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Nekaj kratkih resnic 
in bolečih dejstev…. 

Merjenje brez možnosti 

dokazovanja je trpinčenje.

“ W. Edvards Deming “  - oče kvalitete

Število CEO, ki so zapustili 

podjetja zaradi pritiska 

ciljev, se je od leta 1995 

do 2001 podvojilo.

(Why CEO Fall: The Causes and 
Consequences of Turnover at the Top, 

Booz Allen Hamilton of McLean, 
Virginia, USA)

Dve tretjini podjetij na svetu je 
zamenjalo CEO vsaj enkrat v 

zadnjih petih letih.
(Kaplan and Norton’s Office of Strategic 

Management Study Group)

Devetim od desetih podjetij spodleti 

realizacija strategije! 
(David P. Norton, Linking the Balanced Scorecard 

to strategy, 1996)





• Preko 30 let izkušenj v gospodarstvu in javni/državni upravi, 

pomočnik direktorja v ljubljanski Snagi d.o.o.. (vodenje procesov…) 

• Prenovil poslovne procese več kot 35 podjetjih v Sloveniji in na 

Hrvaškem (nazadnje Vilkograd, Nigrad, Eko Plus, VO-KA Celje, JKP 

Žalec, Snaga MB itd.) 

• Uvedel vodenje projektov (HIT, Mobitel, DEM, TE-TOL, Snaga MB in 

LJ, SIST, INFOS)

• Pripravil, vodil in svetoval na več kot 75 projektih v SLO in tujini 

• Predaval v Gea College, Združ. bank Slovenije, SPIZ, OZS, GZS, 

INFOS, preko 30 podjetjih, ustanovah, konferencah, seminarjih…

http://sl.zpm-si.com/domov/
http://sl.zpm-si.com/domov/


Vir: A.Kovačič, (2009)

Iz česa je sestavljeno podjetje?



HR-A in HR-LO ?

 Vir: Harward Business Review, Oct.2014, str. 20

 SRP podjetja

 Vizija, strategija

 Storitve podjetja

 HR strategija

 Kompetenčni 

profili člov. virov

 Procesi – Storitve

 Voditelji - Vodje 

 Delavci - Izvajalci

 Kupec



Prenovo podjetja(to je projekt) je potrebno 
uspešno oblikovati in voditi . . . 

Vir: Hauc G. (2011)

Podjetje, ki želi učinkovito 
uvesti procesno razmišljanje 

in uspešno izvesti  projekt 
prenove in informatizacije 

poslovanja, mora zagotoviti 
ustrezno višino 

organizacijske, informacijske 
in projektne kulture, da bo 

lahko uspešno prenovil 
poslovne procese, jih 

informatiziral in s tem izboljšal 
učinkovitost in uspešnost 

poslovanja. 
Najvišje vodstvo mora nuditi 
absolutno podporo projektni 

skupini. 



Tradicionalno podjetje Procesno podjetje

Poslovni izid poslovna funkcija poslovni proces

Odgovornost vodji kupcu 

Opis dela ozko določen širok

Osredotočenost na produkt na naročilo stranke
Opolnomočenost omejena polna

Vloga vodstva nadzor mentorstvo

Ključna oseba direktor posl. funkcije lastnik procesa

Poslovna kultura konfliktno naravnana sodelovanje

Pomembno pri zaposlenih -

transformacija razumevanja vlog 

Vir: A. Kovačič, (2009)



Izkušnje pri spremembah v javnem 

podjetju Snaga Ljubljana… 
 Prenova poslovnih procesov 

2007-2008, reorganizacija

 Ponovna informatizacija 
2008-2010 (ERP, BI, GIS, EDS, 
Intranet, Sistem vodenja,…

 Nenehno izboljševanje 
procesov glede na zahteve 
kupcev (367.000 občanov)

 Danes najboljše evropsko 
(javno) podjetje za zbiranje 
komunalnih odpadkov 

 Proces preobrazbe –
spreminjanja traja cca. 6 do 
8 let



 Naše obveščanje kupcev gre v 
smeri PREPREČEVANJA
NASTAJANJA ODPADKOV.

 Sedanje odpadke poskušamo 
čim bolj ločevati že na izvoru.

 Skrbno zbrati in predelati…

 Iz zbiralca smo se morali 
reorganizirati v preprečevalca in 
predelovalca odpadkov… .

 Velik poudarek na človeških 
virih..., če želimo obvladovati te 
spremembe…

 Izziv – čez ca. 15 let ne bomo 
imeli več komunalnih odpadkov. 
Kaj pa takrat?

Izkušnje pri spremembah v javnem 
podjetju Snaga Ljubljana… 



Kako doseči spremembe?

1. HR Strategija 

istočasno z SRP 

podjetja

2. Izdelava – izboljšanje  

sistema kompetenc v 

podjetju

3. Dopolnitev procesov z 

uvedbo sistema 

kompetenc v podjetju

4. Iskanje talentov

5. Zmagovalne skupine

6. Šolanje zaposlenih: 

• Mehka znanja (npr. 

voditeljstvo, organizacija, 

motivacija, tveganja, 

načrtovanje, merjenje, 

ukrepanje itd.)

• Sistem vodenja (9001)

• Sistem varovanje zdravja 

(18001)

• Sistem varovanje okolja 

(14001)

7. Vključevanje slehernega 

vodje in zaposlenega v 

PDCA krog do najnižjega 

nivoja…



Spremembe so stalnica v našem življenju. 

Potrebno se je dogovoriti in pripraviti pred 

večjimi spremembami…


