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POVZETEK
V diplomskem delu je predstavljen postopek izvajanja študijske prakse na Fakulteti za
upravo. Pri opravljanju študijske prakse sem zasledila težave, s katerimi se srečujemo
študentje, mentorji in referentka v referatu za študijske zadeve. Največji težavi v obstoječem
postopku sta neobveščenost študentov o prostih mentorjih ter preobremenjenost
referentke v referatu za študijske zadeve, ki podatke ročno vpisuje v sistem.
Namen diplomskega dela je predstaviti prenovljen postopek izvajanja študijske prakse s
pomočjo programa iGrafx Process. S tem programom sem lažje predstavila svoje ideje in
rešitve. V prenovljen postopek sem vpeljala elektronske obrazce, s katerimi bi se olajšalo
delo referentke, da podatkov v sistem ne bi vnašala ročno. Poudarek je tudi na obveščanju
študentov o prostih mentorjih s pomočjo ažurne tabele, ki bi bila dostopna vsem
udeležencem v postopku.
S svojimi predlogi sem postopek izvajanja študijske prakse skrajšala za več dni, hkrati pa se je
olajšalo delo vsem udeleženim v postopku. Z vsemi sprejetimi in uvedenimi predlogi bi
postopek postal bolj moderniziran, saj se danes vse usmerja v elektronsko poslovanje, zato
se tudi organizacije izogibajo papirnatemu poslovanju.

Ključne besede: obstoječ postopek, študijska praksa, iGrafx Process, prenova postopka,
elektronski obrazci
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ABSTRACT
RENOVATION OF PROCEDURE FOR IMPLEMENTING THE STUDY PRACTICE
The graduation thesis presents the procedure of implementing study practice at the Faculty
of Administration. During my study practice I discovered the difficulties that students,
mentors and clerks in the student affairs department are facing. The biggest problems in the
existing procedure are lack of information among students about available mentors and
overloaded clerks in the student affairs department with manual entry of data into the
system.
The purpose of the graduation thesis is to present a renewed procedure of implementing
study practice using the iGrafx Process program. With the help of the program, I was able to
present my ideas and solutions more easily. In the renewed procedure, I introduced
electronic forms, which facilitates the work of a clerk, since he or she no longer needs to
manually enter data into the system. The emphasis is also on informing students about
available mentors using up-to-date table that would be accessible to all involved in the
procedure.
With my propositions, I have shortened the procedure of implementing the study practice
for several days. In addition to this, the work of all involved in the procedure was facilitated.
With all the propositions, the procedure would become more modernized, because today,
due to avoidance of organizations of paper business, everything proceeds in the direction of
e-commerce.

Key words: Existing procedure, study practice, iGrafx Process, procedure reform, electronic
form
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1 UVOD
Poslovni procesi so del vsake organizacije, ne glede ali gre za zasebni ali javni sektor. V
vsaki organizaciji se dnevno izvede veliko različnih poslovnih procesov. Brez njih
organizacije ne morejo delovati.
Ena izmed značilnosti dobrega procesa je neprestano izboljševanje. Organizacije ne smejo
pozabiti na izboljšave in možne spremembe, saj jih lahko konkurenca hitro prehiti. Razvoj
tehnologije je iz dneva v dan bolj dinamičen in hitro lahko organizaciji povzroči zaostanek
pri sledenju razvoja. Slednji lahko predvsem zasebnemu sektorju povzroči hude težave in
posledično zaprtje organizacije. Tudi javni sektor mora skrbeti za razvoj, še posebno na
področju olajšave dela javnim uslužbencem in uporabnikom storitev.
Izboljšave dosežemo s prenovo poslovnih procesov. Pri prenovi skušamo skrajšati
procesni čas izvajanja, znižati stroške in vključiti sodobno tehnologijo. Upoštevati moramo
vse, ki sodelujejo v posameznih procesih, saj največkrat opazijo pomanjkljivosti
obstoječega procesa in predlagajo potencialno rešitev.
Pri opravljanju študijske prakse na fakulteti sem opazila, da so v postopku nekateri koraki
odveč oziroma se jih lahko nadomesti z novo tehnologijo, ki bi olajšala delo vseh
sodelujočih pri postopku izvajanja študijske prakse.
Namen diplomskega dela je predstaviti obstoječ postopek izvajanja študijske prakse in
prikazati težave, ki se pojavijo med izvajanjem tega postopka, predstaviti ideje oziroma
izboljšave za prenovo procesa ter slednje tudi dokazati. Med postopkom izvajanja
študijske prakse je potrebno ugotoviti, kdo v procesu je najbolj obremenjen in kje
nastajajo zastoji.
Cilj diplomskega dela je predstaviti prenovljen postopek izvajanja študijske prakse na
Fakulteti za upravo, ki bi olajšal delo referentu za študijske zadeve, profesorjem ter
študentom, ki bodo opravljali študijsko prakso.
Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila statistično metodo, saj so podatki prikazani s
številkami, slikami, tabelami in podobno. Z opisno metodo sem podatke opisala in jih med
seboj primerjala. V drugem delu diplomskega dela sem uporabila metodo analize, saj sem
s programom iGrafx analizirala obstoječ in prenovljen postopek izvajanja študijske prakse.
S pomočjo teoretičnega dela in s primerjavo obstoječega ter prenovljenega postopka o
izvajanju študijske prakse sem na koncu dela potrdila ali ovrgla zastavljeno hipotezo »S
pomočjo nove tehnologije se lahko postopek izvajanja študijske prakse časovno skrajša za
več kot 5 % in tako razbremeni delo vseh sodelujočih v postopku.«
1

Diplomsko delo je sestavljeno iz osmih poglavij. Uvod predstavi namen in cilje
diplomskega dela, zastavljeno hipotezo in uporabljene metode. Drugo poglavje vsebuje
opredelitev in značilnosti dobrega poslovnega procesa. V tretjem poglavju so
predstavljeni cilji prenove procesa, postopki modeliranja poslovnih procesov ter tehnike
(metode) in orodja modeliranja. Na koncu poglavja so predstavljene simulacije, njihova
priprava in izvajanja. Četrto poglavje je namenjeno predstavitvi Fakultete za upravo. V
petem poglavju je opisan obstoječi postopek (AsIs) in njegove značilnosti. V šestem
poglavju so opisane slabosti obstoječega postopka in ideje za prenovljen poslovni
postopek. Sedmo poglavje vsebuje razložen in opisan prenovljen postopek, njegove
značilnosti ter primerjavo rezultatov med obema postopkoma (AsIs in ToBe). Zadnje
poglavje je zaključek, ki pojasni pomembne ugotovitve celotnega dela.
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2 POSLOVNI PROCES
Poslovni procesi so del vsake organizacije, ne glede ali gre za zasebni ali javni sektor. V
vsaki organizaciji se dnevno izvede veliko raznolikih procesov. Brez izvajanja procesov
organizacije ne morejo delovati.

2.1 OPREDELITEV POSLOVNEGA PROCESA
Poslovni proces je opredeljen s strani več avtorjev. Spodaj so navedene samo nekatere
definicije:
‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

1

Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 29) opredeljujeta poslovni proces kot celoto
logično povezanih postopkov in aktivnosti, pri katerih je posledica oziroma izid nek
izdelek ali storitev (odvisno kakšno dejavnost opravlja določena organizacija).
Seibt in ostali (1997, v Križman & Novak, 2002, str. 18) pravijo, da je poslovni
proces potek aktivnosti, ki so strukturirane tako, da ustvarjajo nek izhod. Izhod je
predhodno določen in ima za kupca neko vrednost. Med procesom se izrabljajo
vhodni materiali z namenom ustvarjanja želene vrednosti za kupca. Poslovne
procese izvajajo ljudje, stroji in naprave s pomočjo virov z namenom doseganja
cilja organizacije (kratkoročnega ali dolgoročnega).
Burlton (2001, v Križman & Novak, 2002, str. 19) trdi, da je poslovni proces
sprožen na podlagi nekega zunanjega dogodka, ki vključuje deležnika1. Proces
vključuje vse aktivnosti, ki so potrebne za dosežen končni rezultat. Poslovni proces
ima kazalnike zmogljivosti, za katere se lahko določi merljive cilje.
Kalpič (1998, str. 12) poslovni proces definira kot vsak proces, ki je relevanten za
nastajanje dodane vrednosti. To se pravi, da je poslovni proces strukturirana
merljiva množica aktivnosti. Namen vseh aktivnosti je doseči končni rezultat za trg
in stranko.
Devenport (1993, v Bosilj Vukšić, Hernaus & Kovačič, 2008, str. 16) opredeljuje
poslovni proces kot specifično zaporedje aktivnosti v prostoru in času, z začetkom
in koncem ter z določenimi vložki in rezultati.
Hammer (1990, v Damij, 2009, str. 33) je definiral poslovni proces kot zbirko
aktivnosti, ki potrebuje več vhodov z namenom izhoda, ki predstavlja stranki neko
določeno vrednost.
Aquilar-Saven (2003, v Damij, 2009, str. 33) opozarja, da so poslovni procesi vezani
na organizacijo, saj definirajo poti oziroma načine, kako naj organizacije dosežejo
svoje cilje, ki so si jih zastavile.

Deležnik je oseba ali skupina, ki ima interes ali korist od izhoda procesa (Križman & Novak, 2002, str. 19).

3

Na podlagi vseh definicij lahko izpostavimo bistvo poslovnega procesa. Vsak poslovni
proces ima vhode, ki se skozi proces preoblikujejo v izhode, kot je prikazano na sliki 1.
Namen poslovnega procesa je pozitivni učinek za tržišče in za stranke.
Slika 1: Prikaz poslovnega procesa

Vir: Kovačič & Bosilj Vukšić (2005, str. 29)

Za lažje razumevanje poslovnih procesov moramo izpostaviti razliko med poslovnim
procesom in projektom. Največje razlike med poslovnim procesom in projektom so
časovna omejenost, narava proizvoda in način delitve nalog (Bosilj Vukšić, Hernaus &
Kovačič, 2008, str. 17). V tabeli 1 so izpostavljene najvažnejše razlike med njima.
Tabela 1: Razlike med projektom in poslovnim procesom
Čas

Projekt
Kratkoročen (ima začetek in konec).

Proizvod

Edinstven izhod.

Funkcijska
filozofija2

Delovne naloge niso v skladu s funkcijsko
filozofijo.

Poslovni proces
Neprekinjen (isti proces se
neprekinjeno ponavlja).
Ob vsaki ponovitvi procesa, isti
izhod.
Delovne naloge so v skladu s
funkcijsko filozofijo.

Vir: Bosilj Vukšić, Hernaus & Kovačič (2008, str. 17)

2.2 ZNAČILNOSTI DOBREGA POSLOVNEGA PROCESA
Da razumemo, kaj pomeni, da gre za dober poslovni proces, moramo upoštevati osnovne
značilnosti poslovnih procesov, ki so (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 30):
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

cilji procesa,
lastnik procesa,
začetek in konec procesa,
vhodi in izhodi,
zaporedje in koraki izvajanja samega procesa,
ravnanje v primeru neskladnosti,
merljive značilnosti procesa, ki omogočajo ugotavljanje učinkovitosti,
prepoznani notranji ali zunanji kupci,
stalno izboljševanje.

2

Funkcijska filozofija pomeni, da posamične funkcije opravljajo določena dela za celotno podjetje (Kovačič
& Vukšić, 2005, str. 32).

4

Dober poslovni proces mora biti poleg osnovnih značilnosti orientiran na kupca, imeti
mora sposobnega lastnika, merljivo učinkovitost in uspešnost ter se neprestano
izboljševati (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 30).
Vsaka organizacija je zbirka različnih aktivnosti, ki se izvajajo z namenom, da dosežejo
določen cilj. Aktivnosti, ki se izvajajo v organizaciji, lahko predstavimo z notranjo
vrednostno verigo. Aktivnosti vrednostnih verig delimo v dve večji skupini, in sicer na
temeljne in primarne ali podporne aktivnosti. Temeljne aktivnosti so namenjene
zadovoljstvu končnih uporabnikov izdelkov ali storitev, ki se izvajajo v organizaciji.
Temeljne aktivnosti so: aktivnosti vhodne logistike, proizvodnje, izhodne logistike, prodaje
in trženja ter vzdrževanje. S pomočjo teh aktivnosti se neposredno poveča dodana
vrednost. Za izvajanje temeljnih aktivnosti so ključne podporne aktivnosti, ki zagotavljajo
nemoteno delovanje temeljnih aktivnosti in posredno vplivajo na povečanje dodane
vrednosti. Podporne aktivnosti so odvisne od organiziranosti. Nekatere izmed njih so
zagotavljanje infrastrukture, obvladovanje kadrovskih virov, razvijanje tehnologije in
podobno (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 30, 31).

5

3 PRENOVA PROCESA
Pri vsakem poslovnem procesu lahko opravimo meritve zmogljivosti, ki nam pomagajo
ugotoviti učinkovitost procesa. Obstoječe stanje oz. zmogljivost procesa moramo
primerjati z želenim stanjem oziroma cilji. Razlike, ki nastanejo med primerjavo, lahko
zapolnimo s stalnimi izboljšavami (angl. continuous process improvement) ali pa z
reinženiringom (angl. business process reengineering). V primeru, da so potrebne majhne
spremembe obstoječega procesa, jih lahko vpeljemo s stalnimi izboljšavami. Če pa je
razlika zelo velika, pride v uporabo reinženiring, saj moramo obstoječi poslovni proces
popolnoma spremeniti (Križman & Novak, 2002, str. 53).
Vsaka organizacija razmišlja o spremembah v obstoječih poslovnih procesih, saj se morajo
stalno izboljševati. Stalno izboljševanje omogoča, da ostanejo konkurenčne na trgu in da
zadovoljijo svoje stranke. Pri vsakem uvajanju sprememb v obstoječ proces lahko
pričakujemo težave. Uvajanje sprememb v proces zahteva veliko časa in finančnih
sredstev. Problem lahko nastane tudi, če vpleteni v določen proces ne sprejemajo
sprememb oziroma izboljšav (Kovačič & Peček, 2002, str. 33).
Ključna rešitev, ki pesti organizacije, ko opazijo veliko pomanjkljivosti v procesu, je
prenova poslovnega procesa (angl. business process reengineering). Prvič se je izraz
pojavil v devetdesetih letih v raziskovalnem programu MIT (Massachusetts Institute of
Technology) pod kratico BPR (angl. business process redesign). Nato se je pojavil nov
način, ki se ga uporablja še danes, in sicer prenova poslovnih procesov (Kovačič & Peček,
2002, str. 34). Kalpič (1998, str. 14) prenovo poslovnega procesa opredeljuje kot sklop
aktivnosti, ki so potrebne za spremembo organizacijske strukture in narave poslovnih
procesov. Kovačič (1998, str. 90) pa prenovo poslovnega procesa opredeljuje kot temeljito
preverjanje procesov in njihovo spremembo, ki jo sprožimo z namenom, da bi dosegli
pozitivne rezultate na različnih področjih (stroški, dobavni roki, kakovost izdelka …).

3.1 CILJI PRENOVE PROCESA
Prenova poslovnih procesov zajema različna osnovna izhodišča in cilje (Kovačič, 1998, str.
90):
‒
‒
‒
‒

odstranitev nepotrebnih odobritev izvedbe, dokumentacije in ostalih
organizacijskih aktivnosti z namenom poenostavitve procesa;
prenovo poslovnih procesov še bolj povezati z dobavitelji;
zviševanje zanesljivosti izvajanja postopkov, s tem tudi kakovosti, proizvodov in
storitev;
ohranitev kakovosti, vendar kljub temu znižati stroške;
6

‒

skrajševanje poslovnega cikla v podjetju in dvig odgovornosti, ki bo pripomoglo k
znižanju stroškov poslovanja.

Poleg zgoraj naštetih ciljev pa obstajajo tri temeljni cilji prenove poslovnih procesov.
Temeljni cilji so prikazani na sliki 2. Slika prikazuje razmerje med stroški, časom in
kakovostjo. Vsak krak v trikotniku ponazarja enega od glavnih ciljev. Na primer: če
vzamemo, da so stroški omejevalno merilo, ne moremo zelo kakovostnega izdelka
narediti hitro in poceni. Hitro in poceni lahko naredimo oziroma izvedemo, vendar bo
izdelek izgubil na kakovosti (Kovačič & Peček, 2002, str. 35).
Slika 2: Temeljni cilji prenove poslovanja

Vir: Kovačič & Bosilj Vukšić (2005, str. 42)

Temeljni cilji imajo vpliv tudi na samo uspešnost prenove procesa. Ob že prej naštetih
temeljnih ciljih povečanja hitrosti, ob čim nižjih stroških, z najvišjo možno kakovostjo
samega izvajanja procesa moramo gledati še na uspešnost prenove. Prenova procesa
mora zmanjšati kompleksnost in izboljšati prilagodljivost poslovanja. Poleg tega mora
spodbujati inovativnost in ravnanja s skupnim znanjem organizacije. Povezanost med
temeljni cilji in uspešnostjo prenove prikazuje slika 3.
Slika 3: Vpliv ciljev na uspešnost prenove poslovanja

Vir: Kovačič & Bosilj Vukšić (2005, str. 43)
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3.2 POTEK PRENOVE POSLOVANJA
Za prenovo poslovanja obstaja veliko različnih metodologij. Vsem metodologijam je
skupno, da sledijo predpisanim korakom. V tem okvirju si pomagajo z modeliranjem. Pri
modeliranju se uporabljajo različne tehnike in orodja, ki bodo natančneje predstavljeni v
četrtem poglavju (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 49).
Prenova poslovanja se v večini organizacij začne, ko na to opozorijo zaposleni, ki
sodelujejo v določenem poslovnem procesu. Pri prenovi poslovanja morajo sodelovati vsi,
ki so povezani z delovanjem. Vsak udeleženec mora opozoriti na napake in težave, ki jih je
zasledil med samim izvajanjem procesa. Slika 4 prikazuje potek prenove, ne glede na
temeljne cilje prenove (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 49, 50).
Slika 4: Potek prenove poslovanja

Vir: Kovačič & Bosilj Vukšić (2005, str. 50)

Iz zgornje slike je razvidno, da ima potek prenove štiri stopnje (Kovačič & Bosilj Vukšić,
2005, str. 50–52):
1. Razumevanje, s katerim vzpostavimo izhodišča, ki bodo omogočila nadaljnji razvoj
v organizaciji in sprejemanju sprememb, ki se bodo pojavila po prenovi procesa.
Pri tej stopnji gre predvsem za premagovanje strahu pred spremembami za
zaposlene. Splošna enačba uspešnosti sprememb je: S = N x V x P; pri čemer S
pomeni pripravljenost na spremembe, N pomeni nezadovoljstvo z razmerami
(vemo, zakaj), V je vizija prihodnosti (vemo, kam) in P zaupanje v pot do
sprememb (vemo, kako).
Podjetju zagotavljamo primerno izhodišče samo v primeru, da smo upravičeno
nezadovoljni z razmerami v podjetju in da se zavedamo, kje nastajajo težave. Imeti
moramo jasno vizijo razvoja podjetja, da jo tudi znamo uresničiti. Poleg vsega
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moramo imeti tudi ustrezne izkušnje in metodološko znanje ter upanje, da bo
uvajanje sprememb prineslo pozitivne rezultate za organizacijo.
2. Izhodiščno modeliranje opredeljuje trenutno izvajanje procesa v organizaciji. Pri
tej stopnji organizacije s pomočjo orodij za modeliranje bolje spoznajo obstoječi
proces. Za še natančnejšo analizo si pomagamo s simulacijo izvajanja obstoječega
procesa. Simulacije prikazujejo stroške procesa, čas procesa, ozka grla in podobno.
Simulacije bodo podrobneje predstavljene v petem poglavju.
3. Poenostavitev sledi po analizi obstoječega procesa. Šele ko je opravljena podrobna
analiza, lahko organizacije začnejo razmišljati o prenovi.
4. Optimizacija je zadnja stopnja prenove. Optimizacija je cilj prenove poslovnih
procesov. Poleg cilja je tudi pogoj za morebitno avtomatizacijo oz. informatizacijo
procesa.

3.3 INFORMATIZACIJA POSLOVANJA
Tehnologija se spreminja iz dneva v dan, zato morajo organizacije poskrbeti za razvoj
informacijskih sistemov. Za vsako podjetje predstavlja informatizacija poslovanja velik
strošek, vendar se dolgoročno opazi uspeh in potrditev, da se je organizacija odločila
pravilno. Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 237) pravita, da lahko načrtovanje informatike
uspešno uveljavimo le v primerih, ko organizacije odgovorijo na šest osnovnih vprašanj
oziroma postavk, in sicer:
1. Vloga in izhodišča delovanja podjetja v okolju (vprašanja o izbiri vrste in obsega
poslovanja, ki naj bosta podprta z določenim informacijskim sistemom).
2. Težave poslovanja in ključni dejavniki uspeha poslovanja (vprašanja, ki močno
vplivajo na načrtovanje informatike).
3. Izbrana poslovna strategija organizacije (pridobivanje prednosti pred konkurenco).
4. Vpliv informatike na poslovno uspešnost, zagotavljanje izvajanja strategije in
doseganje ključnih dejavnikov uspeha (rezultati informatizacije morajo biti
prikazani skozi ekonomske dejavnike).
5. Vpliv informatike na potrebo po spremembi poslovne strategije in poslovnega
modela (iskanje novih poslovnih partnerjev, novega tržišča in podobno).
6. Organiziranost podjetja za učinkovito doseganje zastavljenih ciljev, poslovne
strategije in poslovnega modela ter organiziranost informatike za doseganje teh
ciljev (informatizacija mora zagotavljati učinkovitejše in uspešnejše izvajanje
določenega procesa).
Organizacije se vedno bolj zavedajo, da je potrebno vlagati v razvoj informatike. To je
razvidno tudi iz trendov preteklih let. Vedno več organizacij namenja večje zneske za
informatizacijo poslovanja. Seveda pa so tudi na informatizacijo različni pogledi. Vsako
podjetje ima različna pričakovanja od prenove in vpeljave informacijske tehnologije. Vsi
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deležniki v procesu morajo biti pripravljeni na spremembe (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005,
str. 238).

3.4 MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV
3.4.1 Definicija modeliranja poslovnih procesov
Modeliranje poslovnih procesov je drugačno od modeliranja, ki poteka pri tehniških
vedah. Razlikuje se po tem, da je model vedno tudi rezultat osebnega dojemanja, ki ga
ima opazovalec. Zato lahko za isti poslovni proces pridejo različni opazovalci do različnih
modelov (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 178).
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 177) pravita, da je modeliranje snovanje, izdelava in
uporaba nekega modela. Model opredeljujeta kot sliko izvirnika, ki jo ustvarimo in
uporabljamo kot sredstvo za pridobivanje spoznanj. Modeli so slike iz realnega sveta.
Pri modeliranju procesa gre predvsem za izboljšavo opisa procesa, preurejanje njegovih
nalog, uporabo resursov in podobno. Namen modeliranja je povečanje zadovoljstva
strank. Bistvo modeliranja poslovnega procesa je zamenjava novega procesa s starim, ki
dolgoročno poveča dohodek za organizacijo (Damij, 2009, str. 50).
Kot navajata Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 178), je razlogov za modeliranje procesov
veliko. Eni izmed njih so:
‒
‒
‒
‒

izboljšanje procesa,
ustvarjanje celotne slike poslovanja,
odkrivanje slabosti v samem procesu in
prikaz predlogov, ki bi izboljšali stari proces.

Med modeliranjem moramo razmišljati o ugotavljanju členjenja procesov. Pogovoriti se
moramo z izvajalci, ki delujejo v določeni organizacijski enoti. To je pomembno, saj v
praksi nihče ne pozna celotnega poslovnega procesa, ampak obvlada samo delo, ki ga
opravlja sam.

3.4.2 Členitev poslovnega procesa
Poslovni procesi so sestavljeni iz več podprocesov. Za razčlenitev vse do aktivnosti pri
modeliranju uporabljamo koncept dekompozicije. Razčlenitev pripomore k lažjemu
modeliranju poslovnega procesa, saj je proces bolj pregleden in ga je lažje analizirati.
Procese in podprocese prikazujejo posamezni postopki ali delovni procesi. V upravi
največkrat uporabljamo postopke, v podjetju pa se uporablja izraz delovni proces.
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Slika 5 prikazuje, kako se poslovni proces razčleni na delovne procese in aktivnosti. Pri
delovnem procesu si sledijo medsebojno povezane in odvisne aktivnosti.
Slika 5: Razčlenitev poslovnega procesa

Vir: Kovačič & Bosilj Vukšić (2005, str. 179)

Sestavljen je iz več sestavin. Te so:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

vhodi – skozi proces se preoblikujejo v izhode, ki je navadno izdelek ali storitev
(odvisno od panoge);
izhodi – so izdelki ali storitve (odvisno od panoge), ki so rezultat delovnega
procesa;
lastnik procesa – vloga lastnika je nadzor in odgovornost nad izvedbo;
prevzemniki – so poslovni partnerji (notranji ali zunanji), ki prevzamejo rezultate
delovnega procesa;
omejitve – so pogoji, ki omejujejo pristojnosti lastnika procesa;
strošek – skupna vrednost porabe pri pretvorbi vhodov v izhode;
čas – je čas, ki je potreben za proizvodnjo enega izhoda oziroma storitve;
ključni dejavniki uspeha – doseganje ciljev, ki naročniku zagotavljajo uspešnost
procesa;
aktivnosti – zaporedna opravila, pri katerih se vhodi pretvarjajo v izhode pri vseh
razpoložljivih virih. Posamezne aktivnosti opišemo in dokumentiramo s pomočjo
naslednjih vsebin:


izvajalec – njegova vloga pri opravljanju aktivnosti;



vhodi – kaj, kako, od kod, v kakšni obliki in s kakšno vsebino vstopa;



opis – s katerimi podatki ali orodji se izvede;



vrednotenje – parametri (stroškovni, časovni, kadrovski …), ki so
potrebni za izvajanje;



izhodi – kaj izhaja iz aktivnosti in v kakšni obliki ter s kakšno vsebino;
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pripombe in izboljšave – komentarji na izvajanje in predlogi za
izboljšanje učinkovitosti;



priloge – dokumenti, s pomočjo katerih se vsebinsko dopolnjuje prikaz
aktivnosti.

Delovni procesi in aktivnosti so glavna sestavina poslovnih in delovnih procesov.
Opredeljeni so s poslovnimi pravili in pravili obnašanja poslovnega sistema ter so predmet
obravnave pri optimizaciji in racionalizaciji sistema (Kovačič & Peček, 2002, str. 45–47).

3.5 POSTOPEK MODELIRANJA
Temelj modeliranja poslovnega procesa je razumevanje celotnega delovanja izbrane
organizacije z namenom, da bi izboljšali procese, ki se izvajajo v njej. Bistvo modeliranja je
opazovanje poslovnega procesa, ki je temelj za vse nadaljnje faze (Damij, 2009, str. 50,
51).
Slika 6: Postopek modeliranja

Vir: Kovačič & Peček (2002, str. 50)

Slika 6 prikazuje postopek modeliranja. Pri modeliranju moramo upoštevati pravila in
nekatera izhodišča. Pomembno je, da na podlagi opazovanja, ki je osnova za modeliranje,
posnamemo dejansko stanje. Na podlagi tega izdelamo izhodiščni model (»kot je«, angl.
as is), ki je slika dejanskega stanja. Na podlagi izhodiščnega modela analiziramo in na njem
izvajamo simulacije ter ga skušamo čim bolj izboljšati z upoštevanjem vseh predlogov, ki
smo jih dobili s strani deležnikov v procesu. Simulacija pokaže obremenjenost virov,
trajanje procesa, stroške … Na podlagi simulacije in analize obstoječega procesa lahko
uvedemo spremembe in s tem organizacijam pripomoremo k uspešnosti in učinkovitosti.
Nove spremembe (ali delujejo ali ne) lahko preverimo s pomočjo modela predlogov
prenove (»kot naj bo«, angl. to be). Model ToBe je osnovno izhodišče pri informacijskem
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modeliranju. Pri izdelavi obeh modelov (AsIs, ToBe) si lahko pomagamo z različnimi
tehnikami in orodji (Kovačič & Peček, 2002, str. 50, 51).

3.6 TEHNIKE (METODE) IN ORODJA MODELIRANJA
Pri modeliranju se tako kot v drugih panogah modele največkrat prikazuje grafično. Slika
še bolj ponazarja in prikazuje realnost samega procesa. Pri tem se največkrat uporablja že
preverjene tehnike in metode, ki morajo biti predvsem enostavne in pregledne.
Enostavnost tehnike pomeni, da od uporabnikov ne sme zahtevati specifičnega znanja in
ne vsebuje preveč različnih pravil. Preglednost tehnike omogoča človeku boljšo in lažjo
predstavljivost s pomočjo grafične tehnike (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 184).
Tehnike modeliranja so si med seboj raznolike. Pri izbiri metode morajo člani tima za
modeliranje poslovnih procesov upoštevati naslednja načela (Bosilj Vukšić, Hernaus &
Kovačič, 2008, str. 151):
‒

‒

‒
‒

Načelo abstrakcije: pomeni, da mora biti problem zaradi rešitve bolj
poenostavljen. Problem je potrebno izvleči iz dejanskega okolja, brez
nepomembnih okoliščin. S tem zmanjšamo kompleksnost opazovanega problema,
kar pomeni, da so opazovane samo pomembne okoliščine oziroma podrobnosti.
Načelo formalnosti: zagotavlja strog metodični pristop k problemu. Uvedena so
potrebna pravila, zakonitosti in algoritmi. Pri tem načelu je pomembna tudi
sistematičnost, ki posledično omogoča boljšo preglednost.
Načelo modularnosti: omogoča lažje reševanje kompleksnega problema s pomočjo
razdelitve na manjše module, ki jih je lažje razumeti.
Načelo hierarhije: to načelo je zelo podobno načelu modularnosti. Vključuje
organizacijo drevesnih modulov, od najvišje ravni do najnižje.

V nadaljevanju bodo predstavljene naslednje tehnike in njihova orodja: tehnika
preglednice odvisnosti, tehnika eEPC-diagramov, tehnika SADT/IDEF1X, Petrijeve mreže,
tehnika diagrama toka podatkov in tehnika procesnega diagrama poteka, ki je uporabljen
tudi v raziskovalnem delu.

3.6.1 Tehnika preglednice odvisnosti
Preglednico odvisnosti ali afinitetni diagram se uporablja pri celoviti prenovi poslovanja.
Pri tej tehniki gre za matriko oziroma dvodimenzionalno predstavitev odvisnih
posameznih dejavnikov v organizaciji, ki so medsebojno povezani. Uporablja se jo
predvsem iz dveh razlogov. Prvi razlog za uporabo te tehnike je zagotovitev popolnega
pregleda nad podatki, ki se uporabljajo v organizaciji. Drugi razlog pa je zagotavljanje
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pomoči pri predelitvi prioritet in vsebine programskih rešitev. Iz preglednice so razvidne
predvsem medsebojne odvisnosti, saj se z njimi primerja en vidik z drugim. Pri tehniki se
najprej prikažejo razmerja med aktivnostmi in poslovnimi funkcijami, nato pa med
aktivnostmi in podatki. Med njimi se prikažejo medsebojne odvisnosti v presečiščih
posameznih stolpcev in vrsticah matrike ter označbe. Označbe se uporabljajo glede na
pomen in vplivnost ter so lahko naslednje: M – močna odvisnost, S – slabša odvisnost, K –
ustvarja podatke in podobno (Kovačič & Peček, 2002, str. 51, 52).

3.6.2 Tehnika diagramov EPC/eEPC
Diagram EPC (angl. event driven process chains) se pogosto pojavlja pri modeliranju
poslovnih procesov. Metodo je razvil A. W. Scheer. Največkrat se uporablja razširjen
diagram EPC (angl. extended event process chain), ki se od diagrama EPC razlikuje po tem,
da vsebuje več gradnikov modela. Na sliki 7 sta prikazana primera diagramov EPC in eEPC.
Iz slike je razvidno, da diagram eEPC vsebuje več gradnikov, kot so informacijski sistem
(mediji, programske aplikacije) in organizacijski elementi oziroma izvajalci (Bosilj Vukšić,
Hernaus & Kovačič, 2008, str. 161).
Slika 7: Diagrama EPC in eEPC

Vir: Bosilj Vukšić, Hernaus & Kovačič (2008, str. 161)

Osnovne gradnike diagrama eEPC prikazuje slika 8. Navedeni gradniki so (Kovačič &
Peček, 2002, str. 57):
‒
‒
‒
‒
‒

poslovni dogodek, ki sproži ali pa nastane z izvajanjem aktivnosti v poslovnem
procesu;
tok delovnega procesa, ki kaže zaporedje aktivnosti;
aktivnost, ki ustvarja dodano vrednost;
informacijski objekt, ki je lahko podatkovna zbirka ali samo sporočilo;
izvajalec, ki je lahko delovno mesto ali posamezna oseba;
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‒

logični operatorji oz. ročke razvejanja ali združitve, kjer se tokovi združijo ali
razmejujejo. Poznamo tri logične operatorje: logični IN (obvezno vsi tokovi), logični
ALI–XALI (le eden od tokov) in logični ALI (poljubni tokovi).
Slika 8: Osnovni gradniki diagrama eEPC

Vir: Kovačič & Peček (2002, str. 57)

Tehniko diagrama eEPC povezujemo z metodo in orodjem ARIS (angl. architecture of
integrated information systems). Osnovni značilnosti metode ARIS sta nivojski pristop k
prenovi poslovnih procesov in krčenje obsežnosti opisa poslovnih procesov. Pri zapletenih
postopkih lahko model postane zelo nepregleden, kar lahko reši metoda ARIS, ki podpira
modeliranje iz različnih pogledov, zato je model preglednejši (Kovačič & Bosilj Vukšić,
2005, str. 197).

3.6.3 Tehnika SADT/IDEF1X
Tehnika SADT (angl. atructured analysis and design techniques) je strukturna metoda, ki
jo je leta 1974 razvil D. T. Ross. Diagram SADT je v osnovi namenjen planiranju,
analiziranju in oblikovanju informacijskega sistema (Bosilj Vukšić, Hernaus & Kovačič,
2008, str. 156). SADT omogoča lažje razumevanje problemov, ki jih je potrebno rešiti med
modeliranjem. To metodo pa so nadgradili z metodo IDEFO (angl. integration definition
for function modeling). Nadgradnjo so leta 1981 razvili na ministrstvu za obrambo v ZDA.
Do danes se je razvilo 16 vrst diagramov IDEF. IDEF1 se uporablja za podatkovno
modeliranje, IDEF2 služi za simulacijo procesov, IDEF3 je diagram prehajanj stanj in tako
dalje. Model je izdelan s pomočjo orodja BPWin, ki je zelo funkcionalen. Slabost tega
orodja je slaba preglednost celotnega procesa. Slika 9 predstavlja diagram IDEF0, pri
katerem se puščice z nekim namenom dotikajo samega procesa. Iz leve strani prihajajo
vhodi. Izhodi procesa izhajajo na desni strani. Iz zgornje strani prihaja nadzor (nadzor nad
vhodi, ki ga izvajajo ljudje). Iz spodje strani pa prihajajo viri, npr. računalniška oprema,
material, delo in tako dalje (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 194, 195).
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Slika 9: Diagram IDEF0

Vir: Kovačič & Bosilj Vukšić (2005, str. 194)

3.6.4 Petrijeve mreže
S Petrijevo mrežo (angl. Petri nets) predstavimo mrežo procesnega modela, ki je
sestavljen s procesi, objekti in skladišči, ki so med seboj povezani s povezavami. Slika 10
predstavlja gradnike modela Petrijeve mreže. Med seboj smejo biti povezana skladišča
objektov s procesi ali obratno. Povezave, ki s puščico kažejo proti procesu, so vhodi,
povezave, ki pa so usmerjene stran od procesa, pa prikazujejo izhode (Kovačič & Bosilj
Vukšić, 2005, str. 203, 204).
Slika 10: Gradniki modela Petrijeve mreže

Vir: Kovačič & Bosilj Vukšić (2005, str. 204)

Petrijevo mrežo se lahko predstavi z orodjem, ki pa je hkrati tudi metoda za prenovo
poslovnih procesov. Ta metoda se imenuje INCOME. Z njo pripravljamo modele procesov,
izvajamo simulacije ter analiziramo rezultate. Rezultati so shranjeni v podatkovnih bazah
oziroma se obdelujejo z upravljalnim sistemov podatkovnih baz Oracle. Oracle je možno
neposredno povezati z orodjem CASE (Oracle Designer/2000) in orodjem za krmiljenje
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delovnih procesov (angl. Oracle workflow). Procesom lahko pripišemo različne stroške in
čase izvajanja. Vse te pogoje opišemo s stavki v programskem jeziku Prolog. V njem lahko
opišemo tudi dodatne operacije (Kovačič, 1998, str. 118–121).

3.6.5 Diagram toka podatkov
Diagram toka podatkov (angl. data flow diagram) je grafična metoda prikazovanja
podatkovnih tokov v sistemu. Metoda je nastala 1978. leta, in sicer jo je uvedel T.
DeMarco (Bosilj Vukšić, Hernaus & Kovačič, 2008, str. 153).
Tehnika diagrama toka podatkov je zelo enostavna in iz tega vidika najpogostejša na
področju strukturnih analiz in informacijskega inženirstva. Zaradi enostavnosti je tehnika
koristna pri opisu razmer in poteku izvajanja procesov. Slika 11 prikazuje glavne simbole,
ki se uporabljajo pri diagramu toka podatkov (Kovačič & Peček, 2002, str. 55). Ti simboli so
podatek, aktivnost, zunanji subjekt in tok podatkov. Tok podatkov prikazuje vstopne in
izstopne podatke v procesu z jasno vsebino in strukturo. Povezuje vse komponente v
diagramu in prenaša informacije, ki vstopajo ali izstopajo v ali izven procesa (Bosilj Vukšić,
Hernaus & Kovačič, 2008, str. 153).
Slika 11: Simboli diagrama toka podatkov

Vir: Kovačič (1998, str. 107)

Tehnika diagrama toka podatkov je navadno izdelana z orodjem ABC FlowCharter, ki ga je
izumilo ameriško podjetje Micrografx. Pomanjkljivost pri tehniki je prikaz poslovnih pravil
v procesu. Diagram toka podatkov je statičen in ne prikazuje dinamike procesa (Kovačič,
1998, str. 107, 108).
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3.6.6 Procesni diagram poteka
Diagram poteka (angl. flow chart) je ena izmed najstarejših tehnik na področju
informatike. Najbolj je uporabna za nadzor in podrobno predstavitev programskih
algoritmov. Tehnika procesnega diagrama je zelo pregledna in najenostavnejša tehnika, ki
se je izkazala za zelo dobro na področju modeliranja poslovnih procesov (Kovačič & Peček,
2002, str. 53).
Slika 12 prikazuje simbole, ki se uporabljajo pri procesnem diagramu poteka.
Slika 12: Simboli procesnega diagrama poteka

Vir: Kovačič & Bosilj Vukšić (2005, str. 187)

V diagramu poteka si aktivnosti sledijo iz leve proti desni. S pomočjo diagrama lahko
prikažemo pomanjkljivosti oziroma zastoje v procesu. Poleg tega so s pomočjo diagrama
prikazane alternativne poti, alternativne točke in paralelne aktivnosti (Laguna &
Marklund, 2013, str. 115, 116).
Tehniko procesnega diagrama poteka ali modela se najlažje prikaže z orodjem OPTIMA
oziroma z njegovo novejšo različico iGrafx, ki jo je izdelalo ameriško podjetje Micrografx
(Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 187).
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iGrafx je prvo orodje za diagrame procesa. Podjetje je leta 1991 ustanovil Ed Maddock
skupaj s partnerji. Od takrat dalje so se nenehno izboljševali in dopolnjevali. Leta 2011 je
iGrafix prevzelo zasebno podjetje, ki ga je vodila Lone Rock Technology Group. Po
prevzemu se je podjetje začelo še bolj širiti in ustanavljati sedeže po vsem svetu. S
programom je lažje predstaviti potek obstoječega procesa ter s številnihmi funkcijami, ki
jih program omogoča, ugotoviti pomanjkljivosti procesa, nato uvesti spremembe in
preveriti rezultate. Primerjava med starim in novim poslovnim procesom nam omogoča,
da ugotovimo, ali spremembe pozitivno oziroma negativno vplivajo na obstoječ poslovni
proces (iGrafx Process, 2019).

3.7 SIMULACIJE
Simulacija je sredstvo za modeliranje in spremembe v poslovnih procesih. Razvoj simulacij
je spremenil razvoj poslovnih procesov. Obstaja več namenov za uporabo simulacij. Po
mnenju Naylorja in Banksa (1996, v Damij, 2005, str. 104) so nameni naslednji:
‒
‒
‒

‒
‒

simulacija omogoča poučevanje internih povezav kompleksnih sistemov ali
podsistemov znotraj kompleksnega sistema;
sprememba okolja in informacijske ter organizacijske spremembe se lahko
simulirajo, s čimer se opazujejo posledice omenjenih sprememb na sistem;
s spreminjanjem vhodnih elementov in opazovanjem na izhodne elemente se
lahko poveča znanje o pomembnosti posameznih spremenljivk in njihovem
medsebojnem sodelovanju;
razvoj simulacijskega modela prinaša znanje, s pomočjo katerega se lahko
predlagajo rešitve in izboljšave proučevanega sistema;
simulacijo se uporablja za preverjanje analitičnih rešitev ter za preverjanje
posledic novih načrtov ali strategij pred njihovo dejansko uporabo v preučevanem
sistemu.

Nasprotnika uporabe simulacij, Banks in Gibson (1998, v Damij, 2005, str. 104), kot
izbrano orodje navajata naslednja pravila, ki opredeljujejo, kdaj ni smiselno uporabljati
simulacije. Simulacija ni smiselna za uporabo:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

ko se težave lahko rešijo analitično;
kadar je lažje izvesti dejanski preizkus;
ko je problem s pomočjo logičnega sklepanja rešljiv;
če so stroški simulacije višji od dobička, ki bi ga simulacija prinesla;
kadar ni razpoložljivih virov;
kadar ni časa;
kadar imajo managerji nerealna pričakovanja glede zmožnosti simulacije;
če je delovanje sistema prezahtevno;
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‒
‒

ko niso razpoložljivi podatki in njihove cene;
če ni dovolj časa in ljudi, ki bi preverjali in ovrednotili simulacijski model za
preverjanje in ovrednotenje simulacijskega modela.

Peček (2004, v Damij, 2005, str. 103) simulacijo razume kot eno izmed metodologij, ki
presega podporo operativnemu delu in s tem posega na področje taktičnega in
strateškega načrtovanja ter upravljanja sistema.
Kovačič (2002, str. 92) pravi, da je simuliranje posnemanje določenega pojava z uporabo
druge naprave. Z informacijsko tehnologijo in pravilnim modelom obdelujemo različne
situacije, namesto da preizkušamo ideje v praksi (kar je skoraj neizvedljivo). Z
informacijsko tehnologijo lahko pridemo do učinkovitosti in pomanjkljivosti samo v nekaj
sekundah.

3.7.1 Osnovni pojmi simulacij
Osnovni in glavni pojem, ki ga simulacija procesira, je transakcija. Transakcija je objekt, na
katerem se procesirajo aktivnosti, in potuje skozi proces. Transakcija lahko predstavlja
veliko različnih stvari, kot so izdelek, polizdelek, stranka, dokument in tako dalje. Sistem
transakcije med simuliranjem generira ob različnih intervalih z različno količino. Rezultat
simulacije so poročila (Kovačič & Peček, 2002, str. 93).
Ostali koncepti simulacij so prikazani v tabeli 2.
Tabela 2: Osnovni koncepti simulacij
Koncepti
Model sistema
Dogodek
Komponente

Entitete
Viri

Aktivnost

Opis
Model, ki je abstraktno prikazan in predstavlja obstoječ sistem.
Sprememba stanja, kadar nekaj nastopi. Na primer: prihod stranke v sistem.
Komponente, kot so ljudje, navodila, oprema, in ki sodelujejo v procesu,
imenujemo entitete. Dinamične (stranka, naročilo) gredo skozi sistem,
statične (stroj, referent) jih poslužujejo.
Imajo atribute. Atributi opisujejo entitete.
To so viri, ki delajo usluge dinamičnim entitetam. Te lahko zahtevajo več
virov. Težava nastane, ko začne virov primanjkovati. Zaradi pomanjkanja
virov pride do čakalnih vrst.
Prikazuje del časa. Trajanje je lahko konstantno, naključno ali pa se podreja
izračunu enačbe.
Vir: Kovačič & Bosilj Vukšić (2005, str. 217, 218)

3.7.2 Priprava in izvajanje simulacij
Za izvajanje simulacij s programom iGrafx potrebujemo naslednje (Kovačič & Peček, 2002,
str. 92):
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izdelan opis procesa, ki vsebuje celoto vseh aktivnosti, povezovalne poti in
informacije modela;



pripravo scenarija simulacij. To je skupek podatkov o simuliranem okolju, ki
vključuje naslednje sklope: opredelitev trajanja simulacije, definicija generatorja
simulacij, opredelitev virov, določitev urnika in ostale simulacijske možnosti.

Pri pripravi scenarija simulacij je prvi korak opredelitev trajanja in urnika simulacije. V tem
koraku določimo način računanja časa, konec simulacije in časovne enote. Za izbiro časa
lahko izbiramo med koledarskim načinom (angl. calendar) in zgoščenim trajanjem (angl.
compressed). Za konec simulacij lahko izberemo, da se vse transakcije zaključijo, dokler
jim to dovoljuje proces (angl. transaction complete), ali pa trajanje simulacij opredelimo v
časovnih enotah (angl. custom). Drugi korak je priprava generatorja transakcij. S tem
opredelimo pogostost vstopanja transakcij v proces. Poznamo več vrst načinov vstopanja
transakcij v sistem, in sicer predhodno transakcijo (angl. completion), transakcijo po
zahtevi (angl. demand) ali transakcijo po naključnem prihodu (angl. interarrival). Pri
naključnem prihodu je lahko pogostost konstantna ali pa porazdeljena (Kovačič & Peček,
2002, str. 93, 94).
Sledi zagon simulacije. Rezultat zagona simulacije je poročilo. To prikazuje podatke
obstoječega sistema. Za nadzor in odkrivanje ozkih grl v poslovnem procesu nam služi
modul sledenja. Poleg vsega naštetega pa je potrebno vnesti vire, ki omogočajo še
natančnejše rezultate (Kovačič & Peček, 2002, str. 98).
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4 FAKULTETA ZA UPRAVO
4.1 RAZVOJ FAKULTETE
Fakulteta za upravo je izobraževalni in znanstveno-raziskovalni visokošolski zavod3.
Ustanovili so jo leta 1956 pod imenom Višja upravna šola. Naslednje leto so se sprva
vpisali izredni študentje, leta 1962 pa so se vpisali tudi redni študentje. Leta 1975 je Višja
upravna šola postala članica Univerze v Ljubljani. V Visoko upravno šolo se je
preoblikovala leta 1995 in hkrati se je isto leto vpisala prva generacija strokovnega
programa javne uprave. Leta 2003 pa se je preoblikovala v Fakulteto za upravo, ki deluje
še danes (Fakulteta za upravo, 2019a).
Na fakulteti se izvajajo dodiplomski in podiplomski programi, ki so usmerjeni v kakovostni
študij in obsegajo razvoj na področjih, kot so: javne finance, organizacija in ekonomika
javnega sektorja, pravna ureditev, menedžment v javnem sektorju in razvoj e-uprave
(Fakulteta za upravo, 2019a).
Cilj fakultete je preoblikovanje študentov v dobre in zgledne diplomante s kakovostnim
znanjem. Študentje se po končanem delu uspešno vključijo na trg dela. Fakulteta za
upravo sledi naslednjim vrednotam (Fakulteta za upravo, 2019a):
‒
‒
‒
‒

Odličnost – zagotavljanje najboljših pogojev na področju delovanja, učenja, razvoja
…
Odgovornost – le-ta mora biti iz obojestranska (zaposleni in študentje). Vsi
partnerji sprejemajo enake standarde etičnega obnašanja.
Ustvarjalnost – uvajanje novih in drugačnih stvari, ki vodijo do novih idej.
Akademska svoboda – poleg učnega načrta, ki se ga mora predavatelj držati, ima
svobodo do dela.

Fakulteta za upravo je za dodiplomski in podiplomski študij pridobila evropsko združenje
EAPAA (European Association for Public Administration Accreditation). EAPAA je Evropsko
združenje za akreditacijo javne uprave in je edini program, ki zagotavlja kakovost v javni
upravi in deluje po vseh Evropi. Cilj programa je zagotavljanje povratnih informacij, s
pomočjo katerih lahko dosežemo višjo stopnjo odličnosti poučevanja (European
Association for Public Administration Accreditation, 2019).

3

Zakon o zavodih (ZZ, Zakon o zavodih. Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP)
opredeljuje zavode kot organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja,
znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega
zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička (1. Člen ZZ).
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4.2 ORGANIZACIJSKA SHEMA
Fakulteta za upravo ima veliko organizacijskih enot (slika 13). Fakulteta je pod vodstvom
dekana izr. prof. dr. Janeza Stareta. Na tem položaju je od oktobra leta 2013. Njegov
mandat poteče leta 2021.
Za proces izvajanja prakse, ki je temelj diplomskega dela, sta pomembni predvsem dve
organizacijski enoti, in sicer referat za študijske zadeve in pedagogi, ki izhajajo iz različnih
kateder oz. področij (Fakulteta za upravo, 2019c).
Slika 13: Organigram Fakultete za upravo

Vir: Fakulteta za upravo (2019c)

4.3 ZAKONSKI OKVIRJI
Fakulteta je za svoje delovanje omejena s številnimi zakoni, podzakonskimi akti in
predpisi, kot so: Statut Univerze v Ljubljani (Univerza v Ljubljani, 2019), Pravila Fakultete
za upravo (Fakulteta za upravo, 2019b), Pravilnik o pravicah in obveznostih študentov
(Fakulteta za upravo, 2019b), Pravilnik o oglaševanju in oddaji prostorov (Fakulteta za
upravo, 2019), Pravilnik o diplomskem in magistrskem delu (Fakulteta za upravo, 2019b),
Pravilnik o tutorstvu (Fakulteta za upravo, 2019b), Zakon o zavodih (PIS, 2019), Zakon o
visokem šolstvu (PIS, 2019) in tako dalje.
Fakulteta za upravo se mora držati vseh zakonov, podzakonskih aktov in predpisov, saj je
pod nadzorom države. S tem, ko upošteva vse predpise, zagotavlja kakovosten študij ter
posledično zadovoljstvo zaposlenih in študentov. Študentje morajo pri izvajanju prakse
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upoštevati naslednje pravilnike in predpise: Pravilnik o pravicah in obveznosti študentov,
Navodila za pisanje problemske naloge in Predpisi o varstvu pri delu (Fakulteta za upravo,
2019b).

4.4 POMEN OPRAVLJANJA ŠTUDIJSKE PRAKSE
Študijska praksa postaja vedno bolj pomemben člen pri študiju. Pri študijski praksi lahko
študentje teoretično znanje prenesejo v praktično s pomočjo mentorjev. V številnih
primerih študentje nadaljujejo delo oz. se zaposlijo v organizaciji, kjer so opravljali
študijsko prakso.
Cilj prakse je predvsem to, da študent vidi oziroma spozna delovno okolje, v katerem si
razvije delovne kompetence in pridobi izkušnje pri reševanju vsakodnevnih težav, ki se
pojavijo na delovnem mestu. Študent razvija tudi osebne lastnosti in spretnosti.
Na podlagi študijske prakse lahko študentje ugotovijo, na katerem področju morajo še
bolj obogatiti svoje znanje. Velikokrat ugotovijo, da se v praksi ne ujema vse, kot
predpostavljajo nekatere teorije, saj so pomembne zgolj in samo izkušnje na delovnih
mestih (Fakulteta za upravo, 2019d).
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5 PREDSTAVITEV OBSTOJEČEGA PROCESA ASIS
5.1 OPIS POSTOPKA ASIS
Postopek se začne z udeležbo študenta na obveznem uvodnem predavanju, ki traja 5 ur.
Na predavanju študent izve o vseh obveznostih, ki jih mora opraviti za izvedbo študijske
prakse. Po opravljenem uvodnem predavanju se mora študent udeležiti dveh obveznih
dogodkov po lastni izberi, ki trajata od 1 do 4 ure. Na vsakem dogodku si mora priskrbeti
potrdilo o udeležbi. Potrdilo se posreduje referatu, kjer referentka v sistem ročno vnese
opravljeno obveznost. Poleg dogodkov mora biti študent prisoten na enem izmed
zagovorov diplomskega dela in tudi to prisotnost posredovati referatu. Zagovor
diplomskega dela traja od 10 do 15 minut.
Po opravljenih začetnih obveznostih si študent izbere mentorja na fakulteti (3–7 dni), nato
še mentorja v organizaciji (0–14 dni), kjer bo opravljal študijsko prakso. Sledi določitev
teme z mentorjem v organizaciji. Določitev teme traja od 0 in 1 uro. Če je tema primerna
(95 %), jo mentor na fakulteti potrdi (0–5 sekund), sicer se postopek vrne nazaj v
določitev teme. Zavrnitev teme se pripeti približno 5 % študentom. Študent nato izpolni
obrazec za prijavo teme in potrdilo. Obe aktivnosti trajata od 0 in 5 minut. Potrdilo
podpiše mentor iz organizacije, obrazec za prijavo teme pa podpiše mentor na fakulteti.
Obe aktivnosti trajata od 1 do 5 sekund. Po opravljenem podpisu se obrazca odložita v
referat (2–10 sekund) in nato referat začne s pripravo tripartitne pogodbe. Priprava
pogodbe traja med 30 in 60 minut. Pogodbo podpišejo študent, referat in organizacija.
Vsak podpis traja med 1 in 5 sekund.
Po podpisani pogodbi študent začne delati v organizaciji (160 ur), hkrati piše dnevnik (0–3
ure) in problemsko nalogo (10–20 ur). Po vseh opravljenih aktivnostih mentor na fakulteti
sprejme dnevnik (5–10 sekund) in pregleda problemsko nalogo (1–30 dni). V primeru, da
problemska naloga ni primerna (10 %), sledi popravljanje naloge, ki traja med 10 in 20 ur.
Naloga gre ponovno v pregled. Če je naloga primerna (90 %), sledi ocena problemske
naloge (5–10 sekund). Zatem mentor v organizaciji in študent izpolnita vprašalnik (5–10
minut). Referat sprejme oba vprašalnika (2–5 sekund) in vnese oceno, kar traja med 5 in
10 sekund. Z vnosom ocene se postopek izvajanja študijske prakse konča.

5.2 GRAFIČNA PREDSTAVITEV POSTOPKA
Slika 14 prikazuje obstoječ postopek izvajanja študijske prakse (diagram AsIs) na Fakulteti
za upravo. Predstavljen je s pomočjo programa Micrografx iGrafx Process. V postopku je
31 aktivnosti in 2 odločitvi v štirih organizacijskih enotah.
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Slika 14: Predstavitev obstoječega postopka (AsIs)

Vir: lasten
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5.3 DINAMIČNI PODATKI O POSTOPKU ASIS
Dinamične podatke sem zapisala na podlagi lastnih izkušenj, ki sem jih doživela med
opravljanjem študijske prakse. V vsaki organizacijski enoti je po en zaposlen. V tabeli 3 so
predstavljene organizacijske enote, njihove aktivnosti in trajanje v časovnih enotah. V tabeli
4 pa sta prikazani odločitvi obstoječega postopka.
Tabela 3: Prikaz organizacijskih enot, aktivnosti in trajanje v časovnih enotah (AsIs)
Organizacijska enota
Študent
Študent
Študent
Študent
Študent
Študent
Študent
Študent
Študent
Študent
Študent
Študent
Študent
Študent
Referat
Referat
Referat
Referat
Referat
Referat
Referat
Referat
Mentor v organizaciji
Mentor v organizaciji
Mentor v organizaciji
Mentor na fakulteti
Mentor na fakulteti
Mentor na fakulteti
Mentor na fakulteti
Mentor na fakulteti
Mentor na fakulteti

Aktivnost
Udeležba na uvodnem seminarju
Dogodek 1
Dogodek 2
Prisotnost na zagovoru diplomskega dela
Izbor mentorja na FU
Izbor mentorja v organizaciji
Izpolniti obrazec za prijavo teme
Izpolniti potrdilo
Podpis
Delo v organizaciji
Pisanje dnevnika
Pisanje problemske naloge
Popravljanje problemske naloge
Izpolnjen vprašalnik
Vpis dogodka 1
Vpis dogodka 2
Vpis prisotnosti na zagovoru diplomskega dela
Oddaja obrazcev
Priprava tripartitne pogodbe
Podpis
Sprejem vprašalnikov
Vnos ocene
Določitev teme
Podpis potrdila
Izpolnjen vprašalnik
Potrditev teme
Podpis obrazca
Podpis
Sprejem dnevnika
Pregled problemske naloge
Ocena problemske naloge

Trajanje
5
1–4
1–4
10–15
3–7
0–14
1–5
1–5
1–5
160
0–3
10–20
10–20
5–10
5–10
5–10
5–10
2–10
30–60
1–5
2–5
5–10
0–1
1–5
5–10
0–5
1–5
1–5
5–10
1–30
5–10

Čas. enota
ura
ura
ura
minuta
dan
dan
minuta
minuta
sekunda
ura
ura
ura
ura
minuta
sekunda
sekunda
sekunda
sekunda
minuta
sekunda
sekunda
sekunda
ura
sekunda
minuta
sekunda
sekunda
sekunda
sekunda
dan
sekunda

Vir: lasten
Tabela 4: Prikaz odločitve obstoječega postopka (AsIs)
Organizacijska enota
Mentor v organizaciji
Mentor na fakulteti

Odločitev
Primerna tema?
Primerna problemska naloga?
Vir: lasten
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DA (%)
95
90

NE (%)
5
10

5.4 SCENARIJ SIMULACIJE
5.4.1 Zakonitosti pojavljanja transakcij
V prvem koraku sem določila čas simulacije (angl. simulation time), in sicer sem izbrala
stisnjen čas, kar pomeni 24 ur na dan, 7 dni na teden, 30 dni na mesec (slika 15). Stisnjen čas
sem uporabila zato, ker je študentom in profesorjem dostop v sistem omogočen kadarkoli.
Slika 15: Čas simulacije

Vir: lasten

Generator sem nastavila tako, da enkrat mesečno začne in se zgenerira med 25 in 70
študentov. Generator sem tako določila, saj vsi študentje ne pričnejo hkrati z izvajanjem
prakse, ker ni določen termin izvajanja prakse. Opravljanje prakse se začne takrat, ko študent
uspe predavanja uskladiti s prakso ali pa jo začne opravljati takrat, ko so predavanja
končana. Število transakcij sem določila na 1.000, saj dobimo natančnejše in resničnejše
rezultate. Nastavitve so prikazane na sliki 16.
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Slika 16: Generator

Vir: lasten

5.4.2 Potrebni viri za izvajanje postopka
V tabeli 5 so prikazani viri, ki so potrebni za izvajanje postopka. V referatu za študijske
zadeve se z vodenjem evidence izvajanja študijske prakse aktivno ukvarja ena delavka.
Študentov je neomejeno, saj se število intenzivno spreminja. Za mentorja na fakulteti sem
določila, da je vedno na voljo 10 mentorjev, ki so še prosti.
Tabela 5: Viri za izvajanje postopka
Oddelek
Študent
Referat
Mentor v organizaciji
Mentor na fakulteti

Vir
Delavci
Delavci
Delavci
Delavci

Št.
∞
1
1
10
Vir: lasten
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Opomba
Zadostuje srednješolska izobrazba
Visokošolska izobrazba
Visokošolska izobrazba
Visokošolska izobrazba

6 IZHODIŠČA PRENOVE
Pri prenovi izvajanja prakse sem se osredotočila na trajanje celotnega postopka. Največ
zastoja pri študentih nastane med iskanjem prostega mentorja na fakulteti. V referatu pa
zastoj nastane zaradi ročnega vpisovanja obrazcev, vprašalnikov in ostalih opravljenih
obveznosti študenta v sistem.

6.1 OPIS KAZALNIKOV PROCESA
Pri prenovi izvajanja študijske prakse sem se osredotočila na čas celotnega postopka. Ključen
kazalnik časa v mojem primeru je povprečni čas transakcije (angl. avg cycle), ki sem ga
skušala s prenovo postopka skrajšati za čim več dni. Ta kazalnik se mi je zdel najbolj
primeren, saj danes vsi delamo tako, da nam ostane čim več časa za ostale obveznosti.
Postopek izvajanja prakse je dolgotrajen, zato ga je potrebno z različnimi rešitvami in
informatizacijo skrajšati. Pri prenovi postopka ne smemo pozabiti na predpise in kakovost
samega izvajanja.

6.2 SIMPTOMI SLABOSTI OBSTOJEČEGA POSTOPKA
Prenova postopka bi olajšala delo študentom in profesorjem. Študentje v obstoječem
postopku nimajo vpogleda, kateri mentorji so prosti in kateri zasedeni. Poizvedovanje
informacij o zasedenosti mentorjev študentom vzame veliko časa. Izbor mentorja na
fakulteti traja od 3 do 7 dni. Prav tako so mentorji preobremenjeni z odgovarjanjem na
elektronsko pošto o svoji zasedenosti. V prenovljenem postopku bi imeli študentje in
mentorji dostop do tabele, kjer bi bili objavljeni ažurni podatki o zasedenosti mentorjev. S
tem bi postopek trajal od 1 do 3 dni. Ažurna tabela bi mentorjem zmanjšala zasičenost z
elektronsko pošto.
Pri izvajanju študijske prakse ima pomembno vlogo referat za študijske zadeve. Referentka
mora vse podatke o izvajanju postopka ročno vnašati v sistem. Vsako opravljeno obveznost,
ki jo opravi študent, mora referentka ročno vnesti, kar ji vzame veliko časa, saj je študentov
zelo veliko. Precej časa nameni pregledu pravilno izpolnjenih obrazcev in ponovnih vnosov
podatkov v sistem. Za izboljšanje in olajšanje delo v referatu bi se morali vsi obrazci
izpolnjevati v e-obliki. Prav tako bi se morale opravljene obveznosti avtomatično zabeležiti v
sistem.
S prenovo bi skrajšali celoten postopek izvajanja prakse, še posebno bi delo olajšali
študentom in referatu za študijske zadeve. Referat ima poleg vodenja evidence o izvajanju
študijske prakse ogromno drugega dela, zato jim moramo olajšati delo oziroma s pomočjo
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sodobne tehnologije posodobiti sistem in delati v smeri, da bi se večino stvari izvajalo v
elektronski obliki in ne več v pisni, kot se to izvaja v obstoječem postopku.

6.3 AKTIVNOSTI, KI JIH JE POTREBNO IZVESTI ZA USPEŠNO PRENOVO
PROCESA
Za skrajšanje postopka pri aktivnosti izbora mentorja na fakulteti bi potrebovali nov
informacijski sistem, kjer bi razvili tabelo, ki bi prikazovala ažurne informacije o zasedenosti
mentorjev. Tabela za lažji izbor mentorja bi bila dostopna vsem študentom. Delovala bi na
način, da bi mentorji ob zasedenosti ta podatek vnesli v tabelo, ki bi bila dostopna vsem
mentorjem. S tem načinom delovanja bi se postopek iskanja mentorja skrajšal, saj bi bilo iz
tabele jasno razvidno, med katerimi mentorji lahko študentje izbirajo. Izdelava tabele ni tako
programersko zahtevna, zato bi bila tudi finančno dostopna za fakulteto. Zgled tabele je
prikazan na sliki 17. Enostavna tabela lahko odpravi veliko težavo, s katero se soočajo
študentje pri izbiri mentorja na fakulteti.
Slika 17: Model tabele za prikaz prostih mentorjev

Vir: lasten

Optimalna rešitev za referat, ki ročno vpisuje podatke v sistem, bi bila uvedba ustreznega
informacijskega sistema. Ta bi bil podprt s programom, ki bi prisotnost študentov na
dogodkih samodejno zabeležil. Tako bi referatu prihranili dodatno delo. Obrazce bi morali
spremeniti v elektronsko obliko. V današnjem času večino opravkov, storitev izvajamo v
elektronski obliki, kar še posebej velja za mlade ljudi, kot so študentje. Elektronski obrazci bi
lahko bili dostopni v že obstoječem sistemu. Svojo identiteto bi študent izkazal s pomočjo
programa STUDIS, kamor vstopa s svojo vpisno številko. Z informatizacijo obrazcev bi
posledično študentom zmanjšali potne stroške, saj jim ne bi bilo potrebno fizično oddajati
izpolnjenih obrazcev.
Z uporabo teh rešitev bi bil proces krajši in funkcionalnejši za vse deležnike pri izvajanju
prakse na fakulteti. Spremembe so majhne, vendar bi na celoten postopek močno vplivale,
saj bi se proces na tak način skrajšal za 3 dni.
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7 OPIS PRENOVLJENEGA POSTOPKA TOBE
7.1 OPIS POTEKA PRENOVLJENEGA POSTOPKA
Postopek se začne, ko se študent udeleži obveznega uvodnega seminarja, ki traja 5 ur. Na
seminarju izve vse, kar je pomembno za izvedbo same prakse. Nato se udeleži dveh obveznih
dogodkov, ki si ju izbere sam. Vsak dogodek traja od 1 do 4 ure. Poleg dogodkov se mora
študent udeležiti enega zagovora diplomskega dela (10–15 minut). Ko se študent udeleži
obeh dogodkov in je prisoten na zagovoru diplomskega dela, sistem avtomatsko označi
opravljene obveznosti.
Sledi pregled tabele prostih mentorjev na fakulteti (1–5 minut). Nato si študent izbere
mentorja na fakulteti (1–2 dni) ter mentorja v organizaciji (0–14 dni), kjer bo opravljal
prakso. Z mentorjem v organizaciji določita temo. To traja med 0 in 1 uro. Če je tema
primerna (95 %), jo mentor na fakulteti potrdi (0–5 sekund). Če pa tema ni primerna, se
postopek vrne nazaj v določitev teme. To se zgodi približno 5 % študentom. Študent nato
izpolni elektronski obrazec za prijavo teme in elektronsko potrdilo. Obe aktivnosti trajata od
0 do 5 minut. Referat začne s pripravo tripartitne pogodbe. Priprava pogodbe traja od 30 do
60 minut. Pogodbo podpišejo študent, referat in organizacija. Vsak podpis traja med 1 in 5
sekund.
Ko je pogodba podpisana, študent začne delati v organizaciji (160 ur), hkrati piše dnevnik (0–
3 ure) in problemsko nalogo (10–20 ur). Po vseh opravljenih aktivnostih mentor na fakulteti
sprejme dnevnik (5–10 sekund) in pregleda problemsko nalogo (1–30 dni). V primeru, da
problemska naloga ni primerna (10 %), sledi popravljanje naloge, ki traja od 10 do 20 ur.
Nato gre ponovno v pregled. Če je naloga primerna (90 %), sledi ocena problemske naloge
(5–10 sekund). Po uspešni ocenitvi mentor v organizaciji in študent izpolnita vprašalnik (5–10
minut). Referat sprejme vprašalnika (2–5 sekund) in vnese oceno, ki traja med 5 in 10
sekund. Z vnosom ocene se postopek izvajanja prakse konča.

7.2 DIAGRAM POTEKA PRENOVLJENEGA POSTOPKA
Slika 18 prikazuje proces prenovljenega postopka izvajanja študijske prakse na fakulteti. Pod
sliko sledi tabela 6, kjer so predstavljeni dinamični podatki prenovljenega postopka. V tabeli
7 sta prikazani odločitvi prenovljenega postopka izvajanja študijske prakse (ToBe).
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Slika 18: Predstavitev prenovljenega postopka (ToBe)

Vir: lasten
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Tabela 6: Prikaz organizacijskih enot, aktivnosti in trajanje v časovnih enotah (ToBe)
Organizacijska enota

Aktivnost

Trajanje

Študent
Študent
Študent
Študent
Študent
Študent
Študent
Študent
Študent
Študent
Študent
Študent
Študent
Študent
Študent
Referat
Referat
Referat
Referat
Mentor v organizaciji
Mentor v organizaciji
Mentor na fakulteti
Mentor na fakulteti
Mentor na fakulteti
Mentor na fakulteti
Mentor na fakulteti

Udeležba na uvodnem seminarju
Dogodek 1
Dogodek 2
Prisotnost na zagovoru zaključnega dela
Pregled tabele prostih mentorjev na fakulteti
Izbor mentorja na FU
Izbor mentorja v organizaciji
Izpolniti e-obrazec za prijavo teme
Izpolniti e-potrdilo
Podpis
Delo v organizaciji
Pisanje dnevnika
Pisanje problemske naloge
Popravljanje problemske naloge
Izpolnjen vprašalnik
Priprava tripartitne pogodbe
Podpis
Sprejem vprašalnikov
Vnos ocene
Določitev teme
Izpolnjen vprašalnik
Potrditev teme
Podpis
Sprejem dnevnika
Pregled problemske naloge
Ocena problemske naloge

5
1–4
1–4
10–15
1–5
1–2
0–14
1–3
1–3
1–5
160
0–3
10–20
10–20
5–10
30–60
1–5
2–5
5–10
0–1
5–10
0–5
1–5
5–10
1–30
5–10

Čas.
enota
ura
ura
ura
minuta
minuta
dan
dan
minuta
minuta
sekunda
ura
ura
ura
ura
minuta
minuta
sekunda
sekunda
sekunda
ura
minuta
sekunda
sekunda
sekunda
dan
sekunda

Vir: lasten
Tabela 7: Prikaz odločitve obstoječega postopka (ToBe)
Organizacijska enota
Mentor v organizaciji
Mentor na fakulteti

Odločitev
Primerna tema?
Primerna problemska naloga?

DA (%)
95
90

NE (%)
5
10

Vir: lasten

7.3 PRIMERJAVA REZULTATOV MED POSTOPKOMA ASIS IN TOBE
Spremembe med postopkama AsIs in ToBe so naslednje:
‒

Model AsIs poteka s pomočjo 31 aktivnosti, medtem ko poteka model ToBe s
pomočjo 26 aktivnosti.
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‒
‒

‒

Modelu ToBe je dodana aktivnost, in sicer pregled tabele prostih mentorjev na
fakulteti. Zaradi te aktivnosti se je izbor mentorja časovno skrajšal.
Pri modelu ToBe se aktivnosti izpolnitve obrazca za prijavo in izpolnitve potrdila
preoblikujeta v aktivnosti izpolnitve e-obrazca in e-potrdila. S tem se ukineta tudi dve
aktivnosti, in sicer podpisovanje potrdila in obrazca.
Model ToBe izključuje vse aktivnosti, ki so povezane z ročnim vpisovanjem podatkov
v sistem, saj se vse izvaja avtomatsko.

Primerjava simulacije modela AsIs in ToBe pokaže, da gre pri drugem modelu za očitno
izboljšanje procesa. To je razvidno iz tabele 8.
Tabela 8: Primerjava simulacije modela AsIs in ToBe
Kazalnik

Rubrika iGrafx

AsIs

ToBe

%

Povprečno trajanje transakcije

Avg Cycle

36,43 dni

32,93 dni

– 9,61

Vir: lasten

Povprečno trajanje procesa pri modelu AsIs je 36,43 dni, pri modelu ToBe pa je povprečno
trajanje 32,93 dni. Po prenovi procesa bi se povprečni čas trajanja transakcije skrajšal za 9,61
%, torej bi bil krajši za 3,5 dni.
Poleg skrajšanja celotnega postopka je prednost prenovljenega postopka v tem, da se vse
prenese v elektronsko izvajanje (e-obrazci, e-potrdila …). Poleg tega bi se opravljene
obveznosti študentov samodejno zabeležile v sistem, kar bi vsem deležnikom omogočalo
boljšo evidenco opravljenih korakov vsakega študenta, saj bi zmanjšali možnost napak pri
vnašanju podatkov z ročnim vpisovanjem referentke.
S pomočjo programa iGrafx sem prišla do rezultatov, s katerimi potrjujem zastavljeno
hipotezo: »S pomočjo nove tehnologije se lahko postopek izvajanja študijske prakse časovno
skrajša za več kot 5 % in tako razbremeni delo vseh sodelujočih v postopku.« S programom
iGrafx je prenovljen postopek izvajanja študijske prakse od obstoječega postopka krajši za
9,61 %.
Na podlagi krajšega anketnega vprašalnika referentke iz referata za študijske zadeve sem
ugotovila, da so moji predlogi in rešitve zelo podobni njihovim željam. Referentke in tudi
študentje stremijo k temu, da bi se celoten postopek prenesel v elektronsko obliko, ki bi delo
olajšalo vsem. Tudi po pogovoru z nekaterimi študenti, ki so sedaj vključeni v postopek
izvajanja študijske prakse, sem spoznala, da se srečujejo s podobnimi težavami, kot sem se
sama. Predstavila sem jim svoje ideje, nad katerimi so bili vsi pozitivno navdušeni. Največjo
težavo vsem še vedno predstavlja neobveščenost o prostih mentorjih na fakulteti. To bi
lahko rešili s preprosto ažurno tabelo, ki je predlagana v prenovljenem postopku izvajanja
študijske prakse.
35

8 ZAKLJUČEK
Vsaka organizacija, ne glede ali gre za zasebni ali javni sektor, mora slediti razvoju
tehnologije in svoje poslovanje prilagajati trendom. Vsi deležniki katerega koli postopka ali
procesa stremijo k temu, da pridejo do nekega izdelka oziroma storitve na čim bolj
enostaven način, po možnosti preko informacijske tehnologije.
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V
teoretičnem delu je opredeljen poslovni proces in njegove značilnosti. Sledi opredelitev ciljev
prenove procesa, njen potek in informatizacija poslovanja. Bolj podrobno so opredeljeni
modeliranje poslovnih procesov, postopek modeliranja in tehnike ter orodja, ki se pri
modeliranju uporabljajo. Predstavljeni so tudi osnovni pojmi simulacij, njihova priprava in
izvajanje. Pred raziskovalnim delom je predstavljena tudi Fakulteta za upravo, in sicer njen
razvoj, organizacijska shema, zakonski okvirji in pomen opravljanja študijske prakse.
V raziskovalnem delu je s pomočjo programa iGrafx Process predstavljen obstoječi postopek
izvajanja študijske prakse. Preko programa in iz lastnih izkušenj, ki sem jih pridobila med
izvajanjem prakse, sem opisala slabosti obstoječega postopka in predlagala rešitve. Nato
sledi predstavljen prenovljen postopek z vsemi spremembami.
Pri primerjavi rezultatov obstoječega in prenovljenega postopka sem ugotovila, da bi s
pomočjo informatizacije poslovanja delo olajšali vsem deležnikom v postopku. Vsi koraki bi
se izvajali v elektronski obliki. Tako bi bilo lažje nadzirati vse aktivnosti, ki se dogajajo med
izvajanjem študijske prakse za posameznega študenta, saj bi se vse avtomatično zabeležilo.
Vlaganje v informacijske sisteme je za organizacijo velik strošek, vendar se dolgoročno
pozitivno obrestuje. Strošek vzpostavitve sistemov ni nizek, zato sem v diplomskem delu
predlagala spremembe, ki ne bi predstavljale prevelikega finančnega zalogaja fakulteti. Sama
vzpostavitev ažurne tabele v že obstoječi sistem fakultete ne bi vplivala na višje stroške. Pri
vzpostavitvi e-obrazcev pa bi bili stroški vzpostavitve nekoliko višji, vendar bi se investicija
precej hitro povrnila.

36

LITERATURA IN VIRI
LITERATURA
Bosilj Vukšić, V., Hernaus, T. & Kovačič, A. (2008). Upravljanje poslovnim procesima. Zagreb:
Školska knjiga.
Damij, N. (2009). Management poslovnih procesov: Modeliranje, simuliranje, inovacija in
izboljšanje. Ljubljana: Vega.
Kalpič, B. (1998). Modeliranje poslovnih procesov. Maribor: Fakulteta za strojništvo Maribor.
Kovačič, A. & Peček, B. (2002). Prenova in informatizacija delovnih procesov. Ljubljana:
Visoka upravna šola.
Kovačič, A. (1998). Informatizacija poslovanja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
Kovačič, A. & Bosilj Vukšić, V. (2005). Management poslovnih procesov. Prenova in
informatizacija poslovanja. Ljubljana: GV Založba.
Križman, V. & Novak, R. (2002). Upravljanje poslovnih procesov. Ljubljana: Slovenski institut
za kakovost in meroslovje.
Laguna, M. & Marklund, J. (2013). Business process modeling, simulation and design.
London: Boca Raton.

VIRI
European Association for Public Administration Accreditation. (2019). Accreditation.
Pridobljeno s https://www.eapaa.eu/
Fakulteta za upravo. (2019a). Razvoj fakultete. Pridobljeno s http://www.fu.uni-lj.si/si/ofakulteti/predstavitev/razvoj-fakultete/
Fakulteta za upravo. (2019b). Pravilnik o pravicah in obveznostih študentov. Pridobljeno s
http://www.fu.uni-lj.si/studenti/pravilniki-in-obrazci/
Fakulteta za upravo. (2019c). Javne objave. Pridobljeno s http://www.fu.uni-lj.si/ofakulteti/javne-objave/
Fakulteta za upravo. (2019d). Študijska praksa. Pridobljeno s http://www.fu.unilj.si/studenti/studijska-praksa/
37

Pripombe dodal [bp1]: ?

iGrafx Process. (b.d.). About us. Pridobljeno s https://www.igrafx.com/company/about
Enabling Process Excellence
Univerza v Ljubljani. (2019). Predpisi, Statut UL in pravilniki. Pridobljeno s https://www.unilj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_
pravilniki/2017021011415809/I.%20SPLO%C5%A0NE%20DOLO%C4%8CBE
Zakon o zavodih (ZZ). Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP.

38

PRILOGE
PRILOGA 1: ODGOVORI REFERENTKE NA KRAJŠI ANKETNI VPRAŠALNIK
1. Ali menite, da ste v referatu za študijske zadeve preveč obremenjeni z ročnim
vpisovanjem podatkov v sistem za izvajanje študijske prakse (potrdilo o udeležbah na
referenčnih dogodkih, potrdilo o sprejemu na obvezno študijsko prakso, prijava teme
za problemsko nalogo in podobno)?
Da proces študijske prakse za študente poteka nemoteno, sta na fakulteti
vzpostavljena dva informacijska sistema, in sicer Studis in e-učilnica za prakso v
Moodlu. Sistema medsebojno nista povezana, kar pa z vidika dela referata poveča
obseg dela, saj je potrebno slediti zaporedju dogodkov v več sistemih, slediti je treba
tudi pravilnemu zaporedju, ki pa ga ni možno nadzirati samo v enem sistemu. V
okviru rednih evalvacij procesa študijske prakse skušamo najti rešitev, ki bi zmanjšala
postopke beleženja vseh korakov do končne ocene študenta za prakso.
2. Koliko strokovnih delavcev v referatu za študijske zadeve je določenih za vnašanje
podatkov v sistem o izvajanju študijske prakse?
Strokovna podpora za vnašanje podatkov o izvajanju študijske prakse je dodeljena eni
sodelavki, vendar lahko procesu sledijo vse zaposlene.
3. Ali menite, da bi vam delo olajšali e-obrazci, s katerimi bi sistem avtomatično
zabeležil, katere obveznosti ima študent že opravljene?
E-obrazci bi nam olajšali delo predvsem z vidika, da bi sistem avtomatično zabeležil
aktivnosti, ki jih je študent opravil. Na ta način bi lahko študent sledil poteku
dogodkov podobno, kot npr. ob oddaji vlog, ki se obravnavajo na Komisijah za
študijske zadeve.
4. Študentje se med izvajanjem prakse srečujejo tudi s tem, da nimajo podatkov, kateri
profesorji so še prosti za mentorstvo. Mislite, da bi uvedba ažurne tabele, kjer bi bili
objavljeni prosti mentorji, olajšalo delo študentom in profesorjem (do tabele bi imeli
dostop vsi profesorji, kjer bi označili, koliko prostih mest imajo še na voljo)?
Skupaj s Službo za informatiko že iščemo rešitev, kako bi bilo možno na podlagi
obstoječih sistemov vzpostaviti takšnega, s katerim bi bili študentje seznanjeni z
obremenjenostjo mentorjev. Podobno kot je to pri diplomskih delih.

39

