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1 Uvod 
 
 »Če bomo DANES delali tako kot VČERAJ, nas JUTRI ne bo več« (Žlebnik, 1999, str. 5).  
Za uspešno konkurenčnost in zagotavljanje preživetja današnjih podjetij so potrebne 
organizacijske strukture, ki bodo zagotavljale tehnično tehnološko in marketinško uspešno 
podjetje. Povečevanje marketinškega pritiska vodi k preusmeritvi usmerjanja managementa 
od realizacije nalog k oblikovanju poslovnih procesov na eni strani in k racionalizaciji 
marketinga in usmeritve h kupcem na drugi. V današnjem času mednarodna konkurenca 
povzroča vedno večji pritisk na uvedbo izboljšav in praktično ne bo nikogar, ki bi mu 
svetovna konkurenca prizanesla. 
 
Masovna proizvodnja in splošni tržni pristop ne zagotavljata preživetje podjetja. Prilagoditi 
morajo proizvodnjo in svoje storitve znanemu kupcu oziroma poslovnemu partnerju in s 
tem individualizirati in personalizirati svojo ponudbo. S sposobnostjo  proizvajati bolje, 
hitreje in ceneje od ostalih, se spremeni tudi proces načrtovanja in poslovanja. Predvsem 
ustreznejša organiziranost in informatizacija predstavljata ustrezno izhodišče, ki bo 
zagotovilo podjetjem konkurenčnost v novih pogojih gospodarjenja (Kovačič, 1996, str. 
37). 
 
Telekomunikacijska panoga, ki z novo ureditvijo prehaja na različna področja 
informacijske verige dodane vrednosti, postaja vedno bolj zanimiva za mednarodne 
korporacije in manjša novo nastala podjetja, ki želijo deliti dobiček telekomunikacijske 
panoge in potisniti stare operaterje na najnižji nivo skrbništva fizičnih povezav, same pa 
prevzeti storitveno in vsebinsko dejavnost telekomunikacij. 
 
Naloge operaterjev telekomunikacij, ki so v veliki večini primerov razvili iz državnih 
poštno-telefonskih podjetij, so bile ob koncu prejšnjega stoletja usmerjene na izgradnjo, 
dograjevanje in dokončanje objektov in naprav osnovne telekomunikacijske infrastrukture. 
Po izgradnji osnovne infrastrukture so podjetja ob ponudbi novih storitev, ki so jih 
zagotavljala z na novo zgrajenim omrežjem, vzcvetela in si utrdila položaj na trgu z novimi 
prepotrebnimi telekomunikacijskimi storitvami, ki jih potrebuje sodobni svet. Medij za 
prenos informacij je postal tako zanimiv, da ga trg dobesedno požira. Nove storitve, ki jih 
ponujajo operaterji, lahko začasno dosežejo zelo velike uspehe, imajo pa slabost, da imajo 
določeno življenjsko dobo in prej ali slej zastarajo. Ne izdelki, temveč procesi, ki izdelke 
ustvarjajo, lahko podjetjem zagotovijo dolgotrajen uspeh (Hammer, Champy, 1995, str. 34). 
Ob postopnem prilagajanju pričakovanim spremembam na trgu, ki jih je prinesla 
liberalizacija na telekomunikacijskem področju, je danes velika potreba podjetij, v 
usmerjanju svojih sil k razvoju novih metod procesne organiziranosti in novih 
organizacijskih struktur z namenom zagotavljanja utrditve konkurenčnosti. 
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Monopolni položaj združen v velikih korporacijah operaterjev telekomunikacij ni več 
garancija za obstoj podjetja. Liberalizacija in deregulacija sta naredila globoke posege na 
telekomunikacijskem trgu. Različne nove tehnične rešitve tako postajajo tržna niša tujih,  
novih velikih in majhnih podjetij. Prednosti, ki so v obstoječi tehnologiji in osnovnem 
telekomunikacijskem omrežju obstoječega podjetja, lahko hitro izgubijo na vrednosti. 
Investiranje v nepravilno infrastrukturo in tehnologijo lahko povzroči težave cvetočim 
podjetjem. Nihče ne ve, katera tehnologija bo dominirala v bodoče. Ne glede na negotovo 
prihodnost ostaja dejstvo, da vsak uporabnik informacijskih storitev ne bo želel imeti vseh 
storitev ali vsebin in da bo osnovna uporabljana infrastruktura in poslovno področje 
omrežja potrebno za uporabnike vsaj še nekaj let. 
 
Tekmovanje v storitvah ni bilo glede na hitre tehnološke inovacije še nikoli tako agresivno, 
kot to postaja v zadnjem času. Nove storitve se v telekomunikacijski industriji ustvarjajo 
vsak dan. Uporabniki storitev želijo vedno kvalitetnejše storitve za čim nižjo ceno. 
Zagotavljanje čim nižje cene in največje kvalitete storitve postaja bistveno za preživetje v 
tej industriji (Hwang, Lee, 2001, str. 115).  
 
Telekomunikacijska podjetja se zavedajo vseh naštetih dejstev  in so zato začela s projekti 
spremembe poslovnih procesov z namenom spremembe internih procesov v procese, ki so 
usmerjeni k naročnikom. Podjetja identificirajo in eliminirajo dela, ki ne prinašajo dodane 
vrednosti, zmanjšujejo določene stroške in povečujejo dobiček in medtem ohranjajo enako 
kvaliteto storitev. 
 
 
1.1 Namen in cilj naloge 

 
Zaradi omenjenih dejstev in zavedanja, da bodo potrebe po sedanjih storitvah, ki jih nudi 
nacionalni operater, svojim strankam še vedno nujno zlo, je namen naloge opisati teze o 
prenovi poslovanja in pokazati pomen prestrukturiranja operaterjev telekomunikacijskih 
storitev in predlagati izvedbo postopka prenove poslovanja na področju omrežja, ki je nuja 
za zagotavljanje kvalitete storitev. Prenova poslovnih procesov je ukoreninjen pojem od 
začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja in je do danes pokazala rezultate podjetij, ki so 
prenavljala poslovanje na osnovi začetne teorije – klasični reinženiring. V današnjem času 
je prenova dobila večji poudarek na »Spremembi poslovnih procesov« s poudarkom na 
procesih in ne toliko na korenitih spremembah (Grover, Kettinger, Teng, 2000, str. 15), 
zato je namen naloge pokazati optimum med korenitimi spremembami in spremembami 
poslovnih procesov v poslovnem področju omrežja, vse to iz prakse. 
  
Z zagotavljanjem kvalitetnih in vedno delujočih storitev so bistvenega pomena poteki 
procesov v področju omrežja. Potrebno je opredeliti ostanek osnovne dejavnosti podjetja in 
preučiti možnost ter posledice izločevanja dejavnosti na tem segmentu. Izločevanje 
dejavnosti je zelo popularna dejavnost, pri kateri pa niso vedno znani dolgoročni učinki. 
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S kritično oceno dosedanjih poskusov reorganizacije in postavitvijo nove organizacijske 
strukture je želja opozoriti na napake, ki so se dogajale, nakazati predvideno pravilno pot, 
poiskati pozitivne usmeritve in ukrepe ter iskati pravilno pot za nadaljnjo delovanje. 
 

Cilj dela je preučiti  možnost metode prenove poslovanja v podjetju, ki se zaradi določenih 
zadržkov ni preoblikovalo v celoti v eni fazi. Celovito prenovo poslovnih procesov je moč 
doseči v preučenih fazah opisanih v nalogi. Glede na predvidene procese poslovanja, je 
potrebna zasnova organizacijske strukture in v fazi implementacije prenove, neprekinjeno 
nadaljevanje izvedbe s celovitim obvladovanjem kakovosti. 
 
V nalogi so prikazani postopki prenove poslovnih procesov, ki se lahko izvedejo brez 
strahu za uničenje poslovnega sistema in so lahko uporabljeni kot projektna izdelava 
prenove poslovanja. 
 
Z nakazanimi postopki se lahko doseže optimum  potrebnih procesov za eksistenco 
kritičnega delovanja omrežja kot fundamentalne dejavnosti nacionalnega operaterja. Primer 
sloni na praktični uporabi v vzdrževalnem centru omrežja in ga lahko obravnavamo kot 
doprinos najboljši praksi. 
 

 

1.2 Metoda dela 

 
V nalogi predstavljam, kako je mogoče preurediti podjetje, ki še ni zašlo v krizo in se je 
začelo prilagajati svetovnim razmeram in zato reorganiziralo do določene stopnje. S 
preučitvijo različnih literatur in člankov o prenovi poslovnih procesov bom poskusil 
postaviti svoj vidik in kot udeleženec prenove organizacije doprinesti svoje videnje in 
tehniko, ki jo je mogoče uporabiti v danih razmerah. Tehnika, ki jo uporabljam, je iz sklopa 
tehnik, ki jih navajajo različni avtorji pri preučevanju preurejanja poslovanja. Preurejanje 
poslovanja pomeni začeti znova, povsem od začetka. Strateški cilji v podjetju so začrtani, 
nova organizacija je določena, potrebna pa je izvedba prenove poslovanja za uspešno 
nadaljevanje procesa in doseganje končnega cilja. Največja podjetja, celo tista 
najuspešnejša, morajo sprejeti in uporabiti preureditvena načela, sicer jih bodo zasenčila 
tista, ki bodo to pripravljena storiti (Hammer, Champy, 1995, str. 12). 
 
Z uspešno izvedbo v določenem centru vzdrževanja telekomunikacijskih naprav bo možna 
uporaba enake metode v ostalih centrih, službah in nazadnje v sektorju podjetja, kar bi 
privedlo do uspešne organizacije in s tem zagotovitve strateške prednosti podjetja pred 
konkurenco. 
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Začetno poglavje v nalogi opisuje potrebe sprememb v podjetju kot stalnico prilagajanja 
trženjskem okolju in samemu preživetju podjetja. S prepoznavanjem poslovnih procesov, ki 
se prepletajo v različnih organizacijskih oddelkih, je potrebno z induktivnim mišljenjem 
doseči korenite spremembe in postaviti strukturo moderne organizacije.  
 
V naslednjem poglavju so opisani trendi organiziranosti telekomunikacijske panoge. 
Telekomunikacijska podjetja se kljub inovativnim rešitvam v tehnologiji, katera so reševala 
podjetja v določenih obdobjih, zavedajo potreb po reorganizaciji. Zlivanje storitev, 
regulativni organi, konkurenca in okolje ter seveda poslovne odločitve vodstva, bodo 
potisnili podjetja v določen segment telekomunikacijske dodane vrednosti in določen sloj 
informacijske infrastrukture. 
 
Z navajanjem smernic organiziranosti telekomunikacijskih podjetij, in glede na koncept 
slovenske informacijske infrastrukture, so mogoči različni sloji obstoja, v katerih lahko 
vidijo odgovorni managerji bodočnost delovanja telekomunikacijskih podjetij. Podroben 
opis vzrokov preoblikovanja telekomunikacijskega podjetja in vpliv različnih dejavnikov 
pripelje do nove oblike organizacije za dosego strateških ciljev. 
 
Proces prenove je opredeljen v četrtem poglavju. V želji po prenovi procesov je nujna 
njihova prepoznavnost, definiranje in končna določitev dejavnosti podjetja in z njo 
povezanimi procesi, s katerimi se bomo ukvarjali v bodoče. Uvajanje prenove poslovanja 
hitro naleti na odpor ljudi, zato se je potrebno na to pripraviti in določiti metodo za 
doseganje sprememb. V poglavju je predlagan postopek reinženiringa poslovnih procesov s 
takojšnjim nadaljevanjem iteracijskega postopka nenehnih izboljšav. 
 
V Sloveniji je Telekom Slovenije prav zaradi monopolnega položaja, kateremu je država 
naložila zagotavljanje telekomunikacijske infrastrukture, ki je pomemben pokazatelj 
razvitosti posamezne države, uspelo ohraniti organizacijsko strukturo, ki ni bila 
prizanesljiva drugim podjetjem. S stalnim finančnih prilivom svojih uporabnikov 
telefonskih storitev in pravilne usmeritve vlaganja v osnovno infrastrukturo, si je pridobil 
prednost pred novo nastalimi podjetji, ki kljub velikim finančnim podporam tujega kapitala 
niso uspela zamajati delovanja podjetja. V petem poglavju so kljub trenutnim finančnim 
dobrim pokazateljem Telekoma Slovenije opisane spremembe v podjetju, ki jih je izvedlo 
in predlagalo svetovalno podjetje. Podana je kritična ocena delovanja in odločitve o trenutni 
organiziranosti, ki so temelj sedanje organizacije. Po začetku reorganizacije je v poslovnem 
področju omrežja podrobneje prikazana analiza stanja, iskanje rešitev s pomočjo 
induktivnega razmišljanja in določeno ustvarjanje pogojev v enem od centrov vzdrževanja 
telekomunikacijskih naprav. V novi organizacijski strukturi je predlagana ustanovitev 
strokovnih timov in ostale aktivnosti za izboljšanje procesov. Končni cilj je doseganje 
optimalnega procesa vzdrževanja z zahtevano kakovostjo v določenem oddelku in prenos 
izkušenj ter uvedbe enakega načina vzdrževanja v ostale oddelke. 
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V zadnjem poglavju je predstavljena slika o informatizaciji v oddelkih vzdrževanja naprav 
in podrobneje razčlenjena implementirana nova informacijska podpora procesom. S 
pomočjo informacijskega sistema za procese vzdrževanja in ob izvedbi projektov združitve 
vseh nadzornih sistemov, bo na podlagi  podatkov procesov vzdrževanja in pridobivanja 
informacij o delovanju naprav, dana možnost izvajanja različnih analiz in sprejemanja 
odločitev o izvajanju procesov.  
 
 

2 Spremembe v podjetju 
 

2.1 Pomen in razumevanje sprememb 

 
V preteklosti so bile spremembe počasne in so zajele le majhen del populacije na 
posameznih geografskih področjih. S pojavom industrijske revolucije so spremembe 
postajale pogostejše in so zajemale vse več ljudi. Industrijska revolucija je temeljito 
spremenila odnos do sprememb, saj so od takrat dalje spremembe vse hitrejše in imajo vse 
globalnejši značaj. V zadnjih desetih letih je opažena velika porast izboljšanja poslovanja 
nekaterih podjetjih na enem ali več področjih svojega poslovanja. To niso podjetja, ki bi 
vpeljala nove izdelke ali storitve, temveč so opazno spremenila dotedanje postopke ali jih 
celo opustila in jih zamenjala z novimi. Vzrok, zakaj ista podjetja in njihovi nasledniki niso 
več tako uspešni, ni v neki notranji napaki. Svet poslovanja se je spremenil čez meje, do 
katere so se zmožna razviti in prilagoditi. Načela, na katerih so organizirana, so bila 
izvrstno prilagojena razmeram v preteklosti, a so se v zadnjem času bistveno spremenile. 
 
Za razumevanje sprememb je potrebno razločevati med dvema osnovnima vrstama 
sprememb, to so strukturne in ciklične spremembe. Strukturne spremembe so tiste, ki 
posamezne aktivnosti ali organizacijo spremenijo v temeljih. Po takšni spremembi je 
aktivnost ali organizacija popolnoma drugačna, kar lahko pomeni, da je prišlo do 
izboljšanja ali poslabšanja prvotnega stanja. Pri tem ni več mogoče vzpostaviti prvotnega 
stanja, saj je sprememba trajna, ker je izvedena na radikalen način.  
 
Sistemi so lahko v novem stanju stabilni ali pa podvrženi nadaljnji evoluciji, vendar se 
nikoli ne povrnejo v prvotno stanje. Pridobivanje novih znanj, načrtovanje in uvajanje 
novih tehnologij povzroča staranje in hkrati neuporabnost obstoječih sistemov, kar lahko za 
organizacijo, ki se ne prilagaja in izboljšuje, pomeni nekonkurenčnost. Strukturne 
spremembe so potrebne tam, kjer moramo dokončno opraviti s starimi strukturami, odnosi 
in procesi, saj za uspešno prihodnost ne moremo nositi s seboj bremen preteklosti.  
  
Ciklične spremembe po drugi strani predstavljajo trenutne ali začasne spremembe, pri 
katerih pa je navadno, da se organizacija ali izvajanje neke dejavnosti povrne v prvotno 
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stanje. V strukturi ali v aktivnostih, kjer so izvedene, ne povzročajo stanj, ki bi bila trajna, 
saj so aktivnosti ponavljajoče se, nestrukturne, točno definirane in omejene. Ker so koraki 
sprememb majhni in ima vsaka sprememba točno določen vzorec, opredeljen s koraki, 
smerjo, vrednostjo in trajanjem, je rezultat sprememb vedno neko novo pozitivno stanje. 
 
Blanchard in Waghorn pri ideji pravočasnega ustvarjanja vrhunske organizacije ugotavljata, 
da je potrebna struktura, ki bo omogočala hitro sprejemanje odločitev in s tem dosego 
velike stopnje možnosti približevanja svojim strankam. V nasprotnem primeru bo trg 
prevzel hitrejši tekmec. V primeru, da smo zadovoljni z obstoječim stanjem in dejstvom, da 
nam to zadovoljstvo preprečuje, da bi ustvarili nekaj, česar še ni, je prav velika verjetnost, 
da se nam zgodi nezgoda na avtocesti prihodnosti. Potrebno je doseči ravnovesje med 
kontinueto in inovativnostjo. Ena brez druge ne deluje. Kontinueta pomeni doseganje 
kratkoročnih rezultatov, inovativnost pa pomeni imeti jasno vizijo tudi v bodoče.  
 
Potrebo po spreminjanju najlažje predstavimo z modelom naravnega razvoja stvari  (slika 
1). Model nam opisuje krivulja (polna črta) v obliki črke S.  
 
Slika 1: Model naravnega razvoja stvari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Blanchared, Waghorn 1997 str. 12 
 
Sigmuidna krivulja lahko prikazuje marsikaj. V poslovnem svetu nam prikazuje začetek 
obstoja podjetja, organizacije, njen vzpon, rast in na maksimumu vrhunec – višek 
uspešnosti, ki mu sledi padec; kakovost ali velikost trga se po začetnem porastu sčasoma 
začne zmanjševati. S študijo tipične razvojne krivulje nam v primeru stališča potreb po 
spreminjanju prikazuje, da je potrebno v vsakem primeru predvideti padec, še preden do 
njega v resnici pride. V točki A, »razgledni točki«, je tisti trenutek, kjer je potrebno izvesti 
drugačen načrt. Točka A je najboljši trenutek, da stopimo korak nazaj in se zamislimo nad 
svojim položajem na krivulji in se odločimo za pričetek nove rasti. Predvideti je potrebno 
padec, še preden do njega v resnici pride. Če želimo nenehno rast, je potrebno začeti z novo 
krivuljo preden se prva izčrpa. To prikazuje prekinjena črta na sliki 1. 

A
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2.2 Razlogi za prenovo poslovanja 

 
Prenova poslovanja (Business Renovation) je opredeljena kot metodologija ravnanja s 
spremembami, ki vključuje metode korenitih (BPR - Business Process Renovation) in 
postopnih sprememb oziroma izboljšav (Kovačič, Peček, 2002, str. 36). Prenova poslovanja 
zastopa strategijo korenite preveritve in preučitve obstoječih poslovnih pravil, prakse in 
postopkov ter zasnove ključnih poslovnih procesov, izdelkov in storitev. Prenove 
poslovanja temeljijo na težnji po učinkovitosti in uspešnosti poslovanja temeljnih ciljev: 

• povečanje hitrosti izvajanja procesov, 
• znižanje stroškov, 
• dvig kakovosti izvajanja procesov in proizvodov, 
• zmanjšanje kompleksnosti, 
• izboljšanje prilagodljivosti poslovanja, 
• vzpodbujanje inovativnosti in ravnanja s skupnim znanjem organizacije. 

 
Za uresničevanje doseganja ciljev je potrebno poiskati optimum med omejevalnimi, 
medsebojno odvisnimi in navadno nasprotujočimi si temelji cilji poslovanja.  
 
Merilo, ki nam bo omogočilo spoznati, kdaj je potreba po temeljni prenovi poslovanja in 
kdaj smo v razgledni točki A (slika 1), nam omogoča pravočasno določitev o odločitvi za 
prenovo. Prenova je nujna vedno takrat, kadar vemo, da bomo izvajali (Schlamberger, 
1995, str. 15): 

• Bistveno spremembo funkcije - 
potrebna je sprememba organizacije in skoraj vseh podsistemov. 

• Bistveno spremembo okolja - 
okolje pomeni geografsko, kulturno, poslovno ali katerokoli drugo okolje: potrebna 
bo prenova, ki bo omogočala delovanje v novem okolju. 

• Bistveno spremembo v obnašanju - 
kooperativno obnašanje na trgu, povečanje produktivnosti dela, prijaznost do strank. 
 

Če je prenova temeljita, je glede na zgornja merila potrebna. V drugih primerih bi lahko 
govorili samo o prilagajanju sistema. Prenova mora prinesti korist v merljivi obliki v 
določenem času, sicer je neupravičena, pomeni strošek, ki ga lahko v najboljšem primeru le 
zmanjšamo ali izravnamo. 
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2.3 Sprememba postaja stalnica 

 
Sprememba je ena od sil, ki deluje ločeno in/ali v kombinaciji s silama odjemalcev in 
konkurenco. Te sile vodijo današnja podjetja v področje, ki se zdi managerjim grozljivo in 
neznano. Sila sprememb je postala konstantna, a ne samo to, pospešila se je hitrost 
sprememb. Z globalizacijo gospodarstva se podjetja spoprijemajo z vedno večjim številom 
tekmecev. 
 
Če organizacija ne dela na stalnem izboljševanju, postaja vse slabša; stvari ne morejo kar 
nekako obstati. To pomeni, da mora nenehno učenje postati način življenja neke 
organizacije (Blanchard, Waghorn, 1997, str. 59). Stalno izpopolnjevanje in pridobivanje 
novih znanj je za organizacijo edini način zagotavljanja svoje prihodnosti, da bo jutri boljši 
kot danes, naslednji teden boljši kot ta teden in naslednje leto boljše kot letos. 
 
Storitve ali izdelki imajo čedalje krajšo življenjsko dobo. Prav tako je krajši čas razvijanja 
izdelkov ali storitev. Podjetja morajo napredovati hitro ali pa sploh ne bodo napredovala. V 
preteklosti so velike ribe jedle majhne, danes hitre ribe jedo počasne. 
 
Odjemalci, konkurenca in spremembe so ustvarili nov poslovni svet, ki pelje v smer, kjer 
organizacije, ki so bile prilagojene za poslovanje v enem okolju, ni mogoče tako predelati, 
da bi bile uspešne tudi v drugem. To lahko ima dvojni pomen. Spremembe okolice so hitre, 
zato je potreba po prilagajanju organizacije nujna in permanentna. Drugi vidik pa je 
uporaba obstoječih modelov v določenih podjetjih in njihovo transformiranje v naše okolje. 
V telekomunikacijskem poslovnem svetu gre predvsem za spoznavanje načina, kako se je 
Telekom Slovenije ukvarjal z najemanjem tujih svetovalnih podjetij, ki so pomagala pri 
izvedbi celotne reorganizacije podjetja. 
 
 
2.4 Uspešnost sprememb 

 
Prenova organizacije ali ustanavljanje nove ne more biti uspešna, če samo trdo delamo ali 
mislimo. Nasprotno, treba se je naučiti, kako delamo drugače. Za uspešne spremembe je 
potrebno najprej spremeniti odnos in usmerjenost vseh zaposlenih, kajti ti so s svojimi 
navadami in procesi nosilci sprememb. Naloga managerskih struktur je, da dojamejo 
potrebe po spremembah in jih inicirajo. Ko je v spremembe v podjetju vključena večina 
zaposlenih, je končni rezultat tudi sprememba organizacije. 
 
Zmotna je misel in način razumevanja sprememb tistih, ki izhajajo iz domnev, da je za 
doseganje konkurenčnosti dovolj imeti izdelane programe, ki definirajo vse od vizije 
podjetja pa do usposabljanja zaposlenih in načinov nagrajevanja. Prav tako je napačna 
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domneva, ki pravi, da je mogoče navade zaposlenih spremeniti s formalno strukturo in 
sistemom v podjetju. Nova paradigma sprememb pravi, da se naj navade posameznikov in 
njihova osebnost vpletejo v organizacijo podjetja. Najuspešnejši način spreminjanja navad 
posameznikov je, da se jim določi nova vloga v organizaciji in s tem tudi nove 
odgovornosti. 
 
Za uspešne spremembe so značilni trije enakovredni faktorji, katerih delovanje mora biti 
vzajemno. To so: 

• koordiniranje, 
• pristojnosti, 
• izvršitev. 
 

Koordiniranje je pomembno zaradi prehoda iz ene sinergijske oblike v drugo, ko je 
potrebno na novo spoznavati procese, jih razumeti in pri uresničevanju timsko delovati. Z 
dobro koordinacijo je možno odkriti nove priložnosti razvoja izdelka ali storitve, zmanjšati 
stroške in dvigniti kakovost. 
 
Postopki, ki omogočajo uspešno delovanje organizacije, morajo biti povezani v smiselno 
celoto (Blanchard, Waghorn, 1997, str. 42). Z metodo izboljševanja uporabimo pet 
sistemov za delovanje organizacije na visoki kakovostni ravni: 

• Jasna določitev odgovornosti  
Vsakomur v organizaciji mora biti jasno, ne glede na to, ali dela samostojno ali je 
član kake delovne skupine ali tima, za kaj odgovarja. Jasneje kot je določen cilj, 
jasneje je potrebno določiti odgovornost osebe, ki ga bo izvajala. 

• Informacijski sistem  
Ena ključnih strategij je ravnanje s količino informacij, ki so eksploatirane v 
današnjem svetu. Ljudje, ki nimajo dostopa do potrebnih informacij v pravem 
trenutku, ne morejo vrednotiti svojega dela ali sprejemati dobrih odločitev, medtem 
ko ljudje z informacijami to lahko. 

• Povratna informacija  
Brez povratne informacije ljudje ne morejo vedeti, ali dosegajo zastavljene cilje 
oziroma izvedbene standarde ali ne. Ob upoštevanju raznovrstne sedanje 
informacijske tehnologije ne moremo najti nikakršnega opravičila, da ljudem ne 
nudimo vseh informacij, ki se nanašajo na njihovo uspešnost. 

• Priznavanje uspešnosti  
Večina organizacij se osredotoča na negativno, vendar ko ljudje ugotovijo, da drugi 
cenijo njihove sposobnosti, postanejo še boljši in skušajo celo okrepiti svoje 
najšibkejše točke. Potrebno je imeti sistem pozornosti in vrednotenja. Dober sistem 
pozornosti in vrednotenja je neprecenljive vrednosti pri nagrajevanju in določanju 
napredovanja. 
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• Usposabljanje  
Usposabljanje je bistvena strategija, ko skušamo iz katere koli organizacije narediti 
učečo se organizacijo. Pomanjkanje usposabljanja je drugi najpogostejši razlog, 
poleg nejasnih ciljev, zakaj ljudje niso uspešni na svojih delovni mestih. Vsaka 
sprememba organizacijske zgradbe ali njenih sistemov zahteva usposabljanje. 
Predvidevanje, da bodo ljudje že vedeli, kaj morajo narediti ali pa bodo to ugotovili 
sami, ni nič drugega kot klicanje težav. Poleg tega sploščenje organizacijske 
zgradbe zahteva  tudi medodelčno usposabljanje, če hočemo, da se bo organizacija 
sposobna odzivati zahtevam, s katerimi se srečuje. 

 
Najpomembnejša je vsekakor izvršitev spremembe, za izvedbo katere je pristojen 
management. Za uspešno reševanje problemov pri samem izvajanju sprememb je potrebno 
opredeliti pristojnosti, ki pa so povezane z nenehnim pridobivanjem novih znanj vseh 
zaposlenih. 
 
 
2.5 Potreba po spreminjanju procesov 

 
Pri opredelitvi pojma prenova poslovnih procesov, se moramo najprej vprašati, zakaj sploh 
prenavljati poslovne procese. Ne glede na opredelitve in definicije procesa se nam poraja 
temeljno vprašanje, zakaj ravno procese. Podjetja ne preurejajo svojih prodajnih ali 
proizvodnih oddelkov, temveč delo, ki ga opravljajo ljudje v teh oddelkih. Predmet 
preurejanja so procesi in ne organizacija. Proces je način, s katerim abstraktni cilj 
potrošnika pripeljemo v praktični učinek.1 Brez procesa podjetja razpadejo v spiralni kaos 
in notranji konflikt. 
 
Glede na dejstvo, da živimo v svetu, ki ga vodijo potrošniki, podjetja mislijo, da se morajo 
orientirati na potrošnika in stvari, ki ga najbolj zanimajo. Trenutno stanje v trgu izdelkov in 
storitev razkriva, da potrošnikov sploh ne zanimajo aktivnosti, ki jim vodstvo posameznih 
podjetij posveča veliko energije: letni proračun, organizacijska struktura, uspešno izvršeni 
plani itd. Vse skupaj pelje namreč samo k enemu zaključku. Potrošnika zanima le rezultat. 
Gledano iz zornega kota potrošnika, obstaja podjetje samo zato, da ustvari določeno 
vrednost zanj in mu priskrbi želeni rezultat. 
 
Proces je pojem, ki se danes v poslovnem svetu na široko uporablja, vendar zelo različno. 
Povedano najenostavnejše (Hammer, 2002, str. 27), je proces tisto, kar ustvari rezultate, ki 
jih podjetje ponuja svojim kupcem. Proces je strokoven termin, z natančno definicijo: 
organizirana skupina povezanih aktivnosti, ki delujejo skupaj, da ustvarijo rezultat, ki ima 
vrednost za stranko. Nobena posamezna naloga ne izpolni rezultata. Vrednost je ustvarjena 
s procesom, pri katerem se vse naloge strnejo v sistematično pot za jasen namen. 

                                                 
1 Hammer: http://www.hammerandco.com/publications-agenda-ch4.asp 
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Aktivnosti v procesu niso naključne ali »ad hoc«. So povezane in organizirane. Ne 
vsebujejo nobenih dodatnih irelevantnih aktivnosti. Potrebno je početi prave stvari v pravi 
smeri v vsakem trenutku. 
 
Vse aktivnosti v procesu morajo delovati skupaj za enoten cilj. Ljudje, ki izvajajo v procesu 
različne korake, morajo biti razvrščeni okoli enega samega namena, namesto fokusiranja na 
njihove izolirane individualne naloge. Procesi niso namenjeni sami sebi. Imajo namen priti 
do rezultatov, ki jih potrebuje potrošnik. 
 
Brez neizprosne usmerjenosti na procese, je nemogoče dosegati celo minimalno želeno 
izvedbo. V pomanjkanju usmerjenosti v procese podjetje ne more dosledno doseči 
izvedbeno stopnjo, ki jo stranke vedno znova želijo in zahtevajo. Nasprotno, pokazale se 
bodo zakasnitve in kaznovane bodo napake. Brez natančne zasnove procesov in skupnih 
ciljev imajo zaposleni majhne možnosti za dosledno delovanje na način, na katerega so 
vajeni kupci. Imeli bodo manj priložnosti za uspešno izvajanje in koordiniranje širokega 
niza potrebnih aktivnosti za izpolnitev visoke stopnje dodane vrednosti na zaposlenega. Z 
naraščanjem zahtevnosti in kompleksnosti dela, postajajo tudi procesi vse pomembnejši.  
 
Stranke, rezultati in procesi so omejeni skupaj v železni trikotnik. Nobeden od teh ne more 
biti resno osredotočen le nase, brez obzira na ostala dva. Zmožnost zagotavljanja rezultatov 
strankam je v veliki meri odvisna od tega, kako dobro zasnujemo in upravljamo svoje 
procese.  
 
Poskusi procesnega zasnovanja niso le trenutni pojav. Procesi so stroka tihih podjetij, ki 
govorijo mehko in dosegajo velike dobičke. Z bleščečim začetkom delovanja določenih 
podjetij se ta redko usmerjajo v procese, kar jim tudi ni potrebno, saj lahko živijo z 
edinstvenostjo svojih proizvodov, ki so jih plasirali na trg. V zrelostnem obdobju podjetij 
pa je procesna orientiranost vitalnega pomena. V visoko konkurenčnem okolju, povečana 
tržna rast ni zadostna, da bi zagotavljala uspeh podjetju. Zagotavlja ga lahko samo 
nadpovprečna izvedba, ki pa zavisi od nadpovprečnih procesov. 
 
 
2.6 Procesi usmerjeni k rezultatom 

 
V procesih, ki so usmerjeni samo k rezultatom, ni pomembno, kako se posameznik trudi in 
koliko napora vlaga za dosego cilja, ampak je pomemben končni rezultat. Tako je v celoti 
zanemarjen njegov prispevek, ki ima v procesno usmerjenem okolju poglavitno vlogo, saj 
je prispevek vsakega delavca pomemben za uspeh celotnega podjetja. 
 
Takšne razlike v managerskih pristopih imajo za posledico tudi različne pristope pri 
uvajanju sprememb. Vrhnji management, ki je preveč procesno usmerjen, lahko zanemari 
dolgoročno strateško načrtovanje, lahko mu zmanjka novih idej ali pa je premalo 
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inovativen. Management, ki je usmerjen k rezultatom, je fleksibilnejši, razmišlja strateško 
in usmerja vse razpoložljive vire v začrtano strategijo. Po drugi strani pa je za 
poindustrijsko obdobje in “high-tech” družbo značilno procesno vrednotenje in procesno 
usmerjeni management. Za masovno proizvodnjo je značilno k rezultatom usmerjeno 
vrednotenje človeškega dela. Procesni način razmišljanja je nekakšen most med procesi in 
rezultati, cilji in merjenjem, ki pomaga ljudem ustvariti celovito sliko. 
 
Osnovni interes vsakega managerja je rezultat. Manegerji najuspešnejših podjetij dosegajo  
odlične rezultate prav s procesno usmerjenimi nalogami. Postavljajo procesno zastavljena 
vprašanja, sprejemajo odločitve, ki temeljijo na procesnih ali rezultatnih kriterijih, kar 
pomeni, da med njimi ne delajo razlik. Skrb in interes pri procesni naravnanosti podjetja sta 
usmerjena k disciplini, načrtovanju delovnega časa, pridobivanju znanj in veščin, 
vključevanju in udeleženosti, morali in komuniciranju. 
 
 
2.7 Prenova poslovnih procesov - reinženiring 

 
Prenova poslovnih procesov želi s korenitimi, na novo ustvarjenimi poslovnimi procesi 
doseči znatno izboljšanje učinkov podjetja. Osnovna zamisel je v tem, da podjetij ne 
razčlenjujemo več vertikalno/navpično (po funkcijah ali proizvodih), ampak 
horizontalno/vodoravno po ključnih procesih. Cilj je ustvariti vsestranske strateško 
pomembne procese brez vmesnikov od dobaviteljev do kupca. Prenova poslovnih procesov 
postavlja s tem doslej prevladujoče tayloristične zamisli na glavo. 
 
Osnovna zamisel taylorizma deli delo na umsko in ročno, to pa še na najenostavnejše 
delovne korake. S tem zaradi specializacije in proizvodnje po tekočem traku produktivnost 
poraste, hkrati maksimiramo število vmesnikov, s tem povečamo potrebo po usklajevanju 
delnih nalog in celovita soodvisnost nalog izgine. Le še redki imajo pregled nad celotnim 
procesom. Velika večina sodelavk in sodelavcev opravlja le še enostavno delo, ne da bi 
vedeli, kaj se dogaja levo ali desno od njih. 
 
Tradicionalne organizacijske strukture niso prijazne do procesov. Zgrajene so po 
posameznih oddelkih, ki so vsak zase usmerjeni na posamezne naloge. V takšni organizaciji 
nihče ne ve ali prevzema skrb, da tudi drugi počno sorodna dela. Vsak oddelek govori svoj 
lastni jezik in ostaja daleč od drugih (Hammer, 2002, str. 29). S procesi, ki so razdeljeni in 
skriti po posameznih oddelkih, ni nihče več sposoben videti začetka in konca procesa ali jih 
uskladiti  tako, da bi potekali gladko. Vodje posameznih oddelkov se omejeno osredotočajo 
na njihova lastna področja, medtem ko je vrhnji management predaleč vstran od dogajanja, 
da bi razumeli, kaj se dogaja na prvi liniji. 
 
V času, ko je življenjski cikel proizvoda vse krajši, ko je zahtevan ''time-to-market'' in ko so 
želje kupcev vse bolj diferencirane, vodi to v slabšo konkurenčnost. Specializacija namreč 
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ne pomeni le-tega, da skupno nalogo razdelimo na veliko področij pristojnosti, ampak tudi 
da nastanejo med posameznimi nalogami vmesniki. Vsak vmesnik pa je mesto zastoja in vir 
napak. Ti problemi se povečujejo tudi zato, ker se je funkcijska vertikalna organizacija v 
večini velikih podjetij razvila v ''silos organizacijo'' (slika 2). 
 
 
Slika 2: Silos organizacija in temeljni poslovni procesi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Kovačič, 1998, str. 92 
 
Prenova poslovnih procesov je v današnjem poslovnem svetu že uveljavljen pojem, ki se 
pojavlja na mnogih področjih. Prenovo poslovnih procesov lahko opredelimo kot temeljito 
preverjanje procesov  in njihovo korenito spreminjanje, ki ga sprožimo, da bi dosegli 
pozitivne rezultate, kot so zniževanje stroškov, povečanje kakovosti izdelkov in storitev, 
skrajšanje dobavnih rokov in podobno. (Kovačič, Peček, 2002, str. 40). Preurejanje ni 
prestrukturiranje, zmanjševanje ali reorganizacija. Preurejanje je poslovni proces bistveno 
drugačen od tradicionalnih.  
 
Prenova poslovnih procesov je zahtevna naloga, ki terja znanja na področju človeških 
zmogljivosti, industrijskega inženiringa, ekonomike, trženja, informatike, drugih tehnologij 
in seveda proizvodnega procesa, ki poteka v okviru organizacije. Koncept prenove 
poslovnih procesov stopnjuje učinke načel JIT (Just-In-Time) in celovitega obvladovanja 
kakovosti - TQM (Total Quality Management) tako, da je mogoče procesno usmeritev 
uporabiti kot strateško orodje za izboljšanje učinkovitosti poslovanja organizacije ali druge 
oblike organizacije. 
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Definicije prenove poslovnih procesov so različne, najznačilnejša pa je:  
preurejanje je temeljni vnovični premislek o poslovnem procesu in njegovo korenito 
preoblikovanje, da bi tako dosegli velike izboljšave kritičnih kazalcev učinkovitosti, kot so 
stroški, kakovost, storitev in hitrost (Hammer, Champy, 1995, str. 42). 
 
Prenova je glede na definicije enkraten proces korenitega prestrukturiranja proizvoda, dela 
sistema ali sistema v celoti, v našem primeru procesa samega, da bi omogočili njegovo 
delovanje po bistveni spremembi pogojev delovanja. 
 
Korenite spremembe lahko dosežemo le z induktivnim mišljenjem. Induktivno v tem 
pomenu, da z ustvarjalnim eksperimentiranjem z novimi načeli ali tehnologijami 
generiramo možnosti rešitev, ki po svoji naravi ubirajo nove poti. Šele v naslednjem koraku 
naj bi preverjali, v kolikšni meri odkrita načela izboljšujejo proces in ali so gospodarsko 
uporabna. Na tak način bi lahko rešili tudi problem, ki se ga podjetje doslej ni eksplicitno 
zavedalo. To mišljenje je v nasprotju s konvencionalnim, deduktivnim ravnanjem. 
Deduktivno, konvencionalno ravnanje pomeni analizirati obstoječe procese in iz tega 
izpeljati potrebo po izboljšanju in tehnologiji.  
 
Po zamisli reinženiringa z deduktivnim ravnanjem predpišemo suboptimalne procese. Tako 
je bila na primer arhitektura mnogih procesov oblikovana v času, ko današnji sistemi 
oblikovanja informacij in komunikacijski sistemi še niso bili znani. Pogosto so s pojavom 
tehnologije procese enostavno avtomatizirali, ne da bi kritično premislili postopek. 
Avtomatizacija je sicer privedla do izboljšave, vendar ne v možnem obsegu (Hammer, 
Champy, 1995, str. 94). 
 
 
2.8 Opredelitve sodobnih predlogov moderne organizacije 

 
Glede na pretečeno obdobje pojava terminov prenova poslovnega procesa in njihovega 
manifesta, je v zadnjem času prenova dobila večji poudarek na spremembi poslovnih 
procesov s poudarkom na procesih in ne toliko na korenitih spremembah.  
 
V sodobnem obdobju se pojavljajo različni termini povezani z organizacijsko izvedbo, v 
veliki meri usmerjeni med teoretično in praktično izvedbo organizacije. Moderna 
organizacija bi morala prelivati vse sodobne predloge, da bi dosegla popolnost v svoji 
izvedbi.  
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Slika 3: Vpliv sodobnih poskusov na moderno organizacijo 
 
 

REZULTAT       CILJI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Senthil et al, 2001, str. 682 
 
Slika 3 prikazuje fenomen zlitja konceptualnih napovedi sodobnih 
drug z drugim. Avtorji Senthil, Devadasan, Selladurai in Baladhan
da bi poskus integracije TQM in BPR lahko doprinesel k najbolj d
moderni organizaciji. V tabeli 1 je prikazana razlika med BPR in TQ
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Tabela 1: Primerjava elementov reinženiringa in TQM 
 
 
Elementi BPR TQM 
Stopnja spremembe – 
povečanje učinkovitosti 
in uspešnosti 

Korenite spremembe; 
povečanje 80-85% 

Postopne spremembe; 
povečanje 5-10% 

Namen  Celoten poslovni proces in 
podprocesi, njihova 
funkcionalnost in 
organizacija 

Ponavadi osredotočen na 
podprocese ali majhne 
procese znotraj organizacije 

Potreben čas sprememb Od 9 do 18 mesecev Več mesecev, kot del 
kontinuiranega procesa 
izboljšav 

Osredotočenje Na novo določiti in 
spremeniti obstoječe 
poslovne procese 

Izboljšati obstoječe 
poslovne procese 

Organiziranost Vrhnji management in 
zunanji strokovnjaki 

Vodstvo izhaja iz 
kvalitetnih timov delavcev 

Pristop k izboljšavam Skrbnik procesa z ostalimi 
sodelavci  

Izboljšave so narejene v 
osnovnih delovnih enotah s 
polovično obremenjenostjo 

Tveganost, stroški  Visoka stopnja tveganja, 
potreba po visoko 
kvalificiranih in dragih 
zunanjih kadrih 

Nizka stopnja tveganja. Viri 
in osebje je obstoječe. 
Majhne spremembe iz TQM 
učinkov so ponavadi 
izvršene brez  pomembnih 
organizacijskih sprememb 

Osnovna načela Korenite spremembe 
temeljnih procesov, 
sprememba ali zamenjava 
struktur, znanj, sistemov in 
kulture    

Izboljšati obstoječe funkcije 
in aktivnosti obstoječih 
procesov 

 
Vir: prirejeno po url = http://www.itpolicy.gsa.gov/mkm/bpr/gbpr.htm 
 
 
 
Prenova podjetja, ki naj podpira njegov razvoj mora biti podprta z razvojno sposobnimi 
strukturami, ki se razlikujejo od tistih, ki izvirajo iz industrijske družbe. Za uspešno 
prestrukturiranje je potrebno inovirati temeljni, informacijski in seveda tudi managerski 
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proces in sisteme. Da je prenova vseh procesov in s tem sistema uspešna pa je potrebno 
najprej in korenito inovirati sistem managementa in šele nato sledi preurejanje temeljnega 
in informacijskega sistema. Takšno zaporedje je potrebno zato, ker je prenova temeljnega 
in informacijskega sistema pretežno usmerjena v tehniko in tehnologijo, rezultat pa je 
povečanje učinkovitosti, kar je zamisel zaprtega sistema. Ker pa vemo, da mora biti naš 
sistem odprt v okolje, je potrebno najprej korenito spremeniti in inovirati proces 
managementa, ki je najmanj razvit, saj so pri presoji uspešnosti v ospredju družbeni smotri 
in iz njih izpeljani cilji podjetja. 
 
Da pa bomo vse to dosegli, sama členitev podjetja ne sme biti po funkcijah ali proizvodih 
vertikalna, ampak moramo členitev izvesti tudi horizontalno po procesih. To so tisti 
procesi, ki so usmerjeni h kupcu in sestojijo iz povezav soodvisnih dejavnosti, odločitev, 
informacij in materialnih tokov.  
 
Zgoščanje procesov je lahko hkrati vodoravno in navpično. Pri vodoravnem se povezujejo 
zaporedni procesi, pri navpičnem pa odpadejo nepotrebne hierarhične ravni. Za upravljanje 
takih procesov so seveda potrebni managerji, ki so usposobljeni za zamišljanje delovanja 
celotnega podjetja. Njihova vloga se spreminja iz kontrolne in nadzorne v podporno in 
moderatorsko.  
 
 
2.9 Centralizacija ali decentralizacija organizacije 

 
Današnje razmere zahtevajo prilagodljive organizacijske strukture. Vzpostavitev le-te pa v 
osnovi zahteva določeno avtonomijo podjetniškega tima, ustrezne spodbude in nagrade za 
tveganje ter pravilno postavljen sistem nadzora. Organizacija 21. stoletja mora biti hitrejša, 
zavedna glede kakovosti, usmerjena k strankam, predvsem pa mora temeljiti na sodelovanju 
zaposlenih (Lipičnik, 1998, str. 44). 
 
Z reinženiringom poslovnih procesov se izognemo klasični dilemi v zvezi s centralizacijo 
in decentralizacijo organizacijske strukture. Centralizacija ali decentralizacija organizacije 
določa, na kateri hierarhični ravni se lahko sprejemajo določene odločitve (če se odločitve 
sprejemajo na vrhu, je organizacija centralizirana, če se sprejemajo na nižjih ravneh, pa je 
decentralizirana). Centraliziran sistem z izrazito mehanističnimi in predvidljivimi 
lastnostmi omogoča delovanje velikih združb na način, da majhno število usposobljenih 
posameznikov lahko vodi in nadzira veliko število nizko usposobljenih in delovno 
priučenih delavcev.2 V spremenljivem okolju se pokaže slabost centralizacije, da podjetje ni 
dovolj elastično in učinkovito. V praksi se je pokazalo, da sta učinkovitost in 
                                                 
2 http://www.fov.uni-mb.si/kovac/106 
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prilagodljivost pogosto izključujoči se zahtevi, saj na klasičen način organizirane združbe 
niso dovolj prilagodljive. Velja tudi obratno; zelo prilagodljiva organizacija ni tako 
učinkovita, predvsem pa je njeno delovanje veliko dražje. Šele informacijska tehnologija 
proti koncu 90-ih let je postopoma začela premoščati nasprotja med tema zahtevama in je 
ponudila možnost za prehod na izrazito prilagodljive, vendar hkrati zelo učinkovite 
organizacijske oblike. Informacijska tehnologija je osnova informacijskih sistemov in 
elektronskega poslovanja, je osnovno gibalo v preobrazbi organizacije. Tehnologije, ki 
vplivajo na komunikacijo med ljudmi, imajo odločilen vpliv na organizacijo. S pomočjo 
informacijske tehnologije lahko omogočimo, da hkrati z decentralizacijo odločanja v zvezi 
s procesi centraliziramo preglednost nad njimi. To ima za posledico spremembe v 
nadzornih mehanizmih v organizaciji. Kontrole je namreč mogoče vgraditi neposredno v 
sestavine procesa in ne, kot je običajno, na konec procesa. Odločanje je preneseno na mesto 
izvajanja procesov. S tem brez škode za rezultat procesa lahko odpadejo mnoga 
upravljalna, kontrolna in informacijska mesta (Gričar, 1992, str. 53).  
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3 Trendi organiziranosti telekomunikacijske panoge 
 
3.1 Telekomunikacijska veriga dodane vrednosti 

 
Telekomunikacijski trg je sestavljen iz treh osnovnih elementov (slika 4), ki v kombinaciji 
omogočajo prodajo specifičnih zahtev za posamezne naročnike. 
 
 
Slika 4: Elementi Telekomove verige dodane vrednosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Telecom White Paper, 2000, Parametric Technology Corporation 
 
 
Na koncu verige dodane vrednosti ponudniki storitev in telekomunikacijski operaterji 
priskrbijo zvokovno ali podatkovno komunikacijsko storitev svojim strankam. Srednji 
stolpec predstavlja programsko in strojno opremo potrebno za podporo zagotavljanja 
storitev ponudnikov storitev in vsebin. Razširjena infrastruktura pogodbenikov in 
dobaviteljev povečuje možnost zagotavljanja potrebnih specifičnih kapacitet, ki jih želijo 
določene stranke. 
Primer sodelovanja podjetij pri zagotavljanju inovativnih poslovnih rešitev je, ko npr. 
promet, zaračunavanje in storitve zagotavljajo ponudniki storitev v stolpcu 1, medtem ko 
pasovno širino, vsebino in opremo zagotavljajo ponudniki v stolpcu 2. 
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Tretji stolpec predstavlja razširjeno oskrbovalno verigo za oblikovanje in izdelavo strojnih 
komponent in programske opreme. 
 
 
3.2 Zlivanje storitev 

 
Razvojne tendence in praksa v najrazvitejših državah kažejo, da je prihodnost v zlivanju in 
soodvisnosti različnih stacionarnih omrežij in mobilnih telekomunikacij in interneta. Z 
vsakodnevnimi novimi tehnologijami, inovacijami, idejami se premagujejo tehnične ovire 
obstoječih tehnologij, kar povečuje moč, dostopnost, zmogljivost in elastičnost 
telekomunikacijskih naprav (Bartholomew, 1997, str. 6). Običajna telefonija in njena 
uporaba, kakršno smo poznali do sedaj, postopoma postajata domena mobilnih 
telekomunikacij. Na pohodu je internet, klasični telefonski priključek se spreminja v 
informacijskega. Spremembam morata slediti nadgrajevanje in širitev omrežij tako po 
hitrosti kot kakovosti. Poudarek postajajo vsebine in njihova dostopnost in ne več samo 
posredovanje informacij ali vsebin preko telekomunikacijskega ali drugega medija. 
 
Konvergenca omrežij omogoča uporabnikom telekomunikacijskih storitev različne metode 
komuniciranja. Z uporabo samo enega medija lahko prenašamo zvok, podatke in video. 
Tehnološko smo danes v obdobju konvergence telefonskih, podatkovnih in radiodifuznih  
omrežij ter storitev, ki ob sinergiji z informatiko, računalništvom in mediji prehajajo v 
informacijsko infrastrukturo. V Sloveniji se je uveljavila slovenska informacijska 
infrastruktura - SII, ki izvira iz globalne - GII in evropske informacijske infrastrukture – EII  
(Bešter, Kos, 2001, str. 87). Koncept informacijske infrastrukture je zelo širok pojem in 
zajema v grobem tri sloje (slika 5): 

• osnovni sloj omrežij, v katerem je infrastruktura za prenos fizičnega signala; 
• vmesni sloj, ki podpira delovanje telekomunikacijskih storitev; 
• sloj storitev, ki zajema glavne današnje telekomunikacijske storitve (telefonija, 

radijske, televizijske in internetne storitve …). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slika 5: Funkcijski model informacijske infrastrukture 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vir: Bešter, Kos, 2001, str 89 
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Tržišče zahteva celostne rešitve telekomunikacijskih in informacijskih storitev ter aplikacij, 
toda danes z informacijskimi tehnologijami še vedno največ zaslužijo tisti, ki prodajajo 
strojno opremo. Trženje storitev, namenskih programov in vsebin, ki so jedro informacijske 
družbe, ni tako dobičkonosno. Vlagati je treba ne le v opremo, temveč tudi v razvoj 
aplikacij, storitev in vsebin. Podjetja si morajo prizadevati za pridobivanje potrebnih znanj, 
da bodo z informacijskimi in telekomunikacijskimi sistemi znali ustvarjati dodano vrednost 
s storitvami in aplikacijami. Potrebno je zagotoviti povezovanje, nakup ali lasten razvoj kot 
ponudnik vsebin (CP – Content Provider), ponudnik poslovanja (CSP – Commerce Service 
Provider) in ponudnik aplikacij (ASP – Application Service Provider).3 
 
Operaterji konvergentnih omrežij, ki iščejo nove rešitve za ustvarjanje dodane vrednosti, 
lahko z majhnimi kapitalskimi vložki obogatijo svoja omrežja s ponudbo vsebine svojim 
uporabnikom: video in glasba na zahtevo, programska oprema itd. Vsebina tako postaja 
pomemben delež celostne ponudbe določene storitve, pri katerih se stranka sploh ne zaveda 
vseh potrebnih subjektov pri njeni zagotovitvi.  
 
Kdor bo sposoben na trgu zagotoviti najširšo paleto storitev, tehnoloških možnosti in 
množico vsebin, bo lahko postal zmagovalec. 
 
 
3.3 Vzroki prenove telekomunikacijskih podjetij 

 
Kupci, konkurenca in spremembe sooblikujejo nov poslovni svet. Da podjetje lahko 
postane uspešna organizacija svetovnega slovesa, mora delovati kot skupina in vsa 
funkcijska področja poslovanja morajo biti pravilno integrirana, tako da vsi razumejo 
pomembnost medfunkcijskih procesov. 
 
Tradicionalna podjetja, katerih poslovanje se namesto okrog procesov vrti okrog delovnih 
nalog in funkcionalnih oddelkov, ne morejo biti uspešna; vsaj ne v primerjavi z domačimi 
in tujimi tekmeci, ki so že optimizirali svoje poslovne procese z metodami reinženiringa 
(Eržen, 2000, str. 45). Veliko nevarnost in pasti predstavlja predvsem globalizacija. Zaradi 
nizkih vstopnih stroškov na nove trge, ki jih omogoča nova tehnologija in zaradi vsesplošno 
sprejetih načel svobodne trgovine, je postal pojem lokalni trg stvar preteklosti. Domača 
podjetja razen trkanja na nacionalno zavest porabnikov kupcem ne morejo več ponuditi 
bistvenih prednosti. Globalizacija in ekonomija obsega tako neizogibno peljeta v položaj, 
ko se bo vedno večje število tujih prodornih tekmecev najprej namenilo prevzeti 
slovenskim podjetjem njihove kupce, nato pa še podjetja sama. 
 

                                                 
3 Slovenska informacijska infrastruktura, dr. Janez Bešter, mag. Andrej Kos, http://www.ltfe.org/pdf/SII.pdf.  
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Upiranje takšni globalni konkurenci zahteva učinkovitejšo organizacijo, iz katere je 
potrebno izločiti vse nepotrebno, kar ne prispeva h končnemu cilju poslovanja (Vila, 1997, 
str. 60). To so poceni, kakovostni in pravočasno dobavljeni izdelki in storitve. Potrebno je 
izvajati le tiste aktivnosti, ki so nujne za dosego končnih ciljev in ki imajo svojo delež v 
končni vrednosti naše storitve ali izdelka. Storitev oceni kupec, njegovo nezadovoljstvo pa 
bo imelo neprijetne posledice za celotno poslovanje. 
 
Uspešna telekomunikacijska podjetja se usmerjajo v ustvarjanje organizacij, ki so 
usmerjene h kupcu. Posamezne poslovne enote so organizirane tako, da v celoti 
izpolnjujejo potrebe naročnikov. To omogoča vsaki organizaciji, da je odgovorna za 
planiranje in izvedbo poslov. Vodstvo pritiska na pospešitev hitrosti sprememb v 
organizaciji z uporabo programov prenove poslovanja procesov (Hwang, Lee, 2001, str. 
115). V ta namen daje vodstvo podjetja precej lastnih proračunskih sredstev in delovne sile. 
 
Napredne družbe uvajajo tako postopne in inovativne izboljševalne programe. Tako je npr. 
British Telecom najprej standardiziral poslovne procese z uporabo standarda ISO 9000 
(certifikat kakovosti mednarodne organizacije za standardizacijo) in nato pospešil hitrost 
sprememb s programom BPR domala v treh letih. British Telecom je poznano kot največje 
podjetje, ki je na široko doseglo uvedbo certifikata ISO 9000. Na drugi strani pa se je 
podjetje AT&T posvetilo PQMI (Process quality management & improvement) metodi, ki 
vključuje TQM in BPR ukrepe. Reinženiring je bil uporabljen za izboljšavo posameznih 
procesov, ki jih ni bilo lahko učinkovito doseči s TQM. 
 
V preteklosti so bili izvedeni številni projekti prenove, katerih so se podjetja obširno lotila z 
željo reševanje teh problemov in približevanja storitev potrebam kupcev. Projekte lahko 
kronološko kategoriziramo v tri časovna obdobja razvoja, ki so prikazana v tabeli 2. Prvih 
BPR programov (1994-1996) so se lotevali na način, kjer so izboljšave predlagali 
zaposleni. Družba se je osredotočila na doseganje zbiranjem idej delavcev od spodaj 
navzgor. Programi prenove so bili daleč od izboljšav kompleksnih poslovnih procesov. 
Večina zaposlenih ni prepoznala pomembnosti naročnikom orientiranih storitev glede na 
dvojnost telekomunikacijskega trga. Družbe so se usmerile na konstruiranje ICIS 
(Integrated Customer Information System) sistemov, brez izboljšav relevantnih naprednih 
procesov.  
 
Program imenovan PINTOKT je bil namenjen obvladovati velike izzive tekmecev. Hitro 
zadovoljevanje različnih potreb naročnikov je bil najboljši način za obdržanje tržnega 
deleža, kar je prispevalo k povečanju prometa in dobička podjetij. Ekonomska dodana 
vrednost se je povečala po spremembah poslovnih struktur, ki so bazirale na donosnosti. 
Podjetja so bila sposobna zajamčiti svoj trdni položaj v težkem in dinamičnem poslu. 
 
S pojavom večjih potreb uporabe interneta so nastale velike spremembe v 
telekomunikacijski industriji. Tekmeci so začeli z naskokom ADSL (Asymetric Digital 
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Subscriber Line) storitvijo, zato so se vodstva podjetij odločala za ambiciozne cilje, ki so 
predvidevali povečanja število naročnikov za 2 milijona na leto. To je privedlo do tega, da 
so podjetja lansirala nov inovacijski program imenovan HEART z namenom ujeti vodeče v 
panogi. Začelo se je izvajati strateško povezovanje in izločanje dejavnosti. Lokalna podjetja 
so direktno priskrbela in omogočila ADSL priključevanje na svojih lokalnih področjih. To 
je rezultiralo na zmanjšanju skupne periode časa uvajanja storitev s šestih na en sam mesec. 
Podjetja so presegla zadane cilje. Rezultat je bil dvig samozavesti zaposlenih, v veri, da se 
lahko spoprimejo s kakršnimi koli težavami. S tem so se vodje z daljšo delovno dobo 
naučili, kako doseči zahteve obsežnih projektov in uporabiti dane možnosti. 
 
 
Tabela 2: Programi prenove poslovanja procesov 
 
 

Obdobje Osredotočenje na probleme Analiza vzrokov problemov 
BPR 

(94 – 96) 
- delovanje na predloge zaposlenih 
- usmerjanje na dokumentacijo 
- nerazumevanje BPR-a 

- pomanjkanje zavedanja krize 
- pomanjkanje konkurence 
- usmerjenost na razvoj IT sistemov 

PINTOKT 
(97 – 99) 

- usmerjanje na raziskovanje procesov 
- usmerjanje na kratke roke izvršitve 
- nejasno pooblaščanje in odgovornost 

- usmerjenost na finančne učinke 
- nezadostna podpora virov 
- pomanjkanje izvršnih vodij 

HEART 
(00 ~  ) 

- usmerjanje na oskrbo zahtev pravočasno 
- pomanjkanje projektnega managementa 

- pomanjkanje sistematičnih 
poskusov 

- pomanjkanje analiz in povratnih 
informacij 

 
Vir: Hwang Geehyun, Lee Jeonghoon, 2001, str. 118 
 
 
 
3.4 Vpliv okolja na spremembo organizacije 

 
Vsaka organizacija je neločljivo povezana z okoljem, v katerem deluje. Njeno delovanje je 
lahko bolj ali manj uspešno. Okolje organizacije so vsi posamezniki ali organizacije, ki 
zaradi svojih interesov vplivajo na njo, prav tako pa nanje vpliva organizacija zaradi svojih 
interesov. Okolje postaja vse bolj nestabilno, raznovrstno, negotovo in hitro spreminjajoče. 
Podjetje se mora prilagajati potrebam in zahtevam okolja. V telekomunikacijski panogi, ki 
so jo mnogi napovedovali kot panogo tretjega tisočletja, so potrebe po prilagajanju veliko 
bolj izrazite. Z globalizacijo postaja poslovno okolje vse slabše. Izvor dohodka se bo iz 
klasične telefonije preselil k mobilnim in podatkovnim storitvam. Samo uspešne 
organizacije, ki bodo hitro in uspešno odgovorile na nove izzive, bodo lahko dolgoročno v 
takšnem poslovnem okolju preživele. Ključna vplivna področja oziroma dejavniki, ki jih bo 
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potrebno v smislu učinkovitejšega odgovora na spremembe, posebej in dosledneje 
obravnavati, so poslovno načrtovanje, poslovni procesi, podatki, informacije, znanje in 
kadri (Kovačič, Peček, 2002, str. 10).  
 
Dejavnike okolja, ki vplivajo na telekomunikacijsko panogo, bi lahko strnili v: 

• Potrebe uporabnikov 
Informacijska tehnologija postaja stalnica v vsakdanjem življenju. Potrebe 
organizacije in posameznika so globoko zakoreninjenje že v samo podzavest, kjer se 
ne zavedamo njene uporabe. 

• Konkurenčnost 
V prihodnjem obdobju je pričakovati vedno večje izzive iz okolja, ki jih lahko 
imenujemo tudi konkurenčni izzivi, saj vplivajo na poslovno konkurenčnost 
podjetja. 
Danes je neverjetna odzivnost potrošnikov glede fluktacije uporabnikov med 
ponudniki telekomunikacijskih storitev. Z večanjem števila konkurentov, 
izboljševanjem kakovosti je želja operaterjev obdržanje stalnosti naročnikov, pri 
čemer si ponudniki pomagajo celo s pogodbami, ki obvezujejo naročnika na določen 
termin uporabe njihovih storitev. 

• Kakovost 
Kakovost je za uporabnika storitev ali izdelkov dostikrat pomembnejša od cene, 
zato je pomembno dovolj zgodaj zaznati in prepoznati zahteve trga in jih upoštevati 
pri načrtovanju nivoja kakovosti storitev. Doseganje nivoja kakovosti, ki bo 
zadovoljil posameznega uporabnika določene storitve, je lahko zelo variabilen, 
glede na posamezno vrsto storitev. Prenos govora z zakasnitvijo je moteč in 
nesprejemljiv, kar pa ni problematično pri prenosu podatkov med računalniki. Šum 
pa je zelo moteč pri govoru in različno toleranten pri vrsti storitve, ki se uporablja 
(brezžična komunikacija proti fiksni telefoniji). 

• Tehnologija 
Telekomunikacije so množica tehnologij, pri katerih je k starejšim tehnologijam 
potrebno neprestano vključevati nove naprednejše, zmogljivejše in cenejše naprave 
in sisteme. Z liberalizacijo so se pričele rušiti meje med telekomunikacijami, 
računalništvom in mediji. Vprašanje tehnoloških dejavnikov telekomunikacij je 
hkrati vprašanje predvidevanja in načrtovanja inovacij, ki so opredeljene kot 
izboljšanje obstoječe proizvodnje. V dinamičnem in kompleksnem okolju sodobnih 
telekomunikacij je inovacije težko ali nemogoče napovedovati, saj bi bilo potrebno 
spremljati dogajanje v vseh treh panogah. V bližnji prihodnosti je možen hiter zaton 
obstoječih tehnologij s pojavom novih tehnoloških rešitev, ki jih danes še nihče ne 
pozna. 

• Politični dejavniki 
Na delovanje močno vplivajo dejavniki v politično-pravnem okolju. Z liberalizacijo 
telekomunikacijske panoge obsega politično-pravno okolje zakonodajo, vladne in 
druge urade, zelo pomembne regulatorje in skupine, ki vplivajo na politične 
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odločitve. Glede prioritet regulativa na področju telekomunikacij poudarja zaščito 
uporabnika pred zaščito podjetij.  
 
 

3.5 Vpliv vodstva na spremembo organizacije 

 
Vzrok in motiv za prenovo poslovanja je v vodstvu podjetja (Manganelli, Klein, 1994, str. 
53). Vzroki in motivi se delijo v tri glavne skupine: 

• Zaskrbljenost - 
vodstvo se odloča za akcijo, npr. zaradi majhnega prihodka, upadajočega tržnega 
deleža … 

• Strah - 
agresivna konkurenca ali spreminjajoči se trg. 

• Ambicija - 
želja po povečanju tržnega deleža, vstop na nove trge in drugo. 

 
Glede na opravljene raziskave (Manganelli, Klein, 1994, str. 54) je najbolj pomemben 
razlog za prenovo poslovanja konkurenca, tržni delež, dobiček, tehnologija in cena delnic.  
 
Telekomunikacijska podjetja se dokončno spreminjajo iz tehnično distributivnih v 
tehnološko inovativna in storitvena podjetja. Temu so podrejene vse njihove funkcije; 
prodajne, marketinške, finančne, storitvene in kadrovske. Navzven je morda viden le 
poudarek na prodaji in uvajanju novih storitev, podprtimi z orodji marketinške stroke, 
navznoter se dogajajo korenite spremembe pri novi organizaciji, z njo povezanimi novimi 
poslovnimi procesi, usklajevanje novih delovnih procesov podprtih z informacijskimi 
sistemi in spremembe s človeškimi viri. 
 
 
3.6 Vpliv regulativnega delovanja 

 
Svobodno pravo telekomunikacij se je začelo leta 1984 v Veliki Britaniji z Zakonom o 
telekomunikacijah, ki je bil sprejet v okviru programa vsesplošne liberalizacije in 
privatizacije tedanje konservativne vlade ter se kasneje nadaljevalo z uveljavitvijo sorodnih 
rešitev v okviru Evropske skupnosti, Svetovne trgovinske organizacije (WTO - World 
Trade Organization) in tudi Združenih držav Amerike (Makarovič, 2001, str. 143). 
 
Izhodišča pravne  regulacije telekomunikacijskega trga ima dva temeljna cilja: 

• Vzpostavljanje in varovanje konkurence na trgu telekomunikacij 
Telekomunikacijsko konkurenčno pravo temelji na »ex ante« preprečevanju 
protikonkurenčnih ravnanj. Ena od ključnih temeljev je lastnost omrežij, da z 
vsakim novim naročnikom pridobijo na vrednosti, po drugi strani pa  omrežje brez 
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naročnikov, za novega naročnika nima nikakršne vrednosti. Uveljavljeni operater 
mora v skladu s tem omogočiti povezavo drugim ponudnikom telekomunikacijskih 
storitev s svojim obstoječim omrežjem pod pogoji, ki jim omogoča poslovanje s 
konkurenčnimi cenami. Regulacijskim organom je dana možnost, da z 
upravnopravnim aktom vnaprej odredijo pogoje pogodbe o medmrežni povezavi ali 
drugi obliki dostopa do omrežja. 

• Varovanje javnega interesa na področju telekomunikacij 
Na liberalizacijskem trgu deluje več akterjev s sebičnimi interesi, zato mora država 
poskrbeti za varovanje tistih, ki bi bili sicer zapostavljeni. Tu gre predvsem za 
zagotavljanje osnovnih telekomunikacijskih storitev vsakomur, ki jih razumno 
zahteva, ter upravljanje naravnih dobrin, kot so radiofrekvenčni spekter, številčni 
prostor itd. 
 

Pri procesih liberalizacije telekomunikacijskega trga naj bi imela ključno vlogo regulacijska 
telesa oziroma agencije. Pri svojem neodvisnem in nepristranskem delovanju se 
osredotočajo na naslednja področja (Trends in Telecommunication Reform 1999, 1999, str. 
24): 

• medomrežno povezovanje ponudnikov telekomunikacijskih storitev, vključno z 
vprašanjem dostopa do lokalnega dela javnih omrežij; 

• računovodsko ločevanje in pregledno izvajanje aktivnosti ponudnikov 
telekomunikacijskih storitev; 

• asimetrično regulacijo ponudnikov telekomunikacijskih storitev s prevladujočo 
tržno močjo; 

• nadzor nad cenami telekomunikacijskih storitev; 
• oštevilčenje telekomunikacijskih omrežij in prenosljivost telefonskih številk; 
• zagotavljanje univerzalnih storitev. 

 
 
3.7 Regulativa v Sloveniji 

 
Z zakonom o telekomunikacijah in s spremljajočimi podzakonskimi izvedbenimi akti in 
ustanovitvijo neodvisne agencije ATRP (Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in 
pošto Republike Slovenije), so bili dani temelji za regulacijo in liberalizacijo normativnega 
okolja na trgu telekomunikacijskih storitev v Sloveniji. 
 
Agencija ima posebej določene pravice in obveznosti.4 Med drugimi določa, da mora 
ponudnik javnih telekomunikacijskih storitev, ki ima pomembno tržno moč, na 
telekomunikacijskem področju omogočiti dostop do svojih omrežij oziroma storitev na 
podlagi načela nediskriminacije in na podlagi javno objavljenih in preglednih pogojev. 
Operaterji s pomembno tržno močjo, posebej še operaterji fiksnega javnega telefonskega 
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omrežja in operaterji zakupljenih vodov, morajo cene stroškovno oblikovati na podlagi 
podanih kriterijev, ki so naravnani predvsem v smeri zagotavljanja poštene konkurence in 
varstva uporabnikov. 

 
Spremembe z ustanovitvijo ATRP neposredno vplivajo na delovanje in poslovanje 
Telekoma Slovenije, katerega prednostne naloge so bile v preteklih letih usmerjanje na 
dograjevanje in dokončanje osnovne telekomunikacijske infrastrukture ob hkratnem 
postopnem prilagajanju pričakovanim spremembam na trgu, ki jih prinaša liberalizacija. 
Prioritete so sedaj obrnjene.  
 
Zakon o telekomunikacijah je naravnan na pospeševanje konkurence, zagotavljanje 
odprtosti telekomunikacijskih omrežij ter preprečevanje izkoriščanja prevladujočega 
položaja operaterjev s pomembno tržno močjo in preprečevanje zlorab na trgu. Agencija 
določa operaterje s pomembno tržno močjo in preverja cene medomrežnih povezav oziroma 
jih določiti, če se operaterji o njih ne morejo dogovoriti, izdaja dovoljenja za opravljanje 
fiksnih javnih telefonskih storitev oziroma omrežja in vodi postopke v zvezi z obvestili 
operaterjev o gradnji in obratovanju telekomunikacijskega omrežja ter o začetku, 
spremembi ali prenehanju opravljanja telekomunikacijskih storitev, nadzoruje cene 
telekomunikacijskih storitev, predvsem za operaterje s pomembno tržno močjo. 
 
Glede na vsa dejstva pristojnosti agencije, se kaže pomemben in velik subjekt, ki lahko 
vpliva na delovanje podjetja in ostalih konkurenčnih podjetij v državi. Sama prenova 
poslovanja nima direktnega vpliva na določila, ki jih prevzema agencija, lahko vpliva le na 
razmejitev in delitev dejavnosti in storitev, kar ima posledično obliko strukture celotne 
organizacije.  
 
Pritisk potrebe regulativnega in liberalnega delovanja podjetja neodvisne agencije lahko v 
veliki meri načne stabilnost delovanja nacionalnega operaterja. Na eni strani podjetju 
določa pridobivanje raznovrstnih dovoljenj in licenc za opravljanje storitev, omogočanje 
dostopa drugim ponudnikov telekomunikacijskih storitev z notranjim povezovanjem med 
operaterji, po drugi strani pa zahteva zagotavljanje univerzalnih storitev vsem državljanom 
Republike Slovenije pod komercialno ugodnimi pogoji. Uporabniki želijo čim cenejše 
storitve. Konkurenca povpraševalcem predstavlja oviro za svoje delovanje v monopolnosti 
nacionalnega operaterja in se osredotoča le na dobičkonosne storitve. Pozabljajo na 
določilo zagotavljanja storitev vsem državljanom, kar bi lahko imelo veliko negativno 
posledico za osebne pravice do telekomunikacijskih storitev vsem ljudem.  Ne oziraje se na 
dogajanja v bodočnosti in postavljanje določil agencije, mora Telekom Slovenije pri 
prenovi poslovanja, kot pomemben subjekt, upoštevati vpliv ATRP-ja in se oblikovati z 
možnostjo hitre fleksibilne odzivnosti na njene zahteve.  
 

                                                                                                                                                     
4 Naloga agencije ATRP. http://www.atrp.si/1pred/1a.html 
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3.8 Oblikovanje organizacije za dosego strateških ciljev 

 
Prenova poslovnih procesov ni usmerjena v izboljševanje obstoječih procesov, ampak v 
oblikovanje novih, ki zagotavljajo želeni rezultat na čim bolj uspešen in učinkovit način. 
Opredeliti je potrebno procese, ki prispevajo k skupnemu rezultatu. Vse ostalo je potrebno 
odmisliti. To seveda vpliva tudi na zmanjšanje števila potrebnih izvajalcev procesov, kar 
vpliva na zmanjšanje števila organizacijskih enot v organizaciji. Čeprav govorimo o 
poslovnih procesih, mora tudi pri tem obstajati organizacijska struktura, glede na to, da v 
poslovnem sistemu nimamo le enega procesa. Zaradi tega obstaja potreba, da bi definirali 
organizacijsko strukturo, ki bi jo lahko prikazali v obliki organizacijske sheme. 
 
 
 
 
 
 

4 Proces prenove 
 
Za spremembe procesov v podjetju obstaja več različnih metod, ki jih podjetje lahko 
uporabi, vse pa so osredotočene na temeljni proces in njegovo veljavnost. Tako se 
postavljajo vprašanja5: 

• Ali so obstoječi procesi lahko osnova spremenjenih procesov? 
• Kako dobro poznamo obstoječe procese? 
• Ali lahko obstoječi proces obdržimo in ga postopno spreminjamo ali pa ga moramo 

takoj in v celoti zamenjati z novim? 
• Ali moramo povsem na novo postaviti organizacijsko strukturo? 

 
Če pri spremembah, ki jih načrtujemo, ne upoštevamo obstoječih procesov, lahko s tem 
zanemarimo vsa obstoječa znanja in izkušnje. Pri tem je velika verjetnost, da v novem 
procesu pride do napak, ki so bile v prejšnjem že odpravljene. Pri vpeljavi sprememb pa se 
lahko zgodi, da v novi proces vnesemo vsa bremena in ovire starega, kar pomeni, da 
razmišljamo na star, nespremenjen način. 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Peppard J., Rowland P.: The Essence of Business process Re-Engineering, Prentice Hall, London 1995 
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4.1 Prepoznavanje procesov 

 
Procesi so skriti v organizacijskem silosu za organizacijskimi strukturami. Procesi so 
nevidni in brez imen v nasprotju z organizacijskimi oddelki, za katere imamo točno 
določena imena in vodje oddelkov in enot. Procesov nihče ne vodi in nihče ni odgovoren za 
opravljanje celotnega dela – procesa (Hammer, 1995, str. 125). Za samo identifikacijo 
organizacijskega procesa je potrebno: 

• ugotoviti, kje je začetek procesa, 
• določiti, kdo s kom komunicira, 
• izvedeti, katere informacije se prenašajo, na kakšen način in s pomočjo kakšnih 

sredstev, 
• kdo in kakšne odločitve sprejema, 
• kakšne tehnike planiranja so uporabljene, 
• kaj je danes končni output, 
• komu se prenaša končni output, 
• kaj se dogaja s končnim outputom. 

 
Zaradi lažjega razumevanja, je zaželeno procesom dati imena in določiti njihovega lastnika, 
ki ga določi vrhnji management, ter nanj prenese odgovornost za proces. Podjetja bi poleg 
organizacijskih shem morala imeti tudi preglednico procesov s prikazovanjem potekov in 
udeležencev oddelkov pri posameznem procesu. Pri tem je potrebno poudariti, da je 
uporabnik storitev ali izdelkov podjetja v središču dogajanja procesov. 
 
Glavne procese razdelimo na podprocese, ki so potrebni za delovanje organizacije in ni 
nujno, da so potrebni za izdelovanje končnega cilja. V organizaciji se opravlja veliko 
različnega dela, ki izdelku ali storitvi podjetja ne dodaja vrednosti. Tu lahko omenimo 
interni nadzor, revizije, management in sistem odgovornosti v podjetju. Nadzor koristi 
samo podjetju, nič pa uporabniku. Na tem koraku je potrebno vedeti, da se tem dejstvom ne 
da izogniti, vprašanje pa obstaja, v kolikšni meri ga potrebujemo. 
 
Pri prepoznavanju procesov je prav tako pomembno, katere so dejavnosti, s katerimi se bo 
podjetje ukvarjalo v prihodnosti za doseganje prednosti, ki izhaja iz izključevanja poslovnih 
sporazumov, vzpostavljanja skupnega poslovanja v smislu združevanja organizacij (join 
venture) ali z izločanjem delov organizacije (outsourcing). 
 
Zaposleni, brez natančne zasnove procesov in skupnih povezanih ciljev, nimajo veliko 
možnosti za delovanje na strankam vajeni način. Imeli bodo celo manj priložnosti za 
uspešno izvajanje in koordiniranje obsežne vrste potrebnih aktivnosti za doseganje visoke 
stopnje dodane vrednosti. Bolj kot je delo zahtevno in kompleksno, bolj so procesi 
pomembni. 
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4.2 Procesi povezani z glavno dejavnostjo družbe 

 
Pri definiranju in prepoznavanju procesov se zelo hitro srečamo z vprašanjem, ali so res vsi 
potrebni oziroma ali se bomo tudi v bodoče še ukvarjali z vsemi aktivnostmi, kot se 
ukvarjamo danes. Za določitev ciljev poslovanja so potrebne strateške usmeritve 
posamezne družbe. V domeni uprave in vrhnjega managementa je osnovno vprašanje, kaj je 
osnovno gibalo podjetja. Določiti je potrebno ključne dejavnike uspeha. Družba mora 
določiti, katere funkcije in procesi bodo izvajani izključno zaradi strateških razlogov, ki 
temeljijo na poslanstvu in viziji. Pojavlja se težko vprašanje, ne samo kaj podjetja delajo 
slabo in kaj podjetja delajo najbolje, temveč kritično, kaj planirajo, da bodo uspešnejša v 
prihodnosti (Tusa at el., 2004, str. 31). Glavno vprašanje je, kakšna bo organizacija v 
prihodnje, s katerimi procesi se bo ukvarjala in katere procese bo izločila. Pri vse večjem 
modernem trendu izločevanja dejavnosti lahko pride do zamisli o izločevanju njenih 
osnovnih procesov.  
 
Izločanje dejavnosti postaja vse pomembnejše orodje izvajanja sprememb v poslovnem 
svetu. Vedno več je izvedenih sprememb, ki temeljijo na izločanju storitev ali procesov 
opredeljenih kot stransko področje dejavnosti ali neizkoriščeno sredstvo virov, za katere ni 
nujno, da še ostanejo v sestavi družbe. 
 
Svoj izdelek ali storitev morajo podjetja narediti dovolj konkurenčen, da bo kos vsem 
globalizacijskim zahtevam. To je možno na dva načina; zmanjševanje stroškov, ki so 
potrebni za izdelavo tega izdelka ali storitve, ali pa s proizvodno diferenciacijo. (Veselko, 
Jakomin, 2004, str. 6). Racionalizacija stroškov je preverjanje poslovnih procesov z 
namenom, da se izločijo in zmanjšajo dejavniki za njihovo nastajanje. Proizvodnja 
diferenciacija pa je preoblikovanje lastnosti izdelkov ali storitev tako, da se na trgu 
diferencirajo od že obstoječih. Glavna značilnost je oblikovanje lastnosti, ki omogočajo 
bistveno razlikovanje, na podlagi katerega nastajajo nakupne odločitve. 
 
Telekomunikacijska podjetja se odločajo v delovanje na področja, kjer bodo in lahko 
omogočijo največ dodane vrednosti. Ne glede na dejstvo, da  bi naj outsourcing pomenil 
prenos poslovnih procesov, za katera podjetja niso dovolj usposobljena, v izvedbo 
specialistom, se zaradi omogočitve največje dodane vrednosti dogajajo presenetljive 
odločitve o izločitvah dejavnosti (Tusa et al., 2004, str. 32), kot so delovanje omrežja, 
informacijska tehnologija in zaračunavanje storitev uporabnikom. 
 
Telemanagement Forum v svojem poročilu TOM (Telecom Operations Map) določa 
posamezne procese (slika 7) v delovanju telekomunikacijskega operaterja. Osnovni procesi 
so strnjeni kot: 

• proces skrbi za uporabnika – dobavljanje storitev, 
• proces razvoja in obratovanja storitve, 
• proces vodenja omrežja in sistemov. 
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Slika 6: Procesi v procesni organiziranosti telekomunikacijskih operaterjev 
 

 
Vir: TOM (Telecom Operations Map), FlowThru Consortium, 1999 
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Določena je procesna organiziranost med uporabnikom, omrežjem in njegovimi elementi 
ter informacijska podpora, ki mora biti sposobna podpirati in generirati vse potrebne 
zahteve za podporo dobavljanja storitev. 
 
 
4.3 Tehnike za izbiro procesov  

 
Nobeno podjetje ne more pričakovati, da bi hkrati lahko preoblikovalo vse procese. Katere 
procese preoblikovati in po kakšnem vrstnem redu, se lahko odločimo na podlagi 
naslednjih meril: 

• Disfunkcije: kateri procesi povzročajo največ težav? 
• Pomembnosti: kateri procesi so pomembni za stranke oziroma uporabnike storitev 

ali izdelkov? 
• Izvedljivosti: katere procese je najlaže uspešno preurediti? 
 

Pri prenovi poslovanja je pomembno, da v roku, ki smo si ga zadali, dosežemo vidne 
učinke. Obstaja veliko tveganje, da doživimo neuspeh. Verjetnost neuspeha je s časom 
vedno večja, ker ni možno natančno dolgoročno predvidevanje (Bizjak, 1997, str. 114).  
 
Na podlagi predstavljenih meril je potrebno najprej preurediti procese, ki so pomembni za 
stranke, z upoštevanjem dejstva, da ne ogrozimo ključne dejavnosti podjetja. Ob 
spreminjanju določenih procesov je potrebno paziti, da ne bomo poslabšali stanje ostalih 
procesov, kar lahko povzroči negativne posledice na pričakovane učinke. Z izboljšanjem 
procesov na določenem segmentu ne smemo ogrožati ostalih procesov. Lahko se zgodi, da 
bodo procesi prenove na določeni stopnji ustavljeni kar lahko povzroči slabše stanje, kot 
smo ga imeli pred uvedbo prenove.  
 
Pri celoviti prenovi moramo zajeti vse procese, tako tiste najmanj pomembne, kakor tiste 
najbolj zapletene. V primeru, da jih predvidimo kot izločitveno dejavnost v 
telekomunikacijah, upoštevamo določena načela. Pri izbiri procesov, ki jih lahko izločimo 
iz svoje dejavnosti v telekomunikacijski panogi, predlagajo Tusa, Eikelmann in Stomberg  
šest pravil za uspešno izločanje omrežja: 

• Določitev strategije 
Izločanje dejavnosti ne more popravljati pomanjkljivosti strategije delovanja 
omrežja. Odstrani se  lahko strošek direktne kontrole delovanja omrežja. 

• Planiranje in uravnavanje 
Celoten strošek izločanja dejavnosti je pogosto podcenjen. Predhodno je potrebno 
Izvesti analizo priložnosti in nevarnosti. 

• Najprej optimizacija – nato predaja procesov 
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V veliko primerih so procesi predani takšni kot so »as is«. To pomeni, da izločitev 
lahko prinese koristi, ki bi se jih podjetje lahko razbremenilo samo. Izločati je 
potrebno storitve, pri katerih so procesi  že optimizirani. 

• Prizadevanje za razvrstitev naročnikov 
Naročnike je potrebno razvrstiti na analizo stroškov, ki jih povzročajo in nivo 
zahtevanih storitev. Pomembno je, da so dogovorjeni parametri storitev lahko 
enostavno merljivi in regularno preverljivi. 

• Uporaba uravnoteženih virov z dobavitelji 
Izločanje dejavnosti oziroma procesov je odvisno od zagotovljenega zaupanja med 
dobaviteljem in naročnikom – tukaj je visoka stopnja medsebojne odvisnosti. 
Partnerski odnos je zgrajen tako, da optimizira procese za vse udeležence 
sodelovanja. 

• Agresivnejše doseganje cen  
Za vzdrževanje konkurenčnosti morajo pogajanja za izločanje dejavnosti temeljiti 
na tržnih cenah. 
 

 
4.4 Razumevanje specifičnih procesov pred preoblikovanjem in reševanje problema 

 
V fazi popisovanja procesov in njihove analize, ne smemo delovati pokroviteljsko in 
vsevedno. Razumevanje procesov je lahko težavna naloga, kjer niso na prvi pogled videne 
vse potrebe, ki se izvajajo za obstoj določenih potrebnih dejavnosti. Določene aktivnosti so 
lahko na prvi pogled nesmiselne in nepotrebne, a so hkrati nujno potrebne. Po drugi strani 
lahko hitro pademo pod prevelik vpliv dosedanjih procesov, kar se lahko zgodi ob preveliki 
natančni analizi in njihovem predolgem preučevanju. Pravilno je pristopiti k analizi z že 
predvidenimi in izdelanimi rešitvami, kako naj potekajo novi procesi. Z izdelanimi 
rešitvami spodbudimo skrbnike procesov, da na procese pogledajo iz drugega zornega kota 
oziroma bolje. Na proces je potrebno pogledati kot del procesov v celotni organizaciji in 
določiti njihovo pomembnost. Vse prevečkrat srečujemo ljudi, ki poznajo le svoje procese, 
misleč, da so najpomembnejši v celotni organizaciji. Težave, ki jih imamo na določenih 
procesih, lahko vplivajo v različni meri na potekanje ostalih procesov.  
 
Za izvedbo prenove procesov mora biti vsebina narejena eksplicitno in operativno v času 
določitve vizije. Vsebina določa želene funkcionalnosti procesov, specificira objektivne 
spremembe za ponovno oblikovanje procesov in identificira kvalitativne atribute bodočih 
procesnih stanj. Vizijo procesov (slika 8) povezuje strategija in akcija. Te pretvorijo visoko 
stopnjo strategij v merljive cilje za izvedbo procesov in razumevajoče karakteristike 
operacij procesa in določijo cilje za določevalce procesov in tiste, ki jih morajo doseči  
(Davenport, 1993, str. 127). 
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Slika 7: Strategija, vizija, objekti in atributi procesa 

 
Vir: Davenport, 1993, str. 127 
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- tehnika, 
- dejavnik izdelkov ali storitev, 
- trg in okolje. 

 
Objekti procesa na sliki 8 vključujejo celotne cilje procesa, specifične tipe želenih izboljšav 
in numerične cilje za inovacije kot tudi časovne okvirje, v katerih morajo biti objektivi 
izpolnjeni. Objektivi so izraženi kot glavne procesne funkcionalnosti in cilji sprememb. 
 
Atributi procesa, opisno, nekvantitetno pomagajo objektom procesa določati procesne 
operacije v prihodnosti. Atributi postavljajo visoko stopnjo procesnih karakteristik in 
specifik za omogočanje. Procesne atribute lahko smatramo kot podlago procesnih operacij. 
 
Pri procesni povezanosti posameznih oddelkov z drugimi, je pomembna časovna razlika 
med obdobjem, ko nosilci procesov prejmejo vse inpute za možen začetek izvajanja 
določenega procesa in čas, ko oddajo outpute svojih procesov. Ta čas mora biti za okolico 
čim krajši in tu je jedro, na katerega je potrebno biti osredotočen pri končni želji okolice. 
Pri tem je vsekakor potrebno upoštevati tudi kakovost in stroške, ki smo jih imeli pri 
njihovem izvajanju. 
 
 
4.5 Nova organizacijska struktura 

 
Za prenovo poslovnih procesov so potrebne nove organizacijske strukture. Pri tem je 
pomembno upoštevati dejstva, da člane organizacije ideja prenove poslovnih procesov 
osvobaja pripadnosti določeni organizacijski enoti in jih sprošča za miselno vključevanje v 
poslovne procese, ne glede na enoto, v kateri se izvajajo. 
 
Ureditev razmer na vsakem področju posebej rezultira z večjimi učinki, če so poslovne 
funkcije primerno organizirane in povezane. Na področju organiziranosti mora priti do 
velikih sprememb. Cilji učinkovite organizacije so predvsem naslednji (Žlebnik, 1999, str. 
20): 

• izgraditi učinkovit, stabilen in homogen poslovni sistem, 
• doseči optimalno razmejitev poslovnih funkcij, 
• omogočiti učinkovito reševanje vseh poslovnih problemov. 

 
Procesi in njihovi tokovi v organizaciji presegajo meje posameznih funkcij, oddelkov in 
služb. Na podlagi procesov je potrebno določiti tudi novo organizacijsko strukturo. Še 
preden pa je določena, je potrebno zavedanje lastnosti v novih modelih organizacije. V 
tabeli 3 so podani dosedanji modeli organizacije z zahtevami, ki se postavljajo pred novo 
organizacijo. 
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Tabela 3: Primerjava modelov organizacije z njihovimi zahtevami 
 
 

STARI MODEL NOVI MODEL 
Posamezne naloge kot 
osnovna organizacijska enota 

Tim kot osnovna 
organizacijska enota 

Za odnose z okoljem skrbi 
ozek krog strokovnjakov 

Gosta mrežna povezava z 
okoljem 

Vertikalni tok 
 informacij 

Horizontalni in vertikalni 
tok informacij 

Odločitve se prenašajo 
navzdol, tok informacij pa 
navzgor 

Odločitve se sprejemajo tam, 
kjer so informacije 

Visoka organizacijska 
struktura – veliko ravni 
managementa 

Sploščena organizacijska 
struktura – le nekaj ravni 
managementa 

Poudarek na strukturah Poudarek na procesih 
Poudarek na pravilih in 
standardnih postopkih 

Poudarek na rezultatih in 
končnem cilju 

Strogo določen delovni čas, 
podaljšan 

Fleksibilni delovni čas 

Napredovanje v službi – pot 
navzgor 

Pot je fleksibilna, lateralna 
oz. horizontalna 

Standardizirano vrednotenje 
in sistem nagrajevanja 

Občasno vrednotenje in 
nagrajevanje 

Preprosta močna kultura s 
pričakovanim obnašanjem 

Različna stališča in 
obnašanje 

Specializirani in usmerjeni 
posamezniki 

Specializirana in usmerjena 
organizacija 

Določitev okolja glede na 
državo 

Na okolje se gleda globalno 

Etnocentričnost Internacionalnost 
 
Vir: Antum Vila, 1997, str. 59 
 
Iz novih načel organizacije, ki temeljijo na procesih, izhaja, da namesto vertikalne 
organizacije pridemo v novo obliko horizontalne organizacije, ki pa ni matrična 
organizacija. Predvidena organizacija ima manjše število ravni: vrhnji management, vodje 
procesov in timi znotraj procesov, ki lahko delujejo zelo samostojno (slika 6). 
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Slika 8: Primer nove organizacijske strukture 

 
 
Vir: Antum Vila, 1997, str. 59 
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specialnosti, ki omogočajo popolnoma samostojno delovanje posameznega procesa. Šele ko 
je potrebno, se izvajalci posameznih procesov posvetujejo s strokovnjaki, ki imajo vlogo 
določenih štabnih organov. Predvidena organizacija omogoča oblikovanje zelo svobodne 
strukture, ki ne sprejema nikakršnih strukturnih pravil. Določen proces pa je odvisen od 
potreb podjetja in je lahko kompleten ali pa zelo samostojen. 
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vrednost (Gričar, 1992, str. 51). Naloge, ki jih opravljajo delavci pri delitvi dela, so 
pomembne, vendar pa nobena od njih za odjemalca ne pomeni ničesar, če celoten proces ne 
deluje. 
 
Spreminjanje organizacije se izvaja postopno s spreminjanjem posameznih procesov. 
Najtežji del, ki ga moramo izvesti, je izoblikovanje celotne zamisli sprememb. Tu pridemo 
do spoznanja, da so najbolj problematični tisti kadri, ki obvladujejo dela celotne 
organizacije. Sposobni morajo biti za spremembo organizacijske skupine glede na 
spremenjene okoliščine, v kateri organizacija deluje. 
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Za izvedbo je primerno ustanoviti time in po potrebi še manjše in začasne skupine ali time, 
ki morajo biti organizirani na dovolj visoki ravni. Za uspeh izvedbe je zelo pomembna 
osebnost vodje skupine. Če organizacija ni na dovolj visoki ravni, so tveganja za neuspeh 
veliko večja. 
 
Zelo pomembno dejstvo je, da so v skupinah, ki smo jih predvideli za izvedbo prenove, 
vključeni vsi prizadeti. To so vsi tisti, ki so že vključeni v sam proces in tisti, ki bodo čutili 
posledice sprememb. To je eden največjih motivacijskih faktorjev. Ljudje so namreč zelo 
zainteresirani in zavzeti za reševanje problemov, ki se jih tičejo, in naveličani rešitev, ki 
nimajo nobene zveze s problemi, ki jih čutijo. 
 
Na samem začetku se zaposlenim predstavijo in razložijo cilji oddelka ter transformacija 
teh ciljev na cilje celotnega podjetja. Za dosego ciljev je potrebno določiti nove procese, ki 
se bodo izvajali v oddelkih, načine izvedbe procesov in natančno opisati dela za vsakega 
posameznika vključenega v delovnem procesu. Vsakemu delavcu je potrebno opredeliti 
opis del za natančno razumevanje samega procesa, ki ga izvaja. Z opisom del natančno 
navajamo dela, ki jih morajo opraviti zaposleni (Antončič, 2002, str. 289). Poleg opisov, ki 
navajajo podrobnosti dela, so potrebne tudi: veščina, sposobnosti in kvalifikacije vsakega 
posameznika. Opis dela mora vsebovati informacijo o tem, katere naloge je potrebno 
opraviti, koliko je vsaka naloga pomembna in koliko časa bo zahtevala. Opis kandidatom 
pove, kaj se od njih pričakuje. V sami specifikaciji del opisujemo veščine in sposobnosti, ki 
so potrebne za izvajanje naloge vključno z izkušnjami in zahtevami po določeni izobrazbi. 
 
Transformacija delovnega mesta s prenovo poslovanja lahko prinaša radikalne spremembe 
za ljudi, ki so zajeti v delovni proces. Vodje, ki so vključeni v implementacijo sprememb, 
morajo najprej razložiti namen sprememb in njihove daljnosežne učinke in pridobitve. Z 
nepravilnim pristopom, lahko naredimo psihološko škodo na učinek sprememb (Dubain, 
1996, str. 81). Spremembe se ne more vzpostaviti kot aktivnosti, ki imajo svoj začetek in 
konec. Vzpostavljanje delovnega mesta kot posledica prenove poslovanje prekoračuje samo 
določitev novih delovnih opravil. Uvedba prenove postane način življenja in radost tistih, ki 
so pravilno orientirani in nejevolja tistim, ki se spremembam upirajo. 
 
Prenova poslovanja lahko ima za posledico globoke spremembe. Spremenijo se: 
opravljanje dela, odgovornosti, poročanje, relacije do sodelavcev, nadrejenih, podrejenih 
itd. Pomembno vpletenost vodij na začetku napora pri prenovi poslovanja so razlage in 
prednosti sprememb, ki bodo radikalne in v določenih trenutkih boleče. Vnaprejšnje 
poznavanje sprememb lahko pomaga delavcem, da se pripravijo na tako temačen šok. 
Vodje se morajo tudi zavedati, da bo veliko ljudi našlo način za upiranje spremembam. 
 
 



 40

4.7 Odpor do sprememb 

 
Poskus za uvedbo tako pomembnih sprememb na delovnem mestu, ki jih prinaša 
reorganizacija, velikokrat naletijo na upor delavcev, ki so vpleteni v delovne procese. 
Večinoma se ljudje upirajo spremembam, ker mislijo, da bodo spremembe prinesle več 
škode kot koristi. 
 
Vsaka sprememba prinese nekaj novega. Je prehod iz sedanjega stanja v neko novo stanje, 
v katerem še nismo in ne vemo, kako bo novo okolje vplivalo na nas. Obstaja sedem 
ključnih razlogov, zakaj se upiramo spremembam (Dubain, 1996, str. 89): 

• Finančna zaskrbljenost 
V primeru, da bodo spremembe prinesle podjetju več denarja, so dobrodošle. Po 
drugi strani zaskrbljenost izvira iz stroškov, ki jih podjetje ima za samo spremembo 
in celo izgubo delovnega mesta. 

• Bojazen pred neznanim 
Rezultati sprememb niso znani in ljudi skrbi, kaj bo z njihovim delom, kam bodo 
razvrščeni, če bodo odpravljeni določeni delovni procesi, bodo še potrebne izkušnje 
in znanja določenih delavcev, ali bodo posamezni ljudje odvečni. 

• Zmanjšanje moči in vpliva  
Strah srednjega in vrhnjega vodstva se pojavi zaradi prenosa moči na time in vodje 
timov. 

• Starim navadam se težko odpovemo 
Navadam se težko odpovemo, ker je vrsta odgovorov programiranih v naših 
možganih. S predstavitvijo novosti je veliko delavcev prisiljeno v spremembo starih 
navad. Navade so tem bolj zakoreninjene v posamezniku, kolikor dlje jih je 
posameznik uporabljal. 

• Zapustitev stalnega oddelka 
Določeni prizadeti delavci težko zapustijo formalni oddelek in postanejo člani 
interdisclipinarnega tima. Svoje delo, ideje in težave drugih bodo v bodoče morali 
deliti z vsemi člani tima, na kar pa do sedaj niso bili vajeni. 

• Predhodne negativne izkušnje 
Ljudje z negativnimi izkušnjami v preteklosti se bodo upirali vsem spremembam v 
prihodnosti. Negativne izkušnje lahko imajo sledi celo iz otroštva. 

• Legitimnost predlaganih sprememb 
Včasih je upor tudi upravičen. Ljudje se zavedajo slabosti predlaganih sprememb, ki 
jih je vodstvo spregledalo ali prezrlo. 

 
S tem morajo računati vsi tisti, ki planirajo spremembe in tisti, ki so zadolženi za izvajanje, 
kajti vse skupaj ni preprosta naloga in zahteva veliko pozornosti in strpnosti. 
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4.8 Metode za doseganje uresničitve sprememb 

 
Za vse uspešne prenove poslovanja je prvi pogoj prepričanje delavcev, da so spremembe 
potrebne. Prepričanje zagotavlja največjo stopnjo uspeha. Managerji ne smejo zmotno 
misliti, da bo brez njihovega prepričanja v potrebne spremembe lahko dosežena kakršnakoli 
uspešna prenova poslovanja. Zavedati se morajo, da se spremembe na delovnih mestih ne 
bodo izvajale avtomatsko. 
 
Oblikovanje nove organizacije in ob tem neupoštevanje potreb za premagovanja odpora 
ljudi, je obsojeno na zapravljanje časa in denarja. Obstajajo metode, s katerimi pripeljemo 
zaposlene do najmanjšega upiranje spremembam. Metode za doseganje uresničitev 
sprememb lahko strnemo v sedem točk (Dubain, 1996, str. 93): 

• Pridobitev podpore vodstva podjetja za spremembe 
Pogosto pomeni prodajanje predlaganih sprememb vodstvu podjetja preden 
nadaljujemo s prepričevanjem navzdol po hierarhiji. 

• Vzdrževati permanentni dialog med vodstvom in prenovitvenim timom  
Močna metoda za pridobitev uresničitve sprememb je z vzpostavitvijo rednih 
komunikacij med vodstvom podjetja in timom, ki se ukvarja z oblikovanjem in 
implementacijo sprememb. 

• Razlaga finančnih koristi 
Potreben je odkrit pogovor o pričakovanih finančnih posledicah z zaposlenimi 
delavci. 

• Postaviti prilagodljive ljudi na ključna mesta 
Pomembna poteza za učinkovito uvedbo sprememb je postavitev pravih ljudi na 
položaje, kjer se bodo izvedle spremembe. Pravi ljudje so v tem primeru tisti, ki so 
dovzetni za spremembe, prilagodljivi in fleksibilni. 

• Dovoliti udeležbo 
Ljudem je potrebno dovoliti, da se udeležijo priprav na spremembe, ki jih bodo 
doletele. Treba jim je dati priložnosti, da naredijo predloge za poenostavljanje 
procedur. 

• Dovoliti diskusije in pogajanja 
Odpor spremembam je lahko zmanjšan z diskusijami in pogajanji. Dejstvo je, da je 
diskusija oblika udeležbe prispevka k njihovi učinkovitosti. Velikokrat tudi vodijo k 
pogajanju, ki v bodočnosti zajema zaposlene v procesu sprememb. 

• Izogibanje obsežnim spremembam 
Preveč sprememb v prekratkem času povzroča stresne situacije. Koristno je, da se 
izognemo preobremenjevanju s preveč obsežnim spremembam v kratkem časovnem 
obdobju. Prav tako ni dobro preveč posameznih sprememb, kar povzroča 
zmedenost. 
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Prenova poslovnih procesov ima vsekakor tudi negativne posledice. Venomer se pojavlja 
vprašanje, preko katerega moramo iti in zanj imeti rešitve, kako odpraviti negativne vidike 
nove organizacije, ki jih vidimo že vnaprej (Vila, 1997, str. 93): 

• Z zmanjšanjem števila organizacijskih ravni se izgubi predvsem srednji 
management, kar lahko pomeni odpuščanje ali degradiranje velikega števila srednjih 
managerjev. 

• Prerazporejanje in združevanje nalog in poslov pripelje do zmanjševanja potreb po 
ostali delovni sili. Ljudje si upravičeno postavljajo vprašanje ali sploh čutijo varnost 
zaposlitve, kakšna prihodnost jih čaka, postajajo zaskrbljeni, kar ne deluje 
motivacijsko na njihovo zavzetost pri delu. 

• Napredovanje v smislu vzpenjanja po hierarhični lestvici bo izginilo, ker ne bo 
obstajala hierarhična organizacijska struktura. To bo zahtevalo drugačen način 
motivacije sposobnih strokovnjakov, kot tudi drugačen način nagrajevanja. 

• Zahteva se vsestranska opredelitev kreativnih ljudi v timih, hkrati pa mora biti 
uspešno vodstvo na vrhu podjetja. 

• Novi tip organizacije in stil vodenja je usmerjen v prihodnost in dolgoročne cilje, 
obenem pa zahteva trenutno izboljšanje in učinkovito poslovanje. 

 
Zaradi vseh vzrokov upiranja spremembam in naše nepripravljenosti v vseh pogledih 
pripelje do zelo slabega rezultata uspešnosti izvedbe prenove poslovanja. Prenova 
poslovanja bo toliko bolj uspešna kolikor bomo bolje pripravljeni na vidik upiranja 
spremembam in prepričanja vseh ključnih ljudi. Uspeh organizacije je odvisen od 
ustvarjalne uporabe neizkoriščene energije vseh njenih ljudi; najlaže prestrežemo to 
energijo tako, da ljudem ponudimo partnerstvo, v partnerje jih najlaže spremenimo tako, da 
jih smiselno vključimo v izboljševanje sedanjega poslovanja organizacije ali v načrtovanje 
njene prihodnosti (Blanchard, Waghorn, 1997, str. 2). Ljudi je potrebno povezati s prenovo 
od začetka zamisli o potrebah reinženiringa do faze stabilnosti in nadalje izvajanja 
nenehnih izboljšav ter popravkov izvedenih za spremembe procesov. 
 
 
4.9 Induktivno razmišljanje pri iskanju rešitev 

 
Pri iskanju rešitev, kako bi moralo biti in ne, kako je in kaj se da spremeniti, je pomemben 
pristop k razmišljanju. Velike ideje se lahko porajajo pri otrocih, ki še niso vpeti v okvirje 
delovanja našega sveta. Ker pa otroci še niso vpleteni v poslovni svet, bi bilo potrebno 
prenesti njihovo razmišljanje v svet managerjev. Poslovni ljudje morajo razmišljati na 
način, ki jim je morda tuj. Iz deduktivnega razmišljanja je potrebno preiti v induktivno. Z 
dobrimi rešitvami bomo poiskali težave, mogoče celo take, za katere ne vemo, da jih 
imamo. 
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Pri induktivnem razmišljanju velja nenapisano pravilo: kršenje pravil, ki je prikazano v 
tabeli 4. Najti je potrebno staro in trdno pravilo ali pravila, ki jih je s pomočjo tehnologije 
mogoče prekršiti, nato pa si ogledati, kakšne poslovne priložnosti so se s tem ustvarile. Z 
ustvarjalnim eksperimentiranjem z novimi načeli ali tehnologijami prožimo možnosti 
rešitev, ki po svoji naravi ubirajo nove poti. Šele v naslednjem koraku naj bi preverjali, v 
kolikšni meri odkrita načela izboljšujejo proces in preučili ali so gospodarsko uporabna.  
 
 
Tabela 4: Kršenje pravil  
 
 
Staro pravilo Prelomna tehnologija Novo pravilo 
Informacija se lahko ob 
določenem času pojavi le na 
enem mestu 

Skupne podatkovne baze Informacija se lahko pojavi 
na toliko mestih kot je treba 

Kompleksna dela lahko 
opravljajo le izvedenci 

Ekspertni sistem Generalist lahko opravlja 
delo izvedenca 

Podjetje se mora odločiti za 
centralizacijo ali 
decentralizacijo 

Telekomunikacijske mreže Podjetje je lahko hkrati 
deležno koristi centralizacije 
in decentralizacije 

O vsem odločajo managerji Računalniška orodja za 
podporo pri odločanju 
(dostop do podatkovnih baz, 
programska oprema za 
modeliranje) 

Odločanje je sestavina 
vsakega delovnega mesta 

Delavci na terenu 
potrebujejo pisarne, kjer 
lahko sprejemajo, hranijo, 
prikličejo in pošiljajo 
informacije 

Brezžični podatkovni 
komunikacijski sistemi in 
prenosni računalniki 

Delavci na terenu lahko 
informacije sprejemajo kjer 
koli in jih pošiljajo od koder 
koli 

Najboljši stik z morebitnim 
kupcem je osebni stik 

Videokonferenca Najboljši stik s kupcem je stik 
z obojestranskim 
zadovoljstvom 

Stvari je treba najti Tehnologija za avtomatsko 
iskanje in prepoznavanje 

Stvari vam same povedo, kje 
so 

Plani se revidirajo 
periodično 

Visoko zmogljivi računalniki Plani se revidirajo sproti 

 
Vir: Hammer, Champy, 1995, str. 99-106 
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4.10 Določevanje ciljev posameznih oddelkov 

 
Ob vodenju posameznega organizacijskega oddelka se pojavlja osnovno vprašanje, kaj je 
njegov osnovni cilj. Če je cilj samo eden in je enak za vsa podjetja (Goldratt, Cox, 1997, 
str. 47), kaj je lahko cilj samo ene organizacijske enote oziroma oddelka?  
 
V oddelkih zaposleni izvajajo različne aktivnosti, ki imajo vsaka svoj cilj. Ali ti cilji 
omogočajo doseči skupni cilj? Za doseganje skupnega cilja je zato potrebno definirati cilje 
posameznih aktivnosti, ki omogočajo doseči zastavljeni cilj podjetja. Vsakodnevno se v 
oddelkih izvaja vrsta delovnih opravil glede na glavne dejavnosti skupne organizacijske 
enote  in vse bi lahko bile pomembne. Vsako opravilo ima določen cilj. V posameznih 
oddelkih je potrebno slediti in strmeti k strateškemu cilju in posredno predstavlja temeljni 
cilj izražen na različne načine - služenje denarja. Vse ostalo so sredstva za njegovo dosego. 
Merila, ki zelo dobro izrazijo cilj in omogočajo, da se razvijejo praktična pravila za vodenje 
podjetja in s tem oddelka, so (Goldratt, Cox, 1997, str. 78): 

• Pretok ali proizvodnja na časovno enoto; je stopnja, po kateri sistem ustvarja denar s 
prodajo. 

• Zaloge so denar, ki ga je sistem vložil v nabavo stvari, ki jih misli prodati. 
• Stroški poslovanja so ves denar, ki ga sistem porabi, da bi zaloge spremenil v 

pretok. 
 

Vsa dejanja, s katerimi se približujemo temu cilju, so produktivna. Tista, s katerimi se od 
njega oddaljujemo, pa so neproduktivna. Ta zelo poenostavljena trditev je logično 
izhodišče pri oblikovanju idej za izvajanje procesa nenehnih izboljšav ali celovito 
upravljanje kakovosti – TQM v posameznem oddelku. 
 
 
4.11 Opredelitev informatizacije pred prenovo poslovanja  

 
S stališča primerjalne prednosti pred konkurenco je pomembna kakovost storitev ali 
izdelkov, prilagodljivost izdelkov ali storitev potrebam tržišča, skrajšanje poslovnega cikla 
in stalna razpoložljivost poslovnim partnerjem. Želeno prednost lahko ob ustrezni prenovi 
postopkov dosežemo v največji meri z uporabo informacijske tehnologije (Bukvič et al., 
1995, str. 11). 
 
Ključno vlogo pri prenovi poslovnih procesov ima informacijska tehnologija. Več študij 
prikazuje, da je prav ta temelj pri prenovi procesov. Poleg tega tudi pospešuje prenovo 
poslovnih procesov in neposredno vpliva na dvig kakovosti izvajanja in upravljanja 
informatike v podjetju (Kovačič, 1998, str. 13). Vendar pa zgolj z njenim vključevanjem v 
avtomatizacijo posameznih postopkov lahko dosežemo, glede na globalni pogled, le slabe 
in velikokrat celo zelo slabe rezultate. Delni pozitivni rezultati zamegljujejo priložnosti in 
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prednosti informatizacije celotnega, temu primerno prenovljenega, poslovnega procesa in 
infrastrukturno vlogo informatike v tem procesu. 
 
Obstoječe procese moramo najprej ugotoviti in analizirati predvsem s stališča njegove 
dosledne opredeljenosti in celovitosti ter nadalje ugotoviti primernost za učinkovito 
informacijsko podporo. Od informatike pričakujemo dvig kakovosti in skrajševanje časa 
izvajanja tako ugotovljenih poslovnih postopkov oziroma posameznih aktivnosti in operacij 
znotraj teh postopkov. 
 
Procesi so lahko klasificirani na dve dimenziji: stopnjo posredovanja in stopnjo sodelovanja 
(Fossas, 2000, str. 584). Stopnja posredovanja se nanaša na zaporedjem pretoka vhoda in 
izhoda med udeleženci služb (delovanja) v poslovnem procesu. Proces na višji stopnji 
posredovanja zajema večje število posrednih korakov izvedenih v različnih službah 
(delovanjih), ki dajo prispevek indirektno v izhodih procesa. Procesi na nižji stopnji 
posredovanja imajo več delovanja, ki prispevajo direktno v izhodih procesa brez 
posredovanja zaporednih korakov. Stopnja dimenzije sodelovanja se nanaša na stopnjo 
sodelovanja med službami (delovanjem) skozi informacijske izmenjave. Pogostost in 
intenzivnost informacijske izmenjave je lahko razvrščena od nič (proces na nizki stopnji 
sodelovanja) do razsežne (proces na visoki stopnji sodelovanja). 
 
Informacijska tehnologija mora zmanjšati stopnjo posredovanja in povečati stopnjo 
sodelovanja. Da lahko podjetja zmanjšajo stopnjo posredovanja, morajo pretvoriti procese z 
velikim številom vmesnih korakov na procese, ki učinkujejo direktno na končni izdelek ali 
storitev. Informacijska tehnologija, ki bo odpravljala te zahteve, je lahko izvedena z: 

• Delitvijo podatkovnih baz - 
različnim službam dopuščamo direktno uporabo informacij shranjenih v 
podatkovnih bazah. 

• Skupnimi objekti - 
več ljudi lahko dela v istem trenutku na digitaliziranem objektu dokumentov ali 
grafik. 

• Elektronska podatkovna izmenjava in elektronski osnovni prenos. 
 
Nadalje delitev računalniških resursov omogoča, da imajo različne službe dostop do 
informacij v vsakem trenutku. Podjetja morajo povečati stopnjo sodelovanja v procesih, ki 
zajemajo oddelke, ki si delijo informacije. Informacijska tehnologija, ki izvede 
enostavnejše sodelovanje med različnimi ljudmi, je lahko komunikacijska tehnologija. 
 
Splošno ugotovljeno načelo je, da je potrebno izvesti korenito prenovo samega procesa še 
predno se lotimo izgradnje informacijskega sistema. K takšnemu razmišljanju so 
strokovnjake podprle uporabljene tehnike, za katere so ugotovili, da so koristne pri prenovi 
poslovnih procesov. Informacijski sistem zahteva po mnenju skrbnikov informacijskih 
sistemov v podjetjih prilagoditve obstoječih procesov programski opremi. To je zmotno 



 46

mnenje in ga je potrebno v današnjih razmerah čim prej izkoreniniti. Skrbnikom je primarni 
informacijski sistem. Ti se zavedajo njegove prilagodljivosti do neke določene meje in ga 
na podlagi delnih analiz procesov prilagodijo novim procesom nezavedajoč se vseh 
aspektov starih načinov poslovanja. Pri izgradnji informacijskega sistema posegajo v 
segment obstoječega okolja, kjer vidijo koristi in izboljšave, katere bomo dobili z 
informacijskim sistemom. Zanemarjajo pa odgovornosti tistih, ki so zadolženi za same 
procese. Vodje oddelkov oziroma skrbniki procesov se morajo zavedati koristnosti in 
predvideti uporabo informacijskih sistemov, za kar pa je potrebno tesno sodelovanje z 
osebjem, ki skrbi za informacijske sisteme. Vodje tako spoznajo vse možnosti, ki jim jih 
nudijo informacijski sistemi. 
 
 
4.12 Pogoj obstoja informacijske tehnologije za preureditev procesa 

 
V preurejanju je informacijska tehnologija bistveni dejavnik, ki omogoča spremembe. Brez 
informacijske tehnologije procesa ne bi bilo mogoče preurediti. Informacijska in 
komunikacijska tehnologija sta najpomembnejša dejavnika, ki omogočata začetek procesne 
prenove poslovanja (Van der Aalst, Van Hee, 1997, str. 368). Vloga informatike mora 
izhajati iz novih postopkov načrtovanja procesov. V načrtovanju je potrebno ugotoviti 
priložnostna področja, na katerih bo organizacija uporabila informatiko za zagotavljanje 
svoje konkurenčne prednosti ter možnosti uporabe informacijske tehnologije pri prenovi 
poslovnih procesov. Napredna podjetja morajo imeti informacijski sistem, ki kar najbolje 
podpira današnje in jutrišnje poslovne procese. 
 
Z uporabo računalniško podprtega informacijskega sistema, moramo omogočiti zanesljivo 
in odprto informacijsko strukturo, ki omogoča podporo poslovne dejavnosti ter hkrati 
omogoča podjetju prilagajanje spremembam. Informacijski sistem mora biti zasnovan 
odprto, da ga je mogoče povezovati z drugimi programskimi rešitvami.  
 
Z uvedbo informacijskega sistema se morajo obstoječi procesi tekoče izvajati. S prenovo 
poslovanja procesov in hkratno implementacijo informacijskega sistema, proces prenove ne 
sme obtičati na mrtvi točki. Najslabša možnost je izbira variante uvedbe prenove 
poslovanja s kratkimi roki izvedbe. V praksi smo zaradi želje po takojšnjih uspehih 
poslovanja v hitre spremembe velikokrat prisiljeni. Tako delovne aktivnosti hkrati 
obremenimo z dodatnimi, ki jih je potrebno izvajati zaradi potreb informacijske podpore 
procesom. Zaradi slabe zasnove informacijskih sistemov in začetne neuporabnosti pa še 
vedno delujemo na obstoječi predhodni način. Uvedba novih procesov lahko povzroči ob 
slabem načrtovanju tudi izgubo obstoječih podatkov, ki so se z dosedanjimi aktivnostmi 
sprotno obnavljali in zagotavljali potrebno informacijo pri obstoječih postopkih. 
Pomembno pri vpeljavi informacijskega sistema so vsekakor nezanemarjanje obstoječih 
podatkovnih baz, njihova sistemska pretvorba v nove informacijske sisteme in predvidena 
nadaljnja uporaba potrebnih podatkov. 
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Pred uvedbo prenove poslovanja je neobhodno preizkusiti informacijske sisteme ter 
preveriti zanesljivost in stabilnost delovanja. To je potrebno narediti iz naslednjih razlogov: 

• Z uvedbo novih poslovnih procesov smo grobo posegli v obstoječe aktivnosti 
vsakega posameznika v podjetju. 

• S prehodom na nove IS je potrebna takojšna zagotovitev zahtevanih zanesljivih in 
točnih podatkov. 

• Novi procesi naj dodatno ne obremenjujejo zaposlenih, ker s tem povečujejo odpor 
do spremembe. 

• Z dobro preizkušenim sistemom imamo manj težav pri sami implementaciji zaradi 
učinkov, ki jih pokažejo prvi rezultati in odporom zaposlenih. 

• Stabilno delovanje resnično zmanjšuje čase določenih opravil, medtem ko 
nestabilno delovanje podaljšuje trajanje procesov in v najslabšem primeru  zahteva 
večkratno opravljanje istih opravil. 

 
V izogib predvidenim težavam, je potrebno v čim večji meri testno preizkusiti: 

• Izvedbo simulacije procesov, ki jo opravijo izdelovalci programskih rešitev. 
• Izvedbo simulacije procesov s pomočjo projektne skupine, če je bila ta postavljena 

za samo izvedbo. 
• Izvedbo pilotnega projekta v določenem manjšem oddelku, ki posreduje dodatne 

zahteve samo v sklopu cilja naloge določenega projekta. 
 
V času izvajanja projekta se vodje projekta in nosilci nalog ne smejo podrediti vsem 
zahtevam, ki se pojavijo v sklopu prvega poskusa implementacije. Potrebno je obstati v 
okviru zadanih ciljev. Prevelike zahteve zaposlenih lahko ogrozijo uvedbo informacijskega 
sistema in s tem samo prenovo procesov. Vse zahteve morajo biti podane že v predhodnih 
fazah, v fazah posnetka stanja pri izdelavah izhodiščnega modela, npr. »kot je« in določene 
ter definirane v fazah predvidenega optimiranega stanja »kot naj bo«. 
 
 
4.13 Postopek prenove poslovnih procesov 

 
Modelov za izvajanje prenove poslovanja je toliko, kolikor je podjetij. Univerzalnega 
modela ni, obstajajo pa določene faze, ki so osnova, brez katerih ne mora potekati prenova 
poslovnih procesov v organizaciji. V teoriji je predlaganih veliko modelov postopkov 
reinženiringa organizacijskih procesov. Osnovne faze samega postopka lahko navedemo 
sledeče: 
 
1. Opredelitev problemov v organizaciji in priložnosti: 

• Objektivni pogled na procese. Definirajo in pregledajo se pomembni poslovni 
procesi. 
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• Opredelitev rezultata, ki naj ga organizacija ali njen del zagotavlja preko izvajanja 
procesov. Izhodišče je želeni rezultat, proces je le sredstvo za njegovo doseganje. 
Želeni rezultat najlaže zagotovijo uporabniki – naročniki.  

• Prepoznavanje problema za potencialno možnost izboljšav. Natančna razvrstitev in 
analiza podatkov glede na probleme, ki se objektivno prezentirajo. S temi analizami 
so identificirani kritični procesi v podjetju. 

• Izoblikovanje predvidenih ugotovitev za izboljšavo: 
a) skrajšanje časa procesa, 
b) pridobivanje natančnejših podatkov o kakovosti, 
c) izboljšanje koordinacije povezav med različnimi oddelki. 
 

2. Izbira procesov (izbira procesnih izboljšav): 
• Opredelitev variante procesov, ki lahko zagotavljajo želeni rezultat. 
• Izbira procesa, ki se v obstoječih okoliščinah zdi najprimernejši. 
• Ugotovitev razlike med želenim in obstoječim stanjem. 

 
3. Opredelitev organizacijske spremembe, ki so potrebne za uresničitev želenega procesa: 

• Načrtovanje nalog, ki so potrebne za uresničitev želenega procesa. 
• Opredelitev kritičnih delovnih aktivnosti. 
• Določitev  skrbnikov procesov. 
• Oblikovanje organizacijske strukture, ki najbolj podpira izvajanje procesov in 

odločanje v zvezi z njimi. Z njo opredelimo razmejitev pristojnosti in odgovornosti 
skrbnikov procesov. 

• Predlog  novih procesov in ukrepov. 
• Predlog priprave prilagoditve ostalih organizacijskih enot, ki sodelujejo v procesu,  

novim potrebam na vstopu in izstopu procesov v njihovo organizacijsko enoto. 
 

4. Izvedba: 
• Potrditev predlaganih ukrepov in novih procesov. 
• Priprava pogojev za izvedbo ukrepov in uvedba ustrezne IT. 
• Prilagoditev ostalih organizacijskih enot, ki sodelujejo v procesu,  novim potrebam 

na vstopu in izstopu procesov v njihovo organizacijsko enoto.  
• Izvajanje ukrepov v manjših oddelkih, mehak prehod v nove procese in 

premagovanje ovir odpora zaposlenih. 
• Sistematično uvajanje aktivnosti, s premišljeno uporabo metod in orodij ter 

posvečanje posebne pozornosti na kritične faktorje uspeha. 
 

5. Ocena izvedenega stanja: 
• Takojšna kontrola izvedenih sprememb. 
• Utrditev uspeha in skrb za nove procese ter izboljšanje prvotnih težav. 
• Ocena stabilnosti po implementaciji uporabe novih procesov. 
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• Opredelitev spoznanj, do katerih smo prišli med prenove poslovnih procesov, in 
novo znanje. 

• Uporaba izkušenj v naslednjem obdobju. 
 
V postopku prenove poslovnih procesov so namenoma izpuščeni nosilci izvajanja 
sprememb. Glede na dejstva, da je lahko prenova procesov izvedena z ustanovitvijo ali 
formiranjem projekta, zadolžitvijo vrhnjega ali srednjega managementa ali s pomočjo 
zunanjih svetovalnih podjetij, ali drugače, so zgoraj opisani postopki iz spoznaj v praksi.  
Ogromno energije in pozornosti je potrebno posvetiti seznanjanju in dokazovanju ostalim 
sodelavcem o potrebah in pozitivnim posledicam, ki jih prinaša prenova poslovanja. 
Nosilce ali vodje projektov programov prenovitvenega načrta je potrebno izbrati glede na 
kraj kasnejše implementacije. Prenovitvena ekipa ali tim naj bo sestavljen iz članov vseh 
oddelkov, ki so vključeni v procese s svojimi nalogami glede na objektivna dejstva ciljev 
prenove.  
 
Enako kot v vseh drugih projektih, ki jih izvajamo v organizaciji, je tudi sam projekt 
prenove potrebno časovno opredeliti. Začetna točka mora biti v skladu s pripravami in 
sposobnostjo računalniških programov, ki morajo preiti preko faz testiranj (Gunasekaran, 
Kobu, 2002, str. 2533). Najpomembnejši je čas implementacije, od časa ko smo odobrili 
prenovo, do samega »zaključka« procesa prenove. Okvirno bi lahko implementacijski 
proces razdelili v tri faze: 

• evforijo – v tem času so predvidevajo doseganja začetnih zahtev; 
• učenje – zelo valovito doseganje, nedoseganje, preseganje zahtev;  
• stabilnost – proces se stabilizira in zahteve naj bi bile dosežene.  

 
Pri reinženiringu je le malo napotkov za uresničitev nove zamisli - ukrepov za stabilizacijo 
sploh ni. Vendar pa brez stabilizacijske ravni vselej obstaja nevarnost, da bomo zopet 
zdrknili na prejšnje stanje. Prednost v fazi iniciranja, ki jo reinženiring vsekakor ima, očitno 
ustreza mnogim managerjem. Če pa naj bi podjetje res spremenili, je treba težišče postaviti 
na uresničitev in stabilizacijo novih idej. 
 
Ko dosežemo določeno stabilno stanje, moramo še vedno izvajati nenehne izboljšave in 
določene korekcije v procesih. »Zaključka« ni. Sistem je živ in nikakor se ne moremo 
zadovoljiti in ustaviti na določeni točki. Sama prenova poslovnih procesov se nadaljuje s 
procesom nenehnih izboljšav, ki ga razdelimo na pet korakov (Eliyahu, Goldratt, Cox, 
1997, str. 357): 
1. Prepoznati omejitve postopka ali procesa. 
2. Ugotoviti, kako izkoriščati omejitve postopka ali procesa. 
3. Podrediti vse druge postopke ali procese prejšnji odločitvi. 
4. Odstraniti omejitve postopka ali procesa. 
5. Opozorilo! Če je na prejšnji stopnji omejitev odpravljena, se je treba vrniti k 1. stopnji, 

nikakor pa se ne sme dovoliti, da bi omejitve postopka ali procesa povzročila inertnost. 
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V fazi stabilnosti predlagam nadaljevanje prenove poslovnih procesov s procesom nenehnih 
izboljšav. Glede na rezultate, ki so jih prinesli TQM programi, se v praksi pokaže nujnost 
nadomestitve TQM filozofije z novimi poskusi. Eno od spoznanj pri preučevanju uspešno 
izvedenih programov TQM, BPR, SQM (Strategic Quality Management) itd. je, da so 
koncepti TQM še vedno veljavni, vendar njihova implementacija potrebuje nov izboljšan 
TQM koncept z integracijo BPR (Senthil et. Al., 2001, str. 687). 
 
Do enakih spoznanj prihaja veliko avtorjev, ki vidi obstoj vrzeli, ki se mora zapolniti z 
raziskovalnim in praktičnim delom, kateri bo razvil strateško strategijo na osnovi 
strateškega BPR. Ali povedano drugače, model vključuje strateško osnovo BPR koncepta s 
TQM, ki bo lahko uspešno prispeval današnjim teorijam in praksam. S poskusom visoke 
integracije teh dveh konceptov je ponujena povečana stopnja kvalitete z večjo 
produktivnostjo. 
 
 
 

5 Prenova nacionalnega operaterja telekomunikacij 
 
5.1 Nova organizacijska struktura 

 
Telekom Slovenije je v lanskem letu sestavljalo devet poslovnih enot, ki so nastale kot 
posledica prejšnjih podjetij na posameznih lokacijah. Poslovne enote so bile vodene in 
upravljane s sedeža podjetja, ki je s sektorskimi službami skrbelo za koordiniranje in 
odločanje z določenimi pristojnostmi, ki so bile porazdeljene z uprave podjetja sektorjem za 
posamezna poslovna področja in bivšim poslovnim enotam. Poslovne enote so bile 
organizirane na način, ki jim je omogočal delovanje navzven kot posamezno podjetje za 
določeno geografsko področje.  
 
Z razvojem informacijskih sistemov so se postopoma določene podporne in v zadnjem času 
tudi ostale odločitvene dejavnosti prenašale na sedež družbe. V želji zmanjšanja ravni vodij 
je danes sprejeta organizacijska struktura štirih poslovnih področij. 
 
Zadnja reorganizacija je sestavni del procesa prilagajanja zahtevam hitro spreminjajočega 
se trga telekomunikacij, siceršnje globalizacije in vstopa v Evropsko unijo (EU). Vse 
bistvene postavke tega procesa so zajete v temeljnih strateških ciljih in projekciji 
poslovanja do leta 2010. Glavni strateški cilji podjetja do konca tega desetletja so (Letno 
poročilo Telekoma Slovenije, 2004): 

• Okrepitev usmeritve k uporabniku z zagotavljanjem visokokakovostnih storitev (in 
stalno skrbjo za uporabnike). 
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• Dodajanje vrednosti, vsebin ter aplikacij na obstoječe storitve in uvajanje novih 
storitev za ustvarjanje dodatnih prihodkov. 

• Povečanje družbene vloge in ugleda družbe Telekom Slovenije d.d. 
• Geografska širitev poslovanja. 
• Partnersko povezovanje za obogatitev ponudbe. 
• Povečanje produktivnosti in donosnosti. 
• Vzpostavljanje kulture ciljnega vodenja, ki temelji na usposobljenih in motiviranih 

zaposlenih. 
• Krepitev sinergij v Skupini Telekoma Slovenije. 

 
V tem okviru je treba zagotoviti ustrezno učinkovitost in uspešnost poslovanja. Nove 
makroorganizacijske strukture delniške družbe, ki dosedanjo piramidno in razvejano 
strukturo nadomešča z enostavno strukturo štirih zaokroženih poslovnih področij, ki 
delujejo kot profitni centri in lahko, če je to smotrno, prerastejo v samostojna podjetja 
oziroma hčerinske družbe. Ta štiri področja, ki jih je uprava podjetja potrdila na osnovi 
predlogov konzultantskega podjetja, so: 

• omrežje, 
• storitve, 
• gradnja in vzdrževanje omrežja in 
• podporne dejavnosti. 

 
Predviden je sodoben organizacijski koncept, ki omogoča učinkovitost poslovanja, hitro 
odzivanje na potrebe trga in močan položaj v konkurenčnem okolju. Predpogoj za nadaljnjo 
uspešno delovanje podjetja v globalizirani konkurenčni dejavnosti telekomunikacij ob 
vstopu Slovenije v Evropsko unijo je poleg tehnološke odličnosti, ki je v veliki meri že 
dosežena, predvsem enaka ali večja produktivnost in stroškovna učinkovitost kot pri tujih 
telekomunikacijskih podjetjih. 
 
Nova organiziranost Telekoma Slovenije temelji na omenjenih izhodiščih. Temeljni nameni 
nove organizacije so poenotenje organizacijske strukture ter sploščena organiziranost, 
zmanjšanje števila organizacijskih ravni in števila vodij ter jasno razmejene pristojnosti in 
odgovornosti vodij. Podjetje je organizirano v sekretariat uprave in štiri že omenjena 
poslovna področja (interni podatki Telekoma Slovenije, 2004): 

• Sekretariat uprave je organiziran v tajništvo uprave, službo za odnose z javnostmi, 
službo za regulativo in cenovno politiko, službo za poročanje, nadzor in kakovost 
ter službo za operaterje. 

• Poslovno področje omrežje je organizirano v dva sektorja: sektor za razvoj omrežja, 
omrežnih  storitev in investicije ter sektor za nadzor, upravljanje in vzdrževanje TK 
(telekomunikacijskega) omrežja in dve regionalni enoti TK omrežja vzhod in zahod. 

• Poslovno področje gradnja in vzdrževanje omrežja bo organizirano v tehnično-
komercialno službo, projektivni biro in operativno enoto gradnje. 
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• Poslovno področje storitve je organizirano v dve službi (službo za marketing in  
prodajo), dve regionalni enoti vzhod in zahod ter enoto za storitve z dodano 
vrednostjo ter enoto kabelskih komunikacijskih sistemov. 

• Poslovno področje podpora je organizirano v tri sektorje; sektor za ekonomiko in 
finance, sektor za kadrovske, pravne in splošne zadeve, sektor za informatiko in 
enoto turizem. 

 
 
5.2 Poslovno področje omrežje kot poslovni proces 

 
5.2.1 Področje omrežja  

 
Poslovno področje omrežje je organizirano v tri sektorje: sektor za investicije, sektor za 
informatiko in sektor za nadzor, upravljanje in vzdrževanje TK omrežja in dve regionalni 
enoti TK omrežja - zahod in vzhod. 
 
Regionalni enoti telekomunikacijskega omrežja sta identični in pokrivata ločeni geografski 
področji Slovenije, vzhod ter zahod. Vzhodna enota pokriva geografsko območje bivših 
poslovnih enot Maribora, Celja, Murske Sobote, Novega mesta in Trbovelj, zahodna enota 
pa ostalih bivših poslovnih enot Ljubljane, Kopra, Kranja in Nove Gorice. 
 
Področje omrežja je sestavljeno iz šestih različnih centrov, ki se delijo glede na 
funkcionalnost naprav in opreme: 

• center za vzdrževanje sistemov govornih in podatkovnih komunikacij, 
• center za vzdrževanje sistemov prenosa, 
• center skrbništva TK kabelskega omrežja, 
• center za vzdrževanje večnamenskih TK sistemov in naprav, 
• center za vzdrževanje elektroenergetskih in klimatskih sistemov. 

 
Za zagotavljanje storitve kot temeljne dejavnosti Telekoma Slovenije, je v podjetju 
potrebnih sedem kompleksnih posameznih podprocesov za podporo telekomunikacijskim 
storitvam: 

• prodaja in zbiranje ponudb, 
• ravnanje z naročili, 
• zagotavljanje storitve, 
• instalacija, 
• obračunavanje, 
• odprava napak, 
• izpolnjevanje zahtev storitve. 
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V storitvenem okolju je pri telekomunikacijskih storitvah potrebno posvetiti posebno 
pozornost upoštevanju specifičnosti pred drugimi storitvami s svojim kontinuumom 
zagotavljanja storitev. Telekomunikacijske storitve niso epizodična storitvena dejavnost, 
kot večina ostalih storitvenih dejavnosti, temveč so njene storitve stalne, 24 ur na dan in 
sedem dni na teden skozi vse leto. Iz teh dejstev izhaja temelj procesov področja omrežja. 
Poslovno področje omrežje v podjetju kot ključni proces pri zagotavljanju storitev svojim 
strankam vstopa v segment procesov pri odpravi napak, vzdrževanju opreme in deloma pri 
sami montaži in instalaciji naprav. 
 
Proces odprave napak v veliki meri vpliva na kakovost dobavljene storitve. Kako se 
operaterji odzivajo na napake v delovanju omrežja, kakšna je razpoložljivost omrežja, 
odzivni čas pristopa k reševanju in odpravi napake, so elementi, ki so v sodobnem 
poslovnem okolju odločilni, da obdržimo uporabnike. Ti procesi so najpomembnejši v 
segmentu področja omrežja, za katere je potrebno določiti administracijo in diagnostiko. 
Administracija se nanaša na to, kako dobro se operater odziva na odpravo napake – merjeno 
v času in učinkovitosti. Diagnostika pa se ukvarja s pravilnim lociranjem napake. Sistemi, 
ki jih imajo na voljo operaterji omrežij, so ključnega pomena, zato se to pri razvoju novih 
tehnologij čedalje bolj upošteva. Proces odprave napake je treba dodelati predvsem v 
administraciji, saj ta vzame več časa kot pa diagnostika. Potrebno je doseči, da obvestila o 
napakah pridejo v najkrajšem času na pravo mesto.  
 
 
5.2.2 Naloge Centra za vzdrževanje sistemov prenosa 

 
Opredelitve nalog Centra izhajajo iz opravil, ki so predstavljene v procesih vodenja omrežja 
in sistemov. Sektor za razvoj omrežja, omrežnih storitev in investicije pokriva procese 
načrtovanja in razvoja omrežja v sodelovanju s posameznimi centri vzdrževanja regionalnih 
enot omrežja, ki skrbijo za podatke o obstoječem stanju. Sektor za nadzor, upravljanje in 
vzdrževanje TK omrežja nastopa v procesih planiranja rednega in investicijskega 
vzdrževanja omrežja in zbiranja ter posredovanja podatkov o omrežju v posameznih 
centrih.  
 
Glavne dejavnosti Centra za vzdrževanje sistemov prenosa lahko strnemo v sedem točk 
katere predstavljajo izhodišča vsem posameznim nalogam: 

• Izvajanje preventivnega, kurativnega in investicijskega vzdrževanja sistemov 
prenosa, ter izvajanje internih del. 

• Izvajanje letnih planov rednega in investicijskega vzdrževanja sistemov prenosa. 
• Posredovanje informacij potrebnih za pripravo novih internih tehničnih navodil in 

pravilnikov ter prenovo obstoječih pravilnikov o vzdrževanju sistemov prenosa. 
• Posredovanje podatkov za izdelavo poročil (določenih s pravilniki) o vzdrževanju 

sistemov prenosa. 
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• Priprava zahtev za plane nabave rezervnih delov, instrumentov, orodij, transportnih 
sredstev, zaščitne opreme itd. 

• Koordiniranje dela delovnih in intervencijskih skupin na drugih lokacijah. 
• Vpisovanje stroškov dela, materiala in storitev v informacijski sistem. 

 
 
5.2.3 Dejavnosti v Centru za vzdrževanje sistemov prenosa 

 
V Centru za vzdrževanje sistemov prenosa izvajamo različne aktivnosti, ki imajo vsaka svoj 
cilj. Za dosego skupnega cilja, opredeljenega v poglavju 4.10, je potrebno definirati cilje 
posameznih aktivnosti, ki omogočajo doseči zastavljene cilje, zapisane in sprejete v upravi 
podjetja.  
 
Osnovni cilj poslovnega področja omrežja je neprekinjeno delovanje telekomunikacijskih 
naprav ter s tem zagotavljanje kakovosti storitev uporabniku. Za uporabnika storitev je 
ključnega pomena število napak in čas vzpostavitve delovanja omrežja v normalno 
delovanje. Vzdrževalci opreme imajo glavni cilj, čim krajši čas trajanja same napake in 
skrb za čim manj napak na posamezni napravi. Dejanja so produktivna v primeru izvajanja 
postopkov odprave same napake in izvajanju preventivnih ukrepov za neprekinjeno 
delovanje naprav. Povečanje produktivnosti v centru ne pomeni večjo učinkovitost pri 
rednih vzdrževalnih delih, investicijskemu vzdrževanju in pomoči pri izgradnji investicij. 
Neprekinjeno delovanje naprav tehnično ni mogoče zaradi samih fizikalnih lastnosti v 
naravi. To so materiali, s katerimi so sestavljeni posamezni elementi naprave – kakovost 
naprave in fizikalne lastnosti okolja, v katerem naprave delujejo. Kakovost naprav z 
zornega kota vzdrževalcev omrežja pomeni delovanja samih naprav s čim manj napakami 
in okvarami opreme. Okolje pa je sama lokacija, kjer so montirane naprave. Čim manjše 
število napak je tako zagotovljeno s kvalitetno opremo in z vestnim in kvalitativnim 
izvajanjem postopkov vzdrževanja, s kontrolo naprav in z zagotavljanjem primernega 
okolja, v katerem naprave delujejo. 
 
Vzdrževanje je opredeljeno kot proces sestavljen iz postopkov servisnih dejavnosti. 
Preventivno vzdrževanje zajema vse aktivnosti, ki so planirane v določenih obdobjih. 
Postopek vzdrževanja dobi pravi pomen pri načrtovanju preventivnega vzdrževanja, kjer je 
pomemben prilagojeni katalog operacij oziroma servisnih dejavnosti. Preventivno 
vzdrževanje je sodoben način vzdrževanja. Izhaja iz sistematične študije vzrokov, ki 
vplivajo na zmanjšanje učinkovitosti delovnih sredstev. Osnova so postopki, ki omogočajo 
predvidevanje napak na napravah preden se pojavijo. Posledica teh dejavnosti je povečana 
delovna sposobnost in delovanje delovnih sredstev.  
 
Odprava napak obsega postopke, ki zahtevajo hitro reagiranje in pristope k lociranju, 
diagnosticiranju in odpravi napake. Pomemben je pravilen pristop k samemu reševanju 
napake, aktiviranje pravih nosilcev posameznih odstranjevalcev napak, obveščanje vseh 
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ustreznih drugih oddelkov v podjetju, pomembnih subjektov in neposrednih uporabnikov 
storitev. S predhodnim zagotavljanjem pogojev omogočimo veliko krajše časovne termine 
za odprave napak in priskrbimo informacije, ki jih v danem trenutku odstranjevalec napak 
potrebuje. Z vsemi predhodnimi dejanji neposredno vplivamo na zagotavljanje čim 
kakovostnejše storitve. Sama odprava napak v prvi meri zahteva resen, strokoven in 
priseben pristop vsakega strokovnjaka, ki je zadolžen za določeno vrsto 
telekomunikacijskih naprav. Z visoko usposobljenostjo in vsemi potrebnimi informacijami 
omogočimo, da je čas trajanje napake čim krajši in s tem storitev ponovno na razpolago. 
 
5.3 Začetek izvedbe reorganizacije s svetovalnim podjetjem 

 
Operaterji telekomunikacij so s svojim poslovanjem nekje na višku uspeha, globalizacija in 
konkurenca pa jih lahko hitro pahneta v položaj mračnih obdobij. Stagnacija ne prizanaša 
nobeni organizaciji. Lahko je posledica številnih dejavnikov: slabe strategije, vodstva, 
sprememb na trgu, napak v proizvodih, pomanjkanju novih izdelkov ali storitev, 
pomanjkanju virov (vključujoč najbolj pomembnega – človeškega), zastareli tehnologiji in 
procesih ali slabem izvrševanju.6 
 
Nacionalni operater v Sloveniji z vidika finančnih pokazateljev uspeha, ni prisiljen v 
dramatične preskoke. Vodstvo se zaveda, da zahteven in neizprosen konkurenčni trg 
globalizirane telekomunikacijske dejavnosti narekuje tehnološko odličnost in vrhunske 
storitve. Izjemen poudarek je bil podan na hitro prestrukturiranje in povečanje 
produktivnosti. Hkrati se je vodstvo izkazalo kot zelo ambiciozno in agresivno in je na 
podlagi zadolžitev nadzornega sveta izvedlo poskus reorganizacije in prevzelo smernice, ki 
jih je določilo svetovno znano konzultantsko podjetje A.T. Kearney. 
 
V letu 2002 je svetovalna družba A.T. Kearney prevzela nalogo pomagati Telekomu 
Slovenije pri uresničevanju in implementaciji Strategije in projekcije poslovanja do leta 
2010, ki jo je prevzela uprava v začetku leta 2002.  
 
Svetovalci, ki so vključeni v prenovo procesa, opazujejo in beležijo procese in njihovo 
povezanost in nato v poročilu predlagajo večje in manjše spremembe, vendar nikoli ne 
predlagajo, naj stvari ostanejo takšne, kot so. Večina jih nato tudi ostane v podjetju in 
sodelujejo pri korenitih spremembah procesov. Pri tem ugotovijo tudi organizacijsko-
kadrovske pomanjkljivosti, rezultat pa je pritegnitev novih strokovnjakov za različna 
področja. Rezultat je časovno predolgo obdobje prenove, ki lahko hitro pokaže svoje 
slabosti in ponovno potrebo po zunanjih svetovalcih in ponovnem korenitem spreminjanju 

                                                 
6 J.D.Duck: The Change Monster. The Crown Business, New York, 2001, str.20 
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celotnega procesa. Takšne spremembe pa lahko trajajo nadaljnjih nekaj mesecev7. Na 
opisan način se je svetovalno podjetje vključilo v prenovo Telekoma Slovenije. 
 
Svetovalna skupina je v prvi fazi programa prestrukturiranja »ocena priložnosti« ustanovila 
osrednji tim za prestrukturiranje, kjer je vključila vodstvo podjetja in vodilne strokovnjake 
v nadzori odbor, vodstvo projekta in ustanovila projektne time. S pomočjo strateške analize 
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT - Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) je svetovalna skupina ugotovila priložnosti in nevarnosti za 
uresničitev poslanstva. 
 
PRILOŽNOSTI: 

• celovitost ponudbe po vsebini, kraju in ponudniku, 
• sinergija storitev Telekoma Slovenije in hčerinskih podjetij, 
• oblikovanje paketov naročnin, pogovornin in terminalske opreme, tudi s ponudbo 

storitev hčerinskih družb, 
• kakovost, 
• individualizacija ponudbe, 
• uvedba kontaktnega centra in upravljanje odnosov s strankami (CRM - Customer 

Relationship Management). 
 
NEVARNOSTI: 

• kanibalizem med storitvami, 
• obveznosti dominantnega operaterja na trgu, 
• cenovna regulativa, 
• globalizacija telekomunikacij, 
• konkurenca. 
 

Identificirane so bile ključne prednosti in slabosti podjetja. 
 
PREDNOSTI: 

• znanje in izkušnje, 
• zanesljivost delovanja, 
• paketiranje terminalske opreme in storitev, 
• zmogljivo in razprostrano omrežje, 
• dolgoletni poslovni odnosi z velikimi uporabniki, 
• največji, ponekod edini ponudnik. 

 
 
 
                                                 
7 Public Network Europe, 1998 Yearbook, Restructuring: not just a game of change, The Economist 
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SLABOSTI: 
• neustrezna informacijska podpora, 
• odzivnost na potrebe uporabnika, 
• nefleksibilnost zaračunavanja storitev, 
• kadrovska problematika, 
• lik, predstava monopolista. 

 
Cilj programa prestrukturiranja je bila implementacija strategije z osredotočenostjo na 
kupca in ne na dostop, koncentriranje na aktivnosti, ki dodajajo vrednost, poenostavitev 
procesov, racionalizacija organizacijske strukture in intenzivna izkoriščenost najsodobnejše 
informacijske tehnologije. 
 
Operativne prednosti in slabosti podjetja so bile identificirane na osnovi analize delovnih 
aktivnostih ter ovrednotenja učinkovitosti zaposlenih na sedežu podjetja in v poslovnih 
enotah. Za izboljšanje organiziranosti, njene poenostavljenosti in odpravo vseh tistih 
sestavin nekega procesa, ki ne prispevajo k skupnemu rezultatu (Gričar, 1992, str. 49), so 
bili izvedeni popisi vseh poslovnih procesov. Prva stopnja spreminjanja procesov je v tem, 
da jih najprej opredelimo, spoznamo. Delo je bilo strukturirano v identifikacijo 10 
procesov, ki so bili primerjani s tujimi telekomunikacijskimi podjetji in med posameznimi 
poslovnimi enotami. S tem je bila nakazana pot za dosego strateškega cilja opisanega v 
poglavju 3.8. 
 
Procesi so bili razdeljeni na: 

• razvoj in trženje izdelkov, 
• prodajo, 
• obračunavanje in blagajno, 
• skrb za stranke, 
• aktivnosti tehničnega dostopa, 
• načrtovanje in razvoj omrežja, 
• upravljanje z omrežjem, 
• delovanje in vzdrževanje omrežja, 
• graditev, 
• procese podpornih služb. 

 
Zaradi zelo slabega poznavanja organizacijskih procesov, so bile pripravljene tabele z 
opisom procesov, ki jih izvajajo telekomunikacijska podjetja v svetu. Delavci poznajo svoje 
procese, ne poznajo ali zelo slabo pa poznajo ostale procese s katerimi se povezujejo. Pri 
opisovanju procesov je pomembno vedeti, kateri procesi se izvajajo v določenem oddelku 
ali oddelkih ter koliko ljudi in koliko časa na dan se ti procesi izvajajo. S pomočjo 

                                                                                                                                                     
Newspaper, London 1998, str. 26 
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svetovalcev so bili izvedeni popisi procesov in določen čas, ki ga potrebuje posamezen 
delavec za izvedbo te aktivnosti. Čas je bil določen z enoto ČL – človek leto, kar je 
pomenilo, koliko časa potrebuje delavec za opravljanje aktivnosti v posameznem procesu v 
določeni organizacijski enoti. 
 
Rezultati analize so pokazali, da je največ časa zaposlenih, okoli 23%, porabljenega za 
aktivnosti tehničnega dostopa, sledi delovanje in vzdrževanje omrežja s 17%, za tem so 
podporni procesi, skrb za stranke in na koncu načrtovanje in razvoj omrežja ter razvoj in 
trženje proizvodov. Z analizo rezultatov internih primerjav med poslovnimi enotami je 
podjetje prišlo do zaključka, da z implementacijo najboljših praks po vseh poslovnih enotah 
lahko dosežemo znatna povečanja produktivnosti. 
 
Svetovalno podjetje je predlagalo aktiviranje osem identificiranih vzvodov in določilo 
termine: 

• izvedbo izločitve dejavnosti oddelka gradenj in vzdrževanje TK kabelskega 
omrežja, 

• implementacijo sinergije med poslovnimi enotami, 
• implementacijo izkušenj nekaterih tujih podjetij v procesih, ki se izvajajo za 

delovanje telefonskih central, vključno z izločevanjem dejavnosti,  
• optimatizacijo prodajnih aktivnosti, 
• konsolidacijo in selektivno izločanje skladiščenja in logistike, 
• konsolidacijo in selektivno izločanje dejavnosti klicnih centrov in tehnološki 

izboljšav, 
• reorganizacijo regij, 
• izboljšavo usmerjanja in kontrole. 

 
Za povečanje učinkovitosti so s strani srednjega managementa bili predlagani ukrepi glede 
na drevo možnosti za izboljšave. Zahteva vodstva podjetja je bila implementacija ukrepov 
brez predhodne izvedbe pogojev, ki so bili nujni za njihovo uvedbo in brez primerjave med 
obstoječimi procesi, ki so potekali v posameznih poslovnih enotah. Ukrepi niso bili 
zastavljeni dovolj podrobno in niso upoštevali razlik med poslovnimi procesi v posameznih 
poslovnih enotah. Z njihovo implementacijo bi lahko bili načeti nujno potrebni že obstoječi 
procesi, za katere je odgovarjal srednji management. To bi lahko pripeljalo do še večjih 
raznolikosti v poslovanju posameznih poslovnih enot, kljub želji izkoristiti njihove 
sinergije. Srednji management bi tako direktno vplival na spremembe, bil zanje odgovoren 
in jih moral uvesti kljub zavedanju, da niso vzpostavljeni vsi potrebni zunanji pogoji. 
Srednji management je hkrati izrazil večji interes v praktičnosti in implementaciji rešitev 
kot svetovalno podjetje, kateremu je projekt izboljšave eden od mnogih. To je tudi razlog, 
zakaj pri tej metodi izboljšave procesov srednji management ni našel stikov v sodelovanju z 
zunanjimi svetovalci. 
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Ocenjuje se, da je v tej fazi vodstvo podjetja prišlo do spoznanja, da je potrebno postavitvi 
novo organizacijsko strukturo celotnega podjetja, ki bo uvedlo novo regijsko ureditev, 
prenos del na druge oddelke, na zunanje partnerje, nov pretok informacij in spremembe 
odgovornosti v organizaciji. Predlogi svetovalnega podjetja so pokazali, da je s pravilnim 
dostopom zastavljen cilj povsem realen. Doseči ga je moč z veliko inovativnosti, 
reinženiringom procesov, postavitvijo nove organiziranosti, implementacijo najboljših 
praks v poslovnih enotah, opravljanjem nekaterih funkcij za vse tri družbe: Mobitel, Siol in 
Telekom skupaj ter z ustanavljanjem novih, tako imenovanih, spin off podjetij, ki bi poleg 
opravljanja storitev za navedene družbe te tudi tržila drugim naročnikom. Poleg nove 
organizacije se je podjetje odločilo za novo sistematizacijo delovnih mest, ki so bila 
nazadnje definirana še v skupnem podjetju PTT in so bila zelo ozko specializirana. Vodstvo 
podjetja se je odločilo v skladu z zakonom sprejeti novo kolektivno pogodbo v 
telekomunikacijski panogi, kjer se bo uredilo razmerje z novim zakonskimi določili in 
pravicami in dolžnostmi zaposlenih.  
 
Na tej stopnji se je končalo sodelovanje s svetovalnim podjetjem, katero ni izkoristilo 
možnosti izvedbe prenove poslovanja v Telekomu Slovenije. V fazi popisovanja procesov 
je bilo namreč nemogoče procese alocirati glede na procese ostalih podjetij v svetu in 
postaviti iste okvirje. Vse poslovne enote so zaradi različnih lokacij delovanja imele 
različne organizacijske strukture in s tem posledično zelo različno delovanje procesov. 
Izkazalo se je, tudi glede na pravilno odločitev o sedanji organizacijski strukturi Telekoma 
Slovenije, da je potrebno vse enote, ki se ukvarjajo z enakimi procesi, krmiliti in upravljati 
na enoten način in jih potem, ali postopno, eno enoto za drugo, reorganizirati. 
 
Ne glede na oviro, ki jo svetovalno podjetje ni bilo sposobno prebresti, se je pokazalo, da je 
za spodbujanje pripravljenosti za spremembe zelo koristno vključiti v prizadevanja zunanje 
svetovalce. Poleg usmeritve, ki jo je dobilo podjetje, so bili zato nadaljnji postopki in 
koraki pri snovanju nove organizacije vodstvu v veliko olajšanje. 
 
Na osnovi predlogov svetovalnega podjetja je s 1.1.2004 vstopilo v veljavo določilo uprave 
Telekoma Slovenije o novi organizacijski strukturi. V njej je poslovno področje omrežja 
samostojno področje v istem hierarhičnem nivoju poslovnega področja storitev in 
poslovnega področja podpore. 
  
 
5.4 Pristop k reševanju problema v poslovnem področju omrežja 

 
Običajno se ne moremo lotiti spreminjanja in poenostavljanja celotne organizacije naenkrat. 
Primerno je, da se najprej lotimo najbolj kritičnega procesa. To je tisti, ki lahko prinese 
največ sprememb v najkrajšem času. V izbranem procesu se je potrebno lotiti najbolj 
enostavnih problemov. Po izvedbi ustreznih rešitev obvestimo vse udeležence in prizadete. 
Spremembe kontroliramo z merili učinkovitosti. Na podlagi spoznanj se lotimo naslednjih 
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problemov in nazadnje po spremembi enega procesa začnemo uvajati spremembe v ostalih 
procesih. 
 
Z jasno določitvijo vizije podjetja in njenih ciljev je potrebno določiti kako so ti cilji 
posredno ali neposredno povezani s procesi v organizacijski enoti omrežja in v posameznih 
oddelkih. Z določitvijo prenove procesov v celotnem poslovanju podjetja in s tem tudi 
poslovanju samega omrežja, je potrebno razumeti željo bodočega poslovanja in dojeti 
problem sedanjega. Če želimo preseči problem zagotavljanja kvalitetnih storitev nenehnega 
obratovanja omrežja, je potrebno najprej razumeti problem, ki ga zaposleni sami mogoče 
sploh ne opazijo, postaviti koncepte rešitev in konsistentno pristopiti k reševanju problema 
po vnaprej predvidenih korakih. 
 
Za zagotavljanje obstoja delovanja samih procesov, ki so nujni za sam obstoj podjetja in s 
tem ne uničenja obstoječih potrebnih procesov, je po določitvi bodočega stanja potrebno 
izvesti temeljito analizo iz katere se pridobijo podatki in določiti atribute procesov, ki jih ne 
smemo izgubiti, če želimo zagotoviti bodoče procese. 
 
 
5.4.1 Analiza stanja 

 
Preurejanje podjetja pomeni zasnovati nove pristope pri procesih, ki so le v malo čem ali v 
ničemer podobni tistim iz prejšnjih obdobij. Z iskanjem novih modelov organizacije dela 
postavljamo nov začetek (Hammer, Champy, 1995, str. 58). Pri postavljanju novih 
procesov se je potrebno zavedati obstoječih in analizirati vse subjekte, ki nastopajo v 
dosedanjih. Analiza stanja ni samo pregled dosedanjih procesov, temveč pregled stanja 
celotnega delovnega okolja v določenem oddelku ali organizacijski enoti podjetja. 
 
V poslovnem področju omrežja je bila izvedena analiza stanja na segmentih: 

• vrsti opreme, ki jo vzdržujejo posamezni oddelki, 
• številu naprav in njihovi kapaciteti, ki se vzdržuje, 
• geografski razporeditvi opreme po terenu, 
• tehnologiji upravljanja omrežja, 
• orodjih za pomoč vzdrževanja omrežja, 
• informacijski podpori in rabi ostalih potrebnih podatkov, 
• načinu izvajanja delovnih procesov glede na vrsto opreme. 

 
Posamezna vrsta opreme potrebuje različne načine vzdrževanja. Zelo pomembna je 
kvaliteta določenih naprav in njena zanesljivost delovanja. Prav tako je odvisna raznolikost 
naprav, saj vsaka vrsta naprave potrebuje različna znanja, orodja in število posegov v času 
preventivnega vzdrževanja, kot tudi pristope, postopke in odzivnost pri sami odpravi napak. 
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Preventivno vzdrževanje se izvaja v skladu s pravilniki in predpisi, ki jih je sprejelo 
podjetje in so usklajeni z mednarodnimi priporočili in določili proizvajalcev opreme. 
 
Glede na število naprav in kapaciteto, ki pomeni število uporabnikov ter množico oziroma 
število kanalov za posameznega naročnika, se lahko določi stopnja prioritete pomembnosti 
vzdrževanja posamezne naprave. Določene naprave imajo prav zaradi svoje kapacitete in s 
tem zagotavljanja storitev večjim uporabnikom večjo težo kot ostale. Vzdrževalci nimajo 
vedno točnega podatka o številu naročnikov in njihovi pomembnosti, kakor tudi ne podatka 
o storitvah, ki jih zagotavljamo z določeno vrsto opreme. 
 
Geografska razporejenost nam pokaže, kje je koncentracija naprav in njihova razpršenost 
na terenu. Za zagotavljanje nenehnega delovanja je zelo pomemben kraj nadziranja in 
upravljanja sistemov in nenazadnje dostop do samih naprav, ki jih lahko vzdržujemo na 
njihovi fizični lokaciji. 
 
Prav tako je pomembna tehnologija upravljanja naprav, ker jih imamo možnost 
nadzorovati, upravljati in izvajati razna opravila iz enega ali več različnih lokacij. Pri tem je 
pomembna tudi kompatibilnost posameznih naprav in prepotrebnih skupnih novih sistemov 
za povezovanje obstoječe infrastrukture. 
 
Za vzdrževanje omrežja so poleg tehnoloških nadzornoupravljalnih sistemov posameznih 
tehnoloških množic naprav potrebna tudi orodja, ki predstavljajo pomemben delež pomoči 
vsakemu posameznemu delavcu za zagotavljanje potrebnih podatkov.  
 
Informacijska podpora v primeru enotnosti uporabe na celotnem podjetju lahko primarno 
določa, da se nekateri procesi izvajajo identično v vseh oddelkih in na vseh lokacijah. Ker 
je za informacijsko podporo bil uporabljen za namen pregleda stroškov vzdrževanja samo 
en skupni sistem, se je na tem segmentu pokazala določena identičnost samo za področje 
beleženja stroškov in aktivnosti v zvezi s temi opravili. 
 
Način izvajanja procesov vzdrževanja je v veliki meri odvisen od zgornjih dejstev, 
vsekakor pa ta dejstva niso pogoj za izvedbo procesov, kakršni so, saj so le odraz trenutnih 
razmer, bivše organiziranosti in usmeritve ter zahtev tedanjega vodstva. Pri načinu 
izvajanja procesov na področju vzdrževanja naprav je zelo pomemben vidik pristopa 
kadrovanja z ljudmi, kateri so si pridobili veliko tehnično znanje na zelo specifičnem 
področju tehnologije. To znanje nikakor ni zanemarljivo. Še več, je zelo specifično, in sicer 
prav zaradi različnosti uporabljane tehnologije na eni strani, kot tudi zaradi poznavanja 
samega terena, ki ga obsega delo vzdrževanja. Zaposleni razpolagajo z ogromno količino 
znanja in podatkov, ki niso nikjer zabeleženi in shranjeni. Zavedajoč se tudi samega 
dejstva, da so podatki moč, jih je zelo težko pridobiti in jih formalno vnesti v obstoječe ali 
predvidene podatkovne baze. Ugotovljeno je, da je premalo pretoka informacij in 
posredovanja znanja drugim. Dela se individualno. Vsak posameznik razpolaga z znanjem 
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v obvladovanju določenih postopkov in poznavanju naprav, ki jih ne izmenjuje dovolj z 
drugimi sodelavci. Za primer navajam mnenje, da je priučitev novega kadra, ki lahko pride 
kot novinec z ustrezno izobrazbo,  ocenjena na dobo šestih mesecev do enega leta. Doba je 
odvisna od vsakega posameznika in glede na delovnega področja, ki mu je dodeljeno. Vsi 
zaposleni se obvezno permanentno izobražujejo in znanje prenašajo v izkušnje, ki so tukaj 
bistvenega pomena.   
 
Pri analizi se je prepoznal problem različnosti opreme, različnost in podvojenost določenih 
orodij ter instrumentov, različno število upravljavcev za posamezno vrsto opreme in 
različno izvajanje samih procesov pri vzdrževanju naprav, ki je izraz sprotnemu 
prilagajanju takratnih razmer in potreb, ki jih je narekovala prejšnja struktura organizacije.  
 
V različnih informacijskih sistemih se vodijo podatki o napravah, zasedbi, izvedbi povezav 
in drugo. Razlog za to je uporaba lokalnih informacijskih sistemov za podporo spremljanja 
poteka zvez in nepovezanost informacijskih rešitev, ki pokrivajo posamezne segmente 
(aktivnosti) v procesu. Z analizo procesa zagotavljanja kvalitetnih storitev smo identificirali 
tudi osnovne zahteve za informacijsko podporo temu procesu, ki definirajo potrebne 
funkcionalnosti sistema, kateri bo informacijsko podprl ta proces in predvidevajo potrebne 
povezave informacijskih podsistemov IS podjetja. 
 
 
5.4.2 Iskanje rešitev s pomočjo induktivnega razmišljanja 

 
Za vsako od določenih pravil v poglavju Induktivnega razmišljanja pri iskanju rešitev, se v 
poslovnem področju omrežja ukvarjamo s postavljanjem pravil, ki bi omogočala 
določevanje novih izboljšav delovanja telekomunikacijskega omrežja. 
 
Informacije o delovanju posameznih naprav v večini primerov samo na enem mestu, kar je 
pogojevala tehnološka izvedba nadzornih in upravljalnih sistemov vsakega sklopa 
posamezne tehnologije naprav, ki se uporabljajo. Organizacijska struktura v predhodnih 
oblikah niti ni zahtevala drugačnega načina uporabe, izjema je na nivoju magistralnih in 
tranzitnih sistemov. V zadnjem času so se zaradi tega pojavljale slabosti in so informacije o 
delovanju sistema prihajale izven realnega časa po ročnem sporočilu posameznega 
vzdrževalca. Pri tem je pomembno dejstvo, da so samo točni in enostavno dosegljivi 
podatki prava informacija. 
 
Z naprednejšimi tehnološkimi sistemi in možnostmi povezovanja z uporabo najrazličnejših 
prenosnih medijev bomo z ustrezno investicijsko politiko lahko privedli sisteme do visoke 
stopnje informacijske povezanosti in s tem posredovanje podatkov o delovanju celotnega 
omrežja vsem pristojnim ob vsakem trenutku. 
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Večina dela, ki se izvaja na področju vzdrževanja, je zelo kompleksna in zaradi različnih 
tehnologij tudi specifična. V manjših organizacijskih enotah so zato delavci univerzalnejši 
in poznajo več različnih tehnologij. Glede na sposobnosti posameznika, so znanja 
poglobljena in strokovnejša. Zaradi obsega dela pa ta znanja niso bila toliko ekspertna kot v 
večjih poslovnih enotah, kjer je bilo delo, zaradi večjega števila naprav in delavcev, globlje 
specializirano. 
 
Z združevanjem specialistov in njihovim delovanjem na različnih lokacijah ter 
posredovanjem podatkov v skupne baze, se lahko doseže prenos znanja na visoko 
usposobljenega specialista, ki bo samostojno ali z vodenjem na daljavo opravljal visoko 
strokovne naloge, ki jih zahtevajo določeni delovni procesi.  
 
Vprašanje centralizacijska ali decentralizacijska oblika organizacijske strukture, naj ne bi 
predstavljala na področju vzdrževanja nobene težave. Geografsko je potrebna, zaradi čim 
bližjega in hitrejšega dostopa do posamezne lokacije, razpršena razporeditev ljudi, ki bodo 
vodeni, organizirani in kontrolirani preko enega oziroma dveh centrov. Dva centra sta 
potrebna zaradi rezervne verzije naprav samega delovanja omrežja in glede na obvladujočo 
sploščenost organizacijske strukture. 
 
Z razpoložljivimi informacijami je omogočen določen nivo odločanja na posamezne nižje 
nivoje. Potrebna je jasna in natančna opredelitev delegiranja odločitev, in sicer zaradi 
hitrejšega pristopa in odprave samih napak na delovanju omrežja.  
 
Zaradi ugotavljanja in iskanja podatkov se podaljšuje čas vzpostavljanja storitve, zaradi 
velikosti omrežja se pojavlja informacijska ovira, zmožnosti rasti omrežja so omejene z 
zmožnostjo obratovanja, le-ta pa je omejena z zmožnostjo poznavanja omrežja in vse se 
odvija počasneje, tako da prihajamo do slike o potrebi dodatnih človeških virov. Na tem 
segmentu se pojavi potreba po uvedbi upravljanja evidenc z enotnim informacijskim 
sistemom. 
 
Telekom Slovenije mora kot nosilec ponudb telekomunikacijskega komuniciranja prvi 
omogočiti sprejemati in oddajati informacije od kjerkoli. Možnost še ni izkoriščena 
predvsem zaradi varovanja podatkov in možnosti vdora v sistem nepooblaščenim osebam. 
 
Informacije je potrebno zagotavljati storitvenemu področju kvalitetno, točno in v času, da 
stranke ne občutijo meje med posameznimi področji v podjetju. Stik s stranko je tako 
posreden preko storitvenih delavcev, ki jih je potrebno obravnavati kot stranke, in samo z 
učinkovitim stikom do njih bo lahko zagotovljen tudi njihov stik s strankami. 
 
Z uporabo dodatnih informacijskih sistemov, ki bodo podrobneje opisani v nadaljevanju, 
bodo dostopni podatki in informacije, ki jih potrebujemo za opravljanje nemotenega 
ostalega dela. 



 64

 
Načrti se bodo s fleksibilno zasnovo procesov in organizacijske oblike lahko revidirali 
sproti, kar bodo omogočali sami informacijski sistemi in sploščena organizacija. Število 
odločevalcev je manjše, spreminjanje načrtov s tem postane hitrejše in manj zapleteno, ob 
upoštevanju omogočitve posedovanja vseh informacij, ki jih pri odločitvah potrebujejo. 
 
 
5.4.3 Ustvarjanje pogojev za spremembo poslovnih procesov 

 
Vsi, ki se ukvarjajo s prostranimi telekomunikacijskimi omrežji, ki vsebujejo infrastrukturo 
in večslojno telekomunikacijsko omrežje, se trudijo povečati učinke pri izrabi opreme in 
virov ter izkoriščenost kadrovskega potenciala. Glede na ukrepe, ki so nastali v iskanju 
rešitev, je potrebno ustvariti pogoje, da bodo zaposleni v novem okolju minimalno delovali 
na nivoju prejšnjega stanja in seveda z zahtevami novih procesov v okolju, ki se je 
vzpostavil. Za izvrševanje novih nastavljenih procesov moramo vzpostaviti pogoje, da bo 
prehod s starega načina delovanja mehko prešel v nove procese in celoten mehanizem 
organizacije ne bo občutil zastoja. Spreminjanje vzdrževalnih procesov se lahko zelo hitro 
pokaže kot padec kakovosti storitev. Dinamika preurejanja se izvede na način, da 
uporabniki storitev ne opazijo upada kakovosti storitev. Proces evidentiranja napak in 
proces odprave napak imata direkten vpliv na kakovost storitev. Neurejena evidenca napak 
in neprimeren elementarni proces delovnih nalogov za njihovo odpravo, prispevata k 
podaljšanju časa odprave napak in s tem zmanjšanju kakovosti storitev. Do samega zastoja 
dejansko ne sme priti, ker je s tem ogrožena osnovna dejavnost podjetja. Za to delovanje je 
pomembna informacija o delovanju omrežja in ukrepi, ki jih izvajajo ljudje v okolici ter 
zahtevani ukrepi in postopki, ki jih morajo izvesti sami delavci v centru na določeni 
lokaciji. 
  
Za dosego želenih procesov, je potrebna organizacijska preureditev podjetja. Potrebno je 
izvesti spremembo organizacijskih enot in procesov kot produktov preurejanja, ker je 
organizacija organizirana po oddelkih in enotah in ker so organizacijske linije jasne, ljudem 
poznane. Ljudje poznajo dobro organizacijo in ne procesov, predvsem ne tistih, ki jih 
izvajajo drugi oddelki ali enote. 
 
V Telekomu Slovenije se je organizacijska struktura formirala glede na določila vodstva 
podjetja, ki je s svetovalnimi podjetji in skrbnikom upošteval smernice razvoja podjetja kot 
celote. Z organizacijo pa se niso natančno definirali procesi, ki se izvajajo na nižjih nivojih, 
za katere pa so zadolženi vodje posameznih organizacijskih enot. Z organizacijsko 
strukturo se je postavil skelet in zadostil pogoj, da je podjetje začelo delovati na novo. Žal 
so bili tu zelo nedorečenimi podprocesi, nekateri so s tem lahko postali še zapletenejši in 
obsežnejši.  
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Z novo organizacijsko obliko je odgovornost prenesena na samo dve regionalni enoti. 
Poenostavilo se je vodenje in sistem odgovornosti v vzdrževalni dejavnosti. Nujno je sledil 
takojšen pristop posameznega vodje, da je glede na odgovornost zagotavljal delovanje v 
svoji enoti. Od vsakega vodje je odvisno novo delovanje in spremembe, ki jih ima možnost 
udejanjiti. Ker pa je vodenje odvisno od značaja, so sledili različni pristopi ali celo 
nepristopi k nadaljnjim aktivnostim. Vsak vodja bi se moral vprašati: kaj spremeniti, v kaj 
spremeniti in kako sprožiti spremembo.  
 
Zaradi postavitve manjšega števila vodij se je povečala avtoriteta najnižjega nivoja vodje in 
s tem možnost preurejanja in izboljševanja večjega števila procesov v njegovi enoti. Vodja 
ima s tem možnost predstaviti in predlagati nadaljnje aktivnosti svojemu neposrednemu 
vodji, ki je po hierarhični lestvici uvrščen takoj za vodstvom podjetja, in s tem vplivati na 
velik razpon procesov v podjetju. Manj je tudi ostalih vodij na določenem nivoju in s tem 
laže premagovanje medsebojnih komuniciranj in dogovarjanj med ostalimi 
organizacijskimi enotami bodi si v omrežju, storitvah ali podpori.  
 
Rešitev problema nadaljnjih postopkov je, poleg uvedbe dodatnih potrebnih novih in 
izboljšav obstoječih informacijskih sistemov, ki so opisani v šestem poglavju, nakazana v 
preurejanju poslovnih procesov z vzpostavitvijo strokovnih timov, izvajanje nadaljnjih 
nenehnih izboljšav glede na tehnologije, ki so in bodo v uporabi. V dani situaciji je glede na 
trenutno stanje cilj doseči optimum vzdrževanja omrežja. 
 
Dejavnik, ki  podjetju omogoči prekršiti stara pravila in ustvariti nove modele procesov, je 
sodobna informacijska tehnologija, ki organizacijam omogoča, da delo opravijo na 
popolnoma nov način. V centre vzdrževanja je potrebno vpeljati informacijsko tehnologijo, 
ki bo omogočala upravljanje s TK storitvenimi viri, obvladovanje podatkov o omrežju in 
entitetah med njimi, obvladovati omrežja, ki so zgrajena iz različnih vrst in proizvajalcev. 
Upravljanje mora omogočati evidence (interni podatki Telekoma Slovenije, 2004): 

• nabavljanje opreme in rokov garancije različnih proizvajalcev; 
• razporeditve opreme po lokacijah; 
• upravljanja zmogljivosti po nivojih omrežja (hrbtenično, storitveno, dostopovno, 

strežniki …); 
• logičnih zmogljivosti v posameznem sloju (vmesniki, zveze, protokoli, 

oštevilčenje …); 
• povezave med posameznimi sloji (delilniki); 
• uporabnikov; 
• drugih operaterjev; 
• uporabnikom dodeljenih telekomunikacijskih storitev; 
• prostih zmogljivosti v omrežju; 
• vpogled v medsebojni vpliv (vpliv posameznih slojev na konkretno storitev 

uporabnika). 
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Z uvedbo sistema za upravljanje s telekomunikacijskimi storitvenimi viri, bo omogočeno 
enostavno doseganje podatkov in njihovo učinkovito upravljanje, povečana zmožnost 
obratovanja in pokrivanje celotne vertikale od infrastrukture do uporabnikovih storitev. 
Sistem mora biti prilagojen za uporabo udeležencev v različnih vlogah v podjetju. 
 
 
5.4.4 Sestava strokovnih timov 

 
Preučitev znanja, sposobnosti in veščine ljudi pokaže, da so v manjših organizacijskih 
enotah univerzalna znanja. Vsak posameznik izvaja vse naloge na katerem koli segmentu 
naprav na lokacijah bivših poslovnih enot. Zaradi majhnega števila ljudi, je to logičen in 
pravilen pristop v dosedanji organizaciji. Odgovornost posameznih vodij centrov je bila 
zagotoviti pravilno in kvalitetno delovanje naprav. Problem se pojavi v pomanjkanju časa 
višje izobraženih in sposobnejših delavcev v specializaciji za določeno vrsto naprav. 
 
Rešitev je vzpostavitev strokovnih timov. Zaradi različnih lokacij in oddaljenosti do enega 
samega centra, je nesmiselna sestava tima na eni lokaciji. S koristno uporabo 
komunikacijske tehnologije je možna vzpostavitev navideznega strokovnega tima. Enoti 
navideznega tima dodelimo popolno odgovornost za posamezne vrste naprav. Pri tem je 
pomembno dejstvo, da je na vsaki geografsko ločeni lokaciji za vsako opremo en član tima. 
Odgovornost, ki je prej bila dodeljena vodji centra za vso opremo, se delegira vodji tima, ki 
je lahko na popolnoma drugi lokaciji in ni pomembno v kateri geografski lokaciji. 
 
Vsak delavec bo lahko vzdrževal in upravljal samo določeno vrsto opreme. Tako si bo 
lahko pridobil več znanja o vzdrževanju posamezne opreme, več bo izmenjav izkušenj med 
sodelavci, ki vzdržujejo enako opremo, več bo timskega sodelovanja in posledično bo 
prišlo do višje kakovosti delovanja ter krajšega časa odprave napak. 
 
Samo površno vzdrževanje in delovanje na minimumu kvalitete bo prešlo v strokovnejše 
opravljanje delovnih nalog. Ljudje bodo spodbujeni k ustvarjalnemu načinu razmišljanja, 
hitrejšim procesom, poglobljenemu znanju za določena specifična dela in končno nižjim 
stroškom, ki nastanejo zaradi potreb koriščenja uslug dobaviteljev opreme in zunanjih 
vzdrževalcev. 
 
Z uvedbo strokovnih timov bomo lahko ukinili dosedanje geografske meje vzdrževanja 
glede na lokacije bivših poslovnih enot. Geografska razdeljenost bo opredeljena z ozirom 
na vrsto opreme, konfiguracijo terena, oddaljenost in opremljenost vzdrževalnih ekip in 
dostopnost do samega objekta. 
 
Za dosego izboljšav se ne smemo ozirati na ozko opredeljene naloge in delovanja znotraj 
vnaprej definiranih organizacijskih okvirov. Izboljšave bomo dosegli s preoblikovanjem 
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celotnega procesa in določitvijo procesov strokovnemu timu, ki presega organizacijske 
okvirje na posameznih lokacijah znotraj določenega centra.  
 
 
5.4.5 Proces nenehnih izboljšav 

 
Procesi, ki se vzpostavljajo z novo organizacijsko strukturo in ustanovitvijo  strokovnih 
timov, niso statični. Telekomunikacije so zadnjih nekaj let zelo dinamično področje, na 
katerem se nove storitve pojavljajo praktično vsak dan. Takšni dinamiki pa mora podjetje 
slediti tudi z ustrezno politiko uvajanja in zagotavljanja novih storitev, ki v ozadju zahteva 
hitre in dobre odločitve ter spremembe v poslovnih procesih, ki takšno politiko ustrezno 
podpirajo. Tehnologija, ki je potrebna za zagotavljanje vedno novih telekomunikacijskih 
storitev kupcem, se hitro spreminja. S tem se spreminjajo tudi aktivnosti posameznih 
vzdrževalcev in članov timov. Z opuščanjem starih tehnologij, se procesi ukinjajo in se 
ustvarjajo novi. Spreminja se tudi količina procesov na novih tehnologijah. To je dinamika, 
ki jo povzročajo nove potrebe kupcev in s tem prilagajanje podjetja za zagotavljanje novih 
storitev. 
 
Sama reorganizacija je z ustanovitvijo dveh regijskih enot prispevala tudi potrebo po 
nadzoru in upravljanju telekomunikacijskih naprav iz samo dveh centrov za področje 
celotne Slovenije. Udejanjila se je organizacijsko dolgo želena potreba po nadzoru celotne 
opreme na področjih komutacije, prenosa podatkov, sistemih prenosa, napajalnih in 
klimatskih napravah ter večnamenskih sistemih iz samo enega oziroma dveh centrov. 
Organizacija je prehitela tehnične zmožnosti. Načrtovani projekti o skupnem nadzoru so 
zaradi različnih tehnologij uporabljenih naprav še vedno nedokončani ali v fazi testiranja in 
zato neprimerni za implementacijo v dejanski produkciji. Z uvedbo enotnih nadzornih 
sistemov, bo moč izvesti kadrovske spremembe na določenih segmentih in s tem reducirati 
posamezne procese. 
 
Globalni omrežni nadzorni sistemi ne bodo povezovali vseh naprav v prvi fazi, zato je 
naloga posameznih centrov, da v prehodnem obdobju omogoči integracijo sistemov s 
pomočjo ustreznih vmesnikov in platform, v čim večji meri nadzor in upravljanje iz ene 
same določene lokacije.  
 
V centru vzdrževanja sistemov prenosa regionalne enote vzhod so predvidene aktivnosti: 

• Nadzirati in upravljati sisteme sinhrone in plesiohrone digitalne hierarhije iz centra 
v Mariboru. Specializirani timi pripravijo tehnične rešitve in ocenijo potrebna 
investicijska vlaganja ne glede na globalni nadzorni sistem z možnostjo njegovega 
povezovanja. Za potrebe fizičnega vzdrževanja so zadolžene ekipe iz posameznih 
regij. 

• Usposobiti nedelujoče nadzorne sisteme za naprave, ki so v uporabi in premestiti 
nadzorne sisteme v lokacije vzdrževalnih ekip. 
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• Postopno zamenjati starejše sisteme prenosa s sistemi, ki se bodo sproščali na 
drugih lokacijah. 

• Opuščati ostale naprave, ki niso daljinsko nadzorljive, jih nadomeščati z novimi 
oziroma pripraviti tehnične rešitve za nadomestitev z ustreznimi sproščenimi 
drugimi napravami. 

 
Z opuščanjem procesov, ki so se izvajali na starih tehnologijah, bo na drugi strani prihajalo 
do uvajanja novih, naprednejših, sodobnejših tehnologij z zmogljivejšimi kapacitetami. 
Gleda na arhitekturo postavitve in topologijo povezave, bodo sledile uvedbe procesov, ki 
jih bodo po začetni fazi optimizirali glede na zanesljivost in stopnjo kvalitete vzdrževanja.  
 
 
5.4.6 Optimum procesa vzdrževanja 

 
Z analizo stanja in induktivnim razmišljanjem, dosežemo kompromis med popolnimi 
spremembami in samo delnimi spremembami, izboljšavami, ki jih želimo izvesti s 
celovitim obvladovanjem kakovosti. V vsakem trenutku je temeljno in vmesno vprašanje, 
kako bi morali poslovati. Ne glede na spremembe, ki smo jih že naredili in spremembe, ki 
jih še pripravljamo, za katere še ne moremo zagotovo trditi, kako se bodo odražale v 
realnosti, moramo imeti pred seboj zamisel, kako poslujemo zdaj in kako bi morali 
poslovati. 
 
Glavni procesi v centru vzdrževanja sistemov prenosa: 
 

• Odprava napak na sistemih 
Proces odprave napake se proži v centru za nadzor in upravljanje TK omrežja ali na 
oddelku za upravljanje odnosov z uporabniki, iz lastne zaznave napake na nadzornih 
sistemih ali drugo. V rednem delovnem času odpravlja napake ekipa na določeni 
lokaciji, ki je zadolžena za geografsko področje. Izven rednega delovnega časa 
odpravlja napako delavec, ki je zadolžen po seznamu pripravljenosti na poziv na 
domu. Napaka se odpravi z znanjem vsakega posameznika, orodjem, rezervnimi 
deli in informacijami, ki si jih pridobi posamezni delavec. O prekinitvi prometa ima 
delavec samo informacijo o prometni oznaki določene zveze.  
Z novim načinom procesa je predvideno reševanje napak na celotnem področju 
strokovnega tima, ki bo imel na vsaki lokacijo predstavnika in potrebne informacije: 
o napravi, zadnjem preventivnem pregledu, načinu dostopa do objekta, lokaciji 
objekta in mikrolokaciji naprave. Vse navedene informacije morajo biti dostope v 
vsakem trenutku na potrebnem kraju. Prihod odpravljalca napake pomeni že 
natančno seznanitev z napako, zgodovino vzdrževanja naprave, karakteristikami 
posameznih meritev in procesov, ki jih mora izvesti za njeno odpravo. V pomoč so 
mu informacije o izkušnjah ostalih strokovnjakov s tovrstno opremo, ki jih pridobi s 
pomočjo informacijskih sistemov ali ostalih članov strokovne ekipe. 
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Podatek o številu nedelujočih naročnikov in zahtevi časa odprave napak, mora 
zagotoviti področje storitev, ki ji je naročnik določen glede na pogodbeno razmerje. 
Informacija o naročniku je ključnega pomena za proces pristopa k reševanju napake. 
S tem bo določen kompromis med stroški vzdrževanja in kvaliteto, ki se zagotavlja 
naročnikom. 
 

• Preventivno vzdrževanje 
Z novo organizacijsko strukturo in novimi poslovnimi procesi, sta se spremenila 
količina in način vzdrževanja. Preventivnega vzdrževanja bo v bodoče ob novih 
tehnoloških rešitvah in zanesljivejših napravah še manj in ga bo potrebno natančno 
opredeliti. V pripravi je pravilnik o vzdrževanju kabelskih in radiorelejnih sistemih 
prenosa, ki mora biti izdelan s službo za vzdrževanje sistemov prenosa v sektorju za 
nadzor, upravljanje in vzdrževanje TK omrežja. Pravilnik bo potrebno revidirati ob 
vsaki vključitvi nove tehnologije v telekomunikacijsko omrežje. 
 

• Izdelava tehničnih rešitev in sodelovanje s sektorjem za investicije 
Večjo stopnjo zanesljivosti delovanja omrežja bomo dobili z najboljšimi tehničnimi 
rešitvami, zato je v čim večji meri potrebno vključevanje in sodelovanje s predlogi s 
službo za telekomunikacijske omrežne naprave v sklopu službe za investicije. 
Sodelovanje strokovnjakov iz centra vzdrževanja sistemov prenosa s službo za 
omrežne storitve in rešitve je želeno zaradi znanja in izkušenj, ki so si jih pridobili z 
vzdrževanjem obstoječe opreme. Uporabnost določene opreme v največji meri pove 
želje in zahteve uporabnosti novih tehnologij s stališča vzdrževanja. Najprimernejša 
oblika sodelovanja je s predstavnikom člana v projektni skupini ali za manjše rešitve 
imenovanje člana v timske skupine. 

 
Ne glede na raznolikosti naprav, je potrebno vse delavce usposobili v tolikšni meri, da bodo 
lahko pristopili k vzdrževanju in odpravi napak na katerem koli segmentu in jih v povezavi 
s specializiranim timom rešili v določenem roku. Specializirani navidezni timi bodo 
sposobni po posameznem tipu naprav resnično delovati kakovostno, strokovno in predvsem 
hitro ter hkrati zagotavljali kakovostno delovanje sistemov prenosa. 
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6 Informatizacija v vzdrževanju omrežja 
 
6.1 Uporaba tehnoloških upravljalnonadzornih sistemov 

 
Vzdrževanje, nadzor in upravljanje tehnoloških sistemov je v Telekomu Slovenije izvedeno 
posamezno glede za vrsto opreme, ki jo uporabljamo. Sistemi različnih proizvajalcev imajo 
razvite svoje nadzornoupravljalne sisteme, ki so prilagojeni posamezni opremi in 
operaterjem, ki uporabljajo njihovo opremo. Nadzorno upravljalna oprema je v večina 
primerov dobavljena skupaj s samimi tehnološkimi napravami in dograjena glede na nove 
verzije programske opreme in licence, ki dovoljujejo uporabo različnega števila 
uporabnikov.  
 
Določena oprema je integrirana na višje nivoje nadziranja in upravljanja predvsem z 
namenom možnosti nadzora delovanja v večjih centrih. Z integracijo prihaja do vrste 
problemov povezovanja različnih tehnologij in prilagodljivosti standardiziranih vmesnikov 
za povezovanje. S koncentracijo sistemov kopičimo velike količine podatkov, ki jih je 
potrebno obravnavati in za njih skrbeti tako kot za vse ostale dejavnike poslovanja. Namen 
enotnega nadzornega centra, katerega posledica je velika količina podatkov, je: 

• hitrejše odkrivanje in hitrejša odprava napak, 
• zmanjšanje časa izpada posameznih delov omrežja, 
• odkrivanje slabih delov omrežja in s tem dvig kakovosti in razpoložljivosti omrežja, 
• lociranje izvornega alarma, 
• možnost določitve ogroženih naročnikov s pomočjo izvornega alarma.  

 
Za učinkovito podporo obratovanju telekomunikacijskih omrežij je potrebno obdelati in 
pretvoriti gore podatkov v uporabne informacije. Samo točni in lahko dosegljivi podatki 
postanejo prava informacija. Nazoren prikaz pomembnih korporativnih podatkov vsakemu 
članu podjetja omogoča poslovno in cenovno učinkovito delo. Za dosego ciljev je potrebna 
vzpostavitev informacijskih sistemov, ki bodo vključevala trenutne tehnološke in 
informacijske sisteme za potrebe vzdrževanja in potrebne nove podatke, ki so predvideni za 
doseganje: 

• povečevanja učinkov, 
• povečevanja izkoriščenosti, 
• obvladovanja informacij. 

 
Potreba  vpeljave uspešnih sistemov je hkratni pogoj za podporo obratovanju omrežij 
zadnje generacije, ki so polna najrazličnejših tehnoloških naprav in sistemov. 
 
Možnih implementacij rešitev tega problema je seveda več in so lahko različne glede na 
pristop, ki ga uberemo. Dejstvo pa je, da z obstoječo funkcionalnostjo, ki jo nudijo 
informacijski podsistemi, ob predpostavki, da te sisteme nekako med seboj povežemo in 
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razrešimo nekonsistence na podatkovnem nivoju, v celoti ne zadostimo zahtevam procesa 
vzdrževanja. 
 
Z oblikovanjem enotnih informacijskih procesov, določitvijo lastništva podatkov, 
razrešitvijo nekonsistenc na podatkovnem nivoju in povezavo sistemov preko vmesnikov, 
bomo sicer postavili potrebne pogoje za dosego tega cilja, vendar pa je potrebno zagotoviti 
ustrezne funkcionalnosti informacijskih sistemov, ki bodo omogočale sledljivost aktivnosti 
v procesu vzdrževanja oziroma usmerjale zaporedje izvajanja aktivnosti preko podpornih 
informacijskih sistemov. 
 
 
6.2 Vzdrževalni modul programske rešitve SAP 

 
Vzdrževanje telekomunikacijskega omrežja je, kot že poudarjeno v prejšnjih poglavjih, 
pomemben dejavnik v poslovnem procesu. V Telekomu Slovenije uporabljamo celovito in 
integrirano programsko rešitev SAP R/3 (Systems, Applications & Products in Data 
Processing – Release/3), ki podpira večji del zahtev poslovnega informacijskega sistema. Je 
odprt sistem, ki omogoča transparentnost procesov in podpira izvajanje elektronskega 
poslovanja preko interneta. Z integriranimi poslovnimi procesi je SAP primeren za prenovo 
poslovnih podjetij. 
 
V uporabi je več aplikacijskih gradnikov R/3 modulov, vpeljanih v različne funkcionalnosti 
podjetja, ki jih uporabljamo same ali z drugimi rešitvami, kot so finančno računovodstvo, 
kontroling, upravljanje investicij, vzdrževanje, materialno poslovanje itd. Moduli so 
oblikovani tako, da polno izkoristijo zmogljivost podjetja. Povezujejo in oblikujejo 
posamezne korake v procesne verige delovnih postopkov, hkrati pa nadzorujejo pretok 
informacij med oddelki in združujejo podjetje s partnerskimi organizacijami. Informacije so 
sprotne in konsistentne. Nadzor nad delovnim tokom omogoča zaposlenim nov način 
dojemanja delovnega okolja. Odprtost sistema povečuje neodvisnost pri izbiri računalniške 
infrastrukture in zagotavlja določeno varnost vloženih sredstev. 
 
Z reorganizacijo je bil v produkcijo uveden tudi vzdrževalni modul (PM - Plant 
Maintenance), ki ga je izvedla posebna projektna skupina. Modul programske rešitve SAP 
R/3 – PM je namenjen za zagotavljanje rešitev pri upravljanju in vzdrževanju tehničnih 
sistemov. Sistem omogoča na področju vzdrževanja telekomunikacijskega omrežja 
informacijsko podporo za naslednje aktivnosti (interni podatki Telekoma Slovenije, 2004): 

• uporabo tehničnih virov in sistemov z določevanjem funkcije opreme in lokacije, 
• planiranje rednega in investicijskega vzdrževanja, 
• obveščanje o napakah in neposrednih zahtevah za vzdrževanje,  
• spremljanje opravil vzdrževanja, 
• kontrolo vzdrževanja s poudarkom na obvladovanju stroškov, 
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• integracijo modula PM z drugimi moduli v programsko rešitev SAP R/3 (modul 
logistike, financ, materialno poslovanje itd.). 

 
Računalniško podprt informacijski sistem omogoča v poslovnem področju omrežja, za 
potrebe vzdrževanja omrežja, sistematični pristop celotnega delovanja: 

• zapis servisnih aktivnosti in delovnih operacij, 
• zapis postopkov preventivnega vzdrževanja, 
• zapis delovnih nalogov preventivnega vzdrževanja, 
• izpis ustreznih obrazcev za vpis podatkov ob izvajanju pregledov, 
• zajem podatkov o opravljenih aktivnostih in porabljenem materialu. 

 
Dopolnjeni in obdelani rezultati o osnovnih sredstvih služijo pri različnih opravilih, 
odločitvah, knjiženju v glavno knjigo, omogočajo elektronsko hranjenje zakonsko 
predpisanih dokumentov itd. 
 
S PM modulom ima vsak zaposlen hiter in preprost dostop do informacij, ki jih potrebuje 
pri svojem delu preventivnega vzdrževanja. V sistem vpleten nadzor omogoča tudi nov 
način dojemanja delovnega okolja. Z vpeljavo informacijske podpore procesom 
vzdrževanja se bodo tako lahko dosegala maksimalna učinkovitost delovnih sredstev ob 
zmanjšanju stroškov vzdrževanja in popravila. 
 
 
6.2.1 Operativno vodenje dela delavcev s pomočjo informacijskega sistema 

  

Za operativno vodenje dela delavcev in drugih izvajalcev s področja telekomunikacijskega 
omrežja, in s tem zajemanju podatkov o vzdrževanju, se uporabljajo delovni nalogi PM 
modula. Ti omogočajo vodstvu podjetja spremljanje stroškov, ki nastajajo pri upravljanju in 
vzdrževanju na telekomunikacijski opremi, pregled nad stroški pri izvajanju investicijskega 
vzdrževanja, pregled nad porabo materiala in storitvami glede na kraj nastajanja, 
poenotenje načina dela in spremljanje informacij za podjetje kot celoto in po posameznih 
lokacijah. Način spremljanja je enoten za celotno podjetje in je določen z enotnim vnosom 
podatkov v posamezna polja pri kreiranju naloga na način, ki ga določajo za to sprejeta 
navodila.  
 
Nalogi omogočajo spremljanje podatkov o vzdrževanju glede na: 

• vrsto naloga (preventivno ali investicijsko vzdrževanje, odprava napak, popravilo 
opreme, interna dela), 

• tehnično mesto, kjer se sistemi prenosa nahajajo, 
• vrsto opreme glede na proizvajalca, tip in kapaciteto opreme, 
• oddelek, ki je odgovoren za planiranje vzdrževanja, 
• področje poslovanja itd. 
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Vnos podatkov v PM modul opravljajo osebe, ki so po tehnološki in geografski skupini 
opreme zadolžene in odgovorne za ažurno vzdrževanje podatkov, kar zagotavlja kakovost 
podatkov, brez katere sistem ne bi izpolnjeval zahtevane uporabnosti. Kakovost podatkov 
je odvisna od pravilne izbire nalogov, določitve prevzemnika stroškov, pravilne določitve 
izvajalca del, tipa aktivnosti, pravilnega vnosa porabljenih količin posameznih resursov itd. 
 
 
6.2.2 Vrste nalogov 

  

Glede na področje uporabe, spremljamo podatke o vzdrževanju s sledečimi tipi delovnih 
nalogov:  

• Planirano investicijsko vzdrževanje - naloge uporabljamo za spremljanje podatkov 
pri planiranem investicijskem vzdrževanju. Izvaja se na podlagi letnih planov. 

• Neplanirano investicijsko vzdrževanje - izvaja se na podlagi potreb, ki se izkažejo 
med letom in dela niso predvidena v letnih planih oziroma se izvajajo na podlagi 
zunanje zahteve (rekonstrukcije cest, kjer potekajo kabelske trase, gradnje objektov, 
poškodb na sistemih prenosa ...). 

• Planirano preventivno vzdrževanja - izvaja se na podlagi polletnih oziroma letnih 
planov preventivnega vzdrževanja. 

• Neplanirano preventivno vzdrževanja - naloge uporabljamo za spremljanje 
podatkov pri neplaniranem preventivnem vzdrževanju. Izvaja se na podlagi 
ugotovljenega stanja na terenu (zamenjave posameznih elementov sistemov 
prenosa, pripadajoče infrastrukture ...). 

• Odprava napak. 
• Popravilo opreme. 
• Interna dela.  

 
Delovni nalogi so posamezni. Za vsako tehnološko zaključeno in časovno neprekinjeno 
opravilo se kreira posamezni delovni nalog, kar omogoča vpogled v aktivnost na določeni 
opremi do nivoja opreme posameznega kosa in točno opredelitev kraja, datuma in časa 
izvajanja del. 
 
 
6.2.3 Postopki zajemanja podatkov v PM modulu SAP R/3 

 
V cilju celovitega zajemanja podatkov se v PM modulu ne glede na tip naloga, opravita 
naslednja postopka: 

• Kreiranje naloga - je postopek v PM modulu, s katerim se izbere kos opreme in 
vrsta del, naročnika del in izvajalca del, ter termin izvedbe, rezervira pa se tudi 
material in naroči storitev. 
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• Zaključitev naloga - je postopek za dvostopenjsko zaključevanje naloga. Na prvi 
stopnji se nalog zaključi tehnično, s čimer se onemogoči kreiranje nabavnih nalogov 
na delovni nalog, v drugi pa se izvede dokončna zaključitev, s čimer se prepreči 
vnos dejanskih količin na nalog.  

 
 
6.2.4 Knjiženje opravljenih nalog 

 
Izpolnjevanje delovnih nalogov in potrjevanje vnosnih listov s strani odgovorne osebe, ki je 
lahko v določenem primeru naročnik ali izvajalec, se večinoma opravlja vsakodnevno 
oziroma takoj po končani aktivnosti. Vnašanje podatkov iz delovnih nalogov ali vnosnih 
listov v PM modulu se zaradi količine zajemanja podatkov opravlja takoj ali najkasneje po 
končanih aktivnostih na določenem delu opreme. 
 
 
6.3 Predlog nadaljnjih aktivnosti  

 
V kontekstu procesa vzdrževanja naprav so v zadnjem poglavju magistrskega dela grobo 
opisane potrebe izvajanja procesov vzdrževanja omrežja z informacijskim sistemom 
podjetja. Celotni sistem omogoča postavitev rešitve za zagotavljanje koncepta, ki lahko 
uporabniku sistema na enem mestu ponudi informacije o načinu prenosa in uporabljenih 
transportnih tehnologij določene stranke. Predlagana integracija in uspešna implementacija 
nadzorno upravljalnih sistemov v centru vzdrževanja sistemov prenosa ter natančno in 
enotno izpolnjevanje nalogov za vodenje stroškov vzdrževanja, sta predpogoj za nadaljnje 
postopke izboljšav procesov. S postopnim prehajanjem testnih elementov nadzora v 
produkcijo je nadalje potrebno predvideti prenos podatkov in ustreznega znanja v center za 
nadzor in upravljanje TK omrežja, ki bo srce omrežja z nalogo: 

• upravljanja alarmov (prikaz alarmov v realnem času, filtriranje, shranjevanje 
alarmov in prikaz zgodovine alarmov), 

• izdelave poročil o delovanju omrežja, 
• statistike in analize alarmov, 
• usmerjanja in vodenja reševalcev napak, 
• vodenja evidenc o zasedenosti naprav, 
• izdajanja nalogov za vključevanje, prestavitve in izključevanje vodov, 
• izdajanja soglasij o prekinitvah prometa s točno informacijo o prizadetih subjektih. 

 
 
Vsekakor bo potrebno začeti reševati ostale težave na vseh nivojih in pri vseh vrstah nalog, 
za kar bo ponovno potrebna izvedba prenove posameznih procesov in s tem skrajšanje časa 
procesov. Tako bodo dani tudi pogoji za zmanjšanje števila procesov v regionalni enoti  
omrežja.  
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V vseh centrih omrežja je bil z vzpostavitvijo nove organizacijske strukture uveden 
vertikalen način vodenja iz samo dveh centrov za celotno področje podjetja. Spremenil se je 
način komuniciranja in odgovornosti, kar je posledično privedlo do sprememb opravljanja 
določenih opravil. Procesi v posameznih centrih na vseh lokacijah bivših poslovnih enot so 
se poenotili. V skladu s trenutnimi tehničnimi zmožnostmi so se izvedle postavitve 
regionalnih nadzornih centrov.  
 
Z analizo podatkov pridobljenih s pomočjo uvedenega informacijskega sistema je 
poenoteno spremljanje stroškov. Primerjava izvajanja posameznih aktivnosti med 
različnimi lokacijami hitro pokaže število in velikost odstopanj stroškov posameznih 
aktivnosti glede na stroške v ostalih lokacijah. S podrobnejšo analizo odstopajočega 
procesa ugotovimo vzrok slabosti izvajanja procesov in izvedemo izboljševalne ukrepe.  
 
V Centru za vzdrževanje sistemov prenosa neprestano preučujemo predloge izboljšav vseh 
zaposlenih in izvajamo aktivnosti za njihovo uresničitev. Z upoštevanjem predlogov 
oblikujemo izboljšan  procesov poslovanja z namenom optimizacije kvalitete, čim manjših 
stroškov in časa posameznih procesov. Glede na opisano bomo ob uspešnem izvajanju 
zadanih nalog izvedli proces vzdrževanja na enak način tudi v druge centre in posledično na 
regionalno enoto zahod. To pa bo prihodnja naloga sektorja za nadzor, upravljanje in 
vzdrževanje TK omrežja. 
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7 Zaključek 
 
Prenova poslovanja je v razvitem svetu postala zelo aktualna in perspektivna tema, ki se 
nanaša na drugačen način razmišljanja v današnjih podjetjih. Prenova poslovnih procesov je 
sodoben pristop v obvladovanju poslovanja in pomeni analiziranje ter spreminjanje 
temeljnega delovnega oz. poslovnega procesa.  Inovativen pristop v upravljanju poslovnega 
procesa je kot kaže edini, ki je lahko učinkovit v procesih razvojne prenove tudi pri nas. 
 
Prenova poslovnih procesov je pomembna naloga, ki zahteva znanje na področju človeških 
zmogljivosti, industrijskega inženirstva, ekonomike, trženja, informatike, drugih tehnologij 
in seveda proizvodnega procesa, ki se vrši v okviru podjetja. Projekti prenove poslovnega 
procesa so različni po svojem obsegu in vsebini oziroma vidiku prenove. Primeri v praksi 
nam nudijo znanja in izkušnje, ki jih uporabljamo za izboljšanje odstotka uspešno 
izvedenih poskusov prenove v prihodnosti. 
  
Telekomunikacijska podjetja, in ostala naprednejša podjetja, najemajo zunanje 
strokovnjake za pomoč pri postopkih in izvedbi prenove poslovanja. Ti svetovalci imajo 
znanje in izkušnje pri prenovi poslovanja, ki so jih izvedli v preteklosti v ostalih podjetjih, 
zato ne smemo zanemariti njihovega pomena. Prav to se je v zadnjem desetletju dogajalo v 
Telekomu Slovenije in zadnji takšen poskus uvedbe nove reorganizacije je bil uspešno 
začet z njihovo pomočjo. Ne glede na ostala dogajanja in njihove predlagane postopke, je 
bil sprožen impulz ter izveden začetek pomembne prve velike reorganizacije po ločitvi 
Telekoma Slovenije od Pošte. V nalogi sem pokazal potrebnost sodelovanja svetovalnega 
podjetja, ki ima pomembno vlogo pri začetku reorganizacije podjetja, saj je osveščalo 
vodstvo in ostale zaposlene o nujnosti sprememb in njihovih izkušnjah v podobnih 
podjetjih. Zaposleni so namreč začeli razmišljati o samih procesih in njihovih potrebah s 
pomočjo zunanjih strokovnjakov, ki so jim verjeli bolj kot lastnemu vodstvu. 
 
Opisane nadaljevalne aktivnosti pri reorganiziranju so privedle do določene prednosti 
poenotenja procesov v istih oddelkih na različnih lokacijah, ki jih glede na prejšnje 
organizacijske poslovne enote nismo mogli izvesti. Po prikazanih rešitvah šele v fazi 
poenotenja procesov pridemo do stopnje, ko lahko začnemo procese analizirati in iskati 
njihove nove rešitve. Z zavedanjem, da enotni model prenove poslovanja ne obstaja, sem v 
nalogi predstavil povzeta teoretična spoznanja in prikazal osnovne korake ter njihovo 
detajlno razdrobitev, ki bi lahko služila vsaki organizaciji za osnovo prenove procesov. Šele 
po taki prenovi lahko določimo temeljno dejavnost podjetja in preučimo možnost izločanja 
delov dejavnosti, ki niso donosne in nam ne ustvarjajo dobička.  
 
V nalogi sem raziskal cilj zahteve in pomena prestrukturiranja telekomunikacijskih podjetij. 
Zlivanje storitev in nove rešitve za ustvarjanje dodatne vrednosti nudijo nova področja 
delovanja različnim operaterjem, ki morajo optimizirati svoje poslovne procese z 
reinženiringom. S praktičnim primerom sem raziskal zastavljeni cilj o pomembnosti 
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celovitosti prenove poslovanja in nadaljevanje postopkov celovitega obvladovanja 
kakovosti. Na podlagi teoretičnih spoznanj in novih ugotovitev različnih avtorjev sem podal 
predlog procesa prenove poslovnih procesov z zahtevami nadaljnjega postopka celovitega 
obvladovanja kakovosti, ne da bi pri tem bilo ogroženo kontinuirano delovanje omrežja. 
Posamezni vodje lahko kot skrbniki procesov s svojimi sodelavci izvedejo izboljšave v 
določenem oddelku in nato svoje izkušnje ob podpori svojih nadrejenih vodij identično 
prenašajo na druge oddelke. 
 
Z iskanjem rešitev novih procesov v določenem oddelku vzdrževanja, predvidenimi 
nadaljnjimi aktivnostmi in ustanovitvijo specializiranih navideznih timov je obdelan 
praktičen primer uporabnosti pri vzdrževanju telekomunikacijskih naprav. Vzpostavitev 
pogojev za izvajanje procesov optimalnega vzdrževanja pomeni dosežen kompromis med 
minimalnimi stroški in zahtevano kakovostjo, ki jo plačujejo naročniki telekomunikacijskih 
storitev. 
 
Pomembno podporo pri osnovi izboljšav in sprememb ima informacijska tehnologija, ki je 
zelo povezana s samim uspehom projekta prenove. Informacijski sistemi ne smejo 
prilagajati procesov zmožnostim njihovega delovanja, temveč obratno. Zahteva za njihovo 
podrejenost mora biti dovolj močno izražena. V postopkih prehajanja na informacijsko 
podporo je pomembno tudi dejstvo, da je potrebno določeno obdobje predno ljudje 
sprejmejo možnosti ter spoznajo olajšave, ki so jim s tem nudene. Skrbniki procesov imajo 
z opisanim primerom informacijskega sistema možnost vpogleda na dogajanje v samem 
centru v različnih lokacijah ne glede na to, kje se nahajajo. 
 
Prikazana praksa, in z njo predvidena stalnost sprememb procesov, je lahko v pomoč 
ustvarjanju organizacij, ki bodo uspevale v prihodnosti. Uspešna bodo le podjetja, ki bodo 
sposobna proizvajati in nuditi storitve hitreje, ceneje in kvalitetneje od ostalih. Navedeno 
lahko dosežejo z nakazanimi smernicami za izboljšanje poslovnih procesov na podlagi 
dokazanih spoznanj iz naloge. 
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