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Adam Smith
Rojen: 1723

Oče moderne ekonomije

- Škotski filozof in ekonomist

- Zagovornik laissez–faire modela oz. politika nevmešavanja

- Ustvaril koncept BDP

- Avtor knjige Bogastvo narodov (An Inquiry into the Nature 

and Causes of the Wealth of Nations)

- Avtor prvega znanega zapisa poslovnega procesa (1776)

- Njegov opis postopka izdelave žebljev je spodbudil idejo o 

delitvi dela
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Kaj so poslovni procesi

Poslovni proces je skupek zaporednih in vzporednih aktivnosti, ki jih izvajajo 

ljudje ali aplikacije z namenom dosega skupnega cilja (Khan, 2004)

Vsem definicijam je skupno 

to, da govorijo o vhodih, 

izhodih, postopkih ali 

aktivnostih ter o

ustvarjanju nekega skupnega 

cilja ali vrednosti za 

odjemalca

Poslovni proces

1. Poslovni proces opredeljujemo kot zbirko dejavnosti, ki zahteva eno ali več 

vrst vložkov in ustvarja rezultat, ki za odjemalca pomeni neko vrednost 

(Hammer & Champy, 1995,).

2. Processes are the structure by which an organization does what is necessary 

to produce value for its customers (Davenport, 1993).

3. A set of linked activities that take an input and transform it to create an 

output. Ideally, the transformation that occurs in the process should add 

value to the input and create an output that is more useful and effective to 

the recipient (Johansson, 1993). 
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Kaj so poslovni procesi

Poslovni procesi se z vidika njihovih funkcij navadno delijo na temeljne, 

podporne ter upravljavske procese

Temeljni procesi
Vrsta 

procesa

Opis

Primer

Procesi, ki omogočajo 

delovanje podjetja, so 

direktno vpleteni v razvoj in 

ustvarjanje produkta ali 

storitve, njegovo oglaševanje 

ali prodajo

• Prodajni procesi

• Nabavni procesi

• Proizvodnja

• Marketing

Podporni procesi

Procesi, ki ustvarjajo pogoje 

za delovanje temeljnih 

procesov, zagotavljajo vire in 

infrastrukturo, ki jo potrebujejo 

temeljni procesi

• IT podpora

• Procesi FRS

• Kadrovski procesi

• Logistični procesi

Upravljavski procesi

Procesi namenjeni planiranju, 

merjenju, nadziranju in 

upravljanju aktivnosti. Procesi 

načrtovanja in nadziranja 

temeljnih in podpornih 

procesov

• Procesi planiranja

• Procesi poročanja

• Procesi vodenja kadrov

• Priprava strategij
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Diagram poteka procesa
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Pogosti procesni izzivi

Procesne vrzeli, izgubljanje prihodkov, nejasne odgovornosti in nemotivirani 

zaposleni so izzivi, ki so lahko tudi posledica slabo zastavljenih procesov

Zaposleni si ne znajo vizualizirati procesov

Ko so procesi v glavah zaposlenih, ni 

standardizirane različice procesa. Takrat si vsak 

zaposleni ustvari svojo različico. To vodi v zmedo 

in pomanjkanje odgovornosti

Izgube prihodkov zaradi operativnih vrzeli

Skriti procesni izzivi so pogosto razlog za 

izpade prihodkov. Te izzive je mogoče 

odpraviti le takrat, ko jih lahko prepoznamo 

in vemo kje se pojavljajo

Procesi so neučinkoviti

Podvajanje dela, pojavljanje napak, 

prekomerna poraba virov in zamude so 

pogosto simptomi neučinkovitih procesov

Vaši zaposleni so izgoreli in frustrirani

Izgorelost in frustracije so lahko tudi znak 

neučinkovitih procesov. Nemotivirani zaposleni in 

slabi procesi pa vodijo v začaran krog težav

Nejasnosti in zmeda glede odgovornosti

Če imate težave najti odgovorne osebe za 

aktivnosti v procesu, je to znak za težave

Uvajanje novo zaposlenih je težavno

Če novo zaposlene težko seznanite s tem kaj 

počnete, je to morda zato, ker nimate ustrezno 

definiranih procesov in načina, kako jih predstaviti 

novim zaposlenim
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Prednosti dokumentiranja poslovnih procesov

Ustrezno popisan in dokumentiran proces zagotavlja jasnost glede načina 

opravljanja dela v organizaciji

Glavni razlogi za popis procesov

1

Olajšajo razumevanje procesov vsem zaposlenim, odpravlja 

nejasnosti glede odgovornosti za izvedbo
2

Lažje učenje in hitrejše uvajanje novo zaposlenih

3 Ohranjanje doslednosti delovanja in konsistentnih rezultatov

4

Popis procesov je prvi korak k učinkoviti optimizaciji

Namen popisa procesov je 

pridobiti podrobno razumevanje 

procesa, zaposlenih, sredstev, 

virov in rezultatov nato pa 

potencialno vse to poenostaviti, 

narediti učinkovitejše in izboljšati
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Vrste popisa procesov

Najpogostejši načini popisa procesov v podjetjih

Organizacijski predpis - opisno Popis procesa v Excelu
Diagram poteka procesa 

(flowchart)

• Dobro za poglobljeno 

razumevanje procesa 

• Lažje uvajanje novo 

zaposlenih

• Dobro za popis procesnih 

izzivov in izvajanje sprememb

• Dobro za osnovni pregled 

procesa

• Hiter pregled deležnikov v 

procesu

• Je lahko zelo obširen

• Ni jasnega prikaza zaporedja 

aktivnosti

• Manj pregledno

• Ni jasnega prikaza zaporedja 

aktivnosti

• Premalo podrobnosti

• Je lahko zelo kompleksen

• Pomanjkanje opisov 

aktivnosti
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Kako začeti s popisom procesov

Aktivnost popisa procesa vsebuje definiranje procesa in njegovih meja, 

identifikacijo korakov in aktivnosti ter vizualizacijo procesa

Definiranje procesa 

in njegovih meja

Identifikacija 

aktivnosti in korakov

Vizualizacija 

procesa

• Določimo proces, ki ga bomo popisali, ga poimenujemo in na kratko opišemo kaj vse proces obsega in 

kaj je njegov glavni namen

• Definiranje mej procesa in želenih rezultatov na koncu procesa – kaj sproži začetek in kaj konec procesa

• Identificiranje izhodov procesa (rezultatov). Opredelitev rezultatov procesa, ko je ta končan

• Definiranje potrebnih virov za izvajanje procesa (zaposleni, tehnologija, produkti, oprema…)

• Zbiranje vseh informacij o procesnih korakih od začetka do konca ter zapisovanje teh korakov

• Organizacija ustreznega zaporedja korakov – postavite seznam zapisanih korakov v ustrezen vrstni red

• Opredelitev odgovornosti za vsak korak procesa (definiranje vlog in odgovornosti za procesne 

aktivnosti)

• Priprava osnutka vizualizacije procesa (diagram poteka procesa)

• Opredelitev vseh možnih izjem pri običajnem toku procesa (opis izjeme in ukrepov za njihovo reševanje)

• Ponovni pregled diagrama poteka procesa z vsemi deležniki na procesu ter testiranje procesa v praksi

1

2

3
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Kako začeti s popisom procesov

Na voljo je mnogo orodij za vizualizacijo procesov, za začetno upravljanje 

procesov so dovolj zmogljivi tudi brezplačni programi kot je Google Drawings

• Zelo enostavna uporaba 

• Integriran z gDrive, kar 

omogoča enostavno 

deljenje in sodelovanje z 

ostalimi uporabniki 

• Brezplačen

Google Drawings

• Omogoča izdelavo vseh vrst 

diagramov ter mnogo 

ostalih vizualizacij (grafi, 

gantt, miselni vzorci…)

• Plačljiv, ponuja 15 dni 

brezplačnega poskusnega 

obdobja

Edraw

• Enostaven za uporabo za 

osebe vajene 

Microsoftovega okolja

• Na voljo le plačljiva verzija

MS Visio

• Profesionalno orodje za 

vizualizacijo procesov

• Velika knjižnica pred 

pripravljenih predlog

• Na voljo brezplačna verzija 

do 3 dokumentov

Lucidchart
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Kdo je odgovoren za upravljanje procesov

Odgovornosti pri upravljanju procesov lahko razdelimo na tri ključne vloge. 

Pogosto vse tri vloge opravlja ista oseba

Lastnik procesa

Opredeli vizijo, cilje, taktike in KPI-je 

procesov

Spremlja in poroča o učinkovitosti 

izvajanja procesov

Skrbi za optimizacijo procesov ter 

njeno izvajanje

Zagotavlja skladnost procesov s 

standardi in predpisi

Skrbnik procesne 

dokumentacije

Zagotavljanje aktualnosti popisa 

procesov

Zagotavlja, da je dokumentacija 

vedno na voljo za pregled

Vzdržuje natančen in ažuren sistem 

popisovanja

Skrb za arhiviranje, hrambo in 

uničenje starih dokumentov

Tehnični 

popisovalec

Skrbi za organizacijo in pisanje 

procesne dokumentacije

Posodablja, standardizira ali izvaja 

druge spremembe na dokumentih

Skrbi za pripravo potrebnih tabel, 

grafikonov, diagramov

Zagotavlja jasno terminologijo in 

skrbi za razumljivost dokumentov
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Optimizacija procesov v praksi

Projekt optimizacije procesov poteka v štirih fazah skozi katere definiramo kje 

smo trenutno, kam želimo priti ter kako bomo do tja prišli

Analiza stanja in določitev 

ciljev Identifikacija izzivov

Priprava ukrepov za 

optimizacijo

Implementacijski 

načrt

Kje smo in kam želimo? Kaj nam preprečuje, da 

bi bili kjer želimo biti?

Kaj moramo narediti, da 

bomo kjer želimo biti?

Kako bomo to naredili?
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Analiza stanja in določitev ciljev

V analizi stanja definiramo glavne cilje optimizacije, pregledamo vso 

dokumentacijo, ki je na voljo ter naredimo popis trenutnega stanja procesov

Krovni cilji in vsebinska 

izhodišča

Pregled procesne 

dokumentacije
Popis procesov
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Analiza stanja in določitev ciljev

Pogosto pri analizi trenutnega stanja izvedemo tudi FTE analizo, ki nam pove, 

koliko časa se porabi za izvajanje posameznih aktivnosti v podjetju

49,96

33,91

24,95

23,04

22,09

20,92

Izvajanje in upravljanje z reklamacijskimi postopki

Aktivnosti svetovanja in prodaje v trgovini - prodajanje na oddelku

Skladiščno poslovanje, prevzem, skladiščenje, 

priprava blaga za odpremo, aktivnosti odpreme

Predstavljanje in prodaja dodatnih storitev kupcem v trgovinah

Urejanje fizičnega izgleda trgovin 

(urejanje prodajnega prostora, planogrami, urejenost, ...)

Izvajanje inventure trgovine

Pregledovanje in nadzorovanje zaloge in 

dobava izdelkov končnemu kupcu

142,91

Primer rezultatov FTE analize:

FTE analiza nam 

pove kakšna je 

poraba časa (v FTE) 

po posameznih 

procesih ali 

podprocesih

Poraba FTE virov po časovno najbolj zahtevnih procesih
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Identifikacija izzivov

V drugi fazi izvedemo popis izzivov, ki po navadi poteka v obliki delavnic z 

zaposlenimi, vse izzive nato kategoriziramo glede na tip in način optimizacije

Delavnice z zaposlenimi za 

identifikacijo izzivov

Popis izzivov na procesih

25,9%

25,9%

29,6%

14,8%

Procesi / Organizacija

Pravila / OdgovornostiIT / Podatki / Poročanje

3,7%

Kapacitete sredstev / Viri

HR / Kadri

51,9%

11,1%

22,2%

14,8%

100%

Potreben OPEX

Št. izzivov

Potreben CAPEX

Potreben 

CAPEX & OPEX

Možna optimizacija 

brez dodatnih 

stroškov

27

Kategorizacija glede na tip izziva
Kategorizacija glede na način 

optimizacije
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Priprava ukrepov

Ukrepe vedno pripravljamo skupaj z naročnikom. Za odkrivanje ukrepov 

izvajamo brainstorming delavnice, iščemo primere dobre prakse… 

• „Brainstorming“ idej z zaposlenimi

• Uporaba primerov dobre prakse

• Predlogi svetovalcev

• Pregled in upoštevanje trendov razvoja panoge

44,4%
(8)

11,1%
(2)

IT rešitev

22,2%
(4)

Projekt

22,2%
(4)

Quick win

Spreminjanje kulture

Odstotek ukrepov glede na pristop k reševanjuPriprava ukrepov
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KPSS_06
FIN_04

IINŽ_03

DMSTAGETIK

KPSS_04

FIN_02

LOG_03

LOG_01 LOG_04

KPSS_01

LOG_02

KPSS_03

FIN_05

RAČ_02

RAČ_04

RAČ_03

PMO

Priprava ukrepov

Z uporabo prioritetne matrike se lažje odločimo katere ukrepe bomo izvedli

Višja prioriteta Srednja prioriteta Nižja prioriteta

Enostavno

Zahtevno

E
N

O
S
TA

V
N

O
S
T 

IM
P

LE
M

E
N

TA
C

IJ
E

POSLOVNA VREDNOST

Nižja Višja

Pristop k reševanju:

Quick Win

IT rešitev

Kultura

Projekt

Prioritizacija ukrepov 

omogoča hitro 

identifikacijo 

ukrepov, ki imajo 

največ učinka in jih 

je najlažje 

implementirati
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Implementacijski načrt

Za ukrepe se pripravi implementacijski načrt z opredeljenimi aktivnostmi, 

njihovim trajanjem in odgovornimi osebami  

Zagotovi se skupni "podatkovni prostor" kjer se zbira podatke, ki so javni in so potrebni za 

razpise / ostale pogodbe; naredi se specifikacijo potrebnih dokumentov s strani Prodaje, 

osvežuje posamezna OE

Ukrep 1.3

2022

jan. feb. mar. apr. maj
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Oblikovanje smernic "deljenja podatkov"  na skupnem podatkovnem prostoru

Implementacija in začetek uporabe skupnega "podatkovnega prostora"

Uskladitev odgovornih deležnikov za zagotavljanje vsebine

Morebitne prilagoditve in tehnične posodobitve

Aktivnosti 

Tehnična priprava skupnega podatkovnega prostora

Opredelitev ključnih podatkovnih potreb posameznih organizacijskih enot

Testiranje uporabe skupnega podatkovnega prostora

Zagotovitev varovane uporabe skupnega podatkovnega prostora (zaščitena uporaba, vzpostavitev gesel)

Čiščenje podatkovne baze in zagotovitev relavantnih podatkov

Vzpostavitev dostopa do skupnega podatkovnege prostora

Vpliv na poslovne segmente

Začetek izvedbe ukrepa

Trajanje pred prehodom v BAU* 4 mesece

1.1.2020

B2B

Odgovorna oseba Ana Križaj

Opis ukrepa 

Vzpostavitev skupnega podatkovnega prostora 

Odgovorna organizacijska 

enota  / deležnik

Prodaja / Janez Novak

IT podpora / Marko Flajs

IT podpora / Marko Flajs

IT podpora / Marko Flajs

IT podpora / Marko Flajs

IT podpora / Marko Flajs

IT podpora / Marko Flajs

IT podpora / Marko Flajs

Prodaja / Janez Novak

Prodaja / Janez Novak
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Študija primera

Za podjetje „SMD“ smo optimizirali proces pogajanj za zakup oglaševalskih 

aktivnosti dobaviteljev

• Veliko podjetje v panogi 

maloprodaje

• Podjetje SMD dobaviteljem 

ponuja možnost zakupa 

oglaševalskih aktivnosti kot so 

promocije v trgovini, e-novice, 

oglaševanje na družbenih 

medijih, letaki…

• Proces pogajanja ni 

standardiziran

• Nabavniki nimajo podatkov o 

profitabilnosti dobaviteljev in

potencialu za povečanje 

marketinškega zakupa

• Uvedba strukturiranega 

procesa pogajanja z 

dobavitelji, ki temelji na 

podatkih in upošteva ciljne 

segmente podjetja

• Prepoznanih skoraj 3 mio € 

potenciala za povečanje

Situacija Problem Rešitev
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Analiza stanja

Pri analizi stanja smo na podlagi intervjujev in pregleda dokumentacije 

popisali trenutni proces pogajanj za zakup oglaševalskih aktivnosti

Priprava na 

pogajanje
Priprava ponudbe

Posredovanje prve 

ponudbe dobavitelju

(e-mail)

Izvedba pogajanj v 

živo

Podpis končne 

ponudbe

Predstavitev ponudbe

Pogajanje glede zneska 

zakupa ter aktivnosti

Zapiranje ponudbe

Sklenitev dogovora

izvajanje 

aktivnosti

Pregled preteklih 

zneskov zakupa

Pregled preteklih 

zakupljenih aktivnosti

Priprava seznama 

oglaševalskih aktivnosti

Izračun cene in 

oblikovanje ponudbe

Procesni 

korak

Aktivnost

Legenda:
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Identifikacija izzivov

Na delavnicah z zaposlenimi smo prišli do glavnih izzivov in pomanjkljivosti 

trenutnega procesa pogajanja

Procesni 

korak

Izziv

Legenda:

Ni podatkov o 

profitabilnosti 

dobaviteljev

Ponudba temelji le na 

preteklih zakupih

Ponudba ni prilagojena 

specifikam 

produktnega portfelja 

dobavitelja

Ni informacij kateri 

dobavitelji imajo 

podpovprečen zakup 

glede na promet

Ponudba ne upošteva 

profitabilnosti 

dobavitelja

Pomanjkanje 

argumentov za 

povečanje zakupa 

Pomanjkanje 

utemeljitev za 

ponujene aktivnosti

Ni ponujanja 

alternativnih možnosti 

izboljšanja 

profitabilnosti

Priprava na 

pogajanje
Priprava ponudbe

Posredovanje prve 

ponudbe dobavitelju

(e-mail)

Izvedba pogajanj v 

živo

Podpis končne 

ponudbe

izvajanje 

aktivnosti

Pomanjkanje informacij 

o tem, kateri ciljni 

segmenti so bolj 

pomembni za 

dobavitelja
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Priprava ukrepov za optimizacijo

Skupaj z zaposlenimi smo pripravili glavne ukrepe za povečanje učinkovitosti 

pogajanj

Glavni ukrepi za odpravljanje ključnih pomanjkljivosti procesa pogajanja

Poglobljena analiza 

dobaviteljev in 

vzpostavitev sistema 

rednega posodabljanja 

analiz

Priprava ključnih 

segmentov strank in 

navezava segmentov 

strank na dobavitelje

Definiranje glavnih 

marketinških kanalov 

za ključne segmente 

v vsaki nakupni fazi

Priprava orodja za 

lažjo pripravo 

predlogov 

oglaševalskih 

aktivnosti za 

dobavitelja

Kategorizacija 

oglaševalskih 

aktivnosti podjetja 

glede na marketinške 

kanale
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Priprava ukrepov za optimizacijo

Dobaviteljem se ponudi aktivnosti, ki so prilagojene glede na produktne 

skupine, ki jih dobavitelj prodaja

Dobavitelj

Predlog zakupa marketinških aktivnosti

Dobavitelj

Ključni segmenti strank za dobavitelja

Glavni kanali segmentov strank

Izbor aktivnosti, ki vključujejo te kanale

Predlog zakupa marketinških aktivnosti

Prej Potem



28

Implementacija ukrepov in uporaba novega procesa

V proces pogajanj smo vključili nove aktivnosti, ki so omogočale uporabo 

analitike in pripravo ponudb, ki so temeljile na specifikah dobaviteljev

Priprava na 

pogajanje
Priprava ponudbe

Posredovanje prve 

ponudbe dobavitelju

(e-mail)

Izvedba pogajanj v 

živo

Podpis končne 

ponudbe

Predstavitev ponudbe

Pogajanje glede zneska 

zakupa ter aktivnosti

Zapiranje ponudbe

Sklenitev dogovora

izvajanje 

aktivnosti

Pregled preteklih 

zneskov zakupa

Pregled preteklih 

zakupljenih aktivnosti

Priprava seznama 

oglaševalskih aktivnosti

Izračun cene in 

oblikovanje ponudbe

Procesni 

korak

Aktivnost

Legenda:

Nove 

aktivnosti

Pregled profitabilnosti 

dobavitelja in 

identificiranje 

potenciala 

Pregled ključnih ciljnih 

segmentov za 

dobavitelja

Pregled ključnih 

kanalov glede na ciljne 

segmente

Priprava prilagojene 

ponudbe glede na 

specifike dobavitelja

Možnost utemeljitve 

izbranih aktivnosti glede 

na specifike 

dobavitelja

Možnost utemeljitve 

izbranih aktivnosti glede 

na strateške cilje 

dobavitelja

Argumentiranje 

odločitev na podlagi 

analitike

Možnost ponujanja 

alternativnih načinov 

povečanja 

profitabilnosti
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Primer pripravljenih ukrepov

Primer analize dobavitelja
Dobavitelj ABCD
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Primer pripravljenih ukrepov

Primer pripravljenega segmenta
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Primer pripravljenih ukrepov

Identifikacija najbolj primernih kanalov za segment v različnih fazah nakupa
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Primer pripravljenih ukrepov

Kategorizacija oglaševalskih aktivnosti glede na marketinške kanale

Tiskani mediji POS izpostavitve
Digitalni paketi / 

družbeni mediji
program zvestobe Fizična pošta

Pospeševanje 

prodaje

Tedenski katalog Izpostavitev 1 Paket A / B / C Kupon Tematski mailing Direktna prodaja A

Katalog XYZ

Tisk A

Tisk B

Revija A

Izpostavitev 2 Tematski paketi Paket 1 Mailing dobavitelja Direktna prodaja B

Stojala A
Product placement –

FB / IG
Paket 2

TV oglas za direktno 

prodajo

Stojala B Newsletter Paket 3
Nagradna igra brez 

izpostavitve

EAS antene

Paleta

Kanal

Aktivnosti 

podjetja SMD 

ki so na voljo 

za zakup
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Zaključek

Optimizacija procesov je 

kontinuirana dejavnost

Važno je, da se optimizacije lotimo 

strukturirano in z jasnimi cilji

Prvi korak k uspešni optimizaciji je analiza 

trenutnega stanja in popis procesov
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Zaključek

Optimizacija procesov je 

kontinuirana dejavnost

Važno je, da se optimizacije lotimo 

strukturirano in z jasnimi cilji

Prvi korak k uspešni optimizaciji je analiza 

trenutnega stanja in popis procesov

Q & A



Hvala za pozornost.

This publication contains general information only, and VisionPartners is not, by

means of this publication, rendering professional advice or services. 

VisionPartners shall not be responsible for any loss whatsoever sustained by any

person who relies on this publication.
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