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1. UVOD 

Geodezija je stroka, ki se ukvarja z dokaj širokim spektrom dejavnosti: od 
upravljanja nepremičnin, izdelave načrtov in kart, daljinskega zaznavanja, 
fotogrametrije, inženirske geodezije, geoinformatike do prostorskega planiranja, 
komunalnega gospodarstva, osnovnega geodetskega sistema in drugih aktivnosti. 

Geodetska dejavnost  so geodetske meritve in opazovanja, kartiranje ter druga 
dela in postopki, ki so potrebni za evidentiranje podatkov o nepremičninah in 
prostoru, za razmejevanje nepremičnin in za tehnične namene (Zakon o geodetski 
dejavnosti, 2000). 

Poseben sklop geodetskih storitev je vezan na projektiranje in na izdelavo 
projektne ter tehnične dokumentacije, kamor spadajo idejna zasnova, idejni 
projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis, projekt za 
izvedbo, projekt izvedenih del, projekt za obratovanje in vzdrževanje ter projekt za 
vpis v uradne evidence (Pravilnik o izdelavi projektne in tehnične dokumentacije, 
2004). 

Po Zakonu o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot (2000) so 
geodetske storitve posamezne naloge v zvezi z evidentiranjem nepremičnin, 
medtem ko so geodetske storitve v ekonomskem smislu storitve s področja 
geodezije v najširšem pomenu besede. Na tem mestu omenimo tudi izraz 
geodetska služba, ki je del geodetske dejavnosti, ki se izvaja v javnem interesu. 

Projektantska podjetja navadno sklenejo z investitorjem pogodbo za izdelavo 
projektne in tehnične dokumentacije, ki vključuje tudi izvedbo geodetskih storitev, 
ki so potrebne v različnih fazah izdelave različnih vrst dokumentacije.  

Za izvedbo geodetskih storitev nekatera projektantska (in tudi druga, npr. 
gradbena) podjetja oblikujejo oddelke, ki se ukvarjajo z geodetsko dejavnostjo. 
Druga podjetja se odločajo za pridobivanje geodetskih storitev na trgu. Panoga 
geodetskih storitev v Sloveniji obsega preko 230 podjetij. V veliki večini so to 
majhna podjetja z nekaj zaposlenimi. Okoli 5 % podjetij v panogi geodetskih 
storitev ima več kot 10 zaposlenih, vsi ostali manj, s tem, da je skoraj 30 % 
podjetij, ki nimajo niti enega redno zaposlenega (Vir: iBON za leto 2003 in [URL: 
http://www.gu.gov.si/gu/]). Tretja možnost zagotavljanja geodetskih storitev je 
sklenitev pogodbe o dolgoročnem strateškem sodelovanju med podjetjem, ki 
kupuje, in podjetjem, ki prodaja geodetske storitve. 

Temeljni cilj vsakega podjetja je doseči in ohraniti stabilno konkurenčno 
sposobnost. Zaradi spremenljivih pogojev poslovanja in zahtev zunanjega okolja 
se morajo podjetja tem spremembam sproti prilagajati z različnimi kombinacijami 
proizvodnih dejavnikov. Vse bolj nujno je, da se podjetja osredotočajo na ključne 
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aktivnosti v podjetju, pri katerih lahko dosežejo odličnost, ostale aktivnosti pa 
zagotavljajo od specializiranih zunanjih podjetij, ki dosegajo odličnost na svojem 
področju. Z usmeritvijo vseh svojih potencialov na glavno podjetniško področje oz. 
osrednjo dejavnost lahko podjetje dolgoročno dosega konkurenčno prednost 
(Quinn in Himler, 1994, str. 43). Konkurenčna prednost izhaja po Porterju (1985, 
str. 4) neposredno iz vrednosti, ki jo lahko podjetje ustvarja za kupce. 

V 90-ih letih prejšnjega stoletja se je v svetu začel pozitiven trend uporabe 
zunanjega izvajanja dejavnosti, ki se nadaljuje še danes. Zunanje izvajanje znižuje 
stroške dela, saj podjetje uporabi zunanjega izvajalca takrat, ko se pojavi potreba 
in na ta način zmanjšuje stalne stroške. Na začetku so podjetja oddajala v zunanje 
izvajanje nekatere storitve, kot so vzdrževanje, čiščenje in dostava. Danes 
podjetja oddajajo v zunanje izvajanje vedno več dejavnosti. Med njimi so 
oblikovanje, prehrana, varovanje, gradnje, prostorsko načrtovanje, lociranje 
poslovnih prostorov in druge vrste storitev. Nekatera podjetja oddajajo v zunanje 
izvajanje nekatere funkcije kot so izdelava določenih sestavnih delov v 
produkcijskih linijah, računovodstvo in pravno službo, skladiščenje in transport 
(Boone in Kurtz, 1997, str. 236). 

Zunanje izvajanje dejavnosti omogoča podjetju, da se ukvarja z dejavnostjo, ki jo 
opravlja najbolje in je zanj ključna, za ostala področja pa najema bolj usposobljene 
zunanje izvajalce. Naslednjo korist zunanjega izvajanja predstavlja možnost 
podjetja, da v pogajanjih pridobi najustreznejšega izvajalca po konkurenčni ceni 
(Boone in Kurtz, 1997, str. 237). Možnost zunanjega izvajanja obstaja tudi za 
geodetsko dejavnost, ki za mnoga podjetja ne predstavlja temeljne dejavnosti, 
čeprav pri svojem delu potrebujejo geodetske podatke oz. geodetske storitve. 

V magistrskem delu se bom osredotočil na možnosti organizacije geodetske 
dejavnosti v projektantskem podjetju. Obravnaval bom notranje in zunanje 
izvajanje geodetske dejavnosti za projektantska podjetja. Podjetje mora skrbno 
proučiti, katere aktivnosti lahko izloči, kajti izločanje aktivnosti pomeni istočasno 
povečevanje tveganja, zaradi odvisnosti od ozkega in specializiranega trga. Zato 
ima podjetje tri možnosti: dve skrajni rešitvi, ki sta (1) organizacija dejavnosti v 
podjetju ali (2) zagotavljanje storitev preko trga ter vmesno rešitev - (3) 
zagotavljanje storitev preko zunanjega izvajalca s katerim sklene pogodbo o 
dolgoročnem strateškem sodelovanju. 

Namen magistrskega dela je prispevati k iskanju najustreznejše organizacije 
geodetske dejavnosti v družbi IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, ki 
bo prispevala k povečanju uspešnosti družbe in geodetske dejavnosti. 

Temeljni cilj magistrskega dela je podati predlog najustreznejše organizacije 
geodetske dejavnosti v projektantskem podjetju. Pokazati želim, da je za podjetja, 
ki potrebujejo geodetske storitve, najboljša rešitev sklenitev pogodbe o 
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dolgoročnem strateškem sodelovanju z zanesljivim geodetskim podjetjem, ki ima 
izkušnje in znanje za izvajanje geodetskih storitev za potrebe projektiranja. Prav 
tako ima geodetsko podjetje interes za sklenitev take pogodbe, ki mu zagotavlja 
določen delež v obsegu realizacije, obenem pa geodetsko podjetje ni vezano le na 
enega uporabnika. Z uporabo zunanjega izvajanja nastane oz. se poveča t.i. 
mreža povezanih podjetij. 

Naslednji cilj magistrskega dela je analizirati vlogo geodezije v procesu 
projektiranja ter izzive in možnosti geodetskih podjetij na tem področju. Prikazati 
želim možnosti uporabe zunanjega izvajanja geodetskih storitev za projektantska 
podjetja, prednosti in slabosti tako za projektantska podjetja kot za podjetja, ki se 
ukvarjajo z geodetsko dejavnostjo. 

Z magistrskim delom želim pokazati, kako lahko podjetje z uporabo zunanjega 
izvajanja in usmeritvijo na osrednjo dejavnost doseže večjo uspešnost, geodetske 
storitve pa zagotavlja po konkurenčnih pogojih s pomočjo dolgoročne pogodbe z 
geodetskim podjetjem, ki ima potrebna znanja in izkušnje pri opravljanju 
geodetskih storitev za potrebe projektiranja. 

V magistrskem delu bom najprej analiziral vlogo geodezije v procesu projektiranja. 
Pokazal bom, v katerih fazah projektiranja nastopi potreba po določenih vrstah 
geodetskih storitev in kakšne so specifičnosti geodetskih storitev za potrebe 
projektiranja. 

V nadaljevanju bom proučil in citiral že znana in objavljena dognanja s področja 
zunanjega izvajanja storitev, prednosti in slabosti vključitve v podjetje ter uporabe 
trga, ravnateljevanja in organizacije. Teoretična spoznanja bom apliciral na 
panogo izvajanja geodetskih storitev, v kateri delam že več kot osem let. Analiziral 
bom prednosti in slabosti zunanjega izvajanja storitev za podjetje, ki potrebuje 
(kupuje), kakor tudi za geodetsko podjetje, ki nudi (prodaja) geodetske storitve.  

Vsebino bom obdelal v treh glavnih sklopih: (1) vloga geodezije v procesu 
projektiranja, (2) notranje in zunanje izvajanje dejavnosti in (3) možnosti izvajanja 
geodetskih storitev v projektantskem podjetju. V sklepu bom podal predlog o 
načinu izvajanja geodetske dejavnosti družbi IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in 
inženiring. 
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2. VLOGA GEODEZIJE V PROCESU PROJEKTIRANJA 

“Projektiranje je izdelovanje projektne in tehnične dokumentacije in z njim 
povezano tehnično svetovanje, ki se glede na vrsto načrtov, ki sestavljajo takšno 
dokumentacijo, deli na arhitekturno in krajinsko-arhitekturno projektiranje, 
gradbeno projektiranje in drugo projektiranje” (Zakon o graditvi objektov, 2002). 
Geodezija v procesu projektiranja nedvomno predstavlja pomembno vlogo. Poleg 
zagotavljanja geodetskih podlag, ki predstavljajo osnovo za projektiranje, skrbi za 
vpis objekta in gradbene parcele v uradne evidence ter izvaja vse ostale 
aktivnosti, ki so opisane v nadaljevanju. 

2.1 Geodetska zakonodaja 

Zakonodaja, ki ureja geodetsko dejavnost, je vezana na izvajanje geodetske 
dejavnosti, graditve objektov, urejanja prostora in upravljanja z nepremičninami. 
Posredno se geodetska dejavnost dotika mnogih drugih področij, o katerih pa na 
tem mestu ne bomo govorili. 

Zakon o geodetski dejavnosti (2000) opredeljuje geodetsko službo kot del 
geodetske dejavnosti, ki se izvaja v javnem interesu. V nadaljevanju zakon 
opredeljuje tudi geodetsko dejavnost kot geodetske meritve in opazovanja, 
kartiranje in druga dela in postopke, ki so potrebni za evidentiranje podatkov o 
nepremičninah in prostoru, za razmejevanje nepremičnin in za tehnične namene. 

Pomembnejši zakoni in podzakonski akti, ki so povezani z geodetsko dejavnostjo 
in področjem projektiranja, so: 

– Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. l. RS št. 8/2000), 

– Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Ur. l. RS 
št. 52/2000), 

– Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS št. 110/2002), 

– Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS št. 110/2002), 

– Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, 58/2003), 

– Zakon o temeljni geodetski izmeri (Ur. l. SRS št. 16/1974), 

– Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS št. 66/2004), 

– Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih 
za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki 
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so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Ur. l. RS št. 114/2003), 

– Pravilnik o geodetskem načrtu (Ur. l. RS št. 40/2004), 

– Pravilnik o vpisih v kataster stavb (Ur. l .RS št. 15/2002), 

– Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter o evidentiranju mej parcel v 
zemljiškem katastru (Ur. l. RS št. 1/2004), 

– Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora 
(Ur. l. RS št. 9/2004) in 

– Pravilnik o tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih točk (Ur. l. SRS 
št. 18/1981). 

(Številke uradnih listov, v katerih so objavljene spremembe in dopolnitve zakonov 
ter podzakonskih aktov, zaradi preglednosti niso navedene.)  

Večina veljavne zakonodaje, ki je povezana z geodetsko dejavnostjo, je bila 
sprejeta v ali po letu 2000. Priča smo torej novi zakonski ureditvi področja 
geodetske dejavnosti in področij, ki so povezana z geodetsko dejavnostjo. Krovni 
zakon, ki ureja geodetsko dejavnost v kapitalističnih tržnih razmerah, je Zakon o 
geodetski dejavnosti. Prav tako pomembna sta Zakon o graditvi objektov (ZGO) in 
Zakon o urejanju prostora. Poleg omenjenih treh zakonov so bili sprejeti tudi drugi 
zakoni, ki urejajo geodetsko dejavnost, in mnogi pravilniki, ki podrobneje urejajo 
posamezna področja. Za izvajanje geodetske dejavnosti na področju projektiranja 
je še posebej pomemben Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji. 

Omenil bom nekaj primerov terminološke nedoslednosti v zakonodaji, ki se tiče 
geodetske dejavnosti. Z novo zakonodajo se je pojavil izraz »geodetski načrt«. Če 
primerjamo izrazje pri sestavinah projektne in tehnične dokumentacije, ugotovimo, 
da se v primeru prve uporablja izraz »načrt«, v primeru druge pa analogno izraz 
»prikaz«. Ta dva izraza sta po mojem mnenju primerna, saj se načrt  nanaša na 
predvideno, še neobstoječe, torej projektirano stanje, medtem ko se prikaz  
nanaša na obstoječe, že izvedeno stanje objektov in terena. Zato izraz »geodetski 
načrt« ni skladen z zgoraj omenjeno logiko, saj prikazuje obstoje če stanje  
objektov in terena, res pa je, da predstavlja osnovo za izdelavo načrtov, ki se 
nanašajo na prihodnje, torej projektirano stanje. Kljub temu pa ZGO v 36. in 58. 
členu predpisuje, da je geodetski načrt samostojen sklop tudi v projektni 
dokumentaciji, npr. sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (58. 
člen ZGO). Na tem mestu omenjam izrazno neskladje v zakonodaji, res pa je, da 
se v splošnem izraz »načrt« uporablja kot tehničen pojem mnogokrat tudi za t.i. 
prikaz obstoječega stanja. 

Drugi primer je vpeljava termina »posnetek obstoječega stanja«, ki ga z vrsto 



6 

drugih posnetkov (temeljenja, streh, inštalacij…), uvaja Pravilnik o projektni in 
tehnični dokumentaciji, kljub temu pa v 3. odstavku 54. člena govori o 
»geodetskem načrtu obstoječega stanja«. T.i. »posnetek obstoječega stanja«, ki 
ga izdela geodetsko podjetje, se v ničemer ne razlikuje od geodetskega načrta, saj 
se izdela na podlagi istega pravilnika o geodetskem načrtu. Zato je termin 
»posnetek obstoječega stanja« po mojem mnenju odveč in ga lahko nadomesti 
termin »geodetski načrt«. Kot sem omenil zgoraj, tudi geodetski načrt ni najbolj 
ustrezen termin glede na njegovo vsebino. Termin »prikaz« bi bil ustreznejši glede 
na vsebino, vendar pa geodetski načrt že vsebuje »grafični prikaz«, zato bi 
sprememba povzročila še večjo zmedo. Vsekakor pa je potrebno urediti izrazje v 
zvezi z geodetskim načrtom in posnetkom obstoječega stanja ter na ta način 
povečati preglednost na tem področju. 

2.2 Vloga geodezije pri izdelavi projektne dokument acije 

»Projektna dokumentacija je sistematično urejen sestav načrtov oz. tehničnih 
opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, 
funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje in obsega 
idejno zasnovo, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt 
za razpis in projekt za izvedbo« (Zakon o graditvi objektov, 2002). 

Vsak projekt v projektni dokumentaciji sestavljajo vodilna mapa in mape z načrti. 
Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji predpisuje splošno vsebino vodilne 
mape: določa, da so lokacijski podatki v vodilni mapi projektov opisi in/ali grafični 
prikazi, s katerimi se prikazujejo podatki, ki se nanašajo na gradbeno parcelo, lego 
objekta na zemljišču, njegovo velikost, namembnost, oblikovanje, odmike, vplive 
nameravane gradnje na okolico ter komunalne priključke, kadar so predvideni. 
Grafični prikazi se izdelajo na podlagi geodetskega na črta . 

V primeru rekonstrukcije, dozidave ali nadzidave obstoječega objekta ali v primeru 
spremembe namembnosti je potrebno pred izdelavo risb izdelati t.i. posnetek 
obstoje čega stanja  (Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, 2004). 
Posnetek obstoječega stanja se izdela kot geodetski načrt, lahko pa se uporabi 
načrt iz projekta izvedenih del. 

Namen izdelave idejnih zasnov (IDZ)  je pridobitev projektnih pogojev pristojnih 
soglasodajalcev. V večini primerov se geodetske storitve v postopku projektiranja 
nanašajo na lokacijske podatke v vodilni mapi in na geodetske podloge za 
izdelavo načrtov v mapah z načrti. Lokacijski podatki, ki jih zagotavlja geodetska 
stroka, morajo vsebovati najmanj podatke o zemljiških parcelah in grajenih 
objektih. Natančnost geodetskih podlog ni predpisana, zadostiti mora namenu 
uporabe.  
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Geodetske podloge se izdelajo v obliki geodetskega načrta, poleg tega pa se 
izdelajo značilni prerezi (profili) , če je to smiselno. Posebej je predpisan prikaz 
priključkov gospodarske javne infrastrukture, če so le-ti predvideni za projektiran 
objekt. Značilni profili se načeloma izdelujejo za potrebe projektiranja linijskih 
objektov, sicer pa tudi na podlagi posebnih zahtev projektantov. 

Namen izdelave idejnega projekta (IDP)  je izbor najustreznejše variante 
nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del ter določitev pristojnih 
soglasodajalcev in pridobitev njihovih projektnih pogojev v postopku določitve 
smernic za projektiranje (Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, 2004). 

Vsebina geodetskih podlog za izdelavo idejnega projekta je enaka vsebini za 
izdelavo idejnih zasnov. Razlika je le v tem, da projektanti za izdelavo idejnega 
projekta potrebujejo natančnejše geodetske podloge. 

Namen projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)  je pridobitev 
soglasij in pridobitev gradbenega dovoljenja ter izvedba gradnje za enostavne 
objekte. 

Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji v 27. členu govori o gradbeni parceli. 
Ko je izbrana dokončna lokacija predvidenega objekta, se izdela načrt gradbene 
parcele. Sledi prenos le-te v naravo in izdelava elaborata za evidentiranje 
gradbene parcele v zemljiškem katastru. V primeru predvidenega prometa z 
nepremičnino se po evidentiranju parcele v zemljiškem katastru vloži predlog za 
vpis lastninske pravice na zemljiško knjigo. 

Predpisane so naslednje sestavine PGD, ki so povezane z geodetsko dejavnostjo: 

– grafični prikaz skladnosti s prostorskimi akti (prikaže se na situaciji iz 
lokacijskega načrta, katere osnova je geodetski načrt), 

– grafični prikaz vplivnega območja objekta (izdela se na geodetskem načrtu, ki 
mora biti izdelan v ustreznem merilu za celotno vplivno območje) in 

– lokacijski podatki, ki temeljijo na geodetskem načrtu in značilnih prerezih 
(profilih), če je to smiselno. 

Namen projekta za razpis (PZR)  je oddaja gradnje nameravanega objekta 
oziroma izvedbe nameravanih del izvajalcu. Kar se tiče geodetskih podatkov v 
PZR, so med splošnimi podatki o nameravani gradnji predpisani zgolj lokacijski 
podatki. Lokacijski podatki morajo vsebovati navedbo kraja, parcelnih številk in 
katastrske občine, kjer bo nameravana gradnja, ter identifikacijske številke iz 
katastra stavb za stavbe oziroma iz zbirnega katastra gospodarske javne 
infrastrukture za objekte gospodarske javne infrastrukture. 

Namen projekta za izvedbo (PZI)  je izvedba gradnje zahtevnih in manj zahtevnih 
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objektov. Geodetske vsebine v PZI niso izrecno predpisane, vendar so potrebne 
za izdelavo načrtov, katerih vsebina je vezana na prostor oz. teren. Analogno kot v 
predhodnih fazah izdelave projektne dokumentacije služijo za geodetske podloge 
geodetski načrti z ustrezno vsebino in značilni prerezi (profili), če je to smiselno. 

Pred začetkom gradnje novega objekta mora izvajalec poskrbeti za zakoličenje 
objekta, ki ga izvede geodetsko podjetje. 

2.3 Vloga geodezije pri izdelavi tehni čne dokumentacije 

Tehnična dokumentacija se nanaša na že zgrajeni objekt. Sestavljajo jo projekt 
izvedenih del (PID), projekt za obratovanje in vzdrževanje (POV) ter projekt za 
vpis v uradne evidence (PVE). 

»Tehnična dokumentacija je sistematično urejen sestav listin, slikovnega gradiva, 
načrtov in besedil oziroma drugih sestavin kot so jamstva, spričevala, potrdila, 
seznami, sheme, navodila in podobne sestavine, ki določajo pravila za uporabo 
oziroma obratovanje in vzdrževanje objekta in obsega projekt izvedenih del, 
projekt, projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta in projekt za vpis v uradne 
evidence« (Zakon o graditvi objektov, 2002). 

Vsak projekt tehnične dokumentacije sestavljajo vodilna mapa in mape s prikazi. 

Namen projekta izvedenih del (PID) je: 

– vpogled v dejansko izvedena dela s prikazom vseh izvedenih del in morebitnih 
sprememb PZI, ki so nastale med gradnjo, 

– ugotovitvi na tehničnem pregledu, ali je zgrajeni oziroma rekonstruirani objekt v 
skladu z gradbenim dovoljenjem, 

– pridobitvi uporabnega dovoljenja in 

– kot dokumentacija dejanskega stanja, v kateri se evidentirajo tudi vse 
spremembe ves čas uporabe objekta. 

Geodetska osnova za izdelavo PID je t.i. posnetek obstoječega stanja v obliki 
geodetskega načrta v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (2004). 

Namen projekta za obratovanje in vzdrževanje (POV)  je določitev pravil za 
uporabo oziroma obratovanje in vzdrževanje zgrajenega oziroma rekonstruiranega 
objekta in vgrajenih inštalacij oziroma tehnoloških naprav, na podlagi katerih je 
vsakokratnemu lastniku objekta omogočeno objekt vzdrževati na ustrezen način 
(Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, 2004). Kot podlaga za izdelavo 
potrebnih prikazov se uporabljata geodetski načrt in etažni načrt (za objekte v 
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etažni lastnini). 

Namen projekta za vpis v uradne evidence (PVE)  je, da omogoči vpis objekta v 
zemljiško knjigo in druge uradne evidence oziroma omogoči, da se gradbena 
parcela, na kateri stoji objekt, evidentira v zemljiškem katastru oziroma, če gre za 
stavbo, tudi v katastru stavb, ter da se objekt gospodarske infrastrukture evidentira 
v katastru gospodarske javne infrastrukture. 

PVE je edini projekt, ki je v celoti v domeni geodetske stroke. Sestavljen je iz 
elaboratov za vpis v zemljiški kataster, za vpis v kataster stavb in za vpis v 
kataster gospodarske javne infrastrukture, če gre za inženirski objekt. 

2.4 Povzetek vloge geodezije v procesu projektiranj a 

Z analizo veljavne zakonodaje na področju geodetskih storitev in projektiranja smo 
prišli do opisa potreb po geodetskih storitvah v procesu projektiranja. Ugotovili 
smo, da se v procesu projektiranja pojavljajo potrebe po naslednjih geodetskih 
storitvah (kronološko): 

izdelava geodetskih na črtov.  Potreba po geodetskih načrtih se pojavi že fazi 
izdelave idejne zasnove. V tej fazi praviloma ne potrebujemo zelo natančnih 
geodetskih načrtov, zato jih ponavadi izdelamo iz obstoječih prostorskih podatkov. 
Kot je razvidno iz predhodnih poglavij, se potreba po geodetskem načrtu pojavlja 
praktično v vseh fazah izdelave projektne in tehnične dokumentacije. Zato je 
smiselno in ekonomsko najbolj upravičeno, da se v fazi, ko je izbrana dokončna 
lokacija predvidenega objekta, izdela ustrezen geodetski načrt, ki po kvaliteti in 
obsegu (vključevati mora celotna vplivna območja, glej Grafični prikaz vplivnega 
območja na strani 7) ustreza različnim namenom uporabe. V sklop izdelave 
geodetskih načrtov spada tudi izdelava različnih grafičnih prikazov objektov in 
terena pri gradnji specifičnih objektov, kot so vzdolžni in prečni profili, perspektivni 
prikazi, tridimenzionalne vizualizacije, itd. 

Določitev gradbene parcele.  Na osnovi načrta gradbene parcele se določi 
gradbena parcela. Gradbena parcela se evidentira v zemljiškem katastru in označi 
v naravi. V ta namen geodetsko podjetje izdela elaborat parcelacije in ureditve 
mej. 

Zakoli čba objekta.  Zakoličenje objekta je po ZGO prenos tlorisa zunanjega 
oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele oziroma prenos 
osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture. Zakoličba se 
praviloma izvede pred začetkom gradnje. Za zakoličbo mora poskrbeti izvajalec 
gradbenih oz. drugih del na gradbišču. Zakoličbo objekta izvede geodetsko 
podjetje. 
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Izdelava posnetka obstoje čega stanja.  Posnetek obstoječega stanja se izdela v 
obliki geodetskega načrta po končani gradnji. Služi za izdelavo projekta izvedenih 
del in projekta za obratovanje in vzdrževanje.  

Izdelava projekta PVE.  Projekt sestavljajo elaborat za vpis v zemljiški kataster in 
kataster stavb, v primeru objekta gospodarske javne infrastrukture pa se le-ta 
evidentira v katastru gospodarske javne infrastrukture. 

Poleg omenjenih geodetskih storitev, ki so del procesa projektiranja, je 
pomembno, da geodet ves čas sodeluje s projektantom, mu nudi potrebna 
pojasnila, izvaja domeritve, pogostokrat se projektant tudi posvetuje z geodetom 
glede posameznih kritičnih situacij, kajti geodet je tisti, ki najbolje pozna teren in 
lahko predlaga določene rešitve. 

Omeniti je potrebno tudi obsežna geodetska dela med gradnjo. Sem spadajo 
detajlnejše zakoličbe, spremljanje gradnje, določanje višinskih kot itd. To so 
geodetske storitve, ki pa niso del projektantskega procesa in jih večinoma izvajajo 
geodetski izvajalci znotraj gradbenih podjetij, kar pa ni nujno. 

Prav tako predstavljajo pomemben sklop geodetska dela po končani gradnji. Sem 
spadajo geodetski monitoringi gradbenih konstrukcij, katerih vsebina in terminski 
plan je določen v POV. 

2.5 Specifi čnost geodetske dejavnosti v procesu projektiranja i n 

tehnologije zajema terenskih podatkov 

Geodezija je v splošnem veda, ki proučuje obliko in velikost Zemlje. V praksi 
ločimo različne veje oz. področja, s katerimi se geodetska stroka ukvarja (IZS, 
Gradiva za strokovni izpit, 2004): daljinsko zaznavanje, evidentiranje nepremičnin, 
fotogrametrija, geodetska izmera, geomatika, inženirska geodezija, komunalna 
gospodarstvo, osnovni geodetski sistem, prostorsko planiranje, kartografija in 
upravljanje nepremičnin. 

Geodetska znanost je torej dokaj široka. Diplomanti univerzitetnega študija 
geodezije pridobijo najmanj trdne osnove iz vseh zgoraj naštetih področij.  

2.5.1 Sodelovanje geodetov in projektantov 

Na eni strani imamo številna področja, na katerih deluje geodetska stroka, na 
drugi pa oceno oz. odločitev podjetja, s katerimi področji se je najbolj smiselno 
ukvarjati glede na kriterije, kot so: kvalificiranost, kadrovska ustreznost, obstoječi 
resursi, potrebne naložbe, donosnost, itd. ob upoštevanju obstoječega in 
predvidenega povpraševanja na trgu. 
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Poleg nalog, ki so bile opisane v poglavju o vlogi geodezije v procesu 
projektiranja, je pomembna specifičnost sodelovanje projektantov in geodetov v 
procesu projektiranja. Geodeti morajo poznati problematiko pri projektiranju 
specifičnih objektov in v skladu s tem že pri terenskem zajemu podatkov posvetijo 
pomembnim podatkom še posebno pozornost.  

Če se omejimo na geodetske storitve v procesu projektiranja ugotovimo, da le-te 
največkrat neposredno potrebujejo projektantska podjetja, posredno pa podjetja, ki 
izvajajo investicije, upravljajo in vzdržujejo objekte ali izvajajo gradbena dela na 
področjih kot so energetika, infrastruktura, industrija in varstvo okolja. V 
nadaljevanju bomo obravnavali kratek opis tehnologij za nazornejšo predstavitev 
geodetske dejavnosti. 

Tehnologija prispeva h konkurenčnosti v panogi geodetskih storitev v smislu 
zmanjševanja stroškov in povečevanja kvalitete in vpliva na organizacijo 
geodetskih storitev. 

Napredek tehnologije je povezan z inovacijami. Zato se vprašajmo kaj je 
inovacija? Drucker (1995, str. 37) definira inovacijo kot dejanje, ki spreminja 
potencial stvari ali procesa, ki je znana ali nova, vendar smo ji dodali novo 
uporabno vrednost. Kot opisuje omenjeni avtor, gre lahko pri inovativnosti tako za 
družbeni kot tudi za tehnični pojem. Ta teorija zato ne jemlje inovativnosti zgolj kot 
tehnične izboljšave, ampak postavlja inovativnost v precej širši družbeni okvir. 

Glavna značilnost inovativnosti je v tem, da družba ali sistem, v kateri inovativnost 
obstaja, dela stvari na drugačen način in ne na način, ki že obstaja. Druckerjeva 
teorija inovacij in podjetništva gleda na spremembe kot na potrebne in zdrave. 

Drugi avtorji, npr. Waterman (1987, str. 40), pojmujejo inovacijo in inoviranje v 
precej ožjem smislu. Inoviranje samo vidijo kot proces, inovacijo pa kot rezultat 
tega procesa. Inovacija je po njihovi teoriji posledica razmišljanja o ustvarjanju 
konkurenčnih prednosti posameznika ali skupine in aktivnosti, s katerimi to 
razmišljanje tudi udejanjimo. Waterman celo meni, da gre v tem smislu za 
"komercializacijo" ideje, kjer se ustvarja korist za sam sistem. To pomeni, da ideja 
sistemu prinaša določen dohodek, čeprav ni nujno, da prinaša tudi dobiček. Drugi 
avtorji, kot na primer Majaro, definira inovacije kot praktično uporabo idej, da bi 
bolj učinkovito dosegli cilje sistema (Majaro, 1992, str. 6). Praktična uporaba 
predstavlja nekoliko širši pojem od komercializacije. Pri tem avtor misli predvsem 
na vse ideje, ki se lahko praktično uporabijo v procesu dodajanja vrednosti 
nekemu izdelku ali storitvi. Pod pojem praktične uporabe spadajo seveda tudi vse 
tiste ideje, katerih koristi v materialnem smislu ni mogoče enostavno določiti. 



12 

2.5.2 Inovacijski proces 

Inovacijski proces je Schumpeter razčlenil na tri faze in sicer na fazo invencije, 
fazo inovacije ter fazo difuzije. Invencija pomeni izum oz. odkritje kakršnekoli nove 
rešitve. Ko to novo rešitev uporabimo v gospodarstvu, govorimo o inovaciji. Ko se 
uporaba te rešitve razširi v podjetju in tudi širše v panogi, govorimo o difuziji. 

Če apliciramo inovacijski proces na področje geodetske stroke, lahko ugotovimo, 
da so vse tehnologije zajema terenskih podatkov, ki jih predstavljamo v 
nadaljevanju, bolj ali manj v fazi difuzije. Definitivno so v fazi difuzije (delno se je 
njihova uporaba celo zmanjšala s pojavom novih tehnologij) TPS (kratica za 
Tachymat, Theodilite ali Total Positioning System) sistemi, ki so opisani v 
nadaljevanju. GPS (kratica za Global Positioning System) sistem je relativno 
uveljavljen in razširjen. Pojavljajo se pa nove tehnologije, kot je npr. LIDAR (LIght 
Detection And Ranging), ki predstavlja združeno tehnologijo tridimenzionalnega 
laserskega skanerja, inercijskega sistema in GPS sistema. GPS nastopa torej kot 
del sistema, ki je računalniško povezan z ostalimi deli (inercijski sistem in laserski 
skaner). Zgoraj omenjene kratice izhajajo iz angleških izrazov, ki so navedeni v 
oklepajih in zanje ne obstajajo ustrezni slovenski izrazi. 

Za LIDAR bi težko rekli, da je v fazi difuzije, saj v Sloveniji trenutno ni podjetja, ki 
bi imelo to tehnologijo. LIDAR tehnologija je za določene namene zagotovo zelo 
primerna in tudi cenovno ugodna. Dejstvo je, da bi podjetje, ki bi se odločilo za 
investicijo v LIDAR, moralo delovati tudi na tujih trgih, saj je slovenski trg 
premajhen, da bi lahko povrnili vlaganje v opremo, ki je v tem trenutku za 
marsikatero slovensko podjetje prevelik zalogaj (okrog 1,5 milijona evrov, poleg 
tega potrebujemo letalo oz. helikopter). Glede na to, da je trg EU relativno dobro 
pokrit s tovrstno tehnologijo (v EU deluje okrog 10 podjetij z LIDAR tehnologijo), bi 
bilo v Sloveniji smiselno razmišljati o trgih jugovzhodne Evrope. 

Sledi kratek opis nekaterih stanj tehnologije na področju geodetske izmere v 
preteklosti in danes. 

2.5.3 TPS sistemi 

To so terestični sistemi za meritve kotov in dolžin t. i. totalne postaje. Izvaja se 
sistem meritev polarnih koordinat točk. Inštrument, ki je prikazan na Slika 1 - TPS 
inštrument - omogoča merjenje horizontalnih in vertikalnih kotov ter dolžin. Podatki 
se shranjujejo v interni spomin. Inštrument je opremljen z računalnikom, ki 
omogoča razne izračune. Inštrument je opremljen tudi z motorji za samodejno 
premikanje horizontalnega in vertikalnega kroga in za avtomatsko iskanje tarče 
oziroma avtomatsko slednje tarči. 
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Slika 1 - TPS inštrument 

 

Vir:[URL: http://www.leica.com] 

Ti inštrumenti predstavljajo enega od mejnikov v geodetski tehnologiji. Pojavili so 
se z iznajdbo elektronskih razdaljemerov, ki so jih integrirali v teodolite, ki so 
omogočali kotna merjenja. 

2.5.4 GPS tehnologija 

Z začetkom uporabe GPS tehnologije se je v geodetski praksi začelo novo 
obdobje, ki temeljito spreminja današnje postopke geodetske izmere. Podobne, 
vendar mnogo manjše spremembe sta v geodetsko prakso prinesla uvedba 
elektronskih računalnikov in nekoliko kasneje elektrooptičnih razdaljemerov. 

Prednosti GPS tehnologije pred klasičnimi geodetskimi merskimi postopki so 
(Kogoj, Stopar 2002, str. 16): 

– visoka produktivnost meritev, 

– vremenski pogoji za izvedbo meritev niso pomembni, 

– višja natančnost določitve položaja na razdaljah, daljših od 1 km, 

– za določitev položaja točke ne potrebujemo medsebojne vidnosti točk, kar 
pomeni, da jih lahko postavljamo na enostavno dostopnih mestih, 

– določitev tridimenzionalnega položaja, 

– položaj, ki ga pridobimo na osnovi GPS opazovanj, je geometrijski položaj 
(neodvisen od geometrije težnostnega polja v opazovališču), 

– nižja cena izmere, ki temelji na visoki produktivnosti GPS tehnologije, 

– z vzpostavitvijo sistema permanentnih GPS postaj bo cena tovrstnega 
določanja položaja še nižja.  
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Poleg prednosti pa ima GPS tehnologija glede na klasične merske postopke tudi 
nekaj slabosti: 

– v okolici opazovane točke ne sme biti ovir, ki bi onemogočale sprejem GPS 
signala, 

– elipsoidna višina točke, pridobljena na osnovi GPS opazovanj, ni primerna za 
praktično uporabo, za pridobitev ortometrične višine točke moramo poznati 
obliko ploskve geoida, 

– GPS je last ZDA, ki s sistemom prosto razpolaga. 

Hiter razvoj GPS tehnologije omogoča pojavljanje vedno novih merskih tehnik 
geodetske GPS izmere. Merske tehnike geodetske GPS izmere so praviloma 
vedno bolj učinkovite in vedno bolj produktivne. Klasične metode geodetske GPS 
izmere, kot sta statična in hitra statična metoda GPS izmere, so se izkazale kot 
zelo zanesljivo sredstvo za določanje položajev točk na velikih območjih z veliko 
natančnostjo, ob velikem prihranku časa in dokaj nenapornem terenskem delu.  

2.5.5 Lasersko skaniranje 

Razvoj tehnologije zajema podatkov je šel v smeri čim hitrejšega zajema podatkov 
ob čim boljši natančnosti podatkov. Lasersko skaniranje omogoča zajem velike 
količine podatkov v izjemno kratkem času. Tri dimenzionalni laserski skaner je 
prikazan na sliki 2. 

Slika 2 – Tri dimenzionalni laserski skaner 

 

Vir: [URL: http://www.leica.com] 

Inštrument se postavi na znano točko, od koder izmeri veliko število točk z 
utripajočim in premikajočim se laserskim žarkom (od 100.000 do 500.000 točk na 
sekundo), kar omogoča modeliranje objektov. Predvsem se ta tehnologija s 
pridom uporablja za restavriranje zahtevnih objektov, kot so kipi ali umetniške 
fasade. Na sliki 3 je prikazan rezultat uporabe laserskega skanerja pri modeliranju 
zahtevnih objektov. 
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Slika 3 – Primer modeliranja Prešernovega spomenika  

 

 Vir: [URL: http://www.geoservis.si] 

Na zgornji sliki je prikazan model Prešernovega spomenika v Ljubljani, ki je bil 
izdelan s pomočjo uporabe tridimenzionalnega laserskega skanerja. Model je 
sestavljen iz velike količine točk, katerih koordinate so določene v enotnem 
koordinatnem sistemu. 

2.5.6 LIDAR (LIght Detection And Ranging)  

Ta tehnologija vsebuje tridimenzionalni laserski skaner, ki je skupaj s GPS in 
inercijskim sistemom nameščen na letalo oz. helikopter. Zajem podatkov se izvaja 
s preletom področja. 

Laserski žarek utripa s frekvenco okoli 80 do 150 kHz, to pomeni, da vsako 
sekundo izmeri in zajame okrog 100.000 točk. Frekvenca zajema točk se z novimi 
modeli laserskih skanerjev povečuje. Slika 4 in slika 5 prikazujeta načelo 
delovanja LIDAR tehnologije. 

Slika 4 - Pot laserskega žarka v enem izmed sistemo v LIDAR 

 

Vir: [URL: http://www.topeye.com] 
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Slika 5 - Princip delovanja LIDAR tehnologije 

 

Vir: [URL: http://www.topeye.com] 

GPS tehnologija predstavlja pomemben mejnik v razvoju metod geodetske izmere. 
Pravzaprav GPS ne predstavlja naslednjega koraka v razvoju tehnologije, ampak 
predstavlja povsem nov koncept: lahko bi rekli, da izhaja iz povsem novih izhodišč. 
To izhodišče predstavlja satelitski sistem za določanje položaja na Zemlji, ki ga je 
razvila ameriška vojska za svoje potrebe. Kasneje se je odločila, da ponudi sistem 
tudi civilnim uporabnikom, s tem, da je preprečevala drugim uporabnikom, da bi 
lahko sistem uporabili za določanje natančnega položaja v realnem času. 

Vendar pa je tudi v primeru razvoja GPS sistemov prihajalo do prevelikih 
pričakovanj s strani uporabnikov. Danes, ko je GPS tehnologija v Sloveniji v 
geodetski uporabi približno 10 let, so se določene omejitve in prednosti 
izkristalizirale in lahko podamo realnejšo sliko o vplivih GPS tehnologije na panogo 
iz različnih vidikov.  

Omeniti je potrebno, da kratica GPS pomeni v splošnem globalni sistem za 
določevanje položaja na Zemlji, prav tako pa predstavlja ime sistema, ki so ga 
razvile ZDA. Poleg omenjenega ameriškega satelitskega sistema obstajata še dva 
druga in sicer: ruski GLONASS in evropski GALILEO, ki sta v fazi rekonstrukcije 
oz. vzpostavitve. Sistem GALILEO vzpostavlja Evropska unija za navigacijo in 
določanje položajev na Zemlji, ki bo uporaben v širokem spektru dejavnosti in bo 
predstavljal strateško osnovo za konkurenčnost evropskega gospodarstva. Kljub 
temu obravnavamo le ameriški GPS kot trenutno edini operativen sistem, ki ga 
uporabljamo tudi v geodetske namene. 
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3. NOTRANJE IN ZUNANJE IZVAJANJE GEODETSKE 

DEJAVNOSTI 

V drugem poglavju smo govorili o geodeziji kot vedi in njeni vlogi na področju 
projektiranja. Opisali smo vrste geodetskih storitev, ki jih nudijo geodetska podjetja 
in potrebe po le-teh v procesu projektiranja. V nadaljevanju bomo proučevali 
izvajanje geodetskih storitev v procesu projektiranja z ekonomskega in 
organizacijskega vidika. 

Podjetje lahko določeno dejavnost opravlja v okviru podjetja ali pa jo zagotavlja 
preko zunanjega trga. V zvezi s tem ločimo: nakup izdelka ali storitve na trgu, 
lastno proizvodnjo, zunanje izvajanje dejavnosti, kjer podjetje sklene dogovor s 
posameznimi ponudniki in notranje izvajanje, t.j. pridobivanje izdelkov ali storitev iz 
notranjega trga korporacije. Notranje izvajanje dejavnosti v splošnem pomeni, da 
podjetje (oz. korporacija) izvaja določeno dejavnost interno za potrebe celotne 
korporacije. V našem primeru bomo aplicirali notranje izvajanje na podjetje in sicer 
obravnavamo možnost, da projektantsko podjetje ustanovi oddelek za izvajanje 
geodetske dejavnosti za notranje potrebe ter za samostojen nastop na trgu. 

Pomemben dejavnik pri odločanju za notranje ali zunanje izvajanje dejavnosti je 
napovedovanje povpraševanja. Tako proizvodna kot storitvena podjetja morajo 
ocenjevati bodoče povpraševanje. Storitvena podjetja so bolj kot proizvodna 
občutljiva na nihanje povpraševanja. Učinkovito izvajanje storitev je zaradi nihanja 
povpraševanja zahtevno, saj se, kot ugotavlja Brown (1995, str. 17), pri izraženem 
povpraševanju po storitvi soočamo z eno izmed dveh možnosti: (1) ali uslužbenec 
čaka na stranko ali pa (2) je uslužbenec zaseden in mora stranka čakati na 
izvedbo storitve. V prvem primeru imamo opravek z neučinkovitostjo uslužbenca, v 
drugem se pa soočamo s tveganjem, da stranka ne bo pripravljena čakati na 
izvedbo storitve. Pri opravljanju geodetske dejavnosti imamo specifično situacijo, 
saj storitve ne opravimo v trenutku prejema naročila, ampak v prihodnosti. 
Poskrbeti moramo le, da stranke naročijo storitev čim enostavneje (svetovni splet, 
telefon, telefax ipd.) in da porabijo za to čim manj časa. Po drugi strani pa moramo 
stranki nuditi ob oddaji naročila strokovno svetovanje, saj stranka mnogokrat ne 
pozna rešitve problema, temveč pozna le problem s katerim se sooča.  

3.1 Oblikovanje oddelka v podjetju 

Ko govorimo o notranjem izvajanju dejavnosti se moramo vprašati, na kakšen 
način bomo dosegali konkurenčno prednost. Čater (2005, str. 24-25) navaja štiri 
glavne šole, ki obravnavajo osnove konkurenčne prednosti: (1) šola na temelju 
industrijske organizacije, (2) šola na temelju virov, (3) šola na temelju sposobnosti 
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in (4) šola na temelju znanja, katere obravnavajo različne poglede na konkurenčno 
prednost. Po Porterju obstajata dve osnovni obliki konkuriranja: (1) na osnovi 
nizkih stroškov ali na osnovi (2) diferenciacije proizvoda oz. storitve. Diferenciacija 
ima več podoblik, med katerimi so: celovita ponudba, hitro zadovoljevanje potreb 
kupcev, prilagodljivo zadovoljevanje ter ugled podjetja.  

V oddelku se združujejo specialisti posameznih področij. Robbins (2003, str. 427-
429) opisuje kriterije, na osnovi katerih združujemo specialiste v oddelke. Ti kriteriji 
so lahko funkcije, izdelki, geografski položaj, procesi ali skupine strank. Pri 
izvajanju geodetske dejavnosti v projektantskem podjetju pride v poštev predvsem 
združevanje po funkcijskih znanjih (oz. združevanje po dejavnostih), kar v praksi 
pomeni, da vse zaposlene, ki imajo formalno geodetsko izobrazbo oz. se ukvarjajo 
z geodezijo, združimo v oddelek, ki izvaja geodetske storitve za notranje potrebe 
in za trg. Poleg geodetskih strokovnjakov mislimo pri tem tudi na pomočnike brez 
formalne izobrazbe, ki predvsem sodelujejo pri terenskem geodetskem delu. 
Glede na to, da se pri izvajanju geodetskih storitev za potrebe projektiranja 
mnogokrat soočamo s kompleksnimi problemi, katerih način rešitve, kakor tudi pot 
do rešitve nista v naprej znana, bomo v nadaljevanju obravnavali timsko delo, ki je 
ustrezno v takšnih primerih. V praksi to pomeni, da oblikujemo oddelek za 
geodezijo, v katerem se uveljavljajo načela timskega dela pri projektih, kjer je to 
smiselno. Na eni strani se s timskim delom soočamo v oddelku za geodezijo (v 
primeru kompleksnih geodetskih nalog), po drugi strani pa delamo timsko tudi s 
strokovnjaki drugih strok pri izvedbi interdisciplinarnih projektov. 

3.1.1 Timsko delo kot na čin izvajanja geodetske dejavnosti v podjetju 

Odločitev o načinu dela je odvisna predvsem od narave naloge, težavnosti, 
razpoložljivega časa, itd. Timski način dela je nepogrešljiv takrat, ko pot reševanja, 
rešitev, število rešitev in način reševanja problemov niso znani (Lipičnik, 1998, str. 
272). Če je naloga enostavna oziroma rešljiva po že znanem postopku, potem za 
izvedbo ne potrebujemo tima. Delo lahko opravi eden ali več ljudi z ustreznimi 
navodili za delo in potrebnimi sredstvi. Prav tako je razpoložljivi čas pomemben pri 
odločitvi za timsko delo, saj bo dober tim, ki bo izkoristil potenciale in različnost 
članov ter obravnaval različna mnenja in predloge, prej prišel do rešitve. 

Kot izhaja iz zgoraj navedenega, je narava naloge, ki jo je potrebno izvesti 
odločilna pri odločitvi za timsko delo. Geodetska dejavnost se v nekaterih primerih 
ne opravlja v timu in sicer takrat, ko obstajajo natančna navodila za izvedbo 
storitve, kar je pogosto primer pri izdelavi raznih elaboratov za evidentiranje 
nepremičnin v državnih evidencah. Pri izvajanju geodetske dejavnosti v 
projektantskem podjetju je pomembno sodelovanje znotraj geodetske stroke (in 
med strokami, ki sodelujejo v procesu projektiranja), saj je potrebno vedno znova 
iskati boljše in učinkovitejše rešitve, se prilagajati zahtevam projektantov ter v 
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izjemno kratkih rokih posredovati rezultate, zato obravnavamo timsko delo kot 
način dela znotraj oddelka. 

3.1.1.1 Oblikovanje timov  

Po Cormierju in Waltersu (1997, str. 42) lahko oblikovanje timov strnemo v pet 
pravil oziroma stopenj: (1) oblikovanje timov okoli nalog, (2) formalna določitev 
članov tima in njihovih prispevkov, (3) določitev vlog članov v timu, (4) določitev 
velikosti tima in (5) določitev načinov ocenjevanja učinkov in nagrajevanja. 

Prav tako tudi Lipičnik (2005, str. 167) ugotavlja, da je narava naloge bistvena pri 
odločitvi za timsko delo. Perlson (1997, str. 16) navaja načela za oblikovanje 
timov, pri čemer poudarja oblikovanje »bojnega polja«, kar lahko primerjamo z 
osredotočenjem na nalogo oz. cilj, ki ga je potrebno doseči. Kot ostali dve načeli 
pri oblikovanju timov Perlson navaja postavljanje oz. oblikovanje pravil v timu ter 
vzpostavitev pravičnega okolja v smislu ocenjevanja in nagrajevanja članov tima. 
Tudi Thompson (2000, str. 6) ugotavlja, da so lahko dobri timi uspešni pri razvojnih 
projektih, ter da so se sposobni hitreje in bolje odločati, istočasno pa poudarja, da 
lahko tudi dobri timi doživijo neuspeh zaradi neugodnih zunanjih vplivov. Prav tako 
tudi Robbins (2003, str. 267) meni, da lahko dobri timi doživijo neuspeh zaradi 
zunanjih vplivov kot so nezadostna podpora ravnateljstva in nezadostna sredstva 
za delovanje tima. Lalli (2001, str. 23) poudarja, da tim določajo (1) namen oz. cilj 
za dosego katerega je bil vzpostavljen, (2) trajanje oz. čas kako dolgo bo tim 
obstajal in (3) članstvo, ki vzpostavlja občutek pripadnosti članov timu, v 
nadaljevanju pa ugotavlja, da je ključna lastnost, na katero največkrat pozabljamo 
in je ne omejimo, trajanje. Če trajanje tima ni omejeno, na prioriteti izgublja nujnost 
dela. 

Robbins (2003, str. 259) definira štiri vrste timov in sicer (1) tim za rešitev 
določenega problema, (2) avtonomni tim, (3) tim, ki je sestavljen iz članov iz 
različnih poslovnih funkcij, za izvedbo določene naloge in (4) virtualni tim. Med 
naštetimi vrstami timov je za izvajanje geodetske dejavnosti v projektantskem 
podjetju najzanimivejši avtonomni tim. Značilnost avtonomnega tima je, da 
povsem samostojno opravlja določeno dejavnost, skladno s tem prevzema večjo 
odgovornost, zato je podvržen minimalni zunanji kontroli saj člani tima ocenjujejo 
uspešnost drug drugega in izvajajo interno kontrolo. Tak tim pokriva določeno 
dejavnost v smislu planiranja in razporejanja dela, dodeljevanja nalog članom, 
skupne kontrole dela, sprejemanja operativnih odločitev, reševanja problemov, 
dela in komunikacije z dobavitelji in naročniki oz. strankami.  

Ugotavljamo, da se praktično vsi avtorji strinjajo v tem, da je težavnost in narava 
naloge (problema) bistvena pri odločitvi za timsko, skupinsko oz. individualno delo. 
Večina avtorjev tudi ugotavlja, da je lahko dober tim ob določenih predpostavkah 
neuspešen, kar je zopet povezano tako z napačno odločitvijo za timsko delo, 
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neustrezno sestavo tima, neustreznim timskim delom in/ali z negativnimi vplivi iz 
okolice. Nekateri avtorji pa se osredotočajo le na pozitivne lastnosti timskega dela 
kot npr. Adubado (2001, str. 19), ki se ne ukvarja z odločitvijo: timsko delo da ali 
ne, temveč samo poudarja prednosti timskega dela in lastnosti dobrih timskih 
delavcev.  

3.1.1.2 Vpliv timskega dela na delovno okolje 

Priča smo spremembam na delovnem mestu. Delovni čas se podaljšuje in delo ni 
več strogo vezano na pisarno. Medtem ko tehnologije omogočajo delo na poti, 
doma, skratka izven pisarn, ima ta sprememba tudi negativen učinek, da ne 
delamo neposredno s svojimi kolegi (Lalli, 2001, str. 22). Te spremembe so 
značilne tudi za izvajanje geodetske dejavnosti, saj se velik del geodetske 
dejavnosti izvaja na terenu. Informacijska tehnologija omogoča opravljanje vedno 
več opravil na terenu in je zato geodet manj vezan na pisarniški prostor kot nekoč. 

Trendi kažejo, da se na vse več področjih uporablja timsko delo iz preprostega 
razloga – več glav več ve. Podjetja uspešno uvajajo time z namenom vzpostaviti 
učečo se organizacijo. Pri timskem delu izmenjujemo mnenja in stališča ter se s 
tem učimo drug od drugega. 

Leta 1992 je Training Magazine izvedel raziskavo (Lalli, 2001, str. 22), v katero so 
bili vključeni ravnatelji različnih korporacij v ZDA. Po mnenju 76 % vprašanih 
timsko delo zvišuje delovno moralo zaposlenih in 62 % meni, da timsko delo 
zvišuje tudi moralo ravnateljstva. Okoli 80 % vprašanih meni, da timsko delo 
povečuje dobiček, medtem ko jih kar 90 % meni, da timsko delo izboljšuje kvaliteto 
proizvodov ali storitev. 81 % vprašanih pa meni, da timsko delo izboljšuje 
produktivnost. Prav tako Robbins (2003, str. 257) ugotavlja, da 80 % podjetij 
vključenih v Fortune 500 ima več kot polovico zaposlenih, ki delajo v timih ter da 
68 % majhnih ameriških podjetij uporablja timsko delo v proizvodnji. Rezultati 
omenjenih raziskav kažejo, da se ravnatelji omenjenih podjetij očitno zavedajo 
prednosti timskega dela, po drugi strani, pa je čedalje manj delovnih mest, kjer bi 
bile naloge enostavne oziroma rešljive po že znanem postopku, kar povečuje 
uporabo timskega dela. 

Sodelovanje v živo je še vedno najprimernejša metoda za komunikacijo in 
angažiranje pri skupnem reševanju problemov. Fleksibilnost timov je ena od 
pomembnejših prednosti. Omogoča, da lahko tim izvede oz. dokonča nalogo tudi 
brez določenega člana. Člani timov morajo biti sposobni prilagoditi se timu, le-ta p 
se mora prilagajati nastajajočim izzivom. 

V nadaljevanju navajamo rezultate raziskave, ki je bila izvedena v Združenih 
državah v storitvenih panogah podjetij, ki se ukvarjajo s financami, 
računovodstvom in knjigovodstvom. Iz populacije 1000 največjih podjetij je bilo 
izbranih 150 ravnateljev (County Business Journal, 1995, str. 17). Vprašanje je 
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zadevalo razloge za neuspešnost zaposlenih oz. zakaj nekateri zaposleni ne 
napredujejo. Sledijo rezultati raziskave. 

Anketno vprašanje: predpostavimo, da je kvaliteta dela vseh zaposlenih ustrezna. 
Kateri dejavniki najbolj vplivajo na njihov neuspeh v podjetju oz. nenapredovanje? 

Odgovore ravnateljev prikazuje Tabela 1. 

Tabela 1: Dejavniki neuspeha posameznika 

Dejavniki  Delež 

Slabe sposobnosti timskega dela 57 % 

Samozadovoljnost 21 % 

Prekomerno pritoževanje 14 % 

Defenzivnost 6 % 

Ostalo/Ne vem 2 % 

Skupaj 100 % 

Vir: County Business Journal, 1995, str. 17 

Zastavlja se vprašanje na kakšen način lahko napredujejo delavci v timih? 
Napredujejo lahko v vodje timov ali pa napredujejo tako, da sodelujejo ali pa 
prevzamejo vodstvo v timih, ki se ukvarjajo z zahtevnejšimi projekti. Poleg tega 
zaposleni pri timskem delu osebnostno napredujejo v smislu komunikacije, 
reševanja konfliktov in nenazadnje strokovnega znanja. Timsko delo lahko vodi k 
povečanju delovnih dosežkov, delovne kvalitete in delovne morale. Raziskave, ki 
so predstavljene, kažejo v to smer. Rezultat timskega dela mora biti večji, od vsote 
prispevkov posameznikov. Boljše in učinkovitejše timsko delo je rezultat boljših 
odločitev in večje dovršenosti. Pri oblikovanju uspešnih timov mora vodja svojo 
pozornost usmeriti k pripadnosti podjetju in timu, k prispevku posameznika k 
uspešnemu delovanju tima, k sporazumevanju med člani tima, k sodelovanju med 
člani tima, k razreševanju konfliktnih situacij v timu, k fleksibilnosti tima in k 
povezavam med člani tima in tima z okolico, v kateri deluje. 

Tim lahko uporabimo pri izvajanju geodetske dejavnosti v projektantskem podjetju 
pri reševanju kompleksnih in/ali razvojnih nalog. Izvajanje geodetske dejavnosti je 
organizirano znotraj oddelka, ki skrbi za zadovoljevanje notranjih potreb po 
geodetskih storitvah in samostojno nastopa na ožjem geodetskem tržnem 
segmentu. Ta segment je vezan na geodetsko podporo projektiranju in izvedbi 
gradbenih objektov.  
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3.1.2 Značilnosti geodetskih oddelkov 

3.1.2.1 Projektni pristop 

Geodetske storitve predstavljajo zaključene celote, ki jih lahko obravnavamo kot 
projekte. Značilnost projektov je, da jih je potrebno izpeljati v določenem času, z 
omejenimi stroški in v skladu z zahtevami naročnika. Velikost projektov, ki jih 
izvaja geodetsko podjetje, je odvisna od tržne usmerjenosti podjetja. Če se 
geodetsko podjetje usmeri na segment izvajanja geodetskih storitev za fizične 
osebe, so ti projekti praviloma majhni in izvedljivi v kratkem časovnem obdobju. Ko 
govorimo o geodetskem oddelku, pa mislimo na oddelek v večjem podjetju, ki se 
ukvarja tudi z drugimi dejavnostmi (projektiranje, gradnja objektov, inženiring itd.). 
V primeru geodetskega oddelka v projektantskem podjetju je velikost in zahtevnost 
geodetskih projektov praviloma večja, s tem, da je odvisna od tržne usmeritve 
projektantskega podjetja. Projektni pristop je primeren pri izvajanju geodetskih 
storitev, saj omogoča ustrezno spremljanje stroškov po projektih in zagotavljanje 
izvedbenih rokov. 

3.1.2.2 Skupinsko in timsko delo 

Geodetske storitve se izvajajo praviloma v skupini predvsem pri terenskem delu. O 
skupinskem delu govorimo, ko je obseg dela prevelik in ga razdelimo na manjše 
dele, zaradi česar angažiramo več skupin. O timskem delu pri izvedbi geodetskih 
storitev smo govorili v predhodnih poglavjih, kjer smo ugotovili, da je timsko delo 
primerno pri razvojnih in kompleksnih nalogah. 

3.2 Zunanje izvajanje geodetske dejavnosti 

3.2.1 Opredelitev in razlogi zunanjega izvajanja 

Zunanje izvajanje pomeni, da podjetje izloči eno ali več svojih notranjih dejavnosti 
in jih odda drugemu podjetju, ki s tem postane zunanji izvajalec – dobavitelj in ki 
lahko ta dela izvaja na visoki kakovostni ravni (Boone, Kurtz, 1997, str. 16). 

Zunanje izvajanje je pogodbeni odnos med kupcem in enim ali več dobavitelji za 
zagotavljanje storitev ali procesov, ki jih kupec trenutno izvaja interno. Bistvena 
razlika med zunanjim izvajanjem in ostalimi pogodbami z dobavitelji je v tem, da 
kupec s pogodbenim odnosom izloči del obstoječih notranjih aktivnosti (Fan, 2000, 
str. 213). 

Mnoga podjetja so se odločila za zunanje izvajanje v fazi prestrukturiranja 
podjetja. Podjetja so zmanjšala število zaposlenih, osredotočila so se na 
dejavnosti, ki jih opravljajo najbolje, poleg tega pa so na trgu pridobivala najboljše 
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izvajalce po konkurenčnih cenah – pridobile so si možnost pogajanj o cenah in 
izvajalcih. Ključni pogoj za uspešno zunanje izvajanje je popolna zavezanost obeh 
partnerjev k izvrševanju dogovorov. Zunanje izvajanje je partnerstvo v najboljšem 
pomenu te besede (Boone, Kurtz, 1997, str. 237). 

Raziskava, ki jo navajata Bryse in Useem (1998, str. 636), pri kateri je sodelovalo 
55 pomembnejših ameriških podjetij, ugotavlja, da vplivata na obseg zunanjega 
izvajanja tako struktura stroškov podjetja kot sama izvedba poslovnega procesa. 
Od tod sledijo dejavniki, ki so povezani z večjim obsegom zunanjega izvajanja in ki 
spodbujajo zunanje izvajanje dejavnosti: visoki stroški, neoptimalna učinkovitost 
poslovnega procesa in višje povprečne plače. 

Mnogi avtorji štejejo za začetek sodobnega vala uporabe zunanjega izvajanja 
odločitev korporacije Eastman Kodak leta 1989, ki je sklenila pogodbe z zunanjimi 
izvajalci (IBM, Businessland in Digital Equipment Corp.) za popolno izločitev 
informacijske podpore poslovanju iz notranjega poslovnega procesa. Od takrat 
obseg uporabe zunanjega izvajanja nenehno raste (Bryce in Useem, 1998, str. 
635). 

Če bi imeli popolnoma zanesljiv in učinkovit trg dobaviteljev, bi podjetja, ki se 
obnašajo racionalno, oddala v zunanje izvajanje vse aktivnosti, razen tistih, kjer 
lahko dosegajo premoč in konkurenčno prednost. Ker pa imamo pogosto opravek 
z neučinkovitimi trgi, se mnoge aktivnosti organizirajo v podjetju, ki na ta način 
zmanjšujejo tveganja glede kakovosti, dobavnih rokov, cene itd. (Quinn in Himler, 
1994, str. 47). 

V zadnjih letih (in desetletjih) je ugotovljen trend naraščajočega deleža zunanjega 
izvajanja v družbenem produktu. Kot ugotavlja ravnatelj korporacije Boeing 
Stonecipher (2004, str. 665), predstavljajo storitve in proizvodi zunanjih izvajalcev 
70 % dodane vrednosti storitev korporacije Boeing. Pred desetimi leti je ta 
odstotek znašal 60 %. Challenger ugotavlja, da je eden izmed bistvenih razlogov 
za povečanje zunanjega izvajanja (predvsem t.i. »offshoringa«, ki pomeni selitev 
proizvodnje ali drugih poslovnih funkcij v države s cenejšo delovno silo in nižjimi 
ostalimi proizvodnimi stroški) v razvoju telekomunikacijske tehnike, predvsem 
interneta (Challenger, 2004, str. 635).  

3.2.2 Transakcijski stroški 

Proučevanje transakcijskih stroškov je pomembno pri odločanju za zunanje 
izvajanje dejavnosti, kajti velikost transakcijskih stroškov pri izvajanju dejavnosti v 
podjetju pomembno vpliva na odločitev za zunanje izvajanje dejavnosti. Poleg 
transakcijskih stroškov vpliva na odločitev za zunanje izvajanje dejavnosti tudi 
določitev ključnih sposobnosti oz. strategija podjetja ter neposredni proizvodni 
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stroški. K neposrednim proizvodnim stroškom ne štejemo stroške koordinacije in 
motiviranja (to je namreč zajeto v transakcijskih stroških), temveč zgolj stroške 
materiala, stroške dela in amortizacijo sredstev. Neposredni stroški so po Pučku in 
Rozmanu (1996, str. 91) tisti stroški, za katere lahko natančno ugotovimo, pri 
proizvodnji katerega izdelka ali storitve so nastali. Neposredni proizvodni stroški, ki 
se pojavljajo v zvezi s tem, nam povedo, s kolikšnimi neposrednimi proizvodnimi 
stroški smo sposobni proizvesti določen proizvod ali storitev v smislu stroškov dela 
in kapitala; med slednje vključujemo stroške materiala in amortizacijo sredstev.  

Izhodišče za teorijo transakcijskih stroškov je postavil Coase že leta 1937, ko je 
objavil članek, v katerem govori o izvajanju notranjih in zunanjih pogodb. V 
kasnejšem članku iz leta 1960 pa prikazuje, da podjetje nadomesti trg, če so 
stroški transakcij, ki bi jih izvedli na trgu, večji od stroškov notranje organizacije. 
Kasneje je Williamson razvil teorijo organizacijske učinkovitosti, ki se odvija v 
podjetju ali na trgu, odvisno od tega, kdo bolje ravna s transakcijskimi stroški 
(Prašnikar, Debeljak, 1998, str. 291). 

Transakcijske stroške delimo na koordinacijske in motivacijske. Koordinacijski 
stroški se pojavljajo zunaj ali znotraj podjetja. Zunanji koordinacijski stroški 
nastanejo zato, da se kupec in prodajalec srečata in dogovorita ter jim rečemo tudi 
stroški uporabe tržnega mehanizma. Motivacijski stroški pa nastanejo zaradi 
asimetričnosti informacij in zaradi nepopolne zavezanosti strank k izpolnitvi določil 
dogovora. Motivacijski stroški se nanašajo tako na zunanje kot notranje izvajanje 
(Prašnikar, Debeljak, 1998, str. 292). Koordinacijske stroške pri notranjem 
izvajanju predstavljajo stroški usklajevanja preko hierarhije. 

Mihelčič (1995, str. 614) ugotavlja, da je proučevanje transakcijskih stroškov tesno 
povezano z analizo združbe. Pri analizi združbe pa lahko ugotovimo, da je velikost 
transakcijskih stroškov odvisna od kulture v združbi in ravnijo zaupanja. Prav tako 
je velikost transakcijskih stroškov odvisna od ravni zaupanja v gospodarstvu, ki pa 
je odvisna od vzpostavljenih pravnih okvirjev in spoštovanju le-teh. 

Teorija transakcijski stroškov pravi, da so različne transakcije organizirane različno 
zaradi racionalnih ekonomskih razlogov. Transakcije se med sabo razlikujejo 
glede na specifičnost sredstev, negotovost in kompleksnost, frekvenco in dolžino 
obdobja, težavnost merjenja rezultatov transakcije, povezanost z drugimi 
transakcijami, stopnjo standardizacije proizvoda in stopnjo povezanosti 
proizvodnje (Prašnikar, Debeljak, 1998, str. 293). 

Ker so informacije asimetrično porazdeljene med omejeno racionalne osebke, se 
le-ti obnašajo strateško in oportunistično. Poznamo predpogodbeni in 
popogodbeni oportunizem. O predpogodbenem oportunizmu govorimo takrat, ko 
se kupec ali prodajalec odločita, da drug drugemu ne bosta razkrila vseh 
informacij o dobrini, ki je predmet transakcije. Popogodbeni oportunizem se 
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nanaša na nespoštovanje pogodbenih določil zaradi asimetričnosti informacij. Če 
se po sklenitvi pogodbe začne ena od strank obnašati tako, da pridobiva koristi na 
račun koristi druge pogodbene stranke, govorimo o moralnem hazardu (Prašnikar, 
Debeljak, 1998, str. 296). 

Teorija transakcijskih stroškov pojasnjuje nastanek velikih podjetij v preteklosti 
kakor tudi vse pogostejše izločanje dejavnosti in nastajanje navideznih podjetij. V 
preteklosti so nastajala velika podjetja zaradi večjih transakcijskih stroškov na trgu. 
Z razvojem trga in tehnologij (zlasti še informacijske) so se ti stroški zmanjšali, 
zaradi česar smo priče pozitivnemu trendu v odločitvah za zunanje izvajanje. 

Ko analiziramo transakcijske stroške, moramo upoštevati tiste, ki nastajajo v 
primeru zunanjega izvajanja, kot tiste, ki nastajajo v primeru notranjega izvajanja. 
Pogostokrat se zgodi, da se v primeru notranjega izvajanja pozablja na 
transakcijske stroške. To so stroški raziskav in razvoja (R&R), razvoja kadrov in 
investicije v infrastrukturo, ki morajo biti upoštevani najmanj v znesku, ki ga za to 
namenja najboljši zunanji izvajalec. 

Pri notranjem izvajanju se pogostokrat soočamo s stroški počasnega inoviranja in 
razvoja ter ležernosti in neodzivnosti notranjih izvajalcev zaradi zagotovljenega 
notranjega trga. Upoštevati moramo tudi stroške administracije in drugih podpornih 
aktivnosti, ki so potrebne za notranje izvajanje. Ena od večjih prednosti zunanjega 
izvajanja je razbremenitev poslovodstva, ki se lahko poslej osredotoča na ključne 
aktivnosti. 

Medtem, ko so stroški zunanjega izvajanja očitni, so t.i. oportunitetni stroški 
notranjega izvajanja težje zaznavni in so zato mnogokrat spregledani, kar pa 
povzroča izkrivljeno stroškovno primerjavo (Quinn in Himler, 1994, str. 49). 

3.2.3 Klju čne sposobnosti podjetja 

Pri odločanju za zunanje izvajanje dejavnosti je temeljnega pomena določitev 
ključnih sposobnosti podjetja. Na področju ključnih sposobnosti se uporablja 
različno izrazje, ki pomeni isto, in sicer se pojavljajo termini »ključne«, »osrednje«, 
»kritične«, »osnovne« in »temeljne« sposobnosti. Pučko (2003, str. 154) jih 
imenuje osrednje sposobnosti podjetja in ugotavlja, da bistvo konkurenčne 
prednosti podjetja ni v portfelju strateških poslovnih področij, temveč v portfelju 
sposobnosti podjetja. Vprašanje, ki si ga zastavljajo ravnatelji, je, katere so tiste 
aktivnosti in sposobnosti, po katerih je podjetje prepoznavno, v katerih je podjetje 
konkurenčno in na osnovi katerih ustvarja dodano vrednost. Naslednje vprašanje, 
ki se zastavlja, je, katere so tiste dejavnosti, ki jih je potrebno obdržati v podjetju, 
in katere so tiste, ki jih lahko v skladu s strategijo podjetja ponudimo v zunanje 
izvajanje. In nenazadnje so zelo pomembne koristi in tveganja povezana z oddajo 
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določenih aktivnosti v zunanje izvajanje, ki jih je potrebno predhodno čim 
natančneje oceniti. Med tveganji je zelo pomembna izguba ključnih sposobnosti in 
kontrole nad usmeritvami podjetja v prihodnosti (Quinn in Himler, 1994, str. 44). 
Tudi Šinkova (1998, str. 12) opredeljuje zaznavo ključnih sposobnosti v podjetju 
kot bistven faktor uspešnosti zunanjega izvajanja. Ključne sposobnosti so 
povezane z obranljivimi konkurenčnimi prednostmi. Ključna sposobnost, ki jo 
podjetje poseduje na daljši rok, je tista, kjer podjetje prevladuje oz. ima prednost 
pred konkurenco in lahko predstavlja obranljivo konkurenčno prednost. Obranljive 
konkurenčne prednosti so po Ghemawatu (1986, str.54-58) lahko (1) ekonomije 
obsega, (2) prednosti v dostopu do znanja, izkušenj, resursov in trgov in drugih 
razlogov, kot so lokalna politika, pretekle naložbe ali odzivni časi konkurence. 

Strategija ključnih sposobnosti se je začela razvijati po letu 1974, ko so podjetja in 
raziskovalci ugotovili, da diverzifikacija, ki se ja razmahnila v 60-ih in 70-ih letih 
prejšnjega stoletja, ne prinaša visokih donosov. Pojavile so se ideje o krčenju 
produkcijskih linij. Podjetja so se zopet osredotočila na osnovno dejavnost, na ta 
način povečala donose, istočasno pa so se povečala tveganja, povezana z ožjim 
in bolj specializiranim trgom. 

Kako zaznati oz. odkriti ključne sposobnosti podjetja? Ravnatelji se ne smejo 
osredotočati zgolj na produkcijske linije oz. izdelke, temveč morajo ugotavljati, 
kakšni procesi se dogajajo v ozadju in na ta način poiskati področja, ki jih podjetje 
obvlada bolje kot kdorkoli drug. Ključne sposobnosti podjetja se načeloma ne 
navezujejo na zgolj posamezne poslovne funkcije, temveč so oblikovane kot 
skupek spretnosti, ki presega okvire poslovnih funkcij. Za ključne sposobnosti je 
torej značilno, da se ne prekrivajo s proizvodi ali poslovnimi funkcijami, temveč se 
razprostirajo preko različnih področij v podjetju. Podjetje lahko odkrije svoje 
ključne sposobnosti z natančno analizo verige vrednosti. Pri tem ne mislimo na 
Porterjevo analizo verige vrednosti, ki obravnava prispevke posameznih poslovnih 
funkcij h končnemu produktu, ampak analizo vseh procesov, ki se izvajajo v 
podjetju. 

Kot primer vzemimo projektantsko podjetje, katerega osnovna dejavnost je 
izdelava projektne in tehnične dokumentacije ter svetovanje v zvezi z gradnjo 
objektov. Hitro lahko ugotovimo, da dejavnosti, kot so organiziranje prehrane, 
čiščenje, vzdrževanje objektov, oddaja nepremičnin, transport, kurirska služba itd., 
ki so jih podjetja včasih opravljala sama, nimajo neposredne povezave z osnovno 
dejavnostjo. Omenjene dejavnosti so podjetja v glavnem oddala v zunanje 
izvajanje, saj so ugotovila, da te storitve potrebujejo občasno oz. jih lahko nekdo 
drug opravi bolj učinkovito in jih je zato ceneje najemati. V podjetjih pa se izvajajo 
tudi druge dejavnosti, ki so sicer povezane z osnovno dejavnostjo, kljub temu pa 
lahko ugotovimo, da jih lahko podjetje učinkoviteje zagotavlja preko zunanjega 
izvajalca. Mednje lahko uvrstimo tudi geodetske storitve, kar bomo obravnavali v 
nadaljevanju. 
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Quinn in Himler (1994, str. 45-47) obravnavata metode, kako ugotavljati, katere 
aktivnosti naj podjetje zagotavlja v okviru svojega poslovnega procesa in katere 
naj zagotavlja preko zunanjih izvajalcev. V ta namen definirata kriterije, na osnovi 
katerih lahko določimo, katere dejavnosti oz. aktivnosti v podjetju so ključne. Na 
osnovi analize uspešnih in neuspešnih podjetij so ugotovili, da so ključne 
sposobnosti: 

– spretnosti, veš čine in znanje , ne pa proizvodi in funkcije. Sem spadajo 
intelektualne sposobnosti, veščine in spretnosti in/ali sistemi ravnanja, ki 
zagotavljajo obranljivo konkurenčno prednost. Spretnosti, veščine in znanje se 
ne nanašajo na poslovne funkcije, temveč so prepletene preko več poslovnih 
funkcij, kot so oblikovanje, uvedba novih tehnologij, odnosi s strankami, 
logistične sposobnosti itd. Aktivnosti, ki temeljijo na znanju, prinašajo največ 
dodane vrednosti; 

– prilagodljive dolgoro čnim izhodiš čem in zmožne prilagajanja in razvoja. 
Pogosta napaka, ki se pojavlja, je, da se podjetja odločajo za rast z novimi 
proizvodi in storitvami, ki so sorodni z obstoječo ponudbo podjetja. Če podjetje 
prepozna svoje ključne sposobnosti, mora razvoj graditi na le-teh. Če je na 
primer ključna sposobnost projektantskega podjetja reševanje zahtevnih 
problemov, ki zahtevajo ekspertno znanje tima strokovnjakov s področja 
graditve objektov, lahko priložnosti za rast išče v svetovanju ali inženiringu 
zahtevnih projektov ali celo v izobraževanju in prenosu oz. prodaji znanja, ne 
pa v izdelavi neke nove vrste dokumentacije, ki je sorodna z obstoječim 
izdelkom, pri katerem pa podjetje ne more izkoristiti ključne sposobnosti; 

– števil čno omejene. Večina podjetij se osredotoči na dve ali tri ključne 
sposobnosti v verigi vrednosti, ki so bistvene za uspeh podjetja v prihodnosti (v 
splošnem več kot eno in redko več kot pet). Če se podjetje osredotoči na več 
kot pet ključnih sposobnosti, ne more vzdrževati vseh na najvišjem nivoju in 
pojavijo se bolj osredotočena podjetja, ki so boljša na posameznem področju; 

– edinstven vir prednosti in mo či v verigi vrednosti. Učinkovite strategije se 
usmerjajo na iskanje nepopolnosti na trgu in iskanje tržnih niš, katere lahko 
podjetje izpolni s svojimi specializiranimi sposobnostmi in dosega višje donose; 

– podro čja, kjer lahko podjetje prevladuje.  Podjetja so uspešnejša od 
tekmecev, če uspejo učinkoviteje kot kdorkoli drug izvajati določene dejavnosti, 
ki pomenijo vrednost za kupca. Podjetja se morajo v bistvu primerjati s 
posameznimi specializiranimi podjetji, ki se ukvarjajo s področji v njihovi verigi 
vrednosti. Če ugotovijo, da so ta specializirana podjetja učinkovitejša, morajo 
ali opustiti določeno dejavnost in jo zagotavljati preko trga ali pa se osredotočiti 
na ključne sposobnosti v tej dejavnosti in doseči prevladujoč položaj; 
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– vgrajene v organizacijsko strukturo podjetja. Bistveno je, da obranljive 
konkurenčne prednosti ne temeljijo na sposobnostnih nekaj posameznikov v 
podjetju. Ključne sposobnosti v podjetju morajo biti vgrajene v organizacijsko 
strukturo, sistem ravnanja, kulturo podjetja, v vrednote, ki ostanejo v podjetju 
kljub temu, da nekateri posamezniki odidejo iz podjetja zaradi takšnih ali 
drugačnih razlogov. Pomembni podsistemi v podjetju so kadrovanje, 
izobraževanje in prenos znanja, trženje, inoviranje, motiviranje in sistem 
kakovosti. Omenjeni sistemi v mnogih primerih postanejo ključne sposobnosti 
podjetja; 

– premo č, ki predstavlja ključne strateške ovire. Podjetje mora poskrbeti, da 
dosega na izbranih ključnih sposobnostih absolutno premoč. Da lahko obdrži 
premoč, se mora strateško obnašati in po potrebi zavarovati strateško 
prednost. Pomembno je poudariti, da je v primeru, ko prednost podjetja temelji 
na znanju, le-ta vedno težje dosegljiva. Znanje raste po eksponentni krivulji v 
odvisnosti od investicij v znanje in izkušenj. Na znanju temelječe podjetje 
privablja talentirane kadre, ki napredujejo pri reševanju inovativnih problemov, 
kar predstavlja večjo dodano vrednost in kar zopet povzroči povečan interes 
odličnih kadrov.  

Alexander in Young (1996, str. 117) ugotavljata, da obstaja več različnih razlag in 
definicij pojma »ključna aktivnost«, katere imajo različen pomen in razlagajo 
ključne aktivnosti kot aktivnosti, ki: 

– se tradicionalno izvajajo interno, 

– so bistvene za izvedbo poslovnega procesa, 

– tvorijo sedanje ali potencialne konkurenčne prednosti in 

– bodo osnova za prihodnjo rast, inovacije in mogoče preusmeritve podjetja. 

Vsaka izmed zgoraj omenjenih definicij opisuje ključne aktivnosti iz različnih zornih 
kotov. Prav tako ni enotnega mnenja o tem, ali se naj vse ključne aktivnosti 
izvajajo interno ali ne. Po raziskavi inštitucije Ashride Strategic Management 
Center je 60 % ravnateljev, ki niso oddali določene aktivnosti v zunanje izvajanje, 
menilo, da le-ta ni ključna aktivnost, medtem ko je za isto aktivnost 19 % tistih 
ravnateljev, ki so oddali to aktivnost v zunanje izvajanje, menilo, da je le-ta ključna 
aktivnost v podjetju (Alexander in Young, 1996, str. 116). Torej marsikatera 
podjetja oddajajo v zunanje izvajanje tudi aktivnosti, ki jih sama označujejo kot 
ključne. 
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3.2.4 Izbira (dolo čanje) podro čij zunanjega izvajanja 

V zvezi z izbiranjem področij, ki jih naj podjetje odda v zunanje izvajanje, se v 
teoriji soočamo z več različnimi stališči. Nekateri avtorji (med njimi so Hotabe, 
Quinn, Himler in drugi) zagovarjajo načelo, da se v zunanje izvajanje oddajo vse 
t.i. neključne aktivnosti, medtem ko drugi opozarjajo na nevarnosti prekomernega 
izločanja dejavnosti iz podjetja in pojava anoreksije podjetja. Vsekakor je izbira 
področij, ki jih bomo izločili iz podjetja, zelo pomembna in kritična naloga, ki lahko 
bistveno vpliva na prihodnje poslovanje podjetja. 

Izbiro dejavnosti za izločitev iz podjetja lahko primerjamo z izbiro naložbe, kamor 
posameznik vloži svoje prihranke oz. sredstva. Jasno je, da se različni ljudje 
povsem različno odločajo; tisti, ki so nenaklonjeni tveganju, bodo svoje 
premoženje vložili v banke ali v ostale malo tvegane naložbe, medtem ko bodo 
tveganju naklonjeni vlagatelji iskali višje donose v bolj tveganih naložbah, kot so 
delnice ipd. Kadar govorimo o dejavnostih, ki jih nameravamo izločiti, se soočimo 
različnimi odločitvami, ki so posledica različne naklonjenosti do tveganja. Bolj ko 
smo naklonjeni tveganju, več dejavnosti bomo izločili. S tem bomo povečali 
tveganje in potencialne donose. Imamo opravek s t.i. konzervativnim ali liberalnim 
načinom razmišljanja. V nadaljevanju bomo pregledali stališča in argumente 
različnih avtorjev, tako tistih, ki zagovarjajo obsežno izločanje dejavnosti, kakor 
tistih, ki svarijo pred nevarnostmi in tveganji pri zunanjem izvajanju dejavnosti. 

Podjetje najpogosteje začne razmišljati o zunanjem izvajanju, ko se sooča z novo 
tehnologijo. Pojavi se dilema »kupiti ali narediti« (ang. »make or buy«), to je ali 
razvijati tehnologijo (dejavnost) v podjetju ali jo kupiti na trgu. Enaka dilema se 
pojavi, ko razmišljamo o organizaciji podjetja v smislu obsega aktivnosti, ki jih 
podjetje izvaja. Danes pri podjetjih zelo redko zasledimo, da bi sama izvajala 
čistilne ali gostinske storitve. Veliko podjetij poišče zunanje izvajalce tudi za 
računovodske ali računalniške/informacijske storitve. Poglavitno vprašanje je torej, 
kje potegniti mejo med aktivnostmi, ki jih bomo izvajali interno, in aktivnostmi, ki jih 
bomo zagotavljali preko trga. 

Zunanje in notranje izvajanje ima svoje prednosti in slabosti. Glede na konkretno 
podjetje in konkretno aktivnost pa je potrebno ugotoviti, katere pretehtajo. 

Hotabe in Murray (2001, str. 42) opozarjata, kot smo omenili zgoraj, da si morajo 
podjetja zastaviti ključno vprašanje: katere storitve naj izvajamo interno in katere 
preko zunanjih izvajalcev? Storitev podjetja je podobno kot fizičen proizvod, 
sestavljena iz niza medsebojno povezanih aktivnosti (veriga vrednosti). Verigo 
vrednosti v splošnem sestavljajo načrtovanje, izdelava, prodaja in podporne 
aktivnosti. Ko se odločamo za zunanje izvajanje storitvenih aktivnosti, je 
pomembno ločiti dve vrsti aktivnosti: 



30 

– ključne in 

– dopolnilne storitvene aktivnosti. 

Ključne storitvene aktivnosti podjetja so tiste, ki jih mora podjetje nujno izvajati, da 
lahko nastopa na trgu in obvladuje tržni delež; z drugimi besedami, če podjetje ne 
opravlja ključnih storitvenih aktivnosti, slej ko prej izgubi tržni delež in izpade iz 
konkurenčnega boja. Dopolnilne storitvene aktivnosti so ali nujno potrebne za 
izvajanje ključnih aktivnosti ali pa zgolj izboljšujejo kvaliteto celotnega sklopa 
storitev (npr. ponudba celovite storitve ipd). Dopolnilne storitvene aktivnosti, ki jih 
izvajamo z namenom zagotovitve diferencirane ponudbe, so prvi kandidati za 
zunanje izvajanje. Tudi Svetin (2004, str. 79) ugotavlja, da podjetja, ki opravljajo 
vse aktivnosti v verigi vrednosti, niso optimalno učinkovita in imajo neizkoriščene 
možnosti za povečanje konkurenčne sposobnosti. Pogoj za izločanje dejavnosti pa 
je zavedanje lastnih ključnih sposobnosti. 

Hotabe in Murray (2001, str. 42) ugotavljata, da je potrebno pod drobnogled 
postaviti dopolnilne dejavnosti in si v zvezi z njimi postaviti vrsto vprašanj: 

– kakšne so posebne značilnosti dopolnilnih storitev, 

– kakšna je stopnja zunanjega izvajanja dopolnilnih storitev, 

– kateri so pomembni odločitveni faktorji pri izbiri zunanjega izvajalca dopolnilnih 
storitev in 

– kako vpliva zunanje izvajanje dopolnilnih storitev na učinkovitost v podjetju? 

Glede na to, da v magistrskem delu obravnavamo organizacijo geodetske 
dejavnosti, ki spada med storitvene dejavnosti, v nadaljevanju povzemamo 
rezultate raziskave Fortune (Hotabe in Murray, 2001, str. 42), ki je obravnavala 
zgornja vprašanja pri 500 ameriških storitvenih podjetjih, katerih struktura je bila: 
35 % finančne storitve, 19 % javna storitvene službe, 13 % transport, 8 % gradnja, 
8 % tisk/komunikacije, 5 % trgovina, 4 % zdravstvene storitve in 8 % ostale 
storitvene dejavnosti, so ugotovili: 

– ključne aktivnosti ustvarijo 78 % vrednosti in dopolnilne aktivnosti okrog 22 % 
vrednosti storitev, 

– glavne lastnosti dopolnilnih aktivnosti so: (1) potrebne so visoko specializirane 
investicije, (2) potrebna je visoka inovativnost, (3) visoka variabilnost potreb in 
(4) majhna dostopnost ponudnikov dopolnilnih aktivnosti na trgu. Lastnosti pod 
(1) in (2) sta bili ocenjeni kot najpomembnejši.  

– Za 19 % dopolnilnih aktivnosti uporabljajo zunanje izvajanje. 
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3.2.5 Strategija zunanjega izvajanja 

Da bi podjetje lažje ocenilo, ali je določeno aktivnost smiselno zagotavljati preko 
zunanjega izvajanja, si mora zastaviti tri vprašanja (Quinn in Himler, 1994, str. 48): 

– kakšne so možnosti, da bi podjetje zagotovilo konkurenčno prednost na 
obravnavanem področju v smislu transakcijskih stroškov, 

– kakšne so potencialne nevarnosti v primeru poslabšanja razmer na trgu 
ponudbe aktivnosti, ki jo oddajamo v zunanje izvajanje v smislu odvisnosti od 
zunanjih izvajalcev in 

– kaj lahko stori podjetje s sklepanjem pogodb z dobavitelji, da zmanjša 
tveganje, ki se pojavlja z nihanjem povpraševanja? 

Prikaz odvisnosti med konkurenčno prednostjo in strateško ranljivostjo podjetja 
prikazuje Slika 6. Ranljivost podjetja predstavlja vpliv raznih dejavnikov (zunanjih 
in notranjih) na poslovanje podjetja. Podjetje, ki je malo ranljivo, je v splošnem bolj 
konzervativno, je bolj zaprto, večino dejavnosti opravlja samo in se zato 
spremembe v okolju v manjši meri in počasneje zrcalijo v poslovanju podjetja. 
Takšna podjetja so manj prilagodljiva, imajo praviloma višje stroške in so zato 
manj konkurenčna. 

Quinn in Himler svetujeta, naj se podjetja na začetku odločajo za zunanje izvajanje 
pri najmanj kritičnih aktivnostih ali delih aktivnosti. Na ta način pridobijo izkušnje za 
oddajo bolj pomembnih aktivnosti zunanjim izvajalcem, ki bodo te aktivnosti 
izvajali bolj učinkovito. 

Nekatera podjetja so razvila modele za uvajanje zunanjega izvajanja v podjetje. 
Model, ki ga je razvilo svetovalno podjetje Accenture se imenuje eSCM (eSourcing 
Capability Model) in se osredotoča na naslednjih pet področij (Bushko, 2004, str. 
4): sistem ravnateljevanja in organizacije, ljudi, poslovne funkcije, tehnologijo in 
ravnanje z znanjem. 

Omenjenih pet področij izhaja iz praktičnih izkušenj svetovalnega podjetja 
Accenture. V zgornjem modelu avtorji predlagajo konkretna področja za analizo, 
za katere pa lahko ugotovimo, da se delno prekrivajo. Če proučujemo organizacijo 
podjetja ne moremo mimo poslovnih funkcij, ki so navedena ločeno. Prav tako sta 
po našem mnenju povezana tehnologija in poslovne funkcije, predvsem 
proizvodna poslovna funkcija. Podobno lahko ugotovimo za ljudi in ravnanje z 
znanjem. Kljub vsemu nam omenjena področja lahko služijo za oporo, v ozadju pa 
ostaja dejstvo, da je potrebno analizirati poslovanje podjetja, določiti procese, ki se 
izvajajo v podjetju, in na ta način določiti dejavnosti za zunanje izvajanje. 
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Slika 6 – Konkuren čna prednost proti strateški ranljivosti 
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Vir: Quinn in Himler, 1994, str. 48 

Preden se odločimo, do bomo z uporabo zunanjega izvajanja pridobivali določeno 
storitev ali proizvod preko trga, se moramo vprašati (Davis, 2004, str. 303): 

– ali poznamo strukturo naših stroškov dovolj podrobno, da bomo lahko presodili 
kdaj nam lahko zunanji izvajalec ponudi bolj ekonomično rešitev, s tem da 
upoštevamo tudi zahtevan donos na kapital zunanjega izvajalca, 

– ali poznamo standarde in izvajanje interne aktivnosti dovolj dobro, da ne bodo 
prihranki z uporabo zunanjega izvajanja doseženi na škodo drugih aktivnosti v 
podjetju, 

– kakšna je najprimernejša oblika sodelovanja (pogodbe), ki bo zagotavljala 
učinkovitost in dodano vrednost? Kakšno naj bo obdobje, za katerega 
sklepamo pogodbo v smislu perspektive zaradi potrebnih investicij obeh 
partnerjev, 

– kako zagotoviti stanje, da bo zunanji izvajalec motiviran za inoviranje in 
nenehne izboljšave, ki bodo prinašale vzajemno korist, 

– kako medsebojna pogodba rešuje morebitne potrebe po spremembah? Ali so 
le-te težko izvedljive in drage in 

– kako bomo merili uspešnost medsebojnega sodelovanja? Kaj bomo storili, če 
ugotovimo, da sodelovanje ni zadovoljivo? 
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Zgornja vprašanja so vsekakor pomembna pri odločanju za zunanje izvajanje. 
Služijo lahko kot opomnik, na katera vprašanja si moramo odgovoriti pri odločanju 
za zunanje izvajanje dejavnosti. Davis se pri zgornjih vprašanjih delno prekriva z 
ostalimi avtorji, predvsem z Greaverjem, ki prav tako obravnava celoten proces 
izbire področja za zunanje izvajanje dejavnosti kakor tudi probleme in rešitve pri 
izbiri zunanjega izvajalca. Greaver (1999, str. 26) v zvezi z ugotavljanjem stroškov 
notranjega izvajanja poudarja, da je potrebno ugotavljati stroške posameznih 
aktivnosti, ki so predmet presoje za izločitev iz podjetja in da podjetja mnogokrat 
sploh ne vodijo stroškov po aktivnostih (ABC metoda), ampak po vrstah stroškov 
kot so: plače, bonitete, najemnine, amortizacija ipd. V tem primeru je potrebno 
povsem spremeniti sistem vodenja stroškov, da nam lahko le-ta pomaga pri 
odločanju za zunanje izvajanje dejavnosti.  

3.2.6 Prednosti zunanjega izvajanja 

3.2.6.1 Učinki 

Quinn in Himler (1994, str. 43) predlagata dva strateška pristopa, z ustrezno 
kombinacijo katerih lahko podjetje močno vpliva na resurse podjetja in njihove 
zmožnosti. Omenjena strateška pristopa sta: 

– osredotočanje resursov podjetja, kot so kadri, sredstva, znanje, ipd. na ključne 
sposobnosti, s katerimi lahko podjetje doseže vodilen položaj glede na 
konkurenco in na ta način ustvarja vrednost za kupce ter 

– pristop k strateškemu zunanjemu izvajanju, ki vsebuje mnoge aktivnosti, ki so 
tradicionalno del podjetja in za katere podjetje nima strateške potrebe niti 
posebnih zmožnosti. 

Ustrezna kombinacija zgoraj omenjenih pristopov prinaša podjetju štiri vrste koristi 
(Quinn, Himler, 1994, str. 43): 

– maksimira donose sredstev, ker se investicije koncentrirajo na področje, ki ga 
podjetje opravlja najbolje, 

– dodaten razvoj osrednje sposobnosti podjetja (z osredotočanjem energije in 
investicij) predstavlja dodatno in še težje premostljivo oviro za vse trenutne in 
bodoče konkurente, kar pomeni za podjetje najmanj ohranjanje tržnega deleža, 

– podjetje maksimalno izkorišča zunanje vire – dobavitelje in njihove investicije v 
sredstva, inovacije in posebne zmožnosti, katerih razvoj bi bil za podjetje 
predrag ali celo nemogoč, 

– podjetje zmanjšuje tveganje poslovanja, saj se lahko hitro odzove na 
spremembe na trgu, skrajša pretočne čase, zmanjšuje investicije ter se 
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učinkoviteje prilagaja specifičnim potrebam kupcev. 

Uporaba zunanjega izvajanja ima tako dolgoročne kot kratkoročne učinke. Če 
podjetje zagotovi cenejšo storitev oz. izdelek, s tem sprosti kapital za alternativno 
uporabo. Če cenejša (zunanja) storitev nastopa v verigi ustvarjanja vrednosti, 
pridobi lastnik kapitala dolgoročne koristi. Po drugi strani pa nižji stroški zunanje 
storitve prispevajo k večji dobičkonosnosti prodaje in izboljšajo denarne tokove. 
Omenjene spremembe pozitivno vplivajo na ceno delnic podjetja (Bryce in Useem, 
1998, str. 636). 

Bryce in Useem poudarjata štiri vrste pozitivnih vplivov in sicer (1) vpliv na ceno 
delnice, (2) vpliv na operativne stroške, (3) vpliv na kvaliteto storitev in (4) 
strateške prednosti. 

Ugotavljamo, da se stališča Quinna in Himlerja dopolnjujeta z avtorjema Bryce in 
Useem. Medtem ko prva dva navajata prednosti za podjetje in njen položaj na 
trgu, slednja dva gledata širše navajata tudi pozitivne posledice za lastnike podjetij 
(vpliv na ceno delnice) in za kupce (izboljšana kvaliteta). 

Alexander in Young (1996, str. 728) sta raziskovala vire povečane dodane 
vrednosti pri uporabi zunanjega izvajanja. Tako sta ugotovila, da je prvi vir 
povečane dodane vrednosti ekonomija obsega specializiranih zunanjih izvajalcev 
v primerjavi z integriranimi podjetji. Drugi vir povečane dodane vrednosti 
predstavljajo ravnateljski pristopi in spretnosti, ki vključujejo primerjavo s 
konkurenco (ang. benchmarking) in izboljšano usmerjenost v cilje, izboljšano 
izobraževanje ter razvoj kadrov in dostop do ekspertnih znanj, ki so pridobljena pri 
reševanju specifičnih nalog in uvajanju novih tehnologij. Iz raziskave, ki so jo 
izvedli pri Andersen Consulting (Alexander, Young, 1996, str. 729), izhaja, da so 
mogoče bistvene izboljšave pri izvajanju zunanje dejavnosti z istimi kadri, ki so 
opravljali to dejavnost v okviru podjetja. Tudi Alexander in Young dopolnjujeta 
analizo prej omenjenih avtorjev, saj ne navajata zgolj (pozitivnih) posledic 
zunanjega izvajanja dejavnosti, ampak proučujeta vire povečane dodane 
vrednosti. 

Na drugi strani so potencialni stroški povezani s sodelovanjem z zunanjim 
izvajalcem. Sem spadajo stroški identifikacije primernega dobavitelja, prenos 
zahtev in komunikacija, spremljanje razvoja, kvalitete in izdelkov dobaviteljev, 
preprečevanje oportunističnega obnašanja dobaviteljev itd.  

Podjetja morajo razumeti, kje je vir dodane vrednosti, preden se odločijo za 
zunanje izvajanje določenih aktivnosti. V nasprotnem primeru lahko pridejo v 
položaj, da na prvi pogled odličen dobavitelj ne bo sposoben zadovoljiti njihovih 
potreb in bodo primorani določeno dejavnost ponovno integrirati v podjetje. 
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3.2.6.2 Organizacijski razlogi 

Povečanje prilagodljivosti oz. prožnosti je eden izmed pomembnejših 
organizacijskih razlogov za uvedbo zunanjega izvajanja.  

Greaver II (1999, str. 73-86) opozarja, da je klasično funkcijsko organizacijsko 
strukturo potrebno prilagoditi spreminjajočemu se okolju. Potrebno se je 
osredotočiti na procese in ne na funkcije. Kot primer procesa, ki poteka preko več 
poslovnih funkcij vzemimo proces zaključka in oddaje projektne dokumentacije v 
projektantskem podjetju. Proces se začne v projektantski skupini, ki izdela 
določeno vrste dokumentacije. V naslednji fazi je potrebno izvesti notranjo kontrolo 
dokumentacije, ki se načeloma opravi v istem sektorju, kar pa ni vedno slučaj. 
Sledi kopiranje dokumentacije glede na število zahtevanih izvodov za naročnika, 
za arhiviranje ter za domači(e) izvod(e). Sledi vnos projekta v elektronsko 
evidenco arhivskega gradiva in pregled ter potrditev dokumentacije s strani 
predstavnika podjetja. Nato se izdela zapisnik o predaji dokumentacije, ki ga 
podpiše odgovorni vodja projekta, direktor sektorja in vodja komercialne službe, ki 
preveri usklajenost izdelka s pogodbenimi določili in roki za predajo 
dokumentacije. Šele nato se posreduje dokumentacijo naročniku skupaj z 
zapisnikom o predaji, ki ga prevzemnik podpiše. Podobnih procesov je v vsakem 
podjetju več in poznavanje teh procesov je pomembno pri odločanju za zunanje 
izvajanje dejavnosti. 

Greaver poudarja, da je potrebno uporabljati stroškovno računovodstvo, ki temelji 
na aktivnostih (activity based costing ali ABC metoda). Na ta način lahko pri 
odločanju za zunanje izvajanje opravimo ustrezno analizo stroškov, saj poznamo 
stroške določene aktivnosti, ki jo izvajamo interno. Potrebno je pridobiti ponudbe 
zunanjih izvajalcev za opravljanje aktivnosti in jim prišteti dodatne stroške, ki 
nastanejo pri angažiranju zunanjega izvajalca. Na ta način opravimo stroškovno 
primerjavo notranjega in zunanjega izvajanja aktivnosti. 

V 50-ih in 60-ih letih prejšnjega stoletja so velika, vertikalno integrirana, 
diverzificirana podjetja dosegala visoke cene delnic (Greaver II, 1999, str. 77). 
Danes je ravno obratno. Visoke cene delnic dosegajo specializirana in inovativna 
podjetja, ki vlagajo v svoje ključne sposobnosti. V današnjem hitro spreminjajočem 
se svetu predstavlja posedovanje sredstev na neključnih področjih podjetja 
dodatno tveganje zaradi: 

– nezmožnosti hitrega prilagajanja spremembam. Velika podjetja se bistveno 
težje v kratkem času prilagodijo spremembam, ki jih lahko povzročijo agilni in 
prilagodljivi konkurenti; 

– višjih investicij. Lastnina podjetja se odraža v bilanci stanja (investicije v 
sredstva) in v izkazu poslovnega izida (stroški usposabljanja za uporabo teh 
sredstev), s tem pa vpliva na dobičkonosnost sredstev; 
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– večjih stalnih stroškov. Z večjimi investicijami in dodatnimi zaposlitvami 
povzročimo večje stalne stroške (amortizacija in stroški dela); 

– težjega vodenja. Večji sistemi so težje obvladljivi in težje jih je učinkovito voditi; 

– manj inoviranja. Posedovanje zmanjšuje priložnosti za izmenjavo znanja s 
specializiranimi zunanjimi partnerji, ki so vodilni na svojem področju ter 

– nevzpodujajočega notranjega okolja zaradi pomanjkanja izzivov iz okolja. 

Uspeh podjetij je neposredno odvisen:  

– od znanja, ki ga podjetje poseduje, 

– od hitrosti, da lahko to znanje uporabi in  

– od hitrosti akumuliranja novega znanja. 

Uspeh podjetja je seveda odvisen tudi od zunanjih dejavnikov, vendar lahko 
notranje dejavnike opredelimo z ravnanjem z znanjem in uporabo znanja. 

Tržna moč podjetij izhaja iz sposobnosti oblikovanja mrež poslovnih partnerjev in 
sicer od velikosti, gostote in fleksibilnosti mrež. Po definiciji (Greaver II, 1999, str. 
80) vsebuje mreža (vendar ni omejena na): (1) dobavitelje, (2) dobavitelje 
dobaviteljev, (3) distributerje, (4) franšizerje, (5) ostale posrednike, (6) stranke, (7) 
strankine stranke in ostale specializirane vire, kot so univerzitetni profesorji in 
svetovalci. 

Ravnatelj »The Outsourcing Institute« Casale se zavzema za uvajanje strateških 
centrov (Strategic Sourcing Centers) za pridobivanje resursov (zunanjih 
izvajalcev), ki jih vodijo t.i. CRO (Chief Resource Officers).  

Z uporabo zunanjega izvajanja dejavnosti doseže podjetje večjo fleksibilnost, ker 
se lažje in hitreje prilagaja povpraševanju. V primeru zmanjšanega povpraševanja 
nima nepotrebnih stalnih stroškov. Prav tako lahko hitreje razvija nove proizvode 
ali storitve in hitreje nastopi na trgu (Clemons, 2000, str. 3). 

Z uporabo zunanjega izvajanja podjetja vzdržujejo povezave, ki omogočajo dotok 
novih idej, svežih perspektiv in fleksibilnost za doseganje in ohranjanje 
konkurenčnosti (Hotabe in Murray, 2001, str. 45). 

3.2.6.3 Finančni razlogi 

Z zmanjšanjem sredstev v aktivi lahko podjetje doseže boljši kazalec 
dobičkonosnosti sredstev (Clemons, 2000, str. 2). Omenjena trditev drži v primeru, 
ko preko zunanjega izvajalca zagotavljamo storitev po ugodnejši ceni in da 
zmanjšanje sredstev ne vpliva na druge stroške, ki bi zmanjšali dobiček. Če 
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zunanji izvajalec proizvaja storitev po enaki ceni, potem odprodaja sredstev ne 
vpliva na dobičkonosnost sredstev, saj zunanji izvajalec v svojo ceno vračuna tudi 
amortizacijo lastnih sredstev, kar povzroči, da se kazalec dobičkonosnosti ne 
spremeni. 

V raziskavi Fortune, ki je omenjena na strani 30, so ugotovili, da je zunanje 
izvajanje in izbira domačih dobaviteljev v pozitivni korelaciji s strateško in finančno 
uspešnostjo podjetij. Prav tako je ugotovljeno obratno: da sta notranje izvajanje in 
izbira tujih dobaviteljev v negativni korelaciji s strateško in finančno uspešnostjo 
podjetij. Za oceno strateške uspešnosti sta bila izbrana kazalca tržni delež in 
stopnja rasti prodaje, za oceno finančne uspešnosti pa dobičkonosnost prodaje, 
dobičkonosnost investicij in dobičkonosnost kapitala (Hotabe in Murray, 2001, str. 
44). Pojem domačih in tujih dobaviteljev se v omenjeni raziskavi nanaša na 
ameriška oz. neameriška podjetja. Vsekakor obstaja načelna razlika med t.i. 
domačimi in tujimi dobavitelji oz. poslovnimi partnerji nasploh, vendar ni enotnega 
odgovora na vprašanje, kaj je domače in kaj je tuje. Če vzamemo za primer 
slovensko podjetje je lahko zanj domače okolje država Slovenija, sosednje države, 
Evropska unija ali celo širše okolje. Prav tako se lahko tuje okolje začne že v 
sosednji regiji ali pa sosednji državi, kar je odvisno od posameznega podjetja, 
poznavanja okolja, jezika, kulture različnih okolij, poslovnih povezav, izkušenj itd. 
Če obstajajo npr. komunikacijske ovire, nepoznavanje poslovnih običajev in 
kulture drugih držav in narodov ali druge tovrstne ovire, je poslovanje v takšnem 
okolju podvrženo dodatnemu tveganju in višjim stroškom poslovanja 
(dogovarjanje, prevajanje, nesporazumi itd.). 

3.2.6.4 Rast 

Medtem ko so se podjetja pred desetletjem posluževala zunanjega izvajanja 
predvsem zaradi zmanjševanja stroškov, se danes kaže priložnost z uporabo 
zunanjega izvajanja v uresničevanju strategije rasti podjetja. 

Paradigma »narediti več z manj« predstavlja problem izboljševanja učinkovitosti v 
podjetjih, pri kateri zunanje izvajanje ne predstavlja le boljše alternative 
dodatnemu zaposlovanju, ampak omogoča doseganje večjih ciljev hitreje in 
učinkoviteje – z merljivimi rezultati. Podjetja se priključujejo na OPR (»other 
people's resources« ali zunanje resurse) in se strateško usmerjajo na tisto in samo 
na tisto, kar opravljajo najbolje. Ravnatelj »The Outsourcing Institute«, Casale, je 
prepričan, da pozitivni trend zunanjega izvajanja (Fifth Annual Outsourcing Index, 
[URL: http://www.outsourcinginstitute.com/oi_index/default.html]) kaže na dejstvo, da se 
podjetja vse bolj zavedajo pomena učinkovite uporabe sredstev.  

3.2.6.5 Nižji stroški 

Zunanji izvajalec zaradi prednosti obsega in zaradi zmanjšanja tveganja zaradi 
pogodb z različnimi naročniki, lahko opravlja storitev ceneje kot podjetje samo. 
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(Clemons, 2000, str. 1). 

3.2.6.6 Kadrovski razlogi 

Večina podjetij posveča zaposlenim posebno pozornost. Predvsem za storitvena, 
delovno intenzivna podjetja velja, da predstavljajo zaposleni ključne in 
najpomembnejše resurse podjetja. Prav tako se podjetja morajo zavedati, da 
zaposleni, ki jim podjetje ne nudi načrtovanja in realizacije osebne kariere in 
možnosti za napredovanje, dolgoročno verjetno ne bodo ostali v podjetju, kar 
povzroča podjetju velike stroške (Greaver II, 1999, str. 220-221). 

Poglejmo neključne aktivnosti v podjetju. Ali lahko podjetje nudi zaposlenim na 
obrobnem in manj pomembnem področju v podjetju zadovoljivo kariero in dosego 
ciljev posameznika v okviru strokovne kariere? Podjetje lahko pri neključnih 
aktivnostih ponudi zaposlenim določen letni dvig plač in napredovanje do vodje 
službe, pa še to pogosto le v primeru upokojitve predhodnika. 

Po drugi strani pa so podjetja, ki jim je določena aktivnost ključna, ob povečanem 
obsegu povpraševanja zainteresirana za zaposlitev specialistov s svojega 
področja in so jim pripravljena ponuditi in jih vzpodbujati pri realizaciji osebne 
kariere v specializiranem podjetju, kjer so možnosti razvoja kariere bistveno širše 
in manj omejene. Pri izločitvi aktivnosti se pogosto zgodi, da novonastalo izločeno 
podjetje (ali pogodbeni zunanji izvajalec) prevzame tudi zaposlene iz matičnega 
podjetja, ki jim lahko nudi načrtovanje karier. 

3.2.7 Slabosti in tveganja zunanjega izvajanja deja vnosti 

3.2.7.1 Slabosti in pomanjkljivosti zunanjega izvajanja dejavnosti 

Zunanje izvajanje ima za posledico tudi slabosti, ki se kažejo neposredno ali pa 
preko povečanega tveganja. Najprej omenimo koordinacijske transakcijske 
stroške, ki se načeloma pri zunanjem izvajanju povečajo. Tu mislimo predvsem na 
stroške, povezane z dogovarjanjem, pogajanji in sklepanjem pogodb. 

Pri analizi dodane vrednosti lahko ugotovimo, da lahko specializirana podjetja 
dosegajo ekonomije obsega in na ta način povečajo dodano vrednost. Kljub temu 
pa ostaja vprašanje, ali bo zunanje podjetje to povečano dodano vrednost v celoti 
obdržalo zase ali se bo del te prenesel na podjetje, ki najema zunanjega izvajalca. 
Če namreč zunanji izvajalec ugotovi, da je podjetje postalo odvisno od njega, se 
bo ustrezno oportunistično odzval in verjetno z dvigom cene izkoristil ugodnejšo 
pogajalsko pozicijo. Tako imamo pri uporabi zunanjega izvajanja opravek s 
primerjavo koristi ekonomij obsega in transakcijskimi stroški. 

Po drugi strani pa moramo razlikovati ustvarjanje dodane vrednosti in razporejanje 
oziroma prisvajanje dodane vrednosti, kar pomeni, da povečana dodana vrednost 
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še ne pomeni razloga za odločitev za zunanje izvajanje, če obstaja možnost, da 
bo vso dodano vrednost obdržal dobavitelj ali pa bo celo izsiljeval podjetje in s tem 
povzročil še večje stroške, kot jih je imelo podjetje z notranjim izvajanjem 
dejavnosti. 

Alexander in Young (1996, str. 730) ugotavljata vpliv prenosa tveganj na zunanje 
izvajalce. Ugotavljata, da se z uporabo zunanjega izvajanja prenesejo določena 
tveganja na dobavitelja, kot so tveganja neuspešnega razvoja itd., vendar 
istočasno poudarjata, da bo zunanje podjetje vračunalo premijo za tveganje v 
ceno svojih storitev. Poudarjata tudi, da morajo podjetja, ki se odločajo za zunanje 
izvajanje, odkriti in razumeti vire povečane dodane vrednosti, ne pa sprejemati 
odločitev na osnovi trendov po načelu črednega nagona.  

Mickhail in Ostrowski (2005, str. 290-299) proučujeta rezultate strategij t.i. 
metakapitalističnih podjetij. Pojem metakapitalizma so uvedli pri korporaciji 
PriceWaterhouseCoopers in pomeni korenito spremembo strategije podjetja. 
Metakapitalizem zagovarja radikalno transformacijo podjetja v t.i. 
metakapitalistično podjetje, ki ima minimalen kapital, je ozko specializirano, visoko 
fleksibilno, zavezano zadovoljstvu kupcev in deluje na osnovi naprednih 
telekomunikacijskih tehnologij, kot sta svetovni splet in elektronske mrežne 
povezave. Metakapitalistično podjetje ustvarja mreže in zavezništva z drugimi 
podjetji, ki se osredotočajo na ključne segmente v verigi vrednosti. Zagovorniki 
metakapitalizma so v začetku 21. stoletja napovedovali velik porast 
metakapitalističnih podjetij in njihove uspešnosti. 

Zgoraj omenjena avtorja ugotavljata, da so mnoga ameriška podjetja, kot so Ford, 
GE ali Dell in mnoga druga, ki so veljala za protagoniste metakapitalizma, doživela 
občuten padec tržne vrednosti, ki je po avtorjih metakapitalistične teorije ključen 
kazalec uspešnosti. Namesto napovedanega razcveta ekonomije, smo v začetku 
21. stoletja priča vsesplošni recesiji. Osnovno vprašanje, s katerim se ukvarjata 
Mickhail in Ostrowski (2005, str. 290-299), je, ali je metakapitalizem »kriv« za 
takšno stanje. V ta namen sta proučevala ameriška podjetja v obdobju 1998 do 
2003 in v zvezi s tem ugotavljata: 

– napovedi nekaterih ekonomistov o uspešnosti metakapitalističnih podjetij se še 
zdaleč niso uresničile, 

– metakapitalistična podjetja so dosegala do leta 2000 nadpovprečno rast in 
uspešnost, po letu 2000 pa stagnirajo, medtem ko so t.i. klasična podjetja 
dosegajo stabilno uspešnost pred in po letu 2000, 

– med podjetji, ki so izkazovala bilančno izgubo po letu 2000, so bila v večini 
metakapitalistična podjetja (61 %), 

– velika večina podjetij, ki so propadla ali so bila kupljena, je bilo 
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metakapitalističnih, 

– uspešna metakapitalistična podjetja so s prevzemi ustvarjala monopolno ali 
oligopolno stanje na trgu, 

– mnoga metakapitalistična podjetja so izkazovala uspešnost v letih 1998 in 
1999, nakar so po letu 2000 padla v recesijo, iz česar sklepata, da so 
metakapitalistična podjetja na dolgi rok neuspešna, 

– podjetja, ki so povečala stopnjo metakapitalizacije, so doživela padec njihovih 
delnic in obratno, 

– cene delnic podjetij z večjo stopnjo metakapitalizacije so manj stabilne, torej so 
podvržene večjim nihanjem. 

Mickhail in Ostrowski ugotavljata naslednje razloge, zaradi katerih 
metakapitalistična podjetja niso dosegla pričakovane uspešnosti: 

– obravnavanje človeškega kapitala je kontradiktorno. Omenjena podjetja na eni 
strani poudarjajo, da predstavljajo zaposleni največjo vrednost podjetja, na 
drugi strani pa jim s strategijo dekapitalizacije in krčenja spektra aktivnosti dajo 
vedeti, da so v podjetju pogrešljivi in lahko aktivnost, ki jo opravljajo, oddamo v 
zunanje izvajanje, če se to pokaže kot ekonomsko upravičeno. Vse to 
povzroča nelojalnost pri delovni sili in slabo psihološko klimo v podjetju; 

– pojav »anoreksije podjetja«, ki se zgodi v primeru, da podjetje radikalno 
zmanjšuje obseg sredstev, kar privede do situacije, da podjetje ne more več 
normalno in učinkovito poslovati; 

– kljub načelni povečani fleksibilnosti podjetja se poveča ranljivost podjetja, kajti 
poslovanje podjetja je zelo odvisno od drugih podjetij; 

– pojav monopolov in oligopolov na trgu, kar povečuje cene in zmanjšuje koristi 
kupcev in 

– zanemarjanje odnosov s kupci. 

Pod drugi strani pa mnogi znanstveniki (Ezrati, 2004, str 79-82) ugotavljajo, da je 
strah pred negativnimi posledicami zunanjega izvajanja in poceni delovne sile 
prenapihnjen. Ezrati primerja napovedi negativnih posledic rastočega zunanjega 
izvajanja (predvsem t.i. »offshoringa«) v Združenih državah z grožnjami poceni 
delovne sile v Evropi v 60-ih letih, uspešnih japonskih podjetij v 70-ih in 80-ih letih, 
razvijajoče se Mehike in nazadnje Indije in Kitajske. Avtor ugotavlja, da so bile 
omenjene grožnje v tistem času interpretirane kot usodne, v praksi pa niso 
prinesle usodnejših dolgoročnih posledic.  
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Teorija metakapitalizma temelji na številnih predpostavkah:  

– na razvitem ekonomskem okolju, v katerem podjetja delujejo vzajemno za 
vsestransko korist,  

– na sposobnosti podjetij, da ustrezno izvedejo analizo ključnih in neključnih 
aktivnosti in so se sposobna učinkovito osredotočiti na ključne ter 

– na enostavnem in poceni sodelovanju med podjetji (nizki transakcijski stroški), 
ki omogoča fleksibilnost in učinkovitost podjetij. 

Mnogo avtorjev kot eno izmed slabosti zunanjega izvajanja navaja ukinjanje 
delovnih mest. Challenger (2004, str. 634-637) v zvezi s tem ugotavlja, da se 
delovna mesta ukinjajo skozi celotno zgodovino oz. skozi celoten zgodovinski 
tehnološki razvoj. Če torej  pogledamo v čas prvotnega poljedelstva, industrijske 
revolucije, uvajanje informacijske tehnologije, itd. ugotavljamo, da so se vedno 
pojavljali presežki delovne sile. Danes se proces ukinjanja delovnih mest 
nadaljuje, vendar danes govorimo o »krivcih« kot sta globalizacija in uporaba 
zunanjega izvajanja. Prav tako je pomembno dejstvo, da so se vsakršni poskusi 
omejevanja teh procesov z zakonodajo ali kakorkoli drugače izkazali za 
neučinkovite. 

3.2.7.2 Tveganja pri zunanjem izvajanju 

Največje tveganje pri zunanjem izvajanju predstavlja možnost napačne izbire 
zunanjega izvajalca oz. izbira neustreznega zunanjega izvajalca, ki povzroča 
probleme pri izvajanju ključnih aktivnosti, torej tekočega poslovanja, po drugi strani 
pa predstavlja prekinitev pogodbe in zamenjava zunanjega izvajalca velike stroške 
za podjetje. Omenjeni problem oz. tveganje lahko zmanjšamo s sodelovanjem z 
več zunanjimi izvajalci. 

Tveganja, povezana z zunanjim izvajanjem, lahko načeloma strnimo v tri skupine 
(Clemons, 2000, str. 2): 

– izmikanje odgovornosti. Pojavi se lahko v primeru, ko zunanji izvajalec 
namenoma ne izpolni vseh pogodbenih obveznosti, dokler ne dobi celotnega 
plačila. Ponavadi gre za obračunavanje dodatnih del, ki v pogodbi niso 
predvidena; 

– problem informacij je povezan z izgubo nadzora nad podatki, ki jih podjetje 
posreduje zunanjemu izvajalcu; 

– spreminjanje cen. V primeru, da podjetje sklene dolgoročno pogodbo z 
zunanjim izvajalcem, le-ta kasneje pogosto izrazi zahteve po spremembi 
pogodbe v posameznih točkah. 
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Kdaj so ta tveganja lahko nevarna? Predvsem takrat, ko zunanji izvajalec zazna 
dobre poslovne priložnosti, ki ob sklepanju pogodbe niso bile predvidene. Vzrok za 
izmikanje odgovornosti je neke vrste razlika med interesi podjetja in zunanjega 
izvajalca in motivacija zunanjega izvajalca, da deluje v lastnem interesu na škodo 
interesov podjetja. Poleg tega pa je potrebna določena mera verjetnosti, da 
zunanji izvajalec ne bo odkrit in za takšno početje kaznovan. 

Tudi pri problemu informacij in pri problemu zahtev za spreminjanje cen je vzrok v 
razliki interesov podjetja in zunanjega izvajalca. 

3.2.7.3 Izguba ključnih zmožnosti 

Bryse in Useem (1998, str. 640) ugotavljata, da je v hitro se spreminjajočem okolju 
včasih na daljši rok težko določiti ključne zmožnosti. Tisto, kar je danes ključno ali 
obrobno, je lahko jutri obratno. Torej lahko zunanje izvajanje prinese na daljši rok 
izgubo ključnih zmožnosti. 

Po drugi strani pa je določena aktivnost, ki v strategiji podjetja ni ključna zmožnost, 
lahko povezana z njo. Podjetja, ki oddajo v zunanje izvajanje aktivnosti, kot so 
oblikovanje, del proizvodnje ali marketing, lahko podcenijo vpliv koordinacije in 
integracije teh aktivnosti za doseganje odličnosti. Vzdrževanje takšnih povezav 
med aktivnostmi je običajno in nujno za učinkovito izvajanje strategije podjetja z 
več enotami. Če pa podjetja oddajajo v zunanje izvajanje vsevprek brez ustrezne 
predhodne analize, lahko to spodkoplje osrednje konkurenčne prednosti, ki so 
dotlej vzpodbujale razvoj in rast podjetja. Vpliv nekaterih aktivnosti je lahko tako 
neopazen in pritajen, da ga kljub skrbni analizi opazimo šele, ko aktivnost izločimo 
(Bryce in Useem, 1998, str. 640). 

Podjetje lahko z oddajo določene (ključne) dejavnosti v zunanje izvajanje izgubi 
strateško fleksibilnost, ki mu omogoča razvoj novih proizvodov. Lahko se zgodi, da 
zunanji izvajalec po določenem času izgubi interes za sodelovanje s podjetjem, 
kar lahko podjetju povzroči resne težave predvsem v primeru, ko sodeluje z le 
enim zunanjim izvajalcem. 

3.2.7.4 Težave pri razvoju in izboljšavah 

Obstaja nevarnost, da se zunanji izvajalec omeji zgolj na sodelovanje, ki je bilo 
dogovorjeno v okviru ozko definirane pogodbe, ki pa ni predvidevala potreb po 
sodelovanju pri razvijanju novih izdelkov ali storitev. Načeloma velja, da je razvoj 
znotraj podjetja, pri katerem sodelujejo strokovnjaki iz različnih področij, lažje 
izvedljiv in uspešnejši. Dislociranost otežuje sodelovanje, kljub temu, da se z 
razvojem informacijske tehnologije te težave zmanjšujejo. 

3.2.7.5 Večja ranljivost 

Pri odločitvi za zunanje izvajanje ima veliko vlogo stanje na trgu. Če imamo 
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opravek z zrelim trgom (z večjim številom nedominantnih ponudnikov) določene 
aktivnosti, torej s stanjem blizu popolne konkurence, potem je nenavadno 
pričakovati, da bomo v podjetju opravljali to aktivnost učinkoviteje kot na trgu. V 
nasprotnem primeru, kjer imamo na trgu le nekaj ponudnikov, pa lahko le-ti 
dosegajo monopolne cene in drugače obvladujejo kupca (z izsiljevanjem, roki, itd).  

Kljub stanju na trgu ponudnikov, ki je blizu popolne konkurence, pa se lahko zgodi, 
da so ponudniki dokaj šibki in nesposobni zadovoljevati večje potrebe po 
inovativnih produktih ali storitvah, kot bi jih lahko podjetje z notranjim izvajanjem. 
Torej kljub temu, da določena aktivnost ni osrednja dejavnost podjetja, jo je včasih 
bolje obdržati v notranjem izvajanju kot pa izgubljati čas in denar z usposabljanjem 
zunanjega izvajalca, da bo sposoben zagotavljati zahtevan nivo storitev (Quinn in 
Himler, 1994, str. 49). 

3.2.7.6 Izguba nadzora nad izvajalcem 

Na hitro rastočih trgih mnoga podjetja sklepajo pogodbe o zunanjemu izvajanju, da 
na ta način sledijo novim in hitro se razvijajočim tehnologijam. V tem primeru 
pogosto postane nujna tesna povezava med dobaviteljem in kupcem, kar pomeni 
prenos znanj in informacij v obe smeri. Zaradi tega obstaja nevarnost, da pri 
velikih pogodbah dobavitelj izgradi tehnologijo, ki jo lahko proda celo kupčevim 
konkurentom. S časom lahko dobavitelj prevzame ključno tehnologijo od kupca in 
postane njegov resen konkurent (Bryce in Useem, 1998, str. 641). 

Večja ranljivost oz. odvisnost podjetja od določene aktivnosti ali večja povezanost 
aktivnosti s konkurenčno prednostjo oz. osrednjo sposobnostjo zahteva tesnejšo 
kontrolo zagotavljanja te aktivnosti. Kontrolo nad aktivnostjo lahko dosegamo na 
različne načine: z notranjim izvajanjem, partnerstvom, z dolgoročnimi ali 
kratkoročnimi pogodbami. 

V smislu zagotavljanja potrebne kontrole nad aktivnostmi si je potrebno zastaviti 
naslednja strateška vprašanja (Quinn in Himler, 1994, str. 50): 

– ali želimo dolgoročno izvajati določeno aktivnost interno? Če je odgovor »da«, 
ali smo potem pripravljeni na investicije, ki bodo omogočale doseganje 
vodilnega položaja na tem področju? 

– ali obstaja možnost odkupa licence ali »know-how«, ki nam bo omogočala 
vodilni položaj na daljši rok? 

– ali lahko kupimo najboljšo storitev oz. izdelek od obstoječih ponudnikov in ali je 
to zanesljiva dolgoročna rešitev v smislu zagotavljanja različnih kapacitet in 
kompleksnosti razvoja naših storitev ali izdelkov? 

– ali lahko vzpostavimo skupni razvojni projekt z uveljavljenim dobaviteljem, ki 
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nam bo omogočal dosegati odličnost na tem področju? 

– ali si lahko privoščimo dolgoročni interni razvoj ali sklenitev pogodbe za 
zagotavljanje podpore? 

– ali lahko pridobimo najboljšega dobavitelja in z njim sodelujemo? Če ne, ali 
lahko vzpostavimo partnerstvo ali skupna vlaganja in se izognemo slabostim, 
prej omenjenih rešitev? 

– ali lahko vzpostavimo kontrolo nad zunanjim izvajalcem in z njim sodelujemo 
tako, da bodo transakcijski stroški nižji, kot v primeru notranjega izvajanja? 

3.2.7.7 Problem informacij 

Z odločitvijo za zunanje izvajanje podjetje izgubi del informacij, ki so dostopne na 
specifičnem trgu. Tako lahko npr. dobavitelj pričakuje probleme v zvezi z delovno 
silo ali potrebnimi surovinami, vendar tega ne bo izdal kupcu, saj bi se ta lahko 
odločil za zamenjavo dobavitelja. Zato bo dobavitelj takšne informacije skrival in 
bodo prišle do kupca prepozno. 

Problema informacij se najbolje zavedo podjetja, ki razmišljajo o oddaji 
informacijske podpore v zunanje izvajanje. V tem primeru prihaja do velike 
nevarnosti, da pomembne informacije nekontrolirano odtekajo iz podjetja. 

3.2.7.8 Kadrovski problem 

Khosrowpour in ostali avtorji (1996, str. 88) ugotavljajo, da se večina literature na 
temo zunanjega izvajanja ukvarja z vprašanji odločitev za zunanje izvajanje, 
zniževanjem stroškov, izbiranjem ustreznega zunanjega izvajalca, pogajanji pri 
sklepanju pogodb ali izogibanjem najpogostejših napak pri odločanju za zunanje 
izvajanje. Zelo malo pa je napisanega o problemih z vidika zaposlenih.  

Dejstvo je, da je zunanje izvajanje povezano z zmanjševanjem internih kadrovskih 
kapacitet, kajti oddelki, ki so doslej opravljali neko dejavnost, se po odločitvi za 
zunanje izvajanje ukinejo ali bistveno zmanjšajo. Pomembno se je zavedati, da 
odločitev za zunanje izvajanje vpliva na zaposlene in sicer od takrat, ko se pojavijo 
prve govorice do zaključka procesa, torej v t.i. tranzicijskem ali prehodnem 
obdobju, kar vpliva na produktivnost. 

3.2.7.9 Kako se izogniti slabostim zunanjega izvajanja? 

Najprej se vprašajmo, ali je nujno, da se odločimo za zunanje izvajanje, če želimo 
v poslovnem procesu povečati dodano vrednost? V predhodnih poglavjih smo 
govorili o načinih povečanja dodane vrednosti, kjer smo omenili ekonomije obsega 
in sistem ravnanja, spretnosti in ravnateljske sposobnosti. Nekatere raziskave 
(Alexander in Young, 1996, str. 729) kažejo, da je večino omenjenih izboljšav 
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mogoče doseči tudi brez uporabe zunanjega izvajanja. Pomembno je, da se 
določeni dejavnosti v podjetju omogoči enako izhodišče pri konkurenčnem boju z 
zunanjimi ponudniki. Mnogokrat se dogaja, da je določena dejavnost v podjetju 
nekonkurenčna navzven zaradi velikih stalnih stroškov podjetja, na katera 
posamezna dejavnost nima vpliva ali ima majhen vpliv, le-ti pa se izražajo v 
nekonkurenčnih cenah. 

Alexander in Young (1996, str. 729) poudarjata, da imajo zunanje pogodbe 
določeno prednost (največkrat v smislu spreminjanja stalnih stroškov v 
spremenljive), vendar je zaradi nepričakovanih transakcijskih stroškov mnogokrat 
precenjena korist zunanjih pogodb. 

Challenger ugotavlja, da je sistem izobraževanja in šolstva tisti bistven faktor, ki 
vpliva na dolgoročno uspešnost gospodarstva neke države, ob tem pa navaja 
načine, kako se soočati z izgubo delovnih mest pri uporabi zunanjega izvajanja oz. 
pri selitvi proizvodnje (Challenger, 2004, str. 637): 

– z izboljšavo kvalitete izobraževalnega sistema, 

– vseživljenjsko izobraževanje mora postati lažje dostopno, 

– z vzpodbujanjem podjetništva, 

– z vzdrževanjem koraka s časom in 

– s prilagoditvijo sistema financiranja nezaposlenih. 

Tveganja, ki so opisana v poglavju 3.2.7.2, lahko zmanjšamo s poznavanjem 
problematike, z oblikovanjem manjših in zato bolj obvladljivih projektov ter z 
usklajevanjem interesov. Čeprav interesi podjetja in zunanjega izvajalca ne bodo 
nikoli enaki, je z ustrezno pogodbo pogosto mogoče vzpodbuditi zunanjega 
izvajalca, da istočasno deluje v svojem interesu in v interesu podjetja.  

Za zmanjševanje strateških tveganj se uporabljajo skupna vlaganja, ki omogočajo 
vzpostavitev zanesljivejšega sodelovanja, po drugi strani pa zmanjšujejo 
fleksibilnost podjetja. 

3.2.8 Analiza stroškov in koristi zunanjega izvajan ja 

Podjetja se prepogosto odločajo za zunanje izvajanje iz razloga zniževanja 
kratkoročnih stroškov. Odločitev za zunanje izvajanje je strateška odločitev, ki ima 
dolgoročne posledice, kot sta dolgoročno zniževanje potrebnih investicij in 
bistveno izboljšanje konkurenčne prednosti s krepitvijo ključn(e/ih) sposobnosti 
podjetja. Quinn in Himler (1994, str. 52) ugotavljata, da pri uporabi zunanjega 
izvajanja obstajajo strateške prednosti in strateška tveganja. 
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3.2.8.1 Strateške prednosti 

Strateške prednosti zunanjega izvajanja dejavnosti so po Quinnu in Himlerju 
fleksibilnost, specializirani kadri, zmanjševanje tveganja razvoja in neomejenost v 
smislu zmogljivosti za inoviranje. 

Zunanje izvajanje, predvsem pri hitro se razvijajočih tehnologijah, modnih dobrinah 
ali kompleksnih sistemih, omogoča podjetjem povečano fleksibilnost. Prednost je 
tudi v skrajševanju razvojnih ciklov specializiranih podjetij, ki so vodilna v svoji 
panogi in se nenehno ukvarjajo z razvojem na svojem področju, spremljajo 
tehnologijo in jo sproti uvajajo v podjetje. Specializirana podjetja razpolagajo z 
visoko specializiranimi kadri, ki suvereno in podrobneje obvladujejo svoje področje 
s svojim posebnim tehničnim znanjem in lahko zato zagotavljajo kvalitetnejšo 
podporo, kot bi jo lahko doseglo podjetje samo. Pri razvojnih projektih vedno 
obstaja tveganje neuspešnega razvoja. Podjetje, ki uporablja zunanje izvajanje, se 
temu izogne s prenosom tveganj, povezanih z razvojem tehnologije, med svoje 
dobavitelje. Podjetje ni omejeno s svojimi razvojnimi kapacitetami, ampak na trgu 
specializiranih podjetij uporablja širši spekter razvojnih možnosti. Področje 
inoviranja postaja vse pomembnejše in majhna podjetja lahko nudijo večjo 
odzivnost ter bolj inovativne rešitve. 

3.2.8.2 Strateška tveganja 

Soočamo se predvsem s tremi vrstami strateških tveganj: 

– z izgubo ključnih sposobnosti ali razvojem napačnih sposobnosti, 

– z izgubo sposobnosti, povezanih z medfunkcijskim sodelovanjem, in 

– z izgubo kontrole nad dobavitelj(em/i). 

Mnoga podjetja se zavedajo tveganja, povezanega z nekompetentnostjo in 
nezmožnostjo učinkovitega sodelovanja s specializiranim zunanjim izvajalcem 
zaradi pomanjkanja specializiranega znanja. Problem je lahko resen, zato ga je 
potrebno rešiti sistematično. V ta namen mnoga podjetja zaposlujejo strokovnjaka, 
ki zastopa podjetje pri dogovarjanju z zunanjimi izvajalci. 

3.2.9 Proces uvedbe zunanjega izvajanja 

Svetovalec za pridobivanje virov pri GMAC Mortgage, Pallesen,  je razvil pristop z 
uporabo sedmih korakov pri izvedbi projekta zunanjega izvajanja (vir: [URL: 
http://www.outsourcinginstitute.com]), ki so (1) ugotovitev potreb, (2) izdelava povabila 
za oddajo ponudb, (3) vrednotenje ponudb, (4) izbirni postopek, (5) podpis 
pogodbe, (6) spremljanje sodelovanja in (7) zaključek projekta ali prekinitev 
sodelovanja. Tudi Greaver (1999, 314 str.) se podrobneje ukvarja s procesom 



47 

uvedbe zunanjega izvajanja. V prvem delu obravnava proučevanje strateških 
smernic podjetja, ključnih aktivnosti in analize stroškov ter učinkovitosti v podjetju. 
Naslednji del, ki je primerljiv s Pallesenovim pristopom, pa vsebuje izbiro 
zunanjega izvajalca, ki jo obravnava preko določanja kandidatov, izdelave 
povabila za oddajo ponudb, vrednotenja ponudb in izbirnega postopka. V 
naslednjem delu govori o pogajanjih in pogodbi ter o prenosu sredstev in kadrov k 
zunanjemu izvajalcu. Na koncu obravnava še urejanje odnosov in reševanje 
problemov. Kot vidimo se nekateri deli prekrivajo, predvsem pa ugotovimo, da 
Greaver podrobneje teoretično obravnava proces uvedbe zunanjega izvajanja, 
Pallesen pa poudarja nekatere pristope, ki so se razvili v praksi. 

Pri proučevanju procesa uvedbe zunanjega izvajanja se bomo oprli na oba avtorja, 
ki obravnavata omenjenih sedem korakov iz različnih vidikov in se zato 
dopolnjujeta, poleg tega pa bomo obravnavali tudi druga teoretična spoznanja iz 
omenjenega področja. Škuljeva (2004, str. 43) priporoča osnovanje projektne 
skupine, ki ocenjuje, analizira, se pogaja, skratka vodi proces uvedbe zunanjega 
izvajanja. 

3.2.9.1 Ugotovitev potreb 

V prvi fazi ugotovimo bistvene elemente in dejavnike, ki vplivajo na uspeh ali 
neuspeh našega podjetja, kot so kakovost, roki izvedbe, sprotno reševanje zahtev 
itd. Zavedajmo se, da ne izbiramo zgolj dobrega zunanjega izvajalca, ampak 
dobrega zunanjega izvajalca, ki bo sposoben zadovoljiti naše (pogosto specifične) 
potrebe. V ta namen določimo vse postopke, ki morajo biti izvedeni v postopku 
izdelave končnega proizvoda ali storitve vključno s prodajnimi in poprodajnimi 
aktivnostmi. Vprašajmo se, kaj pričakujemo od zunanjega izvajalca v smislu 
izdelka oz. storitve in razmerja z njim? Pri izdelavi dokumenta vseh potrebnih 
aktivnosti bodimo čimbolj natančni. Izdelujemo neke vrste procesni diagram, ki naj 
vsebuje tudi opise posameznih aktivnosti v smislu izvedbe, kapacitet in specifikacij 
dela. 

3.2.9.2 Izdelava povabila za oddajo ponudb 

Ta proces se imenuje tudi pridobivanje ponudb zunanjih izvajalcev. Glede na 
značilnosti dela in druge razloge se odločimo za angažiranje enega ali več 
zunanjih izvajalcev. Če lahko svoje potrebe jasno definiramo in obstaja na trgu več 
podjetij, ki lahko zadovoljijo naše potrebe, potem je smiselno sodelovati z več 
zunanjimi izvajalci, ki si medsebojno konkurirajo. V primeru, da naše potrebe niso 
popolnoma definirane oz. so delno nejasne in sta na trgu le eno ali dve primerni 
podjetji, medtem ko je naš interes tudi dolgoročno strateško sodelovanje, je 
primerneje izbirati enega zunanjega izvajalca. V povabilu za oddajo ponudb je 
potrebno jasno in zelo podrobno navesti zahteve in pogoje, področje dela, kriterije 
za izbiro in pomembnost posameznih kriterijev za izbiro najugodnejšega 
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ponudnika. Ko opisujemo naše potrebe, je potrebno imeti v mislih tudi neločljiva 
tveganja zaradi morebitnih sprememb naših zahtev, kar mora biti vključeno v 
pogodbo. V primeru, da namerava zunanji izvajalec angažirati podizvajalce, je 
potrebno predhodno definirati odnose in odgovornosti. 

3.2.9.3 Vrednotenje ponudb 

Najprej razdelimo ponudbe v dve skupini: na tiste, ki izpolnjujejo, in tiste, ki v celoti 
ne izpolnjujejo naših zahtev. Najprej analiziramo ustrezne ponudbe s tehničnega 
vidika, kjer ugotavljamo, kako in na kakšen način so naše zahteve izpolnjene. 
Napačno je, če se najprej osredotočimo na ceno. Sledi razvrščanje ustreznih 
ponudnikov glede na rezultate tehničnega vrednotenja po kriterijih, ki smo jih 
navedli že v povabilu za oddajo ponudb. Pri tehničnem vrednotenju je pomembno, 
da ponudniki ustrezajo našim zahtevam in se torej oni prilagodijo nam in ne 
obratno. Po končanem tehničnem vrednotenju ponudb sledi finančna in 
stroškovna analiza. Finančna analiza vsebuje analizo plačilne sposobnosti, 
finančne stabilnosti in analizo finančnih kazalnikov podjetja, medtem ko 
stroškovna analiza vsebuje oceno porabe in analizo cene ponudnika. V 
nadaljevanju se ocenijo tudi zmogljivosti ponudnika, zmogljivosti ravnateljstva in 
izvedejo ostala tehnična in finančna vrednotenja.  

3.2.9.4 Izbirni postopek 

V tej fazi obravnavamo le nekaj najustreznejših ponudb. Ponudniki, ki se uvrstijo v 
ožji izbor, gredo skozi proces pogajanj o »najboljši in zadnji« ponudbi. V tem 
postopku se razčistijo še morebitne nejasnosti. Posebno pozornost je potrebno 
nameniti temu koraku v primeru, da je storitev, ki jo oddajamo, težko natančno 
definirati in ovrednotiti, kot npr. razvoj kadrov ali R&R. Znova ni odveč ponoviti, da 
moramo doseči, da se zunanji izvajalci v celoti prilagajajo proizvodnem procesu in 
v celoti izpolnjujejo zahteve naročnika. Ne pa, da pristanemo na kompromisne 
rešitve. Omenjeni problem je lahko resen, če obstaja malo ponudnikov in imajo 
veliko pogajalsko moč. Pogosto ima pri izbirnem postopku največji vpliv cena. 
Pallesen svetuje, naj ima cena le okoli 30 % (ne manj kot 30 %!) vpliv na izbiro 
najustreznejšega ponudnika. Preostalih 70 % vpliva naj imajo tehnične 
sposobnosti in reference, ki vsebujejo tudi izobrazbeno strukturo osebja 
ponudnika, zgodovinska dejstva o podjetju in poslovodstvu ter podatke o 
stabilnosti podjetja.  

V nadaljevanju predstavljamo tri različne raziskave, ki ugotavljajo, kateri kriteriji so 
najpomembnejši pri izboru zunanjega izvajalca. Na koncu sledi primerjava vseh 
treh. Po raziskavi družbe Deloitte Consulting se vseh pet ključnih faktorjev 
uspešnega zunanjega izvajanja nanaša na izbiro zunanjega izvajalca, ki so 
prikazani na naslednji sliki. 
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Slika 7 - Pet klju čnih kriterijev za izbor zunanjega izvajalca 

 

Vir:[URL: http://www.outsourcinginstitute.com/oi_index/key_factors.html] 

 

Podjetja poleg cene in kakovosti storitev velik pomen pripisujejo tudi ustrezno 
sestavljeni pogodbi o sodelovanju. Sestava pogodbe naj bo takšna, da omogoča 
prilagajanje sodelovanja spreminjajočim se poslovnim pogojem. Podpredsednik 
družbe Transport Edge, divizije korporacije WFS Corp. Komatreddy svetuje, naj se 
v pogodbi določi problem in področje, ki ga pokriva zunanji izvajalec. V primeru 
zelo natančnih specifikacij storitev v pogodbi, pride slej ko prej do potreb po 
usklajevanju pogodbe in možnih konfliktov [URL: http://www.outsourcinginstitute. 

com/oi_index]. 

Po raziskavi Fortune, ki smo jo omenili na strani 30, je pri izbiri zunanjega 
izvajalca, ključnih pet faktorjev (Hotabe in Murray, 2001, str. 43): 

– sposobnosti zunanjega izvajalca, 

– kontrola kakovosti, 

– transakcijski stroški, 

– uveljavljenost zunanjega izvajalca v svoji panogi in  

– značilnosti države zunanjega izvajalca. 

Kot najpomembnejša faktorja pri izbiri zunanjega izvajalca sta bili ocenjeni 
sposobnosti (kompetentnosti) zunanjega izvajalca in kontrola kakovosti storitev 
zunanjega izvajalca. 

Bushko (2004, str. 4) opisuje področja, ki so po mnenju podjetja Accenture ključna 
pri izbiri zunanjega partnerja. Pri izbiri zunanjega partnerja ocenjujejo kandidate 
skozi: 

– ustrezne izkušnje na trgu, 

– priporočila, 
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– celovit sistem ravnanja in 

– naravnanost k strateškim ciljem. 

Ugotovimo lahko, da so rezultati vseh treh raziskav zelo različni, čeprav se 
ukvarjajo s podobnim vprašanjem. Stična točka rezultatov vseh treh raziskav je 
povezana z obvladovanjem kakovosti. Prvi dve raziskavi vrednotita  obvladovanje 
kakovosti kot drugi najpomembnejši kriterij, medtem ko lahko pri tretji zaznamo 
pomen kakovosti skozi zahtevana priporočila in preko celovitega sistema ravnanja. 
Tudi reference in ugled podjetja se pojavlja pri vseh treh raziskavah kot 
pomemben kriterij izbora zunanjega izvajalca. Zanimivo pa je, da raziskava 
Deloitte Consulting uvršča ceno kot najpomembnejši kriterij, medtem ko se pri 
ostalih dveh le-ta sploh ne pojavlja. 

Po Davisu (2004, str. 305) obstajata v načelu dve strategiji pridobitve zunanjega 
izvajalca: pridobivanje konkurenčnih ponudb na osnovi naših zahtev glede izdelka 
ali storitve zunanjega izvajalca in model odprtega partnerstva z obojestranskimi 
interesi oz. koristmi. 

V praksi se pogosteje uporablja pridobivanje konkurenčnih ponudb na osnovi 
detajlnih opisov zahtev in specifikacij izdelkov ali storitev, detajlnih specifikacij cen 
in zahtevanih pogojev sodelovanja z zunanjim izvajalcem. Na osnovi 
povpraševanja zainteresirani zunanji izvajalci oddajo svoje ponudbe. 
Najkonkurenčnejši ponudniki so nato povabljeni na končna pogajanja in sklenitev 
pogodbe. 

Prednost pristopa s konkurenčnimi ponudbami je zagotovo dosega najugodnejše 
cene preko vrednotenja konkurenčnih ponudb, slabost pa zahteva po dodatnih 
resursih zaradi izpolnjevanja detajlnih pogojev in zahtev ter problem omejitve 
inoviranja in možnost poslabšanja klime v medsebojnih odnosih v obdobju 
izvajanja pogodbe. 

Alternativen pristop je vzpostavitev odprtega in preglednega partnerstva z 
ohlapnejšo pogodbo. V primeru odprtega partnerstva so pomembni trije koraki 
(Davis, 2004, str. 306): 

– zbiranje podatkov o specifikacijah del in o posameznih stroških, ki so na voljo 
ponudnikom v fazi zbiranja ponudb, 

– izdelava cenitvenega dokumenta, pri čemer od ponudnikov zahtevamo, da 
ocenijo vrednost posameznih postavk v primerjavi s trenutnimi stroški in 

– pridobitev konkurenčnih ponudb za zahtevano dobičkonosnost, stroške 
vodenja in administracije ter različnih formul za razdelitev prihrankov med oba 
partnerja. 
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Glavna prednost omenjenega pristopa so manjši konflikti interesov, kajti pri 
definirani dobičkonosnosti je interes obeh partnerjev čim večja dodana vrednost, 
zato sta stimulirana k izboljšavam in inovacijam. Pomanjkljivost zgoraj 
omenjenega pristopa pa je v večjih potrebah po resursih za spremljanje stroškov. 

3.2.9.5 Pogajanja in pogodba o sodelovanju 

Podjetje bi načeloma lahko uporabljalo zunanje izvajanje brez sklenitve 
kakršnekoli pogodbe. To bi bilo možno in tudi smiselno v primeru zelo razvitega 
trga ponudbe, naročil standardnih izdelkov/storitev, velikega števila ustreznih 
ponudnikov, monopolnega položaja podjetja, ki kupuje storitev, in zagotovil, da bo 
takšno stanje obstalo na daljši rok.  

Ker pa je takšno stanje na trgu nerealno, je v obojestranskem interesu (kupcev in 
prodajalcev) sklenitev pogodbe o sodelovanju. V primeru potrebnih večjih vlaganj 
(in zato večjih tveganj) na strani dobavitelja kot tudi kupca in potrebnega daljšega 
časa za vzpostavitev razmer, da se sodelovanje lahko prične, se lahko predhodno 
podpiše pismo o nameri. 

Pogajanje je proces usklajevanja stališč med pogajalskima partnerjema. Rezultat 
pogajanj so sklenjeni dogovori, ki jih uresničimo s pomočjo pogodbe. 

Pogodba vsebuje vnaprej dogovorjene standarde glede izvajanja aktivnosti, kljub 
temu pa se lahko zgodi, da le-ta onemogoči ustvarjanje dodane vrednosti in 
dolgoročnega sodelovanja med partnerjema. Podjetje, ki najema zunanjega 
izvajalca, se bo skoncentriralo na minimalne še sprejemljive standarde in kazni v 
primeru neizpolnjevanja le-teh, zunanji izvajalec pa bo skušal doseči v pogodbi 
čim nižje zahteve in posledično čim večji dobiček. Zato ima sestava pogodbe 
bistven pomen in mora definirati kriterije uspešnosti in odzivnost na spremembe 
na tak način, da so interesi obeh partnerjev povezani in so tveganja ter dobički 
proporcionalno dolgoročno razporejeni (Davis, 2004, str. 303). 

Ne glede na vrsto pogodbe je potrebno upoštevati nekatera osnovna načela: 

– definirajmo merila, na osnovi katerih bomo ocenjevali uspešnost sodelovanja z 
zunanjim izvajalcem. Le-ta izhajajo iz ciljev podjetja; 

– potrebujemo zbrane podatke o standardih izvajanja aktivnosti v panogi in pri 
notranjem izvajanju ter usposobljene ključne ravnatelje, da lahko preprečimo 
morebitne sporne in dvomljive argumente, ki so razlog za zmanjšano kvaliteto 
storitev; 

– poskušajmo oceniti, kakšne spremembe v poslovanju se obetajo v naslednjih 
letih. Ali smo lahko prepričani v obstoj in obliko naših ključnih aktivnosti, 
podpornih aktivnosti in aktivnosti, ki so vezane na stike s kupci? Kako vpliva 
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razvoj informacijske tehnologije na naše poslovanje; 

– pogodba o zunanjem izvajanju mora vsebovati tudi določila glede sprememb. 
Sestavljena mora biti tako, da obstaja obojestranski interes za neprestano 
izboljševanje učinkovitosti, zniževanje stroškov in ukrepe, ki povečujejo dodano 
vrednost. 

Davis navaja problematiko v zvezi z vsebino pogodbe, ki mora zagotavljati 
učinkovito sodelovanje in dodano vrednost, medtem ko Greaver (1999, str. 237-
248) podrobneje določa vsebino in obseg pogodbe med podjetjem in zunanjim 
izvajalcem. Greaver predlaga izjemno obsežno pogodbo, ki naj bo razdeljena v 
štiri sklope, ki bi naj vsak obsegal tudi do trideset strani: (1) obseg storitev, (2) 
standardi za izvajanje storitev, (3) določanje cen in (4) ostala določila in pogoji.  

V zvezi s sestavo pogodbe med podjetjem in zunanjim izvajalcem menimo, da ji je 
potrebno posvetiti posebno pozornost v smislu usklajevanja interesov. To pomeni, 
da morata imeti obe podjetji interes, da oba pogodbena partnerja poslujeta 
uspešno. Govorimo o pogodbi, ki vzpodbuja oba partnerja k dobremu sodelovanju. 
Značilnost take pogodbe je, da v njej ni natančnih specifikacij storitev, kaj nam 
zunanji izvajalec nudi, temveč zgolj opis problematike, ki jo naj zunanji izvajalec 
rešuje. Take vrste pogodbe so praktično nujne v primerih, ko ni mogoče natančno 
določiti vrste izdelkov oz. storitev, ki jih nudi zunanji izvajalec (hitro razvijajoče se 
tehnologije, strokovno svetovanje ipd.) in so v praksi uveljavljene pri oddaji 
informacijskih storitev v zunanje izvajanje (Bryson in Sullivan, 2003, str. 715-721). 

3.2.9.6 Prenos sredstev in kadrov 

Pri izločitvi aktivnosti, ki se izvaja interno, se postavi vprašanje glede obstoječih 
resursov, ki obstajajo v podjetju za interno izvajanje aktivnosti. Imamo opravek 
predvsem s specializiranimi sredstvi in kadri. 

Z izbranim zunanjim izvajalcem se je smiselno dogovoriti o prenosu omenjenih 
virov. Podjetje lahko s prodajo sredstev, ki so povezana z neključno aktivnostjo, 
zunanjemu izvajalcu pridobi dodatne finančne vire, ki jih potrebuje na ključnih 
področjih, na katerih povečuje konkurenčno sposobnost (Greaver II, 1999, str. 
264-265). Poleg tega zmanjša sredstva v aktivi, kar pomeni ob istem dobičku 
povečanje dobičkonosnosti sredstev. Pri prenosu kadrov je stanje bolj 
kompleksno, saj moramo upoštevati želje zaposlenih in pridobiti njihovo soglasje. 
V zvezi s kadrovskimi kapacitetami ima podjetje tri možnosti: (1) prekvalifikacijo, 
(2) prenos k zunanjemu izvajalcu ali (3) odpustitev. Najmehkejši prehod 
predstavlja prenos kadrov k zunanjemu izvajalcu ob soglasju obeh podjetij in 
dotičnih kadrov. Pomemben je tudi način seznanitve kadrov z načrtovanimi 
spremembami in oblikovanje sprejemljive ponudbe za zaposlene. 
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3.2.9.7 Podpis pogodbe, spremljanje in zaključek sodelovanja 

 Izvede se ob dokončni sklenitvi posla. Ko je sodelovanje vzpostavljeno, je 
potrebno preko poročil, ki jih zahtevamo mesečno, spremljati sodelovanje. Če je 
pogodbeno sodelovanje časovno omejeno oz. so pogodbene obveznosti v celoti 
izpolnjene, sodelovanje (začasno ali trajno) prekinemo. Na tej točki zahtevamo 
končno poročilo, ki naj vsebuje opis celotnega sodelovanja. Kaj je bilo 
spremenjeno? Kako? Katere mere so bile uporabljene za oceno uspešnosti 
sodelovanja in izboljšave sodelovanja? Končno poročilo z opisom celotnega 
sodelovanja shranimo, rezultate in izkušnje pa so lahko dobra osnova za začetek 
sodelovanja z naslednjim zunanjim izvajalcem. 

3.2.10 Urejanje odnosov z zunanjim izvajalcem 

Za podjetje je ključnega pomena, da razvije z zunanjim izvajalcem dober 
partnerski odnos, saj sta podjetji medsebojno povezani in medsebojno odvisni. 
Slab odnos z zunanjim izvajalcem ima lahko za posledico motnje pri tekočem 
poslovanju podjetja. 

Z zunanjim izvajalcem je potrebno vzdrževati stalen kontakt v obliki rednih 
sestankov, na katerih se obravnava trenutno in bodoče sodelovanje ter ocenjuje 
uspešnost preteklega sodelovanja. Potrebno je razviti sistem za spremljanje 
uspešnosti sodelovanja, katerega podatke lahko statistično obdelamo in 
primerjamo. Greaver II (1999, str. 275) predlaga vodenje podatkov o uspešnosti 
sodelovanja v obliki tabele, ki je prikazana v tabeli 2. 

Tabela 2: Poro čilo o uspešnosti zunanjega izvajanja 

Sodila uspešnosti Standardi uspešnosti Dejansko stanje Razlika 

Število dobav (enot)    

Število napak    

Število pravočasnih dobav    

Čas izvedbe/enoto    

Število enot/zaposlenega    

Vir: Greaver II, 1999, str. 275 

Na osnovi zgornje tabele lahko spremljamo uspešnost in nihanja uspešnosti 
posameznega zunanjega izvajalca. Podatki se morajo nanašati na posamezna 
časovna obdobja tako, da je možno primerjanje po obdobjih, primerjanje med 
posameznimi zunanjimi izvajalci, ugotavljanje trendov, izdelava grafičnih prikazov 
ter razne statistične analize. 
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3.3 Zaupanje v združbah in med združbami 

Zaupanje med združbami je bistvenega pomena za uspešno zunanje izvajanje 
dejavnosti. Poleg tega zaupanje močno vpliva na transakcijske stroške, katere 
proučujemo pri odločanju za zunanje izvajanje, kar bomo obravnavali v 
nadaljevanju. 

Združbe delujejo v svojem okolju. Da bi se lahko uspešno prilagajale 
spremembam v zapletenem in negotovem okolju, morajo podjetja ustrezno 
prilagoditi svojo organizacijsko obliko. Ta prilagajanja potekajo predvsem v smeri 
oblikovanja družabniških razmerij ne zgolj pogodbenih, ampak predvsem tistih, ki 
temeljijo na zaupanju. Zaupanje do možnih družabnikov preverjamo glede na 
kakovost njihovih dosedanjih zunanjih razmerij, ujemanje kulture združb, 
dokazovanja kakovosti delovanja združb v pogojih »zahtev krizne koordinacije« 
itn. (Mihelčič, 2004, str. 9).  

Govorimo torej o notranjih in zunanjih razmerjih združbe. 

3.3.1 Zaupanje v združbi 

Zaupanje je lastnost in proces, ki ga ne ustvarjata šolanje in znanje ter vrednost, 
ampak praksa medsebojne zanesljivosti, ki nastaja v soodvisnosti dveh ali več 
subjektov (Mulej at al., 2004, str. 15). 

Na zaupanje lahko gledamo z dveh vidikov in sicer kot na vrednoto ter kot na 
organizacijsko sposobnost. Zaupanje kot vrednota pomeni poštenost, odprtost, 
iskrenost in spoštovanje obnašanja in delovanja in temelji na etičnih standardih in 
ustreznimi medsebojnimi odnosi. Zaupanje v organizacijskem smislu pa se odraža 
v gotovosti in zanesljivosti obnašanja in delovanja (Potočan, 2004, str. 22). 

3.3.2 Zaupanje med poslovnimi partnerji - združbami  

Zaupanje med združbami pridobiva na pomenu zaradi vse večje uporabe 
zunanjega izvajanja in vzpostavljanja poslovnih mrež (ang. networking). 

V današnjem poslovnem okolju postajajo zavezništva vse pomembnejša. Glede 
na moč zavezništva, poznamo različne oblike (Mihelčič, 2004, str. 8): 

– lastništvo, 

– pogodba, ki zavezuje dva ali več udeležencev in 

– interesi udeležencev, ki so najmanj trajen vir moči, kljub temu pa predstavljajo 
osnovno gibalo sklepanja zavezništev. 
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Raven zaupanja med poslovnimi partnerji, lahko ugotovimo z oblikovanjem stališč 
do naslednjih trditev (Mihelčič, 2004, str. 10): 

– s tem družabnikom lahko izmenjujem zaupne informacije; 

– temu družabniku lahko zaupam; 

– ta družabnik naredi tisto, kar obljubi; 

– včasih smo v dvomih, če je informacija, ki jo posreduje ta družabnik, prava; 

– zelo zaupamo v strokovne sposobnosti tega družabnika. 

Ko govorimo o stopnji zaupanja med združbami, se dotaknemo teorije 
transakcijskih stroškov. Ugotovimo lahko, da je stopnja zaupanja v obratni 
odvisnosti od višine transakcijskih stroškov, saj višje zaupanje zmanjšuje stroške 
kontrole in pogajanj. 

Podjetja se vse pogosteje odločajo za zunanje izvajanje aktivnosti in 
osredotočanje na pridobitev odličnosti v ožjih področjih. Podjetja tvorijo navidezne 
združbe t.i. mreže podjetij. Vključevanje v mreže poteka predvsem na osnovi 
zaupanja in manj na osnovi konkurenčnosti. Zaupanje na eni strani zmanjšuje 
transakcijske stroške, na drugi pa povzroča večjo ranljivost in možnosti 
oportunističnega obnašanja vpletenih akterjev. Zato so mreže ranljive in kljub 
zaupanju vzdržujejo določene kontrolne mehanizme (Rozman, 2004, str. 30). 

3.3.3 Vpliv zaupanja na uspešnost 

Večina avtorjev soglaša, da zaupanje pozitivno vpliva na uspešnost podjetij, ker 
zmanjšuje transakcijske stroške, nekateri menijo, da zaupanje močno olajša 
usklajevanje nasploh, nekateri celo smatrajo, da je zaupanje mehanizem 
koordinacije, ki nadomešča trg in hierarhijo (Rozman, 2004, str. 27). Neoklasična 
ekonomska teorija pa predpostavlja, da podjetja delujejo v načelu oportunistično in 
poskušajo izrabiti vse slabosti tekmecev. 

Pomembno je poudariti, da zaupanje raste počasi in da je za vzpostavljanje 
zaupanja potrebno investiranje v obliki vzpostavljanja sistemov kakovosti in 
vzpostavljanja odnosov s partnerji. Predvsem pa se zaupanje gradi skozi 
sodelovanje in pozitivne izkušnje. 
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4. IZVAJANJE GEODETSKE DEJAVNOSTI V DRUŽBI IBE, 

SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING 

4.1 Predstavitev družbe 

IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring (v nadaljevanju IBE) je neodvisna 
projektantska, svetovalna in inženirska družba, ki opravlja storitve projektiranja, 
svetovanja in inženiringa za domače in tuje naročnike na področju energetike, 
industrije, infrastrukture in varstva okolja. 

Družba spada med neodvisne inženirske in svetovalne družbe ter spoštuje načela 
in pogoje neodvisnih inženirskih svetovalnih družb, kar predstavlja bistven element 
identitete družbe. IBE je dejavna članica številnih domačih in tujih gospodarskih 
združenj in je na področju projektiranja in svetovanja vodilna družba v Sloveniji. 

IBE združuje pretežno visokokvalificirane strokovnjake s področja gradbeništva, 
geodezije, strojništva, elektrotehnike, arhitekture, ekonomije, prava in nekaterih 
drugih strok. 

4.1.1 Organizacija družbe 

Organizacijo družbe IBE prikazuje Slika 8. Proizvodnja poteka v treh sektorjih: v 
sektorju za elektrotehniko, v sektorju za gradbeništvo, arhitekturo in geodezijo ter 
v sektorju za strojništvo in tehnologijo. V organizacijski shemi sta tudi dve 
organizacijski enoti, pomembni za delovanje celotne družbe: enota za ekonomiko 
investicij in enota za raziskave in razvoj. Del proizvodnega procesa poteka v 
poslovnih enotah Krško, Maribor in Slovenj Gradec. 

Za podporo vodstvu družbe in proizvodnim sektorjem ter poslovnim enotam so kot 
samostojne organizacijske enote organizirane specializirane službe: služba za 
kakovost in standardizacijo, pravna, kadrovska in splošna služba, komercialna 
služba, računovodska in finančna služba ter služba za informatiko. 
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Slika 8 – Organizacijska shema IBE 

Poslovna enota 
SLOVENJ GRADEC 

Poslovna enota 
MARIBOR 

Poslovna enota 
KRŠKO 

Enota za raziskave in razvoj
Drugi objekti

Stikališ ča in daljnovodi

Industrijski objekti

Hidroenergetski objekti

Jedrski objekti

Termoenergetski objekti

Inženiring 

Telekomunikacije

Avtomatizacija sistemov 

Stikališ ča

Daljnovodi

Indust. el. inst. in avtom. 

Hidroenergetski objekti

Jedrski objekti

Termoenergetski objekti

Inženiring 

Varstvo okolja

Industr. tehnolog. in 
instalacije

Industrijska energetika

Plinovodni objekti

Hidroenergetski objekti

Jedrski objekti

Termoenergetski objekti

Računovodska in finan čna 
služba

Komercialna služba  

Pravna, kadrovska in splošna 
služba

Sektor za gradbeništvo, 
arhitekturo in geodezijo 

Sektor za elektrotehniko
Sektor za strojništvo in 

tehnologijoSlužba za kakovost in 
standardizacijo 

Pomočnik glavnega direktorja 

Svet za kakovost Glavni direktor

Služba za informatiko

Enota za ekonomiko investicij

Inženiring 

Predstavnik vodstva

Vir: Poslovnik kakovosti IBE, 2002 

Za vsak projekt se ustanovi projektna skupina, ki je sestavljena iz različnih 
strokovnjakov posameznih sektorjev, enot in služb in predstavlja osnovni 
poslovno-organizacijski element projektno-matrične organiziranosti IBE. Osnovna 
naloga projektne skupine je izvedba projekta, kot to določa pogodba. 
Odgovornosti so povezane s pooblastili in so definirane v matriki odgovornosti. 
Projektna skupina je skupina strokovnih sodelavcev, ki je glede na prevzete 
obveze sestavljena iz delavcev različnih strok in specializacij ter opravlja vsa 
potrebna dela za realizacijo projekta. V zvezi s projektno skupino se pojavita 
termina vodstvo projekta in direktor projektov. Vodstvo projekta sestavljajo 
odgovorni delavci, ki jih za posamezni projekt z odločbo imenuje glavni direktor, 
medtem ko je direktor projektov oseba, ki vodi skupino strokovnih sodelavcev, ki 
delujejo na skupnem strokovnem področju in tržnem segmentu. Odgovoren je za 
dejavnosti družbe na tržnem segmentu. Njegove odgovornosti in pristojnosti so 
navedene v organizacijskih predpisih družbe. 

V projektno skupino se lahko, kot je to razvidno iz organizacijske sheme (Slika 8), 
imenujejo npr. strokovnjaki strojne, elektro, gradbene ali drugih strok. V primerih 
kompleksnih projektov so v projektno skupino imenovani tudi odgovorni projektanti 
koordinatorji posamezne stroke, lahko pa se vanjo vključijo tudi strokovnjaki drugih 
strok (npr. arhitekti, ekologi, geodeti, tehnologi, komercialisti, finančniki, pravniki 
itd.). Projektno skupino lahko sestavljajo strokovnjaki ene same stroke ali samo 
ena oseba.  
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4.1.2 Osrednja dejavnost projektantskega podjetja 

Osrednja dejavnost družbe IBE je izdelovanje projektne in tehnične dokumentacije 
ter svetovanje pri gradnji objektov. Geodetsko dejavnost lahko obravnavamo v 
povezavi z osrednjo dejavnostjo IBE na dva načina in sicer kot podporno 
dejavnost ali kot sestavni del osrednje dejavnosti. Če geodetska stroka aktivno 
sodeluje v procesu projektiranja, se le-ta obravnava kot del osrednje dejavnosti, v 
primeru pa, ko geodetska stroka zagotavlja le določene vhodne podatke 
(zaključene celote), jo lahko obravnavamo kot t.i. podporno dejavnost. V praksi se 
pojavljata obe vlogi geodetske dejavnosti, zato bomo v nadaljevanju obravnavali 
možnost organiziranja geodetske dejavnosti znotraj IBE in možnost izločitve 
geodetske dejavnosti. 

4.1.3 Geodetska dejavnost v IBE 

4.1.3.1 Geodetske storitve 

Geodetske storitve so tesno povezane s procesom projektiranja in gradnje 
objektov. Zaradi relativno konstantne potrebe po geodetskih storitvah pri procesu 
projektiranja IBE od nekdaj zaposluje tudi geodetski kader. V preteklosti je podjetje 
zaposlovalo v povprečju dva do tri geodetske strokovnjake, ki pa so bili razporejeni 
neposredno k ožjim projektantskim skupinam, ki so v povprečju potrebovale več 
tovrstnih storitev. Osnovni namen, zaradi katerega je družba zaposlovala 
geodetski kader, je bil zadovoljevanje notranjih potreb po geodetskih storitvah, 
kljub temu pa je pogosto najemala tudi zunanja geodetska podjetja. Osnovni 
razlogi za zaposlovanje geodetskega kadra v IBE so bili: 

– konstantne potrebe po geodetskih storitvah, 

– specifične geodetske storitve, ki jih druga podjetja niso izvajala, 

– potreba po hitri odzivnosti in 

– aktivno sodelovanje geodetov pri procesu projektiranja. 

Geodetski kader, ki je bil angažiran pri posameznih projektnih skupinah se je ozko 
specializiral za potrebe določenih projektantov in opremil z ustrezno tehnologijo. 
Na drugi strani je bilo v preteklosti v IBE mnogo drugih projektantskih skupin, ki so 
geodetske storitve potrebovali redkeje ali pa so jih lahko zagotavljali preko 
zunanjih izvajalcev. 

Ker pa se IBE ukvarja pretežno s projektiranjem večjih in zahtevnih objektov, so 
tudi geodetske storitve temu primerno obsežne, raznolike in zahtevne. Po drugi 
strani se soočamo z dejstvom, da so geodetske storitve mnogokrat (v zadnjem 
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času je to bolj pravilo kot izjema) predmet ločenega izbirnega postopka izvajalca 
oz. predmet posebne pogodbe, kar je bilo v preteklosti mnogokrat združeno v 
pogodbo za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije. Torej se pri 
pridobivanju geodetskih del soočamo z ostro konkurenco geodetskih storitev, kar 
pa kaže na potrebo po ustrezni organiziranosti, izboljšani učinkovitosti ter 
kadrovski in tehnični opremljenosti. Prav tako se mnogokrat soočamo z dejstvom, 
da je povpraševanje po geodetskih storitvah bistveno večje, kot ga lahko 
zadovoljimo s svojimi kapacitetami. V zvezi s tem se pojavlja vprašanje, ali 
kadrovsko okrepiti geodetsko službo ali v primeru povečanega povpraševanja 
angažirati zunanje izvajalce ali pa celo prepustiti del trga konkurenci.  

Trenutno so v podjetju zaposleni trije geodetski strokovnjaki, ki pa organizacijsko 
niso v sklopu katerekoli projektantske skupine, temveč sodelujejo z različnimi 
projektantskimi skupinami in jim zagotavljajo potrebne geodetske podatke. Hkrati 
izvajajo in vodijo projekte geodetske vsebine za zunanje naročnike. Glede 
kadrovskih kapacitet je potrebno omeniti tudi honorarne sodelavce, to so 
predvsem študentje oz. študentke geodezije, s katerimi sodelujemo pri večini 
projektov. Geodetska skupina spada v sektor za gradbeništvo, arhitekturo in 
geodezijo, čeprav je izvajanje geodetskih storitev povezano na eni strani z vsemi 
sektorji v IBE na drugi strani pa z zunanjim trgom. Formalno ni določen vodja 
geodetske skupine, zato so geodeti neposredno podrejeni direktorju sektorja za 
gradbeništvo, arhitekturo in geodezijo, v skladu s projektno-matrično 
organiziranostjo IBE pa tudi vodjem projektov. 

Glede na to, da tako imenovana geodetska skupina deluje samostojno kot služba, 
ker nudi “podporo” različnim strokam in oddelkom v podjetju, na drugi strani pa se 
samostojno pojavlja na trgu, se postavlja vprašanje o organiziranosti, obsegu, ciljih 
in nalogami geodetske stroke v podjetju. 

V zadnjih letih se je geodetska skupina v IBE tehnološko okrepila, pridobila 
ustrezna strokovna znanja ter izkušnje in sposobna opraviti najrazličnejše 
strokovne geodetske naloge oz. projekte. Geodetska stroka v IBE sledi splošnemu 
razvoju geodezije v Sloveniji in širše. Na področju geodetskih storitev izvajamo: 

1. storitve s področja inženirske geodezije, kamor spadajo opazovanja 
horizontalnih in vertikalnih premikov objektov, določanje nadmorskih višin in 
izmere ter izračuni nivelmanskih poligonov, zakoličbe, merjenja vertikalnosti, 
merjenje parametrov in izračun dejanskih povesov vodnikov daljnovodov ter druga 
posebna merjenja na željo naročnika; 

2. izdelavo geodetskih podlag za potrebe lokacijske dokumentacije, kamor 
spadajo izdelava geodetskih načrtov in izdelava profilov; 

3. storitve na področju uradnih geodetskih evidenc, med katere spadajo ureditve 
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mej, parcelacije, izravnave mej, obnove mej, vpis v zemljiški kataster, vpis v 
kataster stavb in vpis v kataster gospodarske javne infrastrukture; 

4. storitve na področju osnovnega geodetskega sistema, kjer izvajamo izmero in 
izračun nivelmanskih mrež in nivelmanskih poligonov vseh redov ter izmero in 
izračun položajnih geodetskih mrež; 

5. zajem in obdelavo prostorskih podatkov, pri čemer izvajamo skaniranje 
analognih načrtov, vektorizacijo – pretvorbo v vektorsko obliko, izvedbo 
podatkovnih slojev za GIS, analiziranje prostorskih podatkov, izdelavo digitalnih 
modelov terena in tridimenzionalne vizualizacije; 

6. izmero komunalne infrastrukture - izmera komunalnih vodov in naprav; 

7. izvedbo programskih rešitev - izdelava rešitev v CAD/GIS okolju glede na 
specifične želje naročnika. 

Za izvedbo zgoraj omenjenih storitev IBE razpolaga s sodobno strojno in 
programsko opremo ter s kakovostnim geodetskim instrumentarijem. Za zajem 
terenskih podatkov kakor tudi za ostala terenska geodetska dela uporabljamo 
tehnologijo preciznega niveliranja, triangulacije, trilateracije in GPS. Za velike 
projekte uporabljamo tudi LIDAR tehnologijo, ki jo izvajamo v sodelovanju z 
preverjenimi tujimi partnerji. 

Geodetska stroka v IBE ima več kot petdesetletno tradicijo pri geodetskih storitvah 
za potrebe projektiranja daljnovodov, ki še danes predstavljajo pomemben delež v 
celotni realizaciji geodetskih storitev. IBE opravlja vsa geodetska dela v procesu 
projektiranja daljnovodov: 

– izdelavo vzdolžnega profila in geodetskega načrta v koridorju ureditvenega 
območja daljnovoda, 

– zakoličbo novih stojnih mest, 

– izdelavo prečnih profilov na novih stojnih mestih, 

– detajlno zakoličbo novih stojnih mest za gradnjo in 

– izdelavo geodetskega načrta novega stanja zemljišča po končani gradnji za 
tehnični pregled in za PID. 

Geodetska stroka v IBE je bila skupaj s sektorjem za elektrotehniko prva v 
Sloveniji, ki je razvila sistem za merjenje in izračune dejanskih povesov vodnikov 
daljnovodov na sredini razpetine. V ta namen imamo razvito programsko opremo 
in sicer za izračun povesa na sredini razpetine na podlagi merjenih parametrov v 
vertikalni ravnini vodnika in za primer ekscentričnega stojišča. 
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Družba IBE je pri Inženirski zbornici Slovenije vpisana v imenik geodetskih podjetij 
in je na podlagi odločbe Geodetske uprave RS pridobila dovoljenje za opravljanje 
geodetskih storitev na območju RS za nedoločen čas. 

4.1.3.2 Povpraševanje po geodetskih storitvah v IBE 

Po naših ocenah obstajajo potrebe po geodetskih storitvah v IBE v deležih, ki jih 
prikazuje tabela 3. 

Tabela 3: Ocena povpraševanja 

Vrsta geodetske storitve Delež 

Izdelava geodetskih načrtov 20 % 

Izdelava geod. podlag za potrebe projektantov linijskih objektov 45 % 

Izvedba geodetskega monitoringa gradbenih objektov 25 % 

Izvedba geodetskih storitev v zvezi z geodetskimi evidencami 5 % 

Specifične meritve za potrebe pri projektiranju 5 % 

Skupaj 100 % 

 

Pri analizi potreb po geodetskih storitvah v podjetju je potrebno poudariti, da se 
zaradi prezasedenosti lastnih kadrov trenutno velik delež (groba ocena je okoli 50 
%) potreb zadovoljuje z angažiranjem zunanjih geodetskih izvajalcev. 

Proučevanje povpraševanja po geodetskih storitvah v Sloveniji ali širše je 
povezano z obsežnimi raziskavami, ki jih v okviru pričujočega dela nismo 
opravljali. S spremljanjem panoge geodetskih storitev v Sloveniji lahko ugotovimo, 
da je povpraševanje po geodetskih storitvah odvisno od (1) razvitosti trga 
nepremičnin, (2) splošne gospodarske konjunkture, ki je povezana z obsegom 
investiranja in rastjo BDP, (3) razvoja tehnologij, ki približujejo geodezijo širšemu 
krogu potencialnih porabnikov geodetskih storitev, kot so uporaba geodetskih 
podatkov za navigacijo, geografske analize za različne potrebe gospodarstva ipd. 

4.1.3.3 Organizacija geodetske dejavnosti v IBE 

Geodetska dejavnost v IBE je organizirana v sklopu Sektorja za gradbeništvo, 
arhitekturo in geodezijo. Način izvajanja geodetskih storitev poteka po načelih 
projektnega vodenja. Odgovorni geodet, ki je vpisan v imenik odgovornih geodetov 
pri Inženirski zbornici, je za posamezen projekt imenovan za odgovornega vodjo 
projekta (OVP) ali za odgovornega projektanta (OP). Vrsta imenovanja je odvisna 
od vsebine projekta; če je projekt izključno geodetske vsebine, je odgovorni 
geodet imenovan za OVP, če pa geodetski del predstavlja le samostojen sklop v 
okviru večjega interdisciplinarnega projekta, se odgovorni geodet imenuje 
praviloma za OP. OVP in/ali OP sta strokovno in finančno odgovorna za izvedbo 
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projekta v skladu s pogodbo. 

4.2 Pomen kakovosti geodetskih storitev v procesu p rojektiranja 

Glede na vlogo geodezije v procesu projektiranja lahko ugotovimo, da je pomen 
kvalitete geodetskih storitev zelo velik. V primeru izdelave geodetskih podlag oz. 
podlag za projektiranje je lahko povzročena velika škoda, če le-te niso ustrezne 
kvalitete, saj na njih temeljijo projektantske rešitve in kasneje sama izvedba 
objektov. 

4.2.1 Vpliv kadrov na kakovost geodetskih storitev 

Kvaliteta izvedbe geodetskih storitev je odvisna od več dejavnikov, med katerimi 
so ustrezni kadri, oprema, sistem ravnanja in kontrola kakovosti. V podjetjih z 
visoko izobraženimi kadri, v katerih proizvodi in storitve temeljijo na znanju, so 
kadri in uporaba ter prenos znanja ključnega pomena.  

Kadri so na področju geodetskih storitev ključnega pomena za uspešnost 
poslovanja geodetskega podjetja. Zato je ključno vprašanje, ki bi si ga morali 
zastavljati ravnatelji geodetskih podjetij, kako obdržati dobre kadre. Ključen 
element v poslovni strategiji bi moral biti namenjen razvoju kadrov in spremljanju 
ter načrtovanju karier. Nedavne raziskave, ki jih omenja Beardslee (Profesional 
Surveyor, 2003, str. 55), ugotavljajo razloge za zapuščanje kadrov v geodetskih 
podjetjih: 

Tabela 4: Razlogi za nezadovoljstvo kadrov 

Razlogi Delež 

Omejeno napredovanje 45 % 

Neprepoznavnost 24 % 

Neustrezna plača in bonitete 15 % 

Nezadovoljstvo z vodstvom 10 % 

Nezanimivo delo 6 % 

Skupaj 100 % 

Vir: Beardslee, 2003, str. 55 

Ugotovimo torej lahko, da plače še zdaleč niso najpogostejši vzrok za odhajanje 
kadrov. 

Ko zaposleni doseže določeno stopnjo strokovnosti, se tehnični izzivi zmanjšujejo, 
povečujejo pa se poslovni izzivi. V tej točki postane delo bolj fleksibilno in 
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samoiniciativno. Zaposleni, ki zaznavajo to spremembo in se samoiniciativno 
angažirajo, so tisti, za katere se je potrebno potruditi, da ostanejo v podjetju. 

Geodeti praviloma delajo v podjetju nekaj let, napredujejo do samostojnega 
tehničnega dela, pridobijo pogoje za samostojno delo, potem pa razmišljajo o 
novih izzivih v drugem podjetju ali v lastnem novo ustanovljenem podjetju. Za 
podjetje je izjemno drago, če kadri odhajajo na tej stopnji, saj je to točka, do katere 
je podjetje v zaposlenega vlagalo, v naslednjem obdobju pa lahko pričakuje večji 
doprinos zaposlenega in povrnitev vlaganj. Poleg tega je zelo verjetno, da bodo 
odhajajoči kadri postali konkurenti, glede na poznavanje razmer v podjetju lahko 
tudi največji konkurenti (Beardslee, 2003, str 55). 

Načinov, kako se spopasti s problemom odhajanja ključnih kadrov, je več, med 
njimi so pomembni (1) lastniško vključevanje zaposlenih, (2) sistematično 
načrtovanje karier, (3) ustrezne plače in bonitete, (4) vzpodbujanje in nagrajevanje 
ustvarjalnosti in samoiniciativnosti ter (5) dodelitev ustreznih pooblastil in 
odgovornosti. 

4.2.2 Vpliv tehnologije na konkuren čnost 

Geodeti so od nekdaj želeli v realnem času določati koordinate v državnem 
koordinatnem sistemu z geodetsko natančnostjo neposredno na terenu. Pri 
klasičnih meritvah je bilo to strogo vezano na bližino geodetskih točk (točk z 
določenimi koordinatami), iz katerih so izhajali in na ta način računali koordinate 
merjenim točkam. 

V praksi se je izkazalo, da je lahko uporaba GPS tehnologije pri določenih 
geodetskih storitvah konkurenčna prednost. Koliko je GPS tehnologija lahko 
konkurenčna prednost, je odvisno od: 

– vrste geodetske storitve. GPS je tem bolj primeren, kadar je potrebno izmeriti 
veliko število točk in kadar je pomemben podatek v realnem času; 

– obsega storitve. GPS je primeren za delo na večjih projektih, saj je potrebno 
pred začetkom dela opraviti veliko priprav, na primer določitev referenčnih točk 
in transformacijskih parametrov; 

– vrste terena. Omejitev uporabi GPS predstavlja zaraščen teren, zaradi česar je 
moten sprejem signalov iz satelitov, v praksi to pomeni, da je ovira vse, kar 
zastira nebo: visoki objekti, gozd, grmovje ipd. Po drugi strani pa je GPS zelo 
uporaben na področjih, kjer v bližini ni obstoječih geodetskih točk, kajti 
navezava na referenčni GPS sprejemnik je možna tudi v oddaljenosti do 30 
kilometrov, pri čemer ni potrebna vidnost med sprejemnikoma, kar pomeni 
veliko prednost. Pri klasičnih meritvah je potrebna vidnost med inštrumentom in 
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merjeno točko, kar predstavlja velike omejitve in dodatna dela čiščenja vizur, to 
pa povečuje stroške meritev. 

Stroški pri uporabi GPS vsebujejo: 

– velikost investicije oz. strošek amortizacije in 

– tekoče stroške (GSM ali radijska povezava, vzdrževanje strojne in programske 
opreme, dodatni stroški operaterjev in načrtovalcev geodetskih meritev). 

Investicija v GPS sistem je v primerjavi z cenami klasičnih geodetskih 
inštrumentov relativno velika. GPS sprejemnik s pripadajočo opremo stane ena in 
pol do dvakrat več kot npr. TPS inštrument, ki je prikazan v poglavju 2.5.3 TPS 
sistemi. Poleg tega potrebujemo za izvedbo GPS meritev tudi referenčni 
sprejemnik, ki pošilja premičnemu sprejemniku korekcije položaja in na ta način 
omogoča doseganje geodetske natančnosti. 

Kot referenčni GPS sprejemnik lahko uporabimo eno izmed delujočih državnih 
permanentnih GPS postaj, vendar je trenutna pokritost teritorija Slovenije s 
permanentnimi GPS postajami tako redka, da bi na ta način lahko izvajali meritve 
le na omejenih področjih v Sloveniji. 

To v praksi pomeni, da potrebujemo za delo po celotnem teritoriju Republike 
Slovenije dva GPS sprejemnika, kar nam podvoji investicijo. 

V tem kontekstu se pojavita dve dilemi: 

– kdaj bo mreža državnih permanentnih postaj zgoščena do te mere, da bo 
mogoče izvajati meritve geodetske natančnosti po celotnem teritoriju RS z 
enim samim GPS sprejemnikom in 

– ali je obseg del takšen, da je možno amortizirati dodaten GPS sprejemnik v 
prehodnem obdobju? 

V zvezi z odločitvijo o investiciji obstajajo tri možnosti: 

– nakup dveh GPS sprejemnikov, 

– nakup enega GPS sprejemnika in uporaba le-tega zgolj v območjih v bližini 
permanentnih GPS postaj, 

– počakati z nakupom do vzpostavitve mreže permanentnih GPS postaj. 

Kot četrta opcija se odpira možnost, ki je odvisna od dejavnikov, na katere ne 
moremo v celoti vplivati. V Sloveniji je namreč v zadnjih nekaj letih kupilo GPS 
sprejemnike že kar veliko število geodetskih podjetij, ki so postavila svoje 
permanentne postaje, kajti večina geodetskih podjetij deluje lokalno in s 
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permanentno postajo na sedežu podjetja pokrivajo celoten teritorij, na katerem 
izvajajo geodetske storitve. 

Torej obstaja možnost dogovora z lastniki privatnih permanentnih postaj za 
souporabo njihovih permanentnih postaj pri izvedbi konkretnih projektov. Tudi v 
primeru, da bi bili lastniki permanentnih GPS postaj proti plačilu pripravljeni 
ponuditi svoje postaje kot referenčne postaje drugim uporabnikom, bi bilo potrebno 
mnogo usklajevanja, saj so te postaje prirejene za referenciranje enega 
uporabnika naenkrat. Obstaja pa tudi verjetnost, da lastniki niso pripravljeni deliti 
svojih referenčnih postaj s konkurenco in na ta način ohranjajo svojo konkurenčno 
prednost. 

Če primerjamo tekoče stroške med klasičnimi in GPS meritvami, ugotovimo, da se 
določeni stroški pojavljajo pri obeh tehnologijah, nekateri pa samo pri tehnologiji 
GPS. 

Tekoči stroški, neodvisni od tehnologije, so predvsem vzdrževanje instrumentarija, 
kamor spadajo redni servisi, nadgrajevanje inštrumenta in programske opreme. 

Tekoči strošek, ki pa ni zanemarljiv in se pojavi samo pri uporabi GPS tehnologije, 
je uporaba podatkovne povezave med referenčnim in premičnim GPS 
sprejemnikom. Prenos korekcij med GPS sprejemnikoma se lahko izvaja preko 
različnih tehnologij in protokolov: 

– radijske zveze, 

– GSM zveze ali 

– mobilnega svetovnega spleta. 

Z analizo posameznih opcij je potrebno ugotoviti, katere vrsta povezave je 
najprimernejša glede na potrebno kvaliteto in domet ter v primerjavi s ceno. 
Radijska zveza ima to slabost, da je njen domet le nekaj kilometrov, kar je velika 
omejitev, po drugi strani pa z radijsko zvezo nimamo tekočih stroškov, plačati je 
potrebno le letno pristojbino državi za uporabo frekvence. 

GSM povezava je dokaj zanesljiva, saj je pokritost področja Slovenije s signalom 
dokaj visoka, pomanjkljivost pa je visoka cena, saj moramo imeti ves čas meritev 
odprto telefonsko linijo. Ta strošek je mogoče zmanjšati z uporabo posebnih 
pogodb za podjetja pri telefonskih operaterjih (npr. MPO poslovno omrežje). 

V primeru uporabe mobilnega svetovnega spleta se storitev obračuna glede na 
količino prenesenih podatkov. Potrebno je še narediti analizo, katera vrste 
povezave je najprimernejša z vidika stroškov, ki je odvisna predvsem od trajanja 
meritev. 
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4.2.3 Vpliv tehnologije na organizacijo in ravnanje  

Uporaba GPS tehnologije ima tudi dokaj velik vpliv na organizacijo dela. Med 
bistvene spremembe glede na klasične meritve uvrščamo: 

– neodvisnost od vremenskih razmer. Omejena vidljivost pri uporabi GPS 
tehnologije ne predstavlja omejitve, ki je bila glavna ovira pri klasičnih 
geodetskih meritvah; 

– odvisnost od položaja satelitov. V fazi načrtovanja GPS meritev je potrebno 
simulirati stanje satelitov glede na čas in lokacijo geodetske meritve. Na 
podlagi stanja satelitov in konfiguracije terena se odločimo, kdaj bomo izvajali 
meritve; 

– določitev položaja referenčne točke. Načrtovati je potrebno lokacijo referenčne 
GPS postaje, ki bo oddajala korekcije za določitev natančnega položaja 
merjenih točk. Referenčna GPS postaja mora imeti znane koordinate in mora 
biti znotraj maksimalne oddaljenosti od delovišča; 

– določitev transformacijskih parametrov. GPS sistem deluje v koordinatnem 
sistemu ETRS’89, katerega izhodišče je postavljeno v težišče Zemlje, okoli 
katerega krožijo sateliti. V težišče Zemlje je postavljen tudi elipsoid WGS84, ki 
predstavlja matematično aproksimacijo ničelnega nivoja Zemeljske površine, ki 
pa različno odstopa od dejanskega ničelnega nivoja, to je ničelne 
ekvipotencialne ploskve.  

Če želimo predstaviti podatke (oz. lokacije točk) v državnem koordinatnem 
sistemu, moramo izvesti transformacijo med globalnim in lokalnim koordinatnim 
sistemom. Transformacijski parametri so ponekod že določeni, kjer pa niso, jih 
izračunamo na osnovi znanih koordinat točk v obeh koordinatnih sistemih. 

4.3 Možnosti izvajanja geodetske dejavnosti v IBE 

V 3. poglavju smo obravnavali možnosti notranjega in zunanjega izvajanja 
dejavnosti. Ko govorimo o možnostih izvajanja geodetske dejavnosti v IBE, se 
zastavlja vprašanje, zakaj bi bilo smiselno spreminjati obstoječo organizacijo 
geodetske dejavnosti oz. zakaj obstoječa organizacija ni primerna oziroma 
optimalna? Zato bomo obravnavali tri možnosti organizacije geodetske dejavnosti 
v IBE in sicer (1) obstoječo organizacijo, (2) ustanovitev samostojne enote za 
geodezijo in (3) uporabo zunanjega izvajanja na področju geodetske dejavnosti. 
Možnost uporabe trga ne bomo podrobneje obravnavali, saj ocenjujemo, da je ta 
možnost manj primerna kot omenjene tri. Glavna razloga za neprimernost 
izvajanja geodetske dejavnosti preko trga sta: 
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– specifičnost geodetskih storitev za potrebe projektiranja in 

– potrebna je hitra odzivnost in zagotavljanje rezultatov v kratkih rokih. 

Poleg tega je potrebno poudariti dejstvo, da je IBE zaposlil geodetski kader iz 
razloga konstantnih potreb po geodetskih storitvah in zaradi sodelovanja geodetov 
v procesu projektiranja in da se je ta odločitev izkazala kot pravilna. Trenutno je 
situacija spremenjena v toliko, da je povpraševanja še bistveno več, geodetski 
kader pa sposoben opravljati širši spekter geodetskih storitev, ki jih opravlja tudi za 
zunanje naročnike. Prav tako je iz rezultatov tekočega poslovanja geodetske 
skupine razbrati uspešnost poslovanja, tako v strokovnem kot poslovnem smislu. 

4.3.1 Problemi obstoje če organizacije 

Glede na opisano v predhodnih poglavjih se zastavlja vprašanje o strategiji 
geodetske dejavnosti v IBE. Ali želimo: 

– minimalno kadrovsko zasedenost, ki bo predvsem opravljala manjša 
operativna dela in skrbela za komunikacijo z zunanjimi izvajalci ali  

– močno enoto za geodezijo, ki bo zadovoljevala notranje potrebe po geodetskih 
storitvah in bo sposobna samostojno in konkurenčno nastopati na trgu ali 

– izločiti geodetsko dejavnost iz IBE in zagotavljati geodetske storitve preko 
zunanjih izvajalcev. 

Problemi, ki jih zaznavamo glede trenutne organizacije geodetske dejavnosti, so 
predvsem: 

– geodetska dejavnost v IBE nima formalnega statusa; 

– geodetska dejavnost ni predstavljena v aktih družbe niti v predstavitvi družbe, 
niti na spletnih straneh družbe ter v ostalih dokumentih oz. aktih družbe. Edina 
formalna omemba geodetske dejavnosti v organizacijskih aktih družbe je 
podatek, da je družba registrirana tudi za opravljanje dejavnosti K/74.201 - 
geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve; 

– neustrezna sistematizacija delovnih mest geodetov; 

– neperspektivnost geodetske kariere in možnosti napredovanja; 

– prezasedenost obstoječega kadra; 

– kadrovska zasedba ne ustreza potrebam na trgu; 

– neustrezna koordinacija pri pridobivanju zunanjih geodetskih izvajalcev, saj 
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nekatere projektantske skupine najemajo zunanja geodetska podjetja brez 
vednosti oz. posvetovanja z geodetsko skupino v IBE in 

– geodetska dejavnost v primerjavi s projektantsko zahteva investicije v dražja 
osnovna sredstva. 

4.3.2 Izvajanje v okviru sektorja GAG 

Geodetska dejavnost v IBE se trenutno izvaja v okviru sektorja za gradbeništvo, 
arhitekturo in geodezijo (GAG). Obstoječa organizacija in kadrovska kapaciteta 
geodetske dejavnosti v IBE lahko predstavlja predvsem strokovnega sogovornika 
na strani naročnika za najemanje, pogajanja in preverjanje zunanjih izvajalcev. Ta 
način organizacije je značilen za mnoga negeodetska podjetja (v energetiki, 
komunali, nepremičninah, gradbeništvu itd.), ki pa imajo takšen ali drugačen stik z 
geodezijo in geodetskimi podatki. Največkrat so na ta način zaposleni geodeti 
odgovorni za vodenje internih (geokodiranih) baz podatkov in komunikacijo ter 
zastopanje naročnika proti zunanjim izvajalcem. Na ta način je bila geodetska 
dejavnost verjetno zasnovana tudi v IBE. Sčasoma so kupili določene geodetske 
instrumente, kajti manjša dela je zagotovo sposobna opraviti minimalna kadrovska 
zasedba t.j. geodet in figuranti. Sčasoma so za določene tehnične obdelave 
zaposlili tudi geodetskega tehnika. Danes smo priča situaciji, ko se je geodetska 
dejavnost v IBE tudi tehnološko okrepila (ustrezna programska in strojna oprema 
ter sodoben geodetski instrumentarij). Kljub večji produktivnosti z uporabo 
moderne tehnologije pa v zadnjih letih na trgu zaznavamo konstantno bistveno 
večje povpraševanje po geodetskih storitvah, kot smo ga z lastnimi kapacitetami 
sposobni zadovoljiti. Poleg tega obstajajo določeni tržni segmenti, ki jih zaenkrat 
ne pokrivamo, ob ustreznih kapacitetah pa bi pridobivali dela tudi na teh področjih. 

Obstoječa organizacija ima določen vpliv na odgovornosti in uspešnost tako 
geodetske dejavnosti kot tudi sektorja GAG. Geodetska dejavnost s svojo 
(ne)uspešnostjo prispeva k uspešnosti sektorja GAG, uspešnosti geodetske 
dejavnosti pa se na nivoju družbe samostojno ne analizira (oz. se o tem ne 
obvešča zaposlenih), ampak se obravnava celotna uspešnost sektorja GAG. To 
ima tudi vpliv na odgovornost izvajalcev geodetske dejavnosti. Zaenkrat 
predstavljata bistvena operativna problema (1) prezasedenost obstoječega kadra 
in (2) neizkoriščene možnosti na trgu geodetskih storitev. Kar se tiče 
neizkoriščenih možnosti, je potrebno poudariti, da projektantsko podjetje s svojimi 
aktivnostmi vzpostavlja pomembne poslovne povezave z investitorji, ki so tudi 
porabniki geodetskih storitev, tako v investicijskem procesu kot v obratovalnem 
obdobju objekta. Ob ustreznem prenosu informacij in minimalnem lobiranju se na 
tem področju odpira velik trg za geodetske storitve.  

Eden izmed problemov, ki jih zaznavamo in ki so povezani z obstoječo 
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organiziranostjo v IBE, je ravno prenos teh informacij in izkoriščanje že 
vzpostavljenih poslovnih stikov za pridobivanje drugih (tudi geodetskih) del. 
Vzpostaviti je potrebno sistem, da bodo posamezni OVP-ji stimulirani za prenos 
informacij, ki bi lahko služile drugim projektantskim skupinam, in na ta način 
prispevali k večji uspešnosti IBE. Obstoječa projektno-matrična organiziranost ima 
mnogo pozitivnih posledic, med katerimi sta odgovornost vodij projektov in 
direktorjev projektov na posameznem tržnem segmentu. Odgovornost (finančna in 
strokovna), ki je povezana s pristojnostmi, zagotavlja, da so odgovorni tudi 
stimulirani za delovanje v korist družbe, kajti uspeh posamezne projektne skupine 
je neposredno povezan z uspešnostjo družbe. To je vsekakor zelo pozitivna in 
pomembna lastnost. Na drugi strani pa s takšnimi samostojnimi enotami znotraj 
družbe dosežemo, da vsaka projektna skupina deluje le v smeri uspešnosti 
skupine, včasih tudi na račun drugih skupin, kar predstavlja neuspeh za družbo kot 
celoto.  

Če se vrnemo k obstoječemu stanju geodetske dejavnosti v IBE, lahko ugotovimo, 
da v zadnjih letih obstoječi kadri zadovoljujejo manj kot 50 % celotnih potreb po 
geodetskih storitvah, če pri tem ne upoštevamo projektov, ki jih izvajamo z LIDAR 
tehnologijo. Presežno povpraševanje zadovoljujemo z mrežo preverjenih zunanjih 
izvajalcev. 

Problem, ki se v zvezi s tem pojavlja, je najemanje zunanjih geodetskih izvajalcev 
s strani nekaterih projektantskih skupin brez vednosti oz. sodelovanja geodetov v 
IBE. Vse notranje potrebe po geodetskih storitvah bi bilo po našem mnenju treba 
obravnavati v sodelovanju z vodjem geodetske skupine. Pravzaprav bi bilo 
smiselno, da pogajanja in razna strokovna usklajevanja z geodetskimi podjetji 
potekajo preko vodje geodetske skupine oz. enote za geodezijo, ki je najbolj 
kvalificiran na tem področju in lahko z zunanjimi geodetskimi izvajalci doseže 
najboljše pogajalske rezultate. Prav tako pa bi bilo potrebno sredstva, namenjena 
za izvedbo geodetskih storitev (v okviru vseh projektov v IBE), voditi ločeno na 
geodetskem kontu. Na ta način bi lahko realno ocenjevali uspešnost geodetske 
skupine ne samo v operativnem temveč tudi v poslovnem smislu. Še vedno ostaja 
odprta možnost, da najemamo zunanje izvajalce geodetskih storitev iz različnih 
razlogov, kot so: prezasedenost, pritisk na cene, strateške odločitve ipd., 
pomembno pa je, da pri tem postopku sodeluje vodja geodetske skupine.  

Dodatna možnost organiziranja geodetske dejavnosti v okviru sektorja GAG se 
kaže v obliki ustanovitve geodetske skupine po zgledu projektantskih skupin, ki 
delujejo v okviru IBE. Ta oblika je povezana z dodatnim zaposlovanjem za 
zadovoljevanje potreb na trgu in s formalno ureditvijo statusa. Prav tako je 
potrebno zagotoviti potrebne prostorske kapacitete za širjenje dejavnosti. Tovrstna 
organizacija bi predstavljala najmanjši poseg v obstoječo organizacijo družbe in 
hkrati omogočala zadovoljitev mnogih zahtev, ki jih izpolnjuje organizacija v obliki 
enote za geodezijo, ki je opisana v nadaljevanju. Res je, da v primeru organizacije 
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geodetske skupine ostane vmesni organizacijski nivo (sektor GAG), kar je lahko 
prednost ali slabost. Prednost je lahko v sodelovanju pri pridobivanju del ter 
posvetovanjih in izmenjavi stališč (kar pa bi moralo tudi sicer potekati med sektorji 
in enotami), slabost pa nepotreben vmesni nivo, ki bi zmanjšal učinkovitost in 
hitrost sprejemanja odločitev. 

4.3.3 Izvajanje v enoti za geodetske storitve 

Zaradi nedorečenega formalnega statusa geodetske dejavnosti v IBE se pojavljajo 
(tudi v pričujočem delu) različni termini: geodetska dejavnost, geodezija, 
geodetska služba, geodetska stroka v IBE itd. Geodeti v IBE spadamo v sektor 
GAG (sektor za gradbeništvo, arhitekturo in geodezijo), čeprav nismo s sektorjem 
GAG (poslovno) nič bolj povezani kot z ostalimi sektorji. Gre za po našem mnenju 
nepotreben vmesni organizacijski nivo. V primeru, da obstaja s strani uprave 
družbe interes, da (p)ostane geodetska dejavnost ena izmed pomembnejših 
dejavnosti družbe, bi bilo primerneje, da se geodetsko dejavnost organizira kot: 

– geodetsko službo ali kot 

– enoto za geodezijo. 

Glede na dejstvo, da so službe v IBE organizirane z namenom podpore vodstvu in 
proizvodnim sektorjem, bi geodetsko službo težje uvrstili v ta segment, saj 
geodetske storitve ne predstavljajo službe za potrebe vodstva, pač pa le 
proizvodnim sektorjem in samostojnemu nastopu na trgu. Zato pa je toliko 
primernejša oblika organizacije enota za geodezijo oz. enota za geodetske 
storitve. Če primerjamo potencialno enoto za geodetske storitve z obstoječima 
enotama za ekonomko investicij in enoto za raziskave in razvoj, ugotovimo, da je 
tovrstna organiziranost geodetske dejavnosti smiselna, saj: (1) predstavlja določen 
tržni segment, (2) se izvaja samostojno za zunanje naročnike, (3) se izvaja kot 
samostojen sklop storitev v okviru izdelave projektne in tehnične dokumentacije ter 
(4) zagotavlja oblikovanje celovitih ponudb za naročnika. V primeru obeh 
navedenih načinov organizacije geodetske dejavnosti v IBE se iz imena sektorja 
GAG izvzame beseda geodezija in se sektor GAG preimenuje v sektor GA (sektor 
za gradbeništvo in arhitekturo). 
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Slika 9 - Organizacija geodetske dejavnosti kot geo detske službe 
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Služba za informatiko

Enota za ekonomiko investicij

Inženiring 
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Slika 10 - Organizacija geodetske dejavnosti kot en ote za geodezijo 
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Sistemizacija delovnih mest v IBE je prilagojena osnovnim dejavnostim v družbi, 
kot so svetovanje, projektiranje in inženiring. Geodeti po naravi svojega dela niso 
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projektanti, saj ne načrtujejo novih posegov v prostor, ampak načeloma prikazujejo 
obstoječe stanje terena in objektov. Geodete se po trenutni sistematizaciji v IBE 
razporeja na delovna mesta projektantov. Geodet je pri izvedbi posameznega 
projekta imenovan za OVP ali OP. OVP je ustrezen termin in se lahko uporablja 
tudi za odgovornega vodjo geodetskih projektov. Neustrezen termin za geodeta pa 
je odgovorni projektant (OP). Matična sekcija geodetov (MSGeo) pri Inženirski 
zbornici Slovenije vodi seznam odgovornih geodetov, zato bi lahko geodete v IBE 
imenovali za OVP in/ali odgovorne geodete (OG) ter sodelavce - geodete. Prav 
tako zakon o graditvi objektov v 45. členu narekuje, da se za izdelavo geodetskih 
načrtov imenuje odgovorni geodet. 

Nedorečeno stanje glede formalnega statusa geodetske dejavnosti v IBE 
predstavlja tudi nestimulativno okolje v smislu formalnega statusa geodetov in 
napredovanja. 

Problemov glede nezadostnih kadrovskih kapacitet in vlaganj v osnovna 
geodetska sredstva se bomo dotaknili pri obravnavanju zunanjega izvajanja 
geodetske dejavnosti. 

V primeru sprejetja odločitve, da se geodetska dejavnost v IBE organizira kot 
samostojna enota za geodezijo, bi postala geodetska dejavnost ena izmed 
pomembnih dejavnosti družbe IBE. V tem primeru bi bila potrebna kadrovska 
okrepitev, povečanje prostorskih kapacitet, določene (manjše) investicije v 
osnovna sredstva in potrebna formalnopravna ureditev pooblastil ter odgovornosti 
vodje enote za geodezijo, ostalih odgovornih geodetov in geodetskih tehnikov. 
Uskladiti bi bilo potrebno tudi sistemizacijo delovnih mest.  

Kadrovske kapacitete bi povečali za dodatnega odgovornega geodeta z 
univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo, ki bi bil zadolžen za pokrivanje določenih 
področij, na katerih zaznavamo povpraševanje, vendar ga z obstoječimi 
kapacitetami ne moremo zadovoljevati. Potrebne dodatne sodelavce bi vsaj na 
začetku najemali honorarno, ob pozitivnem razvoju poslovanja na novih področjih 
pa bi jih tudi redno zaposlili. Ker se geodetska dejavnost več kot polovico vsega 
časa opravlja na terenu, bi lahko ustrezno temu prilagodili pisarniške prostore in 
na ta način zmanjšali stalne stroške v primeru nezasedenih prostorov v primeru 
terenskega dela. Pisarniški prostor bi bil prilagodljiv sočasnemu delu vseh 
zaposlenih v pisarni, kar se dogaja ob slabem vremenu, zimskem času ipd. (takrat 
bi bila utesnjenost večja) ter času aktivnega dela na terenu, ko bi pisarniško delo 
opravljalo približno polovica zaposlenih. Poleg tega je potrebno poudariti, da 
obstoječa tehnična opremljenost ob ustrezni organizaciji omogoča zaposlovanje 
dodatnega kadra, ki bi omogočal še boljšo izkoriščenost obstoječe tehnologije. 

Potrebne dodatne investicije v osnovna sredstva za potrebe enote za geodezijo bi 
bile minimalne, saj je geodetska dejavnost v IBE že sedaj podprta z moderno 
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tehnologijo za geodetske meritve na terenu, potrebni bi bili le dodatni prenosni 
osebni računalniki z ustrezno programsko opremo. Vsekakor pa bo potrebno 
tehnologijo tudi v bodoče razvijati in slediti trendom in razvoju v Sloveniji in svetu. 

V primeru, da bo geodetska dejavnost ostala v IBE, ji je potrebno določiti formalni 
status in jo predstaviti v organizacijskih aktih, predstavitvi družbe, spletnih straneh 
družbe in v vseh ostalih potrebnih dokumentih. 

Problem pri vzpostavitvi omenjene organizacijske strukture, ki je povezana z 
dodatnim zaposlovanjem, je nestabilnost obsega del, ki v določenih obdobjih ne 
zadostuje niti za obstoječ kader, po drugi strani pa je obseg del v zadnjih letih 
konstantno prevelik. Iz tega razmišljanja se ponuja rešitev, po kateri ne bi 
povečevali stalno zaposlenega kadra, temveč bi sklenili pogodbo z ustreznim 
geodetskim podjetjem, ki bi nam v zameno za redna letna naročila njihovih uslug 
priznala določene ugodnosti oz. popuste ali pa bi ob povečanih potrebah 
zaposlovali honorarno ali za določen čas. 

Tretja vrsta pomislekov ob povečanju števila zaposlenih je stanje v slovenski 
geodeziji, ki kvantitativno pokriva potrebe, ki se pojavljajo na trgu. Če bi se odločili 
za povečanje števila zaposlenih, s tem pa tudi za resno konkurenco obstoječim 
podjetjem v panogi, bi morali izbrati eno od dveh strategij: 

– operativna odličnost (nizki stroški) ali 

– specifična ponudba – tržna niša. 

Operativno odličnost je potrebno doseči z optimalno delitvijo dela in koordinacijo 
razdeljenega dela ter ustrezno tehnologijo in znanjem, ki omogočata stroškovno 
konkurenčnost v primerjavi s konkurenčnimi podjetji. 

Iskanje tržnih niš v geodeziji je največkrat povezano z naložbami v razvoj oz. 
uvajanjem novih tehnologij ter iskanje specifične ponudbe na obstoječih ali novih 
trgih. 

4.3.4 Zunanje izvajanje geodetske dejavnosti 

Če definiramo geodetsko dejavnost kot podporno dejavnost »proizvodnemu 
procesu«, torej neključno, potem je smiselna organizacija geodetske dejavnosti v 
obliki zunanjega izvajanja. 

Pri zunanjem izvajanju geodetske dejavnosti obstajajo tri možnosti: 

1. obstoječi kader ustanovi geodetsko podjetje, ki sklene pogodbo o dolgoročnem 
strateškem sodelovanju z IBE. IBE torej sklene samo eno pogodbo za izvajanje 
geodetske dejavnosti, novonastalo geodetsko podjetje pa se zaveže, da bo 
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izpolnilo tudi večja povpraševanja preko svojih ali najetih kadrov, 

2. IBE sklene pogodbo z novonastalim geodetskim podjetjem in še drugimi 
geodetskimi podjetji ali 

3. IBE sklene pogodbo z enim ali več geodetskimi podjetji, obstoječ kader pa ali 
skrbi za koordinacijo z zunanjimi izvajalci, ali jih IBE prerazporedi ali pa odpusti 
če oceni, da jih ne potrebuje, t.j. da koordinacijo z zunanjimi geodetskimi 
izvajalci opravljajo vodje projektov. 

Glede na poznavanje geodetske dejavnosti v IBE, kjer se izvajajo predvsem večji 
projekti ocenjujemo, da je nujno, da za celoten geodetski izdelek odgovarja eden 
odgovorni geodet oz. eno geodetsko podjetje. Zaradi nadaljnje obdelave 
geodetskih podatkov je nujno, da je izdelek enoten in maksimalno usklajen, kar pa 
je zelo težko doseči, če delo opravlja več geodetskih podjetij, nihče pa ne poskrbi 
za končno usklajevanje in poenotenje izdelka. Iz tega sledi, da je v primeru 
zunanjega izvajanja geodetske dejavnosti za IBE najprimernejše, da sklene 
pogodbo z enim geodetskim podjetjem, ki po potrebi najema podizvajalce, končni 
izdelek pa uskladi, preveri in potrdi odgovorni geodet geodetskega podjetja, s 
katerim ima IBE sklenjeno pogodbo o zunanjem izvajanju geodetske dejavnosti. 

Poleg tega je pomembno dejstvo, da je obstoječ geodetski kader v IBE pridobil 
mnogo izkušenj pri geodetskih storitvah za potrebe projektiranja in da poseduje 
posebna znanja, ki so nujna izpolnjevanje zahtev projektantov glede priprave 
geodetskih podlag in sodelovanja v procesu projektiranja zato ocenjujemo, da prva 
izmed treh omenjenih možnosti najprimernejša za IBE. Omeniti je potrebno tudi 
sodobno opremljenost geodetskega kadra v IBE. Obstoječa geodetska oprema 
(strojna, programska in terenska) je sodobna in s kakovostnega vidika 
nadpovprečna oz. celo vrhunska. Čeprav je oprema sodobna in neamortizirana jo 
je na majhnem slovenskem trgu težko prodati po realni ceni. V primeru ustanovitve 
geodetskega podjetja pa obstaja možnost odkupa obstoječe geodetske opreme, 
kar bi bilo v interesu obeh strani. 

V zvezi z zunanjim izvajanje geodetske dejavnosti je potrebno obravnavati tudi 
potencialna tveganja in slabosti zunanjega izvajanja. Clemons (2000, str. 2) 
opozarja na tveganja in sicer omenja problem izmikanja odgovornosti, problem 
informacij in problem spreminjanja cen, medtem ko Bryse in Useem (1998, str. 
640) ter Quinn in Himler (1994, str. 49) opozarjajo predvsem na izgubo ključnih 
zmožnosti, težji razvoj in izboljšanja, večjo ranljivost in izgubo nadzora nad 
zunanjim izvajalcem ter kadrovski problem. Dejstvo je, da se zgoraj omenjena 
tveganja pojavljajo, vendar jih lahko kontroliramo z ustrezno sestavljeno pogodbo 
o sodelovanju. Pogodba mora biti dolgoročno naravnana in mora vzpodbujati oba 
partnerja k uspešnemu sodelovanju kot to ugotavljata Bryson in Sullivan (2003, 
str. 715-721). Kljub temu pa ocenjujemo, da so v primeru ustanovitve novega 
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geodetskega podjetja iz obstoječega geodetskega kadra v IBE, zgornja tveganja 
manjša, kot v primeru sklenitve pogodbe z drugim geodetskim podjetjem, pri 
katerem ne poznamo tako dobro njegovih strokovnih zmožnosti ter drugih 
poslovnih in osebnih lastnosti. 

Na podlagi do sedaj navedenih ugotovitev v pričujočem delu lahko ugotovimo, da 
bi lahko projektantsko podjetje učinkoviteje izvajalo geodetsko dejavnost preko 
specializiranih zunanjih izvajalcev, s katerimi bi sklenilo pogodbo o dolgoročnem 
strateškem sodelovanju. Od takega sodelovanja bi lahko imela koristi tako 
projektantsko kot geodetsko podjetje. V pogodbi je potrebno ustrezno definirati 
medsebojne obveznosti in uskladiti interese, ki lahko vodijo do uspešnega 
dolgoročnega sodelovanja. 

Zunanje izvajanje geodetske dejavnosti lahko pomeni za projektantsko podjetje 
naslednje prednosti: 

– z osredotočanjem energije in investicij omogoči dodaten razvoj osrednje 
sposobnosti, ki predstavlja še težje premostljivo oviro za trenutne in bodoče 
konkurente, 

– maksimalno izkorišča zunanje vire v obliki geodetskih podjetij, njihove 
dobavitelje, kadre, investicije v sredstva, inovacije in posebne zmožnosti, 
katerih razvoja na neključnih področjih si družba ne bi mogla privoščiti, 

– maksimiranje donosov sredstev, saj se investicije koncentrirajo na osrednje 
dejavnosti in 

– zmanjšanje tveganja poslovanja, saj se lahko hitro in učinkovito prilagaja 
spremenljivemu povpraševanju na trgu, zmanjšuje investicije in se učinkoviteje 
prilagaja posebnim potrebam kupcev. 

4.4 Predlagana organizacija geodetske dejavnosti 

Glede na ugotovljena dejstva iz ekonomske teorije in glede na obravnavo 
geodetske dejavnosti v projektantskem podjetju bomo poskušali predlagati 
optimalno organizacijo geodetske dejavnosti v IBE. 

Nakazane so bile tri možnosti: (1) nespremenjeno obstoječe stanje, (2) okrepitev 
geodetske dejavnosti v obliki enote za geodezijo ali geodetske skupine in (3) 
zunanje izvajanje geodetske dejavnosti. Poleg omenjenih možnosti obstajajo tudi 
različne kombinacije omenjenih rešitev. Tako lahko podjetje opravlja del dejavnosti 
v podjetju, z določenim podjetjem lahko sklene pogodbo o dolgoročnem 
sodelovanju, nekatere potrebe pa lahko zadovoljuje tudi preko trga.  
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V predhodnih poglavjih smo opisovali problematiko obstoječe organizacije 
geodetske dejavnosti v IBE in ugotovili, da so spremembe potrebne in smiselne. V 
primeru, da s strani uprave ne bo podpore za spremembe, se je potrebno 
zavedati, da bomo primorani vedno večji delež storitev izvajati preko zunanjih 
izvajalcev, kar bo imelo za posledico, da se bo obstoječi kader ukvarjal predvsem 
s koordinacijo in angažiranjem zunanjih izvajalcev, poleg tega pa opravljal le 
določene obdelave podatkov v pisarni. Ta način dela ima za posledico 
neizkoriščenost relativno drage in sodobne geodetske opreme, ki jo IBE ima, ter 
majhne finančne koristi zaradi majhnih razlik v ceni med pridobljenim in 
posredovanim geodetskim delom. Poudariti je potrebno, da ima IBE v smislu 
tehnologij terenskega zajema podatkov kot obdelave podatkov sodobno 
geodetsko opremo, potrebuje le še dodaten kader, da bo geodetska oprema 
optimalno uporabljana. Tukaj mislimo na dodatno zaposlitev geodeta z 
univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo, ki bi prevzel določene tržne segmente na 
geodetskem področju. Naslednji problem, ki se tiče kadrovskih kapacitet, so 
pomočniki pri geodetskih meritvah, t.i. figuranti. IBE je do sedaj za figurantska dela 
najemala predvsem študente preko študentskega servisa. V 80 % ni bilo večjih 
težav s pridobitvijo ustreznih študentov za terensko delo, v 20 % pa je to lahko 
problem, ki vpliva na celotno izvedbo projekta. V primerih, ko je ponudba 
študentskega dela nizka (v določenih obdobjih ali določenih delih Slovenije), za 
zagotavljanje delavcev za opravljanje figurantskih del nimamo ustrezne 
alternativne rešitve. V primeru redne zaposlitve figurantov pa bi se soočali z 
neizkoriščenim kadrom, kadar ni terenskega dela. Glede na veliko število 
brezposelnih oseb v Sloveniji bi lahko razmišljali o najemanju honorarnih delavcev 
za posamezne projekte, ki načeloma trajajo daljše obdobje s pomočjo Zavoda za 
zaposlovanje RS. Druga možnost pa je izmenjava kadrov znotraj projektantskih 
skupin v IBE v primeru nezasedenosti na projektih in istočasne potrebe pri 
geodetskih meritvah.  

Organizacija geodetske dejavnosti, ki bi bila najprimernejša za IBE je po našem 
mnenju okrepljena geodetska dejavnost v IBE v obliki samostojne enote za 
geodezijo.  

 Ugotovili smo, da je za projektantsko podjetje ekonomsko neracionalno, da vlaga 
v nove tehnologije in drag instrumentarij, če nima potrebnega kadra, ki bi sredstva 
učinkovito uporabljal in jih preko prihodkov amortiziral. 

Organizacija v smislu okrepljene enote za geodezijo je smiselna ob naslednjih 
predpostavkah: 

– geodetska dejavnost je pojmovana kot sestavni del osrednje oz. ključne 
dejavnosti IBE in 

– perspektive pridobivanja geodetskega dela na trgu so ugodne. 
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Prvi predpostavki v prid govori dejstvo, da je strategija IBE povezana z nudenjem 
kvalitetnih in celovitih rešitev s področja gradnje objektov, med katere spadajo tudi 
geodetske storitve. Perspektive pridobivanja geodetskih del so povezane s 
splošnimi gospodarskimi gibanji na trgu in z uspešnostjo pridobivanja del za ostale 
projektantske skupine, ki pri svojem delu potrebujejo geodetske podatke 
(investicije na področju energetike, industrije, ipd.). Ob tem bi bilo potrebno 
povečati usklajenost in pretok informacij v IBE in oblikovanje celovitih ponudb, ki bi 
vključevale tudi geodetske storitve, ki jih potrebuje vsak investitor. Na ta način bi 
investitorju predstavili možnost, da v okviru sodelovanja s projektantskim 
podjetjem pridobi tudi celovite rešitve s področja geodezije. S tem se poveča 
dodana vrednost za investitorja v smislu zmanjšanja stroškov koordinacije med 
več pogodbenimi partnerji in zmanjšanje tveganja projekta. Nudenje celovitih 
rešitev ima veliko prednost za kupca (investitorja) zaradi nenehnega usklajevanja 
rešitev med posameznimi strokami, ki sodelujejo v projektu (elektro, strojna, 
gradbena, geodetska, ekonomska ipd.). Možnosti za uspešno medsebojno 
usklajevanje so v okviru enega (projektantskega) podjetja bistveno večje, 
predvsem zaradi skupnega cilja vseh vpletenih, ki je kakovostna izvedba projekta 
v skladu s pogodbo.  

Če primerjamo obstoječo organizacijo geodetske dejavnosti v IBE z okrepljeno 
enoto za geodezijo lahko ugotovimo da: 

1. bi bila okrepljena enota za geodezijo sposobna povečati realizacijo za okoli 20 
%, kar bi pomenilo za IBE višje prihodke in s tem več sredstev za pokrivanje 
stalnih stroškov; 

2. se z uveljavitvijo novih predpisov s področja graditve objektov in urejanja 
prostora obeta večje povpraševanje po geodetskih storitvah, ki ga z obstoječo 
kapaciteto ne bomo mogli zadovoljiti. Če bomo prepustili drugim geodetskim 
podjetjem, da razširijo svoje poslovanje, bomo s tem poslabšali svoj 
konkurenčni položaj; 

3. bi s formalno ureditvijo statusa geodetske dejavnosti in ustrezno sistemizacijo 
delovnih mest izboljšali preglednost in klimo v enoti za geodezijo, kar bi 
pozitivno vplivalo na poslovanje in rezultate ter preprečevalo neželene odhode 
kadrov. 

Ugotavljamo tudi, da izvajanje geodetske dejavnosti v IBE ni povezano z 
sektorjem GAG nič bolj, kot z ostalimi sektorji. Geodetske storitve potrebujejo vsi 
sektorji na praktično vseh tržnih segmentih, kar pomeni, da bi z oblikovanjem 
samostojne enote za geodezijo izboljšali možnosti za komunikacijo in prenos 
informacij med OVPji vseh sektorjev in vodjem enote za geodezijo ter odpravili 
nepotreben vmesni organizacijski nivo. Prav tako je potrebno postaviti pravila, da 
se za izvedbo geodetskih storitev oddvojijo finančna sredstva na geodetski konto 



78 

ter da se pridobivanje zunanjih geodetskih izvajalcev izvaja izključno preko enote 
za geodezijo, kar je v interesu IBE. 

V primeru, da ocenimo, da zgornji predpostavki za izvajanje geodetske dejavnosti 
v obliki enote za geodezijo ne držita, ocenjujemo, da je najprimernejša oblika 
organizacije izločitev geodetske dejavnosti iz IBE in pridobivanje geodetskih 
storitev preko specializiranih zunanjih izvajalcev, s katerimi IBE sklene dolgoročne 
pogodbe o strateškem sodelovanju. Na ta način se izognemo tveganju nihanja 
povpraševanja po geodetskih storitvah ter izkoristimo vse prednosti, ki smo jih 
navedli v poglavju 3.2.6. V tem primeru se kaže kot najbolj smiselna rešitev 
(seveda ob soglasju in interesu vpletenih), da obstoječi kader ustanovi geodetsko 
podjetje, ki sklene pogodbo o sodelovanju z IBE. Na ta način se dosežejo 
naslednje koristi za IBE, ki: 

– prenese (odproda) geodetsko opremo novonastalemu geodetskemu podjetju, s 
tem pridobi dodatna finančna sredstva, ki jih lahko investira na ključna 
področja, 

– realizira prihranke pri potrebnih investicijah v osnovna sredstva za opravljanje 
geodetske dejavnosti, 

– pridobi dodatne prostorske kapacitete (trenutne pisarniške in skladiščne 
prostore, ki jih zasedajo geodeti) za opravljanje osrednje dejavnosti, 

– od novonastalega geodetskega podjetja, ki ima potrebna znanja in izkušnje z 
geodetskimi storitvami za potrebe projektiranja, pridobiva potrebne geodetske 
storitve in zagotovi nemoteno kontinuiteto poslovanja in mehak prehod k 
zunanjemu izvajanju geodetske dejavnosti, 

– zmanjša tveganja zaradi nihanja v obsegu geodetskih del in 

– sodeluje s preverjenim in zanesljivim partnerjem na področju geodezije ter 
opravljanja specifičnih geodetskih storitev za podporo procesu projektiranja. 

Tudi novonastalo geodetsko podjetje ima interes za dolgoročno sodelovanje s 
projektantskim podjetjem zaradi zagotovljenega določenega deleža letne 
realizacije, poleg tega pa ni vezano na samo eno projektantsko podjetje in lahko v 
primeru premajhnih potreb projektantskega podjetja pridobiva dodatna dela na 
trgu ali v sodelovanju z drugimi projektantskimi podjetji. 
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5. ZAKLJU ČEK 

V magistrskem delu smo obravnavali organizacijo geodetske dejavnosti v 
projektantskem podjetju. Opredelili smo vlogo geodezije v procesu projektiranja in 
izvajanje geodetskih storitev v projektantskem podjetju. V nadaljevanju smo se 
osredotočili na zunanje in notranje izvajanje dejavnosti ter kot način organizacije 
notranjega izvajanja geodetske dejavnosti podrobneje obravnavali timsko delo. 
Opisali smo prednosti in slabosti v povezavi z odločitvijo za zunanje izvajanje 
dejavnosti. 

V četrtem poglavju smo obravnavali konkretno projektantsko podjetje in izvajanje 
geodetske dejavnosti v njem. 

Iz celotne vsebine magistrskega dela izhajata dve smiselni alternativi za način 
organizacije geodetske dejavnosti v projektantskem podjetju: 

– oblikovanje oddelka za notranje izvajanje v obliki samostojne enote za 
geodezijo ali geodetske skupine ter 

– odločitev za izločitev dejavnosti in oddajo v zunanje izvajanje. 

Kot način notranjega izvajanja geodetske dejavnosti smo obravnavali timsko delo, 
ki je dokaj razširjeno predvsem pri razvojnih projektih, pri katerih sodelujejo 
predvsem visokokvalificirani strokovnjaki. Timska organiziranost pride v poštev 
predvsem v primeru, ko imamo relativno konstantno povpraševanje po geodetskih 
storitvah, saj stroški dela predstavljajo stalen strošek, ki je obremenjujoč v 
obdobjih manjšega povpraševanja. Prednosti timskega dela se kažejo v 
skupinskem reševanju problemov, pri katerem imamo možnost soočiti različne 
poglede, rešitve so pretehtane iz različnih zornih kotov, dodatne značilnosti pa so 
tudi prilagodljivost tima, pretok znanja in informacij, pokrivanj širšega področja 
(interdisciplinarnost tima) itd. Tim na drugi strani prinaša tudi slabosti, katerih se je 
potrebno zavedati in posledice ustrezno preprečiti. Eden od problemov je 
stimulativno nagrajevanje, ki pri timskem delu največkrat temelji na subjektivni 
oceni uspešnosti s strani nadrejenega. Druga težava, ki je delno povezana s prvo, 
je, da lahko posamezniki izkoristijo tim za prikrivanje svoje neangažiranosti ali 
lenobe. Posledica tega je, da niso vsi člani tima enako obremenjeni. Ob ustreznem 
vzpodbujanju novih idej in izražanju mnenj se lahko izognemo problemu timskega 
stališča, ki včasih ne dopušča konfrontacije mnenj in zavira inovativnost. 

Po drugi strani smo priča usmerjanju podjetij v vse ožje dejavnosti (outsourcing), h 
kateremu je v veliki meri pripomogel razvoj informacijske tehnologije, ki posledično 
zmanjšuje stroške transakcij na trgu. Tudi v tem smislu se je potrebno odločati, ali 
zadržati določeno dejavnost v podjetju (v obravnavanem primeru geodetsko) ali pa 
je cenejše zagotavljati te storitve preko trga, kar je posebej aktualno ob dejstvu, da 
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obseg povpraševanja zelo niha. 

Glede na opisane prednosti in slabosti zunanjega izvajanja in opisa konkretnih 
značilnosti geodetske dejavnosti v projektantskem podjetju smo prepričani, da bi 
odločitev za zunanje izvajanje prinesla koristi projektantskemu podjetju. Ali 
geodetska dejavnost spada med ključne dejavnosti projektantskega podjetja, je 
potrebno ugotoviti s posebno analizo v podjetju. To je pomembno vprašanje, na 
katerega pa v pričujočem delu nismo odgovorili. Nakazali smo rešitve v primeru 
pozitivnega in negativnega odgovora.  

Podjetje lahko v splošnem izboljša učinkovitost in uspešnost z uporabo zunanjega 
izvajanja in sicer: 

– z razvojem ključnih sposobnosti, v katerih lahko podjetje dosega najboljše 
rezultate, 

– s poudarjenimi investicijami na področju ključnih sposobnosti in sistemom 
ravnanja ter 

– z odločitvijo o strateški uporabi zunanjega izvajanja na področjih, kjer podjetje 
ne more dosegati vodilnega položaja. 

Čas, v katerem živimo, je zaznamovan z nenehnimi in hitrimi spremembami okolja, 
tehnologije, človeške miselnosti in trgov. Zato je inovativnost postala nujna za 
obstoj podjetij. Inovativno podjetje naj bi bilo tisto, ki prav tako nenehno in hitro 
spreminja ter izboljšuje svoje izdelke, storitve, načine proizvodnje in celotnega 
poslovanja, hkrati pa te spremembe in izboljšave uvaja čim bolj učinkovito. To 
pomeni, da mora ves čas opazovati dogajanje na trgu in v okolju ter analizirati 
koristi, ki so jih ali naj bi jih dosegli z določeno uvedeno spremembo.  

V geodetski panogi so pomembne tako procesne kot izdelčne oz. storitvene 
inovacije. Procesne inovacije prispevajo k racionalizaciji postopkov, hitrejši in 
kvalitetnejši izvedbi, novi izdelki oz. storitve pa nudijo konkurenčno prednost v 
smislu zagotavljanja celotne storitve ali širšega spektra storitev. 

Nekatera geodetska podjetja v Sloveniji so se ob privatizaciji družbene lastnine in 
povečanem prometu z nepremičninami uspešno prilagodila novim okoliščinam na 
trgu. Svojo dejavnost so razširila na področje upravljanja nepremičnin, tako da 
nudijo potencialnemu kupcu oz. prodajalcu nepremičnine celotno storitev do 
spremembe vpisa lastninske pravice v zemljiški knjigi. 

Kljub temu je to le en segment geodetske stroke. Drugim, ki se ukvarjamo z 
inženirsko geodezijo in geodetsko izmero so pomembnejše procesne inovacije oz. 
zagotavljanje tehnologije, ki bo omogočala cenovno učinkovite metode dela ob 
doseganju ustrezne kvalitete.  
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Glede na to, da so slovenska geodetska podjetja v večini majhna podjetja, 
predvidevamo, da ne bodo gradila svoje strategije na velikih vlaganjih v R&R. 
Svojo uspešnost lahko gradijo na spremljanju razvoja tehnologije v svetu in 
uspešnim prenosom le-te in integracijo v specifično domače okolje. Potrebno je 
graditi na znanju, izobraževanju in vzpostavljanju poslovnih povezav tako v 
Sloveniji kot izven. 

Družba IBE posluje uspešno že več kot pol stoletja in je vodilna družba na 
področju projektiranja v Sloveniji. V vsem tem času je bila geodetska dejavnost v 
IBE organizirana v sklopu projektantskih skupin drugih strok in je bila zato 
neprepoznavna in v podrejenem položaju. Kljub temu se je geodetska stroka 
uspešno soočala z vedno novimi izzivi in predvsem zagotavljala geodetske 
podatke za potrebe projektiranja. Z uveljavitvijo nove zakonodaje je vloga 
geodezije v procesu projektiranja pridobila večji pomen, prav tako pa se je 
povpraševanje po geodetskih storitvah povečalo zaradi povečanih vlaganj na 
področju gospodarstva in infrastrukture, sproščenega nepremičninskega trga, 
denacionalizacije ter bolj dorečene zakonodaje, ki uvaja nekatere nove geodetske 
storitve kot so vpisi v nove uradne evidence.  

Geodetska dejavnost v IBE se je okrepila in izvaja storitve za potrebe družbe, 
kakor tudi za potrebe zunanjih naročnikov, pri tem pa se sooča s težavami, ki so 
bile opisane. Z namenom sprotnega reševanja problemov predlagamo 
organizacijske spremembe, ki bodo prispevale k uspešnosti družbe IBE in 
povečevanju konkurenčnih prednosti. 
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