�ilni promet s tujino). 
 
Glede specializiranosti zaposlenih pri delu s podjetji so v dveh nemških bankah 
zaposleni delno specialisti (zadolženi le za izvajanje posamezne ban�ne storitve – 
predvsem z vidika posebnih znanj), delno pa generalisti (v smislu izvajanja vseh 
ban�nih storitev za dolo�eno število komitentov kot skrbniki), v eni obravnavani 
nemški banki so zaposleni v celoti specialisti, v  �eški banki pa je v celoti uveljavljen 
sistem skrbništva komitentov. 
 
Delovni proces prodaje, izvajanja in obdelave ban�nih storitev za podjetja se v treh 
bankah izvaja  znotraj banke v oddelku, ki sklepa posle ter oddelku, ki izvaja in 
obdeluje posle, v eni preu�evani banki pa je oddelek za sklepanje poslov mobilen na 
terenu in se le izvedba ter obdelava nahajata znotraj banke. 
 
Med pristojnostmi zaposlenih so v obravnavanih tujih bankah najve�ji pomen dodelili 
neposrednemu komuniciranju s komitenti, delnemu vplivu na sprejem odlo�itev o 
komitentu, katerega skrbnik so ter vpliv na uresni�itev osebnega na�rta dela. Manjši 
pa je vpliv zaposlenih na odstopanje od splošne ban�ne ponudbe (npr. obrestne 
mere) ter na dostop do podatkov iz drugih oddelkov. 
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Kot najpomembnejši odgovornosti zaposlenih so v preu�evanih bankah navedli 
izpolnitev letnega na�rta dela in doseganje zadovoljstva komitentov, manjši pomen 
pa so dodelili upoštevanju notranjih ban�nih postopkov in pravil dela in prispevanju 
novih idej. 
 
Odnos med banko in njenimi komitenti so v obravnavanih bankah opredelili 
predvsem kot prilagajanje potrebam posameznega komitenta, v eni banki pa so 
izpostavili ve�jo formaliziranost medsebojnega odnosa in odstopanje od splošnih 
pogojev le v izjemnih primerih. 
 
V treh preu�evanih bankah so pri vprašanju pogostosti stika z obstoje�imi komitenti 
navedli, da jih redno obveš�ajo o novih ban�nih storitvah ter jih v eni izmed njih 
dodatno še obiš�ejo ve�krat letno, v �etrti banki pa uslužbenci redno ve�krat letno 
obiskujejo komitente. 
 
Z vidika zvestobe komitentov do banke so v vseh štirih tujih bankah ocenili, da 
obstaja trdna vez med banko in podjetjem, vendar pa se hkrati v treh bankah 
zavedajo, da veliko podjetij ostane pri banki le, dokler je njena ponudba 
najugodnejša. 
 
V tretjem sklopu so  se vprašanja nanašala na pristope tujih bank k spreminjanju 
organizacije. 
 
Banke še vedno najpogosteje izvajajo avtomatizacijo poslovanja (tri banke) in 
izboljševanje izvajanja poslovnih procesov (štiri banke), postopno pa se uvajata tudi 
celovito obvladovanje kakovosti (dve banki) in prenova poslovnih procesov (dve 
banki). Projekte spreminjanja organizacije so v vseh bankah izvajali notranji teami, v 
treh pa so sodelovali tudi zunanji svetovalci. 
 
Kot glavne cilje spreminjanja organizacije banke so navedli: izboljšanje u�inkovitosti 
ter doseganje konkuren�nih prednosti, sledijo zniževanje stroškov in pove�evanje 
zadovoljstva komitentov, nato pa hitrejše odlo�anje in reagiranje na tržne 
spremembe. 
 
V vseh štirih obravnavanih bankah je spreminjanje organizacije vodilo do zmanjšanja 
števila zaposlenih ter vzpostavitev nove organizacijske strukture, v dveh bankah pa 
je povzro�ilo še spremembo stila vodenja in skrajšanje faz posameznih procesov. 
 
V dveh tujih bankah so bili zastavljeni cilji spreminjanja ban�ne organizacije v celoti 
doseženi, v dveh pa delno. Pri izvajanju sprememb so se najve�krat soo�ili s 
težavami zaradi pomanjkanja sodelovanja med zaposlenimi ter pomanjkanja podpore 
s strani vodstva. Kot dodaten razlog pa so navedli tudi pomanjkanje ustreznih znanj. 
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Navedene težave so v vseh bankah reševali z dodatnim izobraževanjem in 
usposabljanjem na vseh nivojih, v treh bankah pa še z vklju�evanjem zaposlenih v 
projektne teame. 
 
 
  5.6 Izkušnje tujih bank pri spreminjanju organizacije na podlagi teorije 
 
 
Primeri iz tuje literature v nadaljevanju kažejo, da banke nenehno spreminjajo  
organizacijo predvsem z namenom zmanjšanja stroškov in pove�anja kakovosti. 
Skupna ugotovitev na podlagi primerov je, da so banke  pove�ale u�inkovitost 
poslovanja že na podlagi izboljšav organizacije (skrajšanje �asa za izvedbo storitve, 
zmanjšanje števila  reklamacij), saj je glavno oviro pri poslovanju predstavljala 
razmejitev med oddelki, ki je prepre�evala pretok informacij.  Na podlagi vklju�evanja 
zaposlenih v proces sprememb ter z izvajanjem prenove poslovnih procesov  pa so 
dosegli rezultate, ki so presegli njihova pri�akovanja. Ne le, da so odpravili odve�ne 
dejavnosti in avtomatizirali ponavljajo�e se naloge, ampak so spremenili na�in dela 
ter pritegnili zaposlene k stalnemu izboljševanju kakovosti. 
 
Texas Commerce Bank (ZDA) je v za�etku leta 1994 za�ela s projektom 
spreminjanja organizacije, imenovanim Process Improvement, ki je vklju�eval vse 
organizacijske procese in 9000 zaposlenih. Cilji projekta so bili: odstraniti nejevoljo 
zaposlenih glede nejasne politike,  izboljšati kakovost procesov in odpraviti 
dejavnosti, ki povzro�ajo nepotrebne stroške. Pri projektu so sodelovali vsi zaposleni, 
zajemal je tudi vse procese, kar je bilo v nasprotju z dotedanjim osredoto�anjem na 
posamezne procese in sodelovanjem le s strani �lanov projektne skupine.  
 
Po dveh mesecih so na podlagi intenzivnega dela pridobili 16.000 idej, ki so jih 
analizirali s pomo�jo baz podatkov in procesnih teamov. V za�etku so porabili veliko 
�asa za usposabljanje zaposlenih, ki niso imeli nobenih izkušenj na podro�ju 
oblikovanja organizacije, hkrati pa so odprto komunicirali z zaposlenimi, da bi 
odpravili govorice o odpuš�anju, ki so se za�ele širiti ob za�etku projekta (ravnatelj je 
preko video konference odgovarjal na vprašanja zaposlenih).  
 
Ta novi pristop h komuniciranju se je uveljavil tudi po zaklju�ku projekta in je postal 
sestavni del kulture banke. 
 
Kon�ni rezultati projekta so bili: 16.000 idej, 1.005  projektov, 1.100 odve�nih 
delovnih mest, za 43 milijonov $ znižanih stroškov. Še bolj kot ti kvantitativni rezultati 
pa so bili dragoceni nastanki teamov in navdušeno sprejemanje sprememb, saj je 
nastalo notranje neformalno komunikacijsko omrežje, ki je pomagalo pri iskanju 
rešitev teko�ih problemov (Ward, 1995). 
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CITIBANK (ZDA) je leta 1997 najela zunanje svetovalce (Motorola University 
Consulting and Training), da bi zaposlene nau�ili koncept Six Sigma in Cycle Time 
Reduction. Najprej so znotraj ban�nih divizij preverjali u�inkovitost funkcij, tako da so 
z uporabo koncepta Six Sigma ugotavljali pomanjkljivosti, narisali graf potrebnih 
izboljšav (in odstranitev procesov, ki ne prispevajo k zadovoljevanju potreb strank) 
ter pooblastili teame za izboljšavo teh pomanjkljivosti. Cilj Citibank je bil odpraviti 
pomanjkljivosti in skrajšati �as izvedbe za desetkrat do decembra 2001 ter še za 
desetkrat v  naslednjih dveh letih. 
 
Celovita predanost banke k u�inkovitim spremembam je privedla v njihovih podjetjih 
do presenetljivih rezultatov. V Private Bank-Western Hemisphere so zmanjšali 
notranje reklamacije za 80 %, zunanje za 85 % ter �as obdelave kreditnih zahtevkov 
za 50 %. V  Global Equipment Finance  so �as odobravanja kreditov skrajšali za 67 
% (Casestudy: Citibank implements 6 Sigma, 2001). 
 
V raziskavi o prenovi poslovnih procesov sta Knights in McCabe prou�evala tri 
banke in zavarovalnico v Veliki Britaniji in pet bank v ZDA. Cilj raziskave je bil 
ugotoviti vsebino inovacij v organizacijah ter pomen prenove na strateškem in 
operativnem nivoju. 
 
Ugotovila sta, da organizacije nimajo enotnega razumevanja izraza prenova 
poslovnih procesov. V ZDA so ga povezovali z iskanjem novih na�inov prodaje in 
centralizacije podružnic. V VB pa so ga opredelili kot centralizacijo spremljave, 
reorganizacijo zalednih poslov iz funkcijskih v procesne teame, uvajanje procesnega 
pogleda, pove�ano fleksibilnost in odgovornost pri procesih, uvajanje sodobne 
informacijske tehnologije. 
 
Glavni motiv prenove je bilo zniževanje stroškov, ki pa jih je bilo težko neposredno 
izmeriti (razen pri številu odpuš�enih delavcev), pove�evanje zadovoljstva strank je 
bilo v ozadju. Po kon�anih procesih prenove so se pojavili problemi zaradi upada 
morale, stresa in splošnega nezadovoljstva zaposlenih (Knights, McCabe, 2000). 
 
Klasi�en primer prenove procesa odobritve kredita, ki sta ga podala že Hammer in 
Champy prikazuje podjetje IBM CREDIT CORPORATION (ZDA). 
 
Pred prenovo so za odobritev kredita v banki potrebovali od 6-14 dni ter pogosto 
izgubljali stranke zaradi dolgotrajnih postopkov. Danes pa ta proces traja le nekaj ur. 
Sprva so spremembe skušali dose�i z elektronskim posredovanjem informacij, 
uporabo teorije vrst in tehnik linearnega programiranja ter uvedli stroge standarde 
u�inkovitosti za vse zaposlene, ki so bili vklju�eni v proces odobravanja kreditov. 
Vendar to ni izboljšalo u�inkovitosti. Šele, ko so anketirali zaposlene, so ugotovili, da 
zaostanki nastajajo zaradi slabe prehodnosti med oddelki in ne zato, ker bi bil 
posameznik neu�inkovit. Zato so se odlo�ili, da bodo namesto specialistov, ki so 
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obvladali le eno fazo procesa, uvedli generaliste, ki so obdelali zahtevek za kredit od 
za�etka do konca. Ob tem so vzpostavili tudi informacijski sistem, ki je zaposlenim 
omogo�al dostop do vseh potrebnih informacij  (Greenberg, 1996). 
 
Union bank of Norway ima po spremembi organizacije 23 % tržni delež,  2.768 
zaposlenih, 1 milijon komitentov, 174 poslovalnic. Preobrazbo so pri�eli zaradi zahtev 
lastnika po zmanjšanju stroškov (padec marže iz 5,2 % na 2,7 %) in strank po 
izboljšanju kakovosti. Mrežo ban�nih poslovalnic so opredelili kot finan�ne centre, 
kjer se vzpostavijo osebni stiki in dolgoro�ni partnerski odnosi s komitenti, kar je 
zahtevalo zamenjavo ra�unalniške tehnologije in uvedbo nove prodajne kulture.  
 
V obdobju 1994-1998 so dosegli 15-20 % zmanjšanje kadrov, 10 milijonov $ 
prihranka zaradi odprave papirnega poslovanja, pove�ali so u�inkovitost marketinga, 
kakovost storitev in motiviranost zaposlenih. Avtomatizirali so  delovne in 
informacijske procese, odpravili vse papirne obrazce in delovna navodila. Zaledje ni 
bilo ve� potrebno. Izgradili so sodoben sistem za podporo prodaji in vzdrževanju 
odnosov s strankami ter sistem ravnanja s �akalnimi vrstami (Keržan, 2001, str.62).  
 
 
5.7 Predlogi razvoja organizacije slovenskih bank na podlagi izkušenj tujih 
bank 
 
Na podlagi primerjave odgovorov v vprašalnikih s strani slovenskih in tujih bank 
ugotavljam, da je podobno kot pri slovenskih tudi v tujih bankah prisotna hierarhi�na 
organizacijska struktura, vendar pa je pri tujih bankah le-ta decentralizirana v smislu 
ve�je samostojnosti podružnic. Podro�je poslovanja s podjetji je pri tujih bankah 
organizirano pretežno kombinirano po komitentih in ban�nih storitvah, vendar pa 
samo podro�je pokriva širšo paleto ban�nih storitev, ki so v slovenskih bankah sicer 
organizirane v samostojnih sektorjih (npr. vrednostni papirji, pla�ilni promet, 
dokumentarno poslovanje). 
 
Zaposleni na tem podro�ju v tujih bankah so pretežno generalisti, �eprav obstajajo 
tudi specialisti za posamezne ban�ne storitve. Sistem skrbništva je že uveden, 
procesa prodaje in spremljave ban�nih storitev sta lo�ena v vseh tujih bankah. Za 
razliko od slovenskih skrbnikov, katerih delovna obveznost se nanaša predvsem na 
upoštevanje ban�nih pravil in postopkov ter doseganje zadovoljstva komitentov, je pri 
tujih skrbnikih najpomembnejša izpolnitev letnega na�rta dela in doseganje 
zadovoljstva komitentov. Zato je tudi prisoten bolj prilagodljiv odnos do komitentov, 
pogostejši so stiki in obiski v podjetjih. 
 
Glede na to, da je sistem skrbništva v tujih bankah ve�inoma že uveljavljen, potekajo 
spremembe v organizaciji predvsem v smeri avtomatizacije in izboljševanja 
obstoje�ih procesov. Cilji spreminjanja organizacije pri tujih bankah (pove�ana 



73 

u�inkovitost, konkuren�ne prednosti, pove�ano zadovoljstvo komitentov) se 
razlikujejo od ciljev slovenskih bank (pove�ana uspešnost, dostopnost informacij, 
zadovoljstvo komitentov). Prav tako pa so razli�ne tudi pri�akovane posledice 
spreminjanja organizacije. Tuje banke pri�akujejo zniževanje števila zaposlenih, novo 
organizacijsko strukturo, spremembe v stilu vodenja, medtem ko v slovenskih bankah 
pri�akujejo pove�ane pristojnosti zaposlenih, spremembo strukture in zmanjšanje 
števila faz procesa dela. Glede nastalih težav se strinjajo v obeh skupinah bank, da 
te nastajajo predvsem zaradi nesodelovanja zaposlenih, pomanjkanja podpore 
vodstva ter pomanjkanja znanj, kar v bankah odpravljajo z usposabljanjem 
zaposlenih in njihovim vklju�evanjem v projektne teame. 
 
Primeri spreminjanja organizacije tujih bank v literaturi zajemajo centralizacijo 
spremljave poslov, uvajanje nove informacijske tehnologije, spremembe v 
odgovornosti na podlagi izboljšav procesov in avtomatizacijo. Na podlagi 
obravnavanih izkušenj tujih bank s spreminjanjem organizacije ugotavljam, da 
zaposleni želijo sodelovati pri spreminjanju organizacije zaradi vpliva na njihov 
nadaljnji na�in dela.  Pomembno je kombiniranje pristopov spreminjanja organizacije 
s spremembami na drugih podro�jih (informacijska tehnologija, �loveški viri, finance). 
Nujne so spremembe v klimi in kulturi organizacije, s poudarkom na stalnem 
komuniciranju in sprotnem priznavanju doseženih rezultatov. 
 
Na podlagi teh ugotovitev lahko sklenem z mislijo, da v organizaciji tujih bank (na 
preu�evanem podro�ju Poslovanja s podjetji) ni bistvenih razlik v primerjavi s 
slovenskimi bankami, le da je potrebno pri slovenskih poslovnih bankah dokon�ati 
za�ete spremembe na podro�ju uveljavljanja skrbništva komitentov. Tako je potrebno 
v slovenskih bankah namesto optimiranja trenutnega na�ina dela in popravkov 
posameznih procesov na novo zasnovati celoten proces dela na preu�evanem 
podro�ju Poslovanja s podjetji, hkrati pa zagotoviti tudi ustrezno informacijsko, 
tehnološko in kadrovsko podporo. Ne zadoš�a namre�, da zaposlenega, ki je bil 
predhodno specialist za dolo�eno ban�no storitev le obvestimo o novem na�inu dela, 
ki ga je oblikovala projektna skupina, pa� pa je potrebno zagotoviti njegovo 
sodelovanje pri spreminjanju organizacije v vseh fazah. 
 
Za�etna faza je temeljni razmislek o procesu. Zakaj smo delali tako kot smo do 
sedaj?  Katere predpostavke so bile v ozadju? Ali jih lahko spremenimo? Primer: Ali 
je na�in komuniciranja s stranko, ki se je zanimala za kredit pri kreditnem referentu 
ustrezen tudi za stranko, ki pri svojem skrbniku želi nasvet o možnostih naložbe 
prostih sredstev? 
 
Naslednja faza je preoblikovanje procesa (spremembe obstoje�ih postopkov, 
pristojnosti in odgovornosti). Primer: Skrbnik opravlja ve� raznolikih delovnih nalog, 
odgovarja za celoten proces in je edina kontaktna oseba v banki za podjetje. 
Namesto rutinskega izvajanja nalog mora sam sprejemati odlo�itve in kontrolirati 
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lastno delo, postati bolj fleksibilen in povezovati informacije, ki so bile prej zbrane na 
razli�nih oddelkih, kar mu mora omogo�ati ustrezna informacijska podpora in kultura 
sodelovanja znotraj organizacije. 
 
Zaklju�na faza je doseganje izboljšav s ciljem  dose�i izrazit porast v zadovoljstvu 
komitentov z vidika hitrosti, kakovosti in zanesljivosti izvajanja storitev, kar naj se 
odraža v pove�ani zvestobi obstoje�ih kupcev, pove�ani dobi�konosnosti na podlagi 
izbora  klju�nih komitentov in nižjih stroškov pridobivanja novih komitentov). 
 
Na ta na�in se bo v banki izoblikovala odgovornost za celotni proces na 
posameznem poslovnem podro�ju, spodbujena bo inovativnost in prispevek 
posameznika, hkrati pa je zaradi celotnega izvajanja procesa s strani ene osebe 
omogo�eno hitrejše odzivanje na želje komitentov in spremembe na trgu ob ustrezni 
podpori s strani vodstva. 
 
 
 
ZAKLJU�EK 
 
 
Ban�ni sektor se v svetu in v Sloveniji nahaja v zreli fazi, za katero je zna�ilna mo�na 
konkurenca, zniževanje obrestnih mer, doseganje bistveno nižje stopnje rasti in 
dobi�kov kot v preteklosti, odprava ovir za vstop ali izstop iz panoge, pove�evanje 
pogajalske mo�i komitentov. Prisoten je trend združevanja in povezovanja bank z 
namenom zniževanja stroškov, pove�evanja dobi�kov in kapitala ter omogo�anja 
diverzifikacije poslovanja ter pove�anja fleksibilnosti ponudbe. Vedno bolj je prisotna 
tudi konkurenca neban�nih posrednikov (podjetja s podro�ja telekomunikacij, 
avtomobilske industrije, trgovske verige) na podro�ju karti�nega poslovanja in 
kreditiranja. 
 
Zato morajo danes banke ponovno razmisliti o svoji organiziranosti, saj ne delujejo 
ve� na trgu z znanimi in stalnimi kupci in omejenim številom konkurentov, pa� pa  
konkurenca hitro naraš�a in se spreminja, prisoten je hiter tehnološki napredek, 
spremembe zakonodaje in zvestobo konkurentov zagotavljajo le obranljive 
konkuren�ne prednosti. Stalno spremljanje dogajanj v okolju in prilagajanje 
spremembam sta zato življenjskega pomena in priložnost za  pove�anje uspešnosti 
bank. 
 
V magistrskem delu sem analizirala obstoje�e organizacijske strukture in vzroke 
zanje ter predstavila možnosti in razli�ne pristope za spreminjanje organizacije 
podjetij nasploh ter z vidika bank. Kon�ni cilj dela je bila ugotovitev zna�ilnosti 
obstoje�e organizacije in na�inov njenega spreminjanja v slovenskih poslovnih 
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bankah, kot rezultat strnitve ugotovitev na podlagi empiri�ne raziskave in teoreti�nih 
izhodiš�. 
 
Skladno s cilji tega dela sem najprej predstavila splošne opredelitve organizacijske 
strukture, njen pomen za usklajevanje razdeljenih dejavnosti, pospeševanje 
komunikacije, delitev pristojnosti in odgovornosti. Opredeljeni so bili vplivi razli�nih 
dejavnikov, ki vplivajo na nastanek posameznih vrst organizacijskih struktur. Glede 
prihodnjega razvoja organizacijskih struktur je bila podana ugotovitev, da avtorji 
predvidevajo nadaljnji razvoj v smeri organskih struktur na podlagi zmanjševanja 
števila hierarhi�nih ravni. 
 
Glede na to, da je cilj dela preu�evanje organizacije bank, sem v nadaljevanju najprej 
opredelila banke ter ban�ne posle z namenom prikaza posebnosti v primerjavi s 
podjetji iz drugih dejavnosti. Navedena so bila splošna spoznanja tujih avtorjev o 
zna�ilnostih organizacijskih struktur v bankah, na katera sem se opirala  v nadaljnji 
analizi. Izpostavljeno je bilo konkretno podro�je ban�nega poslovanja, in sicer 
podro�je poslovanja s podjetji, saj je bilo preu�evanje organizacije bank pretežno 
omejeno na ta del ban�nega poslovanja. Na podlagi prikaza sprememb v poslovnem 
okolju bank so bili podani splošni vzroki spreminjanja organizacije bank, ki sem jih 
nato preu�evala na primeru slovenskih poslovnih bank. 
 
Pred prikazom ugotovitev empiri�ne raziskave organizacije slovenskih poslovnih 
bank sem najprej predstavila razmere in tržno strukturo  v slovenskem ban�nem 
prostoru. Prikazani so bili tudi osnovni podatki bank, ki so bile zajete v raziskavi. 
 
Glede na ugotovitev, da spremenjene razmere v poslovnem okolju banke vodijo k 
spreminjanju organizacije, sem v drugem delu magistrskega dela  prikazala 
teoreti�na spoznanja o vzrokih, pomenu in pristopih k spreminjanju organizacije v 
podjetjih z namenom analize uporabe posameznih pristopov pri spreminjanju 
organizacije v bankah. 
 
Delo zaklju�uje poglavje o spreminjanju organizacije v slovenskih in tujih poslovnih  
bankah na podlagi empiri�ne raziskave in objav v literaturi. V nadaljevanju navajam 
ugotovitve, ki se navezujejo na opredeljeni problem. 
 
Na podlagi analize ugotovitev glede obstoje�e organizacije in pristopov k 
spreminjanju organizacije slovenskih poslovnih bank v splošnem in na primeru 
poslovnega podro�ja poslovanja s podjetji lahko povzamem, da se pri slovenskih 
poslovnih bankah  potrjujejo splošne zakonitosti oblikovanja organizacijskih struktur. 
Starejša in ve�ja, kot je organizacija, bolj formalizirano je njeno vedenje ter ve�ji ko je 
zunanji nadzor (Banka Slovenije, revizorji), bolj centralizirana in formalizirana je 
struktura organizacije. V slovenskih poslovnih bankah prevladujejo poslovno enotne 
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organizacijske strukture (kriterij vrste ban�nih storitev  in tradicije izpodriva kriterij 
vrste komitentov in delno lokacije).  
 
Za organizacijsko strukturo slovenskih poslovnih bank je še zna�ilna velika 
formalizacija in diferenciacija dejavnosti, usklajevanje na podlagi hierarhije in 
administrativnih postopkov, koncentracija odlo�anja na vrhu strukture, �eprav se na 
posameznih delih organizacije uveljavljajo zna�ilnosti organske organizacije. Glavni 
namen oblikovanja organizacijske strukture v slovenski poslovni banki je delitev 
pristojnosti in odgovornosti (ravnatelji imajo natan�no opredeljena in omejena 
pooblastila odlo�anja glede na svoj hierarhi�ni položaj) in usklajevanje (organizirane 
so posebne službe usklajevanja dejavnosti poslovne mreže). Decentralizacija je 
izvedena v smislu nesamostojnosti podružnic, saj ve�ina avtoritete in odlo�anja 
ostane na nivoju centrale, podružnice pa izvajajo le njene usmeritve, prav tako pa je 
prisoten tudi mo�an nadzor (notranje službe revizije, zunanji revizorji, nadzor Banke 
Slovenije). 
 
Zaradi sprememb v poslovnem okolju bank, ki se odražajo predvsem v pove�ani 
pogajalski mo�i komitentov, ki zahtevajo individualno obravnavo, hitrost in 
prilagodljivost storitev, danes ni ve� možno vztrajati pri organizaciji, v kateri se 
posamezni oddelek specializira le za dolo�eno vrsto posla ter deluje izolirano od 
vseh ostalih podro�ij, saj se naloge podro�ij zaradi uresni�evanja pri�akovanj 
komitentov ter doseganja njihovega zadovoljstva kot nove temeljne usmeritve bank, 
vedno bolj prepletajo. Te nove razmere zato od slovenskih bank zahtevajo 
preusmeritev k stranki, kar je razlog, da specializacija, s katero so v�asih banke 
pove�evale u�inkovitost ter delitev odgovornosti, nista ve� najboljši rešitvi.  
 
Na podlagi teh spoznanj so pri�ele slovenske banke spreminjati svojo organizacijo, 
da bi znižale stroške, pove�ale zadovoljstvo komitentov in pove�ale odzivnost na 
tržne spremembe. Zaradi kompleksnosti organizacije spremembe potekajo postopno 
in prehajajo iz manjših delov organizacije, na katerih si banke pridobivajo izkušnje in 
znanja, na obsežnejša podro�ja poslovanja.  
  
Preusmeritev od osredoto�enosti navznoter, v posamezne oddelke, navzven k 
zadovoljevanju potreb komitentov, je privedla do potrebe po združevanju delovnih 
nalog in ponovni delitvi na podlagi novih kriterijev. Zaposleni tako niso ve� specialisti 
za posamezno nalogo, pa� pa generalisti, ki obvladujejo celoten proces in pri svojem 
delu tudi prehajajo meje med oddelki, kar pa zahteva dodatno izobraževanje 
zaposlenih in združevanje delovnih mest ter oddelkov.   
 
Prehodi na procesni vidik organizacije v slovenskih bankah ne potekajo dramati�no 
hitro. Najprej se  obstoje�i na�in dela izpopolnjuje preko postopnih izboljšav na 
podlagi primerjav s prakso tujih bank, z avtomatizacijo postopkov in izboljšav 
informacijskega sistema. V bankah uporabljajo tudi pristop celovitega ravnanja s 
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kakovostjo in pridobivanja standardov, kar sicer izboljšuje obstoje�e poslovanje, 
vendar pa ne pomeni bistvenih sprememb v organizaciji.  
 
Na podlagi primerjav izkušenj doma�ih in tujih bank ugotavljam, da je podobno kot pri 
slovenskih tudi pri tujih bankah prisotna hierarhi�na organizacijska struktura. Vendar 
pa je pri tujih bankah le-ta decentralizirana v smislu ve�je samostojnosti podružnic. 
Glede na to, da je sistem skrbništva v tujih bankah ve�inoma že uveljavljen, potekajo 
spremembe v organizaciji predvsem v smeri avtomatizacije in izboljševanja 
obstoje�ih procesov.  
 
V primerjavi z organizacijo tujih bank na podro�ju poslovanja s podjetji je potrebno pri 
slovenskih poslovnih bankah dokon�ati za�ete spremembe na podro�ju uveljavljanja 
skrbništva komitentov. Ne zadoš�a namre�, da zaposlenega, ki je bil predhodno 
specialist za dolo�eno ban�no storitev le obvestimo o novem na�inu dela, ki ga je 
oblikovala projektna skupina, pa� pa je potrebno zagotoviti njegovo sodelovanje pri 
sami prenovi procesa v vseh fazah, saj v nasprotnem primeru lahko njegov odpor 
zavira uvajanje sprememb v organizacijo. 
 
Zato  spremembe organizacije dolgoro�no ne morejo biti omejene le na en sektor, saj 
je njihov namen presekati meje med sektorji in zagotoviti medsebojno sodelovanje, 
kar pa zahteva podporo s strani vodstva, spremembo miselnosti in kulture v celotni 
organizaciji ter vklju�evanje zaposlenih v delovne skupine. 
 
Uvajanje zna�ilnosti organske organizacije v banke bo pove�alo njeno prilagodljivost,  
saj se bo hitreje odzivala na spremembe v okolju.  Odprava mej  med oddelki ter 
pove�ano sodelovanje in komuniciranje znotraj organizacije, pa bo pove�alo 
kakovost izvajanja storitev ter zadovoljstvo komitentov, kar bo vodilo do pove�evanja 
uspešnosti bank. 
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Naziv banke:  
Delovno mesto izpolnjevalca:  

Datum:  

 
 

VPRAŠALNIK O BAN�NI ORGANIZACIJI S POUDARKOM 
NA PODRO�JU POSLOVANJA S PODJETJI 

 
 

Pri izpolnjevanju vprašalnika prosim ozna�ite odgovore z X  oziroma vpišite podatke na �rte. 
 
 

1.del – OBSTOJE�E STANJE 
 
 
1. Trenutno organizacijsko strukturo banke lahko opredelimo kot: (lahko priložite le 
organizacijsko shemo): 
 
 Enostavna struktura (lastnik, tajnica,…) 

 
 Poslovno- funkcijska struktura (nabava, finance, prodaja,…) 

 
 Poslovno- enotna struktura (dobi�kovni centri) 
 Matri�na struktura (kombinacije projektne strukture z ostalimi) 
 drugo 
 
�e je organizacijska struktura poslovno-enotna, po katerem kriteriju je strukturirana? 
 glede na ban�ne storitve (sektor kreditov, sektor depozitov, ne glede na strukturo 

komitentov) 
 

 glede na komitente (sektor za poslovanje s podjetji, sektor za poslovanje s 
prebivalstvom) 
 

 glede na velikost podjetij (sektor za velika podjetja, sektor za mala podjetja) 

 drugo (kombinacije)  _____________________________________________ 

 
 
2. Z vidika strukture ravnalne (managerske) funkcije lahko ban�no org.strukturo 
opredelimo kot: 
 
 hierarhi�na (številne ravni v obliki piramide, ki so navpi�no razdeljene na poslovna podro�ja glede na 

poslovne funkcije oz.vrsto storitev. Navodila potekajo od zgoraj navzdol, informacije pa v nasprotni smeri) 
 procesna (delo poteka v teamih, ki so usmerjeni v zadovoljevanje potreb komitentov ter so delno ali v 

celoti odgovorni za celotni proces. �lani teama imajo raznolike sposobnosti in so nagrajevani glede na 
uspešnost  teama.Teami imajo skupno odgovornost in pristojnosti). 



3 

 drugo 
 
 
3. Opredelite, v kolikšni meri so prisotne posamezne  organizacijske spremenljivke v 
organizacijski strukturi banke 
(1=maksimalno strinjanje, 7=popolno nestrinjanje) 

  1 2 3 4 5 6 7 
a) Specializacija (stopnja delitve skupne delovne naloge na 

posamezne naloge) 
       

b) Standardizacija (enak na�in izvajanja enakih nalog v celotnem 
podjetju) 

       

c) Hierarhija avtoritete (obseg odgovornosti in razpon kontrole)        
d) Kompleksnost (obseg diferenciacije v okviru organizacije, ki 

vklju�uje stopnjo specializacije, število hierarhi�nih ravni, obseg 
geografske razpršitve enot, itd) 

       

e) Centralizacija (lokacija pristojnosti za odlo�anje)        

f) Profesionalizacija (obseg formalne izobrazbe v podjetju)        

g) Kadrovska struktura (primerjava med izvajalci, strokovnjaki, 
ravnalci) 

       

h) Formalizacija (obseg pravil in postopkov, ki usmerjajo delovanje 
zaposlenih v podjetju) 

       

 
Vsa vprašanja v nadaljevanju se nanašajo na podro�je poslovanja s podjetji  
 
4. Katere ban�ne storitve se izvajajo v okviru podro�ja? 
 
 kreditiranje (tolarsko, devizno) 
 zbiranje depozitov 

 izdajanje potrdil o vlogi 
 trgovanje z  vrednostnimi papirji 
 izdajanje garancij 
 odpiranje akreditivov 

 izvajanje pla�ilnega prometa (tolarski, s tujino) 
 drugo_____________________________________________ 

 
 
5. Na kakšen na�in je organizirano podro�je poslovanja s podjetji? 
 
 glede na vrsto ban�nih storitev (zaposleni pri izvajanju le 1 ban�ne storitve kontaktira 

s stranko in izvaja spremljavo posla) 
 po delovnih nalogah (t.im. “front office”(zaposleni le kontaktirajo s strankami) in “back 

office” (spremljava poslov lo�eno po ban�nih storitvah)) 

 drugo ________________________ 

 
6. Osnovni naziv zaposlenega je: 
 
 referent (kreditni referent, depozitni referent, itd) 

 komercialist (ban�ni komercialist, komercialist na terenu, itd) 
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 skrbnik (skrbnik podjetja, poslovni skrbnik, itd) 

 drugo 
 
 
7. Naloge, ki jih delavec opravlja na delovnem mestu na omenjenem podro�ju 
poslovanja so: 
 
 natan�no opredeljene na specializiranem podro�ju dela (n.pr.: kreditni referent 

izdela predlog, pogodbe, vnese podatke v  kreditno ra�unalniško aplikacijo) 
 širše opredeljene v okviru poslovnega podro�ja (n.pr.: zaposleni je zadolžen za 

dolo�eno podjetje v okviru kreditno-depozitnih in garancijskih poslov, pri dolo�enih poslih 
pa sodeluje s specialisti (n.pr.: investicijsko ban�ništvo)) 

 širše opredeljene, meje med oddelki so zabrisane (n.pr.: zaposleni so usposobljeni 
za trženje celovite ban�ne ponudbe podjetju, ni specializiranih zaposlenih) 

 drugo 
 
 
Prosim, ozna�ite odgovor z X v ustrezno polje (1=maksimalna vrednost, 7=minimalna vrednost) 
 
8. Zaposleni ima na delovnem mestu naslednje pristojnosti: 
 

  1 2 3 4 5 6 7 
a) samostojno kontaktiranje s stranko                                                         

b) odstopanje od splošnih pogojev ban�ne ponudbe                            
c) vpliv na odlo�itev o izvedbi posla                                                            
d) dostop do podatkov drugih oddelkov                                                       

e) sodelovanje pri oblikovanju osebnega letnega plana 
prodaje           

       

f) drugo:        
 
 
9. Zaposleni ima na delovnem mestu naslednje obveznosti: 
 

  1 2 3 4 5 6 7 
a) izpolnitev letnega osebnega plana prodaje                                                              
b) izterjava zapadlih obveznosti pri strankah                                               
c) spoštovanje ban�ne tehnologije dela in predpisov                                  
d) doseganje zadovoljstva strank                                                                 

e) drugo ___________________                                                       
 
10. Za kolikšen %  podjetij, ki so komitenti banke je zadolžen 1 zaposleni? 
 
 do 2 % 

 nad 2 % do 5 % 

 nad 5 % do 7 % 

 nad 7 % do 10 % 

 nad 10 % do 15 % 
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 nad 15 % do 20 % 

 
 
11. Kakšen je odnos banke do podjetij? 
 

  1 2 3 4 5 6 7 
a) Transakcijski (izvajanje tipskih pogodb)        
b) Možno je prilagajanje zahtevam komitenta do 

dolo�ene mere  
       

c) Posebna obravnava vsakega podjetja in individualno 
prilagajanje ponudbe  

       

d) drugo:        
 
 
 
 
12. Kakšna je povezava med podjetji in banko? 
  1 2 3 4 5 6 7 
a) Banka je le izvajalec pla�ilnega prometa za podjetja        

b) Banka ob�asno izvaja posamezne storitve iz svoje 
ponudbe glede na zahteve podjetij 

       

c) Banka podjetja redno seznanja z novostmi v ponudbi, ki 
so zanje zanimive in z njimi stalno sodeluje 

       

d) Ban�ni delavci 2-4 krat letno obiš�ejo podjetja        
e) Banka podjetja vabi na seminarje in sre�anja        
e) drugo:        
 
13. Kakšno je po vašem mnenju zadovoljstvo podjetij z banko v povpre�ju? 
 

  1 2 3 4 5 6 7 
a) Podjetja so pri banki, dokler druga banka nima 

ugodnejše ponudbe 
       

b) Podjetja so pri banki iz tradicije        
c) Podjetja so trdno navezana na banko na podlagi 

splošnega zadovoljstva z banko 
       

d) Podjetja se identificirajo z ugledom banke, saj tudi njim 
pomeni referenco 

       

e) drugo        
 
14. Kaj po vašem mnenju najbolj vpliva na zadovoljstvo komitentov? 
 

  1 2 3 4 5 6 7 
a) Urejenost, oprema banke        
b) Poslovni �as banke        

c) Zasebnost pri opravljanju storitev        
d) Hitrost izvedbe storitve        
e) Prijaznost zaposlenih        



6 

f) Prilagodljivost posebnim potrebam komitentov        

g) Strokovnost zaposlenih        
h) Predstavitev novih storitev        
i) Vzbujanje zaupanja        

j) Atraktivni in ažurni propagandni materiali        
k) Individualnost obravnave        
l) Kontaktiranje le z enim ban�nim delavcem za vse posle        

m) drugo        
 
 

2. del – SPREMINJANJE ORGANIZACIJE PODRO�JA POSLOVANJE S 
PODJETJI   

 
 
1. Katere spremembe v organizaciji podro�ja poslovanja s podjetji izvajate v banki? 
 

 izboljšava obstoje�ega procesa dela (izboljšanje informacijske podpore, spremenjeni postopki 
dela na konkretnem delovnem mestu, vendar brez spreminjanja organizacijskih mej in struktur) 

 preureditev procesa dela (združitev nalog ve�ih delovnih mest, procesno oblikovanje organizacije) 

 oblikovanje popolnoma novih procesov dela na obstoje�em podro�ju 

 drugo 
 v banki ne izvajamo nobenih sprememb na tem podro�ju 
 
 
2. Katere spremembe so bile potrebne (oz. menite, da bodo potrebne, ko boste uvajali 
spremembe v organizaciji) pri uveljavitvi nove organizacije dela in izvedbenih 
procesov: 
 

  1 2 3 4 5 6 7 
a) dodatno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih                                  
b) premestitve zaposlenih med oddelki                                                          

c) zaposlitev novih delavcev z višjo izobrazbo ali 
specifi�nimi znanji       

       

d) spremembe informacijskega sistema                                                         
e) nabava nove ra�unalniške opreme                                                             
f) spremembe v velikosti in opremljenosti poslovnih 

prostorov                
       

g) obveš�anje strank o spremembi                                                                 
h) obveš�anje in motiviranje zaposlenih                                                         

i) drugo  ________________________                                                         
 
 
3. Katere pozitivne u�inke sprememb pri�akujete oz. so že realizirani (pripišite % 
spremembe glede na obdobje pred spremembo): 
      

  1 2 3 4 5 6 7 % 
a) izboljšanje kakovosti storitev, merjeno z         
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zadovoljstvom komitentov             

b) pove�anje produktivnosti dela (prihodki od 
prodaje/št. zaposl.)            

        

c) pove�anje obsega poslovanja (porast št. odobrenih 
naložb oz. depozitov 

        

d) pove�ana hitrost izvajanja procesa                                                             
e) pove�anje motivacije in zadovoljstva zaposlenih                                          
f) znižanje stroškov obdelav, dela                                                                     

g) pove�anje fleksibilnosti         
h) pove�anje inovativnosti         
g) drugo:         

 
4. Kako hitro so bili realizirani pozitivni u�inki po uvedbi sprememb (oz. jih 
pri�akujete): 
 

 v 6 mesecih 
 v 1 letu 

 v 3 letih 
 še niso bili realizirani, vendar pri�akujemo realizacijo v ____ letih 
 
5. S katerimi težavami ste se sre�ali pri uvajanju sprememb oz. jih pri�akujete? 
 

  1 2 3 4 5 6 7 
a) odpor zaposlenih na spremembe                                                               
b) presežki zaposlenih in potrebne prerazporeditve                                       

c) pomanjkanje znanj (o prodaji, komuniciranju, odlo�anju)                           
d) preve� ozko znanje                                                                                     
e) preve� široko znanje                                                                                   
f) pove�anje obsega dela v drugih oddelkih                                                    

g) spremembe v informacijskem sistemu                                                        
h) zagotovitev ustreznega izobraževanja                                                        

 
6. Kako pristopate k reševanju zgoraj navedenih težav? 
 

  1 2 3 4 5 6 7 
a) pravo�asno informiranje zaposlenih o ciljih sprememb                              

b) vklju�evanje zaposlenih v projektne skupine                                              
c) pridobivanje dodatnih finan�nih sredstev                                                    
d) organiziranje izobraževanja in prekvalificiranja 

zaposlenih                   
       

e) drugo        

 
7. Na kakšen na�in ste se lotili spreminjanja organizacije na podro�ju poslovanja s 
podjetji? 
 

 organiziranje projektnih skupin 
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 zunanji izvajalci 

 zunanji svetovalci 
 izobraževanje v tujini 
 obisk bank v tujini 

 drugo 

 
 
 
8.  V �em so po vašem mnenju prednosti specializacije dela? 
 

  1 2 3 4 5 6 7 
a) zaposleni so strokovnjaki na svojem delovnem podro�ju                           

b) zaposleni imajo poglobljeno znanje in se nanje lahko 
zanesemo        

       

c) delo je razdeljeno na faze in dosežena je ve�ja 
produktivnost dela     

       

d) zaradi hierarhi�ne strukture je olajšano vodenje in 
nadzor dela           

       

e) drugo ____________________________________        
 
 
9 . V �em vidite prednosti generalizacije dela na tem podro�ju? 
      

  1 2 3 4 5 6 7 
a) pozornost delavca je usmerjena na celoten proces in ne 

le na njegovo fazo dela                                                                                       
       

b) zaposleni imajo pregledno znanje o celotni ban�ni 
ponudbi in lahko s stranko sodelujejo na vseh podro�jih 
ban�nega poslovanja                               

       

c) zmanjšanje števila srednjega managementa in 
pove�anje pristojnosti ter odgovornosti zaposlenih, kar 
pove�uje motivacijo                                 

       

d) drugo        

 
 
10. Ali uporabljate pristop Customer Relationship Management? 
 
 Da, v celoti. 
 O projektu razmišljamo. 
 Uvedli smo vodenje podatkov o strankah na enem mestu. 

 Uvedli smo podporo skrbnikom z dnevno ažuriranimi podatki o podjetjih. 
 Ne, pristopa ne uporabljamo. 
 Drugo:_______________________ 

 
 
11. V kateri razvojni smeri pri�akujete, da bo potekalo spreminjanje organizacije 
podro�ja poslovanja  s podjetji v vaši banki v prihodnosti?Ali lahko navedete 
morebitne teko�e projekte v tej smeri? 
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3.del -  SPLOŠNO O SPREMINJANJU ORGANIZACIJE BANKE  
 
 1. Na katerih podro�jih še poteka spreminjanje organizacije v banki? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
 
 
2. Katere na�ine spreminjanja organizacije v splošnem uporabljate? 
 

  1 2 3 4 5 6 7 
a) avtomatizacija (pove�anje u�inkovitosti obstoje�ega izvajanja 

procesov) 
       

b) kr�enje (downsizing) (opuš�anje faz procesov in odpuš�anje 
zaposlenih) 

       

c) Celovito ravnanje s kakovostjo -TQM (izboljšanje kvalitete 
obstoje�ih procesov na daljši rok) 

       

d) Prenova poslovnih procesov (business process 
reengineering) (ponovna vzpostavitev poslovnih procesov z 

dramati�nimi spremembami na kratek rok) 

       

f) Drugo        
 
 
3. Katere cilje želite dose�i s spreminjanjem organizacije? 
   

  1 2 3 4 5 6 7 
a) izboljšanje uspešnosti poslovanja                                                    
b) modernizacija procesov in  informacijske podpore                          
c) znižanje stroškov                                                                              
d) pove�anje u�inkovitosti                                                                    

e) pove�anje zadovoljstva odjemalcev                                                 
f) doseganje konkuren�nih prednosti                                                  
g) hitrejše odzivanje na tržne spremembe                                           

h) izboljšanje podpore odlo�anju                                                          
i) pove�anje dostopnosti informacij                                                     
j) drugo _______________________________        

 
4. Do katerih sprememb v organizaciji je privedlo izvajanje tovrstnih projektov? 
  1 2 3 4 5 6 7 
a) število zaposlenih                                                                           
b) pristojnosti zaposlenih                                                                    
c) število faz v procesu                                                                       

d) nov stil vodenja zaposlenih                                                           
e) nove vrednote in prepri�anja v organizaciji                                    
f) nova organizacijska struktura                                                          
g) drugo ________________________________        
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5.V kolikšni meri so bili po kon�anih projektih doseženi zastavljeni cilji? 
 
 100 % 
 nad 75 % do 99 % 
 nad 50 % do 75 % 
 nad 25 % do 50 % 
 do 25 % 
 0 % 
 projekt še ni zaklju�en 
  
 
 
 
6. Kakšni so bili rezultati (oz. se pri�akujejo) z vidika zaposlenih? 
  1 2 3 4 5 6 7 
a) usmerjenost k rezultatom                                                                 
b) usmerjenost k strankam                                                                   
c) sporo�anje inovativnih idej                                                               

d) pove�ana predanost podjetju                                                           
e) pove�ano timsko sodelovanje                                                          
f) prevzem ve�je odgovornosti                                                             

g) ve�je pristojnosti                                                                               
 
 
 
 
 

Zahvaljujem se vam za �as, ki ste si ga vzeli za izpolnitev vprašalnika! 
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PRILOGA B 
 
 
 
 

PRIMERI ORGANIZACIJSKIH SHEM SLOVENSKIH POSLOVNIH BANK 
 

1. NKBM d.d. 
2. ABANKA d.d. 
3. BANKA KOPER d.d. 
4. HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. 
5. NLB d.d. 
6. BANKA CELJE d.d. 
7. BANK AUSTRIA CREDITANSTALT d.d. 

 
 
 
 
Vir:  
([URL:http://www.nkbm.si/html/avtoportret/spoznajtenas.html],  
[URL:http://www.abanka.si/www99/html/storitve/banka/organizacijska_struktura.asp],  
 [URL: http://www.ba-ca.si/slo/index.htm],  
 [URL: http://www.n-lb.si/slo/organizacija.html]   
 [URL: http://www.banka-koper.si/predstavitev/organiziranost.htm] 
[URL:http://www.bankacelje.si/banka/splosno/orgshema.htm] 
 [URL:http://www.hypobanka.com] 
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Banka Celje d.d. 

 
PREDSEDNIK UPRAVE 

    

pravni oddelek: 
 

PRAVNO KADROVSKA SLUŽBA 
 

kadrovski oddelek: 
 

oddelek naložb: 
 

oddelek malega gospodarstva: 
 

oddelek deviznih kreditov in garancij: 
 

SEKTOR NALOŽB 
 

oddelek porabe in odpla�il: 
 

oddelek sredstev in likvidnosti: 
 

oddelek vrednostnih papirjev: 
 

oddelek deviznega pla�ilnega prometa: 
 

oddelek odnosov s tujino: 
 

SEKTOR ZAKLADNIŠTVA IN MEDNARODNEGA 
POSLOVANJA 

 

oddelek deviznega knjigovodstva in 
obdelave: 

 
oddelek razvoja storitev in tehnol. posl.: 

 
oddelek razvoja in podpore pasivnih 

poslov:  
 

oddelek karti�nega in BA poslovanja: 
 

3 poslovne enote 
4 poslovalnice 
4 ekspoziture 

SEKTOR POSLOVANJA S PREBIVALSTVOM 
 

13 agencij 

   

oddelek marketinga 
 

SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE 
 

oddelek plana in analiz: 
 

SEKTOR RA�UNOVODSTVA 
 

oddelek glavne knjige in materialnega 
poslovanja 

oddelek vodenja transakcijskega ra�una SEKTOR PLA�ILNEGA PROMETA 
 oddelek izvajanja pla�ilnega prometa: 

 
oddelek splošne organizacije: 

 
SEKTOR SPLOŠNIH POSLOV 

 
oddelek splošnih poslov: 

 
oddelek razvoja informacijskih 

sistemov: 
 

odd. vzdrž. in izvaj. prog. prod. in 
komun. opreme: 

 

�LANICA UPRAVE 
 

SEKTOR INFORMATIKE 
 

oddelek razvoja tehnologije ban�nega 
poslovanja: 

 
oddelek bonitetnih analiz: 

 
POOBLAŠ�ENEC 

UPRAVE 
 

SLUŽBA UPRAVLJANJA S FINAN�NIMI 
TVEGANJI 

 oddelek upravljanja s finan�nimi 
tveganji: 
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PRILOGA C 

 
 
 
 

PREJETI PODATKI NA PODLAGI VRNJENIH VPRAŠALNIKOV SLOVENSKIH 
POSLOVNIH BANK 
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Pregled posredovanih odgovorov po posameznih vprašanjih na podlagi 12 vrnjenih 
izpolnjenih vprašalnikov od poslanih 21. 
 
Legenda oznak: 
 
a) vrednosti stopenj strinjanja: 1= najbolj se strinjam       7= najmanj se strinjam 

b) Y = aritmeti�na sredina 
c)  σ  = standardni odklon 
d) Me = mediana 
e) Mo= modus 
f) ponderirana ocena = vsota produktov frekvenc in ponderjev deljeno z vsoto ponderjev pri 
posameznem odgovoru 
g) rang = razvrstitev (1 je najbolj reprezentativen odgovor, ki ima najmanjšo 
aritmeti�no sredino in najve�jo ponderirano oceno) 
 
 

Tabela 1: Vrsta organizacijske strukture z vidika ravnalne funkcije 

Kriterij Št.odgovorov % 

Hierarhi�na 12 100 

Procesna 0 0 

SKUPAJ 12 100 

Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002 

 

Tabela 2: Oblika organizacijske strukture 

Oblika Št.odgovorov % 

enostavna 0 0 

funkcijska 0 0 

poslovno-
enotna 

10 83 

matri�na 2 17 

drugo 0 0 

SKUPAJ 12  

Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002 

 
Tabela 3: Kriterij opredelitve trenutne organizacijske strukture banke 

Kriterij Št.odgovorov* % 

Vrsta ban�nega produkta 2 11,11 

Vrsta komitenta 12 66,66 

Velikost in druge zna�ilnosti 
komitenta 

4 22,22 

SKUPAJ 18 100 

*V primeru, da je organizacijska struktura banke opredeljena po ve� kriterijih, je banka ozna�ila ve� odgovorov 
 
Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002 
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Tabela 4: Organizacijske spremenljivke v bankah 

Stopnja spremenljivke 
1 2 3 4 5 6 7 Y  σ  Me Mo Pond. 

ocena 
Rang 

Specializacija 0 2 3 2 2 3 0 4,08 1,34 3,5 3 1,65 6 

Standardizacija 7 2 3 0 0 0 0 1,67 0,7 1 1 2,6 1 

Hierarhija avtoritete 1 3 4 3 1 0 0 3 0,95 3 3 2 2 

Kompleksnost 0 3 3 3 0 1 2 3,9 1,25 3 2 1,7 5 

Centralizacija 1 0 2 2 3 3 1 4,58 1,55 4,5 5 1,5 7 

Profesionalizacija 0 2 4 3 0 3 0 3,83 1,17 3 3 1,75 3 

Kadrovska struktura 1 0 5 4 1 0 1 3,67 0,92 3 3 1,75 3 
Ponderji za stopnjo strinjanja: 
               vrednost 1 = ponder 0,25               vrednost 2 = ponder 0,2        vrednost 3 = ponder 0,15 
               vrednost 4 = ponder 0,15               vrednost 5 = ponder 0,1        vrednost 6 = ponder 0,1 
               vrednost 7 = ponder 0,05 
 
Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002         

 
 
Tabela 3: Ban�ni produkti v okviru podro�ja poslovanje s podjetji 

Vrsta produkta Št.odgovorov % 

Krediti (tolarski in 
devizni) 

12 27,9 

Depoziti 11 25,9 

Potrdila o vlogi 4 9,2 

Drugi vrednostni papirji 0 0 

Garancije 9 21 

Akreditivi 2 4,5 

Pla�ilni promet 5 11,4 

SKUPAJ 43 100 

Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002 
 
Tabela 4: Na�in organizacije podro�ja poslovanje s podjetji 

Kriterij Št.odgovorov % 

Po ban�nih 
produktih 

7 58,3 

Po delovnih 
nalogah 

5 41,7 

SKUPAJ 12 100 

Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002 
 
Tabela 5: Osnovni naziv zaposlenega na podro�ju poslovanja s podjetji 

Naziv Št.odgovorov* % 

referent 4 26,67 

komercialist 4 26,67 

skrbnik 7 48,56 

SKUPAJ 15 100 

*Zaradi nedokon�anih projektov prenove poslovnih procesov v bankah obstajata še po 2 naziva (predhodnji in bodo�i)         
Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002 
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Tabela 6: Opredelitev nalog, ki jih zaposleni opravlja na delovnem mestu na podro�ju 
poslovanja s podjetji 

Vrsta opredelitve nalog Št.odgovorov % 

Sprecifi�na na specializiranem podro�ju 
dela 

3 25 

Širša na poslovnem podro�ju 8 66,67 

Širša brez meja med oddelki 1 8,33 

SKUPAJ 12 100 

Vir: Vprašalnik slovenske banke, 2002    

 
 
Tabela 7: Pristojnosti zaposlenega na delovnem mestu na podro�ju poslovanja s 
podjetji (banke so lahko odgovorile na vse izmed ponujenih možnosti ali le na izbrane) 
 Pristojnost/ Strinjanje z 
odgovorom 

1 2 3 4 5 6 7 Y  σ  Me Mo Pond. 
ocena 

Rang 

samostojno kontaktiranje s stranko 7 4 1 1 0 0 0 1,69 0,95 1 1 2,85 1 

odstopanje od splošne ban�ne ponudbe 0 0 0 0 1 4 7 6,5 0,67 7 7 0,85 5 

vpliv na odlo�itev  o izvedbi posla 0 0 1 0 1 5 6 6,15 1,14 6 7 1,05 4 

dostop do podatkov drugih oddelkov 0 1 5 4 1 0 0 3,45 0,82 3 3 1,65 2 

sooblikovanje osebnega plana prodaje 1 2 1 2 0 1 2 4 2,34 4 2 1,3 3 
Ponderji za stopnjo strinjanja: 
               vrednost 1 = ponder 0,25               vrednost 2 = ponder 0,2        vrednost 3 = ponder 0,15 
               vrednost 4 = ponder 0,15               vrednost 5 = ponder 0,1        vrednost 6 = ponder 0,1 
               vrednost 7 = ponder 0,05 
 
Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002         
 
 

 
Tabela 8: Odgovornosti zaposlenega na delovnem mestu na podro�ju poslovanja s 
podjetji  (banke so lahko odgovorile na vse izmed ponujenih možnosti ali le na izbrane)              
 Odgovornost/ Strinjanje z 
odgovorom 

1 2 3 4 5 6 7 Y  σ  Me Mo Pond. 
ocena 

Rang 

Izpolnitev osebnega plana prodaje 1 3 1 3 1 1 1 3,63 1,86 4 2 1,7 3 

Izterjava pri komitentih 0 2 2 2 2 3 2 4,62 1,58 5 6 1,6 4 

Upoštevanje ban�nih predpisov in 
navodil 5 5 2  0 0  0   0 

 
1,75 

 
0,75 

 
2 

 
1 2,55 

 
2 

Doseganje zadovoljstva komitentov 9 1 1 1  0  0  0 1,5 1 1 1 2,75 1 
Ponderji za stopnjo strinjanja: 
               vrednost 1 = ponder 0,25               vrednost 2 = ponder 0,2        vrednost 3 = ponder 0,15 
               vrednost 4 = ponder 0,15               vrednost 5 = ponder 0,1        vrednost 6 = ponder 0,1 
               vrednost 7 = ponder 0,05 
 
Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002    
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Tabela 9: Delež vseh podjetij banke, za katere je zadolžen 1 zaposleni na 
poslovnem podro�ju      

% 
podjetij/zaposlenega 

Št.odgovorov % 

Do 2 6 50 

Nad 2 do 5 3 25 

Nad 5 do 7 2 16,6 

Nad 7 do 10 1 8,4 

Nad 10 do 15 0 0 

Nad 15 do 20 0 0 

SKUPAJ 12 100 

Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002 
 
 
 

 
Tabela 10: Odnos banke do podjetij(banke so lahko odgovorile na vse izmed ponujenih možnosti ali 
le na izbrane           
 Vrsta odnosa/ Strinjanje z 
odgovorom 

1 2 3 4 5 6 7 Y  σ  Me Mo Pond. 
ocena 

Rang 

Formalno izvajanje tipskih pogodb 1 1 0 0 1 1 0 3,5 2,38 3,5 / 0,65 2 
 

Delno prilagajanje zahtevam 4 4 1 0 0 1 1 
 

2,54 
 

2,07 
 
2 

 
1 2,1 

 
1 

Posebna obravnava vsakega podjetja 0 1 1 1 0 0 0 
 

3 
 

1 
 
3 

 
/ 0,5 

 
3 

Ponderji za stopnjo strinjanja: 
               vrednost 1 = ponder 0,25               vrednost 2 = ponder 0,2        vrednost 3 = ponder 0,15 
               vrednost 4 = ponder 0,15               vrednost 5 = ponder 0,1        vrednost 6 = ponder 0,1 
               vrednost 7 = ponder 0,05 
 
Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002    
 
 

 
 
 
Tabela 11: Na�in povezave med podjetji in banko (banke so lahko odgovorile na vse izmed 
ponujenih možnosti ali le na izbrane)            

 Na�in povezave/ Strinjanje z odgovorom 
1 2 3 4 5 6 7 Y  σ  Me Mo Pond. 

ocena 
Rang 

Izvajanje le pla�ilnega prometa 0 0 0 0 0 1 0 6 / 6 / 0,1 5 
Ob�asno izvajanje posameznih ban�nih storitev glede na 

pobudo komitenta 1 2 2 2 0 1 0 
3,12 1,55 3 2 

1,35 
2 

Redno seznanjanje z novostmi v ponudbi 5 1 4 0 0 0 0 1,9 0,99 1,5 1 2,05 1 

2-4 x letno obisk v podjetju 1 2 2 0 1 0 0 2,67 1,37 2,5 2 1,05 4 

Vabila na seminarje in sre�anja v banko 3 1 1 1 0 0 0 2 1,26 1,5 1 1,25 3 
Ponderji za stopnjo strinjanja: 
               vrednost 1 = ponder 0,25               vrednost 2 = ponder 0,2        vrednost 3 = ponder 0,15 
               vrednost 4 = ponder 0,15               vrednost 5 = ponder 0,1        vrednost 6 = ponder 0,1 
               vrednost 7 = ponder 0,05 
 
Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002    
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Tabela 12: Stopnja zadovoljstva podjetij z banko (banke so lahko odgovorile na vse izmed 
ponujenih možnosti ali le na izbrane)              
 Stopnja zadovoljstva/ Strinjanje z 
odgovorom 

1 2 3 4 5 6 7 Y  σ  Me Mo Pond. 
ocena 

Rang 

Podjetje ostane pri banki, dokler najugodnejši pogoji v 
primerjavi s konkurenco 1 1 2 3 0 0 1 

 
3,5 

 
1,77 

 
3,5 

 
4 1,25 

 
2 

Podjetje je pri banki iz tradicije 1 1 1 1 0 1 0 3,2 1,92 3 / 0,85 3 

Trdna navezanost podjetja na banko zaradi 
splošnega zadovoljstva z njo 1 4 3 0 0 0 0 

 
2,25 

 
0,71 

 
2 

 
2 1,5 

 
1 

Ugled banke je referenca za podjetje 1 2 1 0 0 0 0 2 0,82 2 2 0,8 4 
Ponderji za stopnjo strinjanja: 
               vrednost 1 = ponder 0,25               vrednost 2 = ponder 0,2        vrednost 3 = ponder 0,15 
               vrednost 4 = ponder 0,15               vrednost 5 = ponder 0,1        vrednost 6 = ponder 0,1 
               vrednost 7 = ponder 0,05 
 
Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002    
 
 

Tabela 13: Vplivi na stopnjo zadovoljstva podjetij z banko (banke so lahko odgovorile na vse 
izmed ponujenih možnosti ali le na izbrane)                 

 Vpliv/ Strinjanje z odgovorom 
1 2 3 4 5 6 7 Y  σ  Me Mo Pond. 

ocena 
Rang 

Urejenost, opremljenost banke 0 0 2 2 3 3 0 4,7 1,16 5 5 1,2 11 

Poslovni �as banke 0 0 2 3 4 1 1 4,64 1,21 5 5 1,3 10 

Zasebnost pri opravljanju storitev 0 5 4 3 0 0 0 2,83 0,83 3 2 2,05 7 

Hitrost izvedbe storitev 7 4 1 0 0 0 0 1,36 0,5 1 1 2,7 1 

Prijaznost zaposlenih 2 6 1 0 0 0 0 1,89 0,6 2 2 1,85 8 
Prilagodljivost potrebam posameznega 

komitenta 3 3 3 3 0 0 0 
2,36 1,12 1 1 

2,25 
3 

Strokovnost zaposlenih  2 5 3 1 0 0 0 2,27 0,9 2 2 2,1 6 

Predstavitev novih storitev 1 3 2 0 2 4 0 3,92 1,93 4 6 1,75 9 

Vzbujanje zaupanja 5 5 2 0 0 0 0 1,75 0,75 2 1 2,55 2 

Atraktivni in ažurni propagandni material 0 1 0 1 2 3 1 5,12 1,55 5,5 6 0,9 12 

Individualnost obravnave 3 3 3 3 0 0 0 2,5 1,17 2,5 1 2,25 3 
Kontaktiranje le z 1 ban�nim delavcem za vse 

posle 2 5 2 1 2 0 0 
2,67 1,37 2 2 

2,15 
5 

Ponderji za stopnjo strinjanja: 
               vrednost 1 = ponder 0,25               vrednost 2 = ponder 0,2        vrednost 3 = ponder 0,15 
               vrednost 4 = ponder 0,15               vrednost 5 = ponder 0,1        vrednost 6 = ponder 0,1 
               vrednost 7 = ponder 0,05 
 
Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002    
 
 

Tabela 14: Na�in spremljanja stroškov v banki 

Metoda Št.odgovorov* % 

Po stroškovnih mestih in 
nosilcih 

12 80 

Uporaba ABC metode 3 20 

SKUPAJ 15 100 

*Nekatere banke vzporedno testirajo in uvajajo ABC metodo 
Vir: Vprašalnik slovenske banke, 2002    
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Tabela 15: Vrste sprememb organizacije podro�ja poslovanje s podjetji 

Vrsta sprememb Št.odgovorov* % 

Izboljšave obstoje�ega 
procesa dela 

12 60 

Preurejanje procesa dela 7 35 

Oblikovanje novih procesov 
dela 

1 5 

SKUPAJ 20 100 

* Nekatere banke vzporedno izvajajo ve� metod 
Vir: Vprašalnik slovenske banke, 2002    
 
 
 

 
Tabela 16: Potrebne spremembe za uveljavitev nove organizacije (banke so lahko 
odgovorile na vse izmed ponujenih možnosti ali le na izbrane)                 
 Vrsta spremembe/ Strinjanje z 
odgovorom 

1 2 3 4 5 6 7 Y  σ  Me Mo Pond. 
ocena 

Rang 

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 6 3 2 1 0 0 0 1,83 1,03 1,5 1 2,55 3 

Premestitev zaposlenih med oddelki 0 1 2 3 2 2 0 4,2 1,32 4 4 1,35 4 

Zaposlitev novih delavcev z višjo izobrazbo 0 1 0 1 2 3 3 5,5 1,58 6 6 1 6 

Spremembe informacijskega sistema 7 4 2 0 0 0 0 1,61 0,77 1 1 2,85 1 

Nabava nove ra�unalniške opreme 1 0 1 0 2 3 3 5,3 1,95 6 6 1,05 5 

Spremembe v velikosti in opremljenosti prostorov 0 0 0 2 0 4 4 6 1,15 6 6 0,9 8 

Obveš�anje strank o spremembi 0 1 1 2 2 0 3 4,89 1,83 5 7 1 6 

Obveš�anje in motiviranje zaposlenih 6 4 2 0 0 0 0 1,67 0,78 1,5 1 2,6 2 
Ponderji za stopnjo strinjanja: 
               vrednost 1 = ponder 0,25               vrednost 2 = ponder 0,2        vrednost 3 = ponder 0,15 
               vrednost 4 = ponder 0,15               vrednost 5 = ponder 0,1        vrednost 6 = ponder 0,1 
               vrednost 7 = ponder 0,05 
 
Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002    
 
 
 
 
 

Tabela 17: Pri�akovani pozitivni u�inki sprememb organizacije (banke so lahko odgovorile 
na vse izmed ponujenih možnosti ali le na izbrane)                
 Pri�akovan u�inek/ Strinjanje z 
odgovorom 

1 2 3 4 5 6 7 Y  σ  Me Mo Pond. 
ocena 

Rang 

Izboljšanje kakovosti storitev, zadovoljstva 
komitentov 6 1 5 0 0 0 0 

 
1,92 

 
0,99 

 
1,5 

 
1 2,45 

 
1 

Pove�anje produktivnosti dela 0 2 5 2 2 0 0 3,36 1,03 3 3 1,65 7 

Pove�anje obsega poslovanja 1 6 3 1 0 0 0 2,36 0,81 2 2 2,05 2 

Ve�ja hitrost izvajanja procesa 0 6 4 1 0 0 0 2,55 0,69 2 2 1,95 4 

Ve�ja motivacija in zadovoljstvo zaposlenih 2 2 2 4 1 0 0 3 1,34 3 4 1,9 6 

Znižanje stroškov 2 2 4 3 0 0 0 2,72 1,1 3 3 1,95 4 

Pove�anje fleksibilnosti 2 3 4 2 0 0 0 2,54 1,04 3 3 2 3 

Pove�anje inovativnosti 1 0 1 0 0 2 3 5,29 2,36 6 7 0,75 8 
Ponderji za stopnjo strinjanja: 
               vrednost 1 = ponder 0,25               vrednost 2 = ponder 0,2        vrednost 3 = ponder 0,15 
               vrednost 4 = ponder 0,15               vrednost 5 = ponder 0,1        vrednost 6 = ponder 0,1 
               vrednost 7 = ponder 0,05 
 
Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002    
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Tabela 18: Hitrost realizacije pri�akovanih u�inkov po spremembi organizacije 

Trajanje Št.odgovorov % 

Do 1 leta 0 0 

1-2 leti  7 58,3 

Ve� kot 2 leti 3 25 

U�inki še niso realizirani, vendar jih pri�akujemo v 1-2 
letih  

2 16,6 

SKUPAJ 12 100 

Vir: Vprašalnik slovenske banke, 2002    
 
 
 

Tabela 19: Težave pri uvajanju sprememb organizacije (banke so lahko odgovorile na vse 
izmed ponujenih možnosti ali le na izbrane)                 

 Težave/ Strinjanje z odgovorom 
1 2 3 4 5 6 7 Y  σ  Me Mo Pond. 

ocena 
Rang

Odpor zaposlenih na spremembe 4 2 2 0 0 0 0 5,89 0,78 6 6 1,7 3 

Presežki in prerazporeditve zaposlenih 0 0 0 0 3 4 2 1,75 0,89 1,5 1 0,8 6 

Pomanjkanje znanj v novih situacijah 3 1 1 1 1 0 0 2,43 1,62 2 1 1,35 5 

Preširoko znanje 0 0 0 0 3 4 2 5,89 0,78 6 6 0,8 6 

Preozko znanje 5 4 3 0 0 0 0 1,83 0,83 2 1 2,5 1 

Pove�anje obsega dela v drugih oddelkih 3 1 1 1 1 0 0 2,43 1,62 2 1 1,35 4 

Spremembe v informacijskem sistemu 0 0 0 0 3 4 2 5,89 0,78 6 6 0,8 6 

Zagotovitev ustreznega izobraževanja 5 4 3 0 0 0 0 1,83 0,83 2 1 2,5 1 
Ponderji za stopnjo strinjanja: 
               vrednost 1 = ponder 0,25               vrednost 2 = ponder 0,2        vrednost 3 = ponder 0,15 
               vrednost 4 = ponder 0,15               vrednost 5 = ponder 0,1        vrednost 6 = ponder 0,1 
               vrednost 7 = ponder 0,05 
 
Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002    
 
 

 
 
Tabela 20: Pristopi k reševanju težav pri uvajanju sprememb organizacije (banke so 
lahko odgovorile na vse izmed ponujenih možnosti ali le na izbrane)                 

 Pristopi/ Strinjanje z odgovorom 
1 2 3 4 5 6 7 Y  σ  Me Mo Pond. 

ocena 
Rang 

Pravo�asno informiranje zaposlenih o cilj ih 
sprememb 6 1 2 1 0 0 0 

 
1,8 

 
1,13 

 
1 

 
1 2,15 1 

Vklju�evanje zaposlenih v projektne skupine 2 3 2 1 2 0 0 2,8 1,48 2,5 2 1,75 2 

Pridobivanje dodatnih finan�nih sredstev 0 0 0 1 4 2 0 5,14 0,69 5 5 0,75 4 
Organiziranje izobraževanja in prekvalificiranja 

zaposlenih 2 2 4 0 0 2 0 
3 1,76 3 3 

1,7 3 
Ponderji za stopnjo strinjanja: 
               vrednost 1 = ponder 0,25               vrednost 2 = ponder 0,2        vrednost 3 = ponder 0,15 
               vrednost 4 = ponder 0,15               vrednost 5 = ponder 0,1        vrednost 6 = ponder 0,1 
               vrednost 7 = ponder 0,05 
 
Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002    
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Tabela 21: Na�in izvedbe sprememb organizacije 

Na�in Št.odgovorov* % 

Projektne skupine 9 34,6 

Zunanji izvajalci 3 11,5 

Zunanji svetovalci 9 56,25 

Izobraževanje v 
tujini 

1 3,8 

Obisk bank v tujini 4 6,15 

SKUPAJ 26 100 

* banke so lahko ozna�ile ve� odgovorov 
Vir: Vprašalnik slovenske banke, 2002    
 
 
 
 

Tabela 22: Prednosti specializacije dela (banke so lahko odgovorile na vse izmed ponujenih 
možnosti ali le na izbrane)               

 Prednosti/ Strinjanje z odgovorom 
1 2 3 4 5 6 7 Y  σ  Me Mo Pond. 

ocena 
Rang 

Zaposleni so strokovnjaki 7 4 1 0 0 0 0 1,5 0,67 1 1 2,7 1 
Zaposleni imajo poglobljeno znanje in so 

zanesljivi 5 4 1 0 0 2 0 
2 1,48 2 1 

2,4 2 

Ve�ja produktivnost dela 3 3 3 0 0 2 0 2,73 1,79 2 1 2 3 

Olajšano vodenje in nadzor 1 3 3 1 1 0 0 2,78 1,2 3 2 1,55 4 
Ponderji za stopnjo strinjanja: 
               vrednost 1 = ponder 0,25               vrednost 2 = ponder 0,2        vrednost 3 = ponder 0,15 
               vrednost 4 = ponder 0,15               vrednost 5 = ponder 0,1        vrednost 6 = ponder 0,1 
               vrednost 7 = ponder 0,05 
Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002    
 
 
 
 
 

Tabela 23: Prednosti generalizacije dela (banke so lahko odgovorile na vse izmed ponujenih 
možnosti ali le na izbrane)               

 Prednosti/ Strinjanje z odgovorom 
1 2 3 4 5 6 7 Y  σ  Me Mo Pond. 

ocena 
Rang 

Pozornost delavca na celoten proces 3 3 2 2 1 0 0 2,55 1,37 2 1 2,05 2 

Pregledno znanje zaposlenim omogo�a širši 
obseg dela 6 4 0 1 0 0 0 

 
1,64 

 
0,92 

 
1 

 
1 2,45 1 

Pove�anje pristojnosti in odgovornosti zaposlenih 2 0 0 0 1 3 0 4,17 2,48 5,5 6 0,9 3 
Ponderji za stopnjo strinjanja: 
               vrednost 1 = ponder 0,25               vrednost 2 = ponder 0,2        vrednost 3 = ponder 0,15 
               vrednost 4 = ponder 0,15               vrednost 5 = ponder 0,1        vrednost 6 = ponder 0,1 
               vrednost 7 = ponder 0,05 
Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002    
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Tabela 24: Uporaba pristopa CRM (Customer Relationship Management) 

Uporaba Št.odgovorov % 

V celoti 1 8,3 

O projektu 
razmišljajo 

5 41,6 

Vodenje podatkov 
na 1 mestu 

4 33,3 

Ažurna podpora 
skrbnikom 

1 8,3 

CRM v fazi 
testiranja 

1 8,3 

SKUPAJ 12 100 

Vir: Vprašalnik slovenske banke, 2002    

 
 
 
Tabela 25: Pristopi k spreminjanju poslovnih procesov v banki (banke so lahko odgovorile na 
vse izmed ponujenih možnosti ali le na izbrane)                 

 Pristopi/ Strinjanje z odgovorom 
1 2 3 4 5 6 7 Y  σ  Me Mo Pond. 

ocena 
Rang 

Avtomatizacija 6 2 0 1 0 0 0 1,56 1,01 1 1 2,05 1 

Kr�enje 0 0 1 0 1 0 0 4 1,41 4 / 0,25 4 

Celovito ravnanje s kakovostjo 2 1 3 1 0 0 0 2,43 1,13 3 3 1,3 2 

Prenova poslovnih procesov 0 1 0 1 1 0 0 3,66 1,53 4 / 0,45 3 

drugo 0 0 0 0 0 0 1 7 / 7 / 0,05 5 
Ponderji za stopnjo strinjanja: 
               vrednost 1 = ponder 0,25               vrednost 2 = ponder 0,2        vrednost 3 = ponder 0,15 
               vrednost 4 = ponder 0,15               vrednost 5 = ponder 0,1        vrednost 6 = ponder 0,1 
               vrednost 7 = ponder 0,05 
 
Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002    

 
 
Tabela 26: Cilji spreminjanja poslovnih procesov v banki (banke so lahko odgovorile na vse 
izmed ponujenih možnosti ali le na izbrane)               
 Cilji/ Strinjanje z odgovorom 1 2 3 4 5 6 7 Y  σ  Me Mo Pond. ocena Rang 

Ve�ja uspešnost poslovanja 6 2 2 0 0 0 0 1,6 0,84 1 1 2,2 5 

Modernizacija procesov in podpore 4 4 3 0 0 0 0 1,91 0,83 2 1 2,25 4 

Znižanje stroškov 6 3 2 2 0 0 0 2 1,15 2 1 2,7 2 

Pove�anje u�inkovitosti 4 3 1 1 0 0 0 1,89 1,05 2 1 1,9 6 

Pove�anje zadovoljstva komitentov 8 3 1 0 0 0 0 1,42 0,67 1 1 2,75 1 

Doseganje konkuren�nih prednosti 3 4 2 0 0 0 0 1,89 0,78 2 2 1,85 7 

Hitrejše odzivanje na tržne spremembe 4 5 2 0 0 0 0 1,82 0,75 2 2 2,3 3 

Izboljšanje podpore odlo�anju 1 2 1 1 0 1 0 3 1,78 2,5 2 1,05 9 

Pove�anje dostopnosti informacij 3 2 2 0 0 0 0 1,86 0,82 1,5 1 1,45 8 
Ponderji za stopnjo strinjanja: 
               vrednost 1 = ponder 0,25               vrednost 2 = ponder 0,2        vrednost 3 = ponder 0,15 
               vrednost 4 = ponder 0,15               vrednost 5 = ponder 0,1        vrednost 6 = ponder 0,1 
               vrednost 7 = ponder 0,05 
 
Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002    
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Tabela 27: Spremembe kot posledica spreminjanja organizacije (banke so lahko odgovorile 
na vse izmed ponujenih možnosti ali le na izbrane)               
 Sprememba/ Strinjanje z 
odgovorom 

1 2 3 4 5 6 7 Y  σ  Me Mo Pond. 
ocena 

Ran
g 

Število zaposlenih 1 0 0 0 1 6 1 5,25 1,75 6 6 1 6 

Pristojnosti zaposlenih 5 3 3 0 1 0 0 2,08 1,24 2 1 2,4 1 

Število faz v procesu 1 4 3 1 1 0 0 2,7 1,16 2,5 2 1,75 2 

Stil vodenja zaposlenih 2 0 2 1 2 0 0 3,14 1,67 3 1 1,15 5 

Vrednote in prepri�anja v organizaciji 1 2 0 2 1 2 0 3,75 1,91 4 2 1,25 4 

Organizacijska struktura 1 2 2 3 0 0 0 2,87 1,12 3 4 1,4 3 
Ponderji za stopnjo strinjanja: 
               vrednost 1 = ponder 0,25               vrednost 2 = ponder 0,2        vrednost 3 = ponder 0,15 
               vrednost 4 = ponder 0,15               vrednost 5 = ponder 0,1        vrednost 6 = ponder 0,1 
               vrednost 7 = ponder 0,05 
 
 
Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002    
 
 
 

 
Tabela 28: Realizacija zastavljenih ciljev pri spreminjanju organizacije 

% doseženih ciljev Št.odgovorov % 

100 % 0 0 

Nad 75 % do 99 % 1 8,4 

Nad 50 % do 75 % 0 0 

Nad 25 % do 50 % 3 25 

Do 25 % 2 16,6 

0 % 0 0 

Projekt še ni 
zaklju�en 

6 50 

SKUPAJ 12 100 

Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002    

 
 
 
Tabela 29: Rezultati sprememb organizacije z vidika zaposlenih (banke so lahko odgovorile 
na vse izmed ponujenih možnosti ali le na izbrane)                 
 Sprememba/ Strinjanje z 
odgovorom 

1 2 3 4 5 6 7 Y  σ  Me Mo Pond. 
ocena 

Rang 

Ve�ja usmerjenost k rezultatom 1 1 0 3 0 0 0 3 1,41 4 4 0,9 6 

Ve�ja usmerjenost k strankam 9 3 0 0 0 0 0 1,25 0,45 1 1 2,85 1 

Sporo�anje inovativnih idej 1 0 2 2 0 2 0 3,85 1,77 4 3 1,05 5 

Pove�ana predanost banki 1 0 1 2 0 2 0 4 1,89 4 4 0,9 6 

Pove�ano timsko sodelovanje 2 2 2 2 1 0 0 2,78 1,39 3 1 1,6 4 

Prevzem ve�je odgovornosti 3 5 1 1 0 1 0 2,36 1,5 2 2 2,15 2 

Ve�je pristojnosti 1 3 1 3 1 1 0 3,3 1,56 3,5 2 1,65 3 
Ponderji za stopnjo strinjanja: 
               vrednost 1 = ponder 0,25               vrednost 2 = ponder 0,2        vrednost 3 = ponder 0,15 
               vrednost 4 = ponder 0,15               vrednost 5 = ponder 0,1        vrednost 6 = ponder 0,1 
               vrednost 7 = ponder 0,05 
 
Vir: Vprašalnik slovenske banke, februar 2002    
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PRILOGA D 
 
 
 
 

PREJETI PODATKI NA PODLAGI VRNJENIH VPRAŠALNIKOV 4 TUJIH BANK 
 
 

1. Komer�ni banka (�eška) 
2. Bayerishe Landesbank (Nem�ija) 
3. Hypovereinsbank (Nem�ija) 
4. Deutsche Bank (Nem�ija) 
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V prilogi so podrobneje opredeljene razporeditve števila odgovorov 4 tujih bank, v 
primeru, da so posredovale razli�ne odgovore na posamezno vprašanje (možni so 
bili tudi kombinirani odgovori). 
 
 
 Slika 1: Kriterij oblikovanja organizacijske strukture tujih bank (število bank) 

2

3

1

ban�ne storitve

vrsta komitentov

velikost komitentov

 
Vir: Vprašalnik Deutsche Bank AG, Hypovereinsbank AG, Bayerische Landesbank AG, Komer�ni banka AS, januar 2002 
 
 
 
 
 
Slika 2: Pristojnosti zaposlenih na podro�ju Poslovanje s podjetji 
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Vir: Vprašalnik Deutsche Bank AG, Hypovereinsbank AG, Bayerische Landesbank AG, Komer�ni banka AS, januar 2002 
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Slika 3: Odgovornosti zaposlenih na podro�ju Poslovanje s podjetji 
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Vir: Vprašalnik Deutsche Bank AG, Hypovereinsbank AG, Bayerische Landesbank AG, Komer�ni banka AS, januar 2002 

 
 
Slika 4: Pogostost stika med banko in podjetji 
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Vir: Vprašalnik Deutsche Bank AG, Hypovereinsbank AG, Bayerische Landesbank AG, Komer�ni banka AS, januar 2002 

 
 
Slika 5: Zvestoba komitentov 
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Vir: Vprašalnik Deutsche Bank AG, Hypovereinsbank AG, Bayerische Landesbank AG, Komer�ni banka AS, januar 2002 
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Slika  6: Pristop k spreminjanju organizacije banke 
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Vir: Vprašalnik Deutsche Bank AG, Hypovereinsbank AG, Bayerische Landesbank AG, Komer�ni banka AS, januar 2002 

 
 
 
Slika 7: Cilji spreminjanja organizacije banke 
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Vir: Vprašalnik Deutsche Bank AG, Hypovereinsbank AG, Bayerische Landesbank AG, Komer�ni banka AS, januar 2002 
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Slika 8: Posledice spreminjanja organizacije bank 
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Vir: Vprašalnik Deutsche Bank AG, Hypovereinsbank AG, Bayerische Landesbank AG, Komer�ni banka AS, januar 2002 

 
 
 
 
Slika  9: Ovire pri spreminjanju organizacije 
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Vir: Vprašalnik Deutsche Bank AG, Hypovereinsbank AG, Bayerische Landesbank AG, Komer�ni banka AS, januar 2002 

 
 

 
 
 
 
 
 


