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POVZETEK
V življenju je ključnega pomena ustrezno prilagajanje stvarem, predvsem pa spremembam
v našem okolju. Podjetja se spremembam v delovnem okolju prilagajajo s prenovo
poslovnih procesov, saj le tako lahko ostanejo v koraku s časom. Prav čas in z njim
tehnološke spremembe nam nenehno ponujajo rešitve za bolj racionalno, transparentno in
učinkovito poslovanje. Na nas samih pa je, ali bomo to obrnili v svoj prid.
Diplomsko delo podrobno obravnava postopek ustanovitve samostojnega podjetja. V
nadaljevanju bom opredelil teoretično osnovo izraza samostojni podjetnik ter predstavil
aktualno zakonodajo in obrazce, ki jih je potrebno izpolniti pred samo ustanovitvijo podjetja.
Postopek bom razdelil v več korakov, ker je, po mojem mnenju, sam proces pretirano
kompleksen, zato je tudi potreben prenove.
Pri podrobnejši analizi obstoječega postopka, ki bo predstavljen v nadaljevanju, sem
ugotovil več pomanjkljivosti. Ena od teh je zapletenost samega postopka, za katerega bom
predlagal ustrezno enotno rešitev. Slabost je tudi ta, da mora bodoči samostojni podjetnik
na obrazce večkrat vpisati identične podatke, kar predstavlja le nepotrebno izgubljanje časa
in opravljanje odvečnega dela.
Navedene slabosti bom za namene diplomskega dela odstranil s prenovo postopka, in sicer
na sledeč način: bodoči samostojni podjetnik bo podjetje lahko ustanovil tako, da se bo
registriral na socialno omrežje, namenjeno samo bodočim in že uveljavljenim podjetnikom,
do katerega se bo dalo dostopati tudi preko mobilne aplikacije z geslom, ki ga bo podjetnik
predhodno dobil po pošti - da bi preprečili morebitne zlorabe. Slednje pa bi preprečevali
tudi z varnim elektronskim podpisom. Aplikacija bi podjetnika po korakih vodila do
ustanovitve podjetja. Podjetnik bi tako enostavno (elektronsko) vnašal svoje podatke, brez
podvajanj le-teh. Podatki pa bi bili tako na voljo vsem organizacijskim enotam, ki so prav
tako del tega omrežja. Podjetniku bi to omrežje omogočalo tudi navezovanje poslovnih
stikov z ostalimi podjetniki v drugih razdelkih. Z odpravo kompleksnih ovir se postopek
bistveno poenostavi in za malenkost skrajša. To pa pomeni, da postane zaposlenim in
samim uporabnikom tudi bolj prijazen. Zadovoljstvo uporabnika je namreč bistvenega
pomena.
Ključne besede: proces, obstoječi postopek, prenovljeni postopek, prenova poslovnega
procesa, ustanavljanje podjetja, samostojni podjetnik, program iGrafix.
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SUMMARY
THE RENOVATION OF A PRIVATE COMPANY ESTABLISHMENT PROCESS
The key thing in life is to be able to adapt - adapt to things, especially prompt changes in
our environment. Companies are forced to adapt to changes in their work environment
changes if they wish to survive and they do it by renewing work proccesses in order to keep
track of time. Time and technological changes with it give us solutions for more rational,
transparent and efficient work. It is up to us if we will (and how) use it to our advantage.
This thesis discusses the process of establishing a sole trading company. I will discuss the
theoretical basis of the term sole trader and present the existing legislation and forms that
need to be filled out before the actual establishment. I have divided the process into many
steps, because in my opinion the procedure is too complexed and difficult to follow and
needs to be renewed.
Through my detailed analysis of the existing process I noticed many weaknesses, one of
them being the complexity of the process itself, for which I will suggest a suitable solution
later on. Another weakness is also that the future sole trader must write down the same
personal information more than once, which only (unnecessarily) prolongs the process.
I will remove these weaknesses with the process renovation by making the future sole
trader establish the company by registering on a social media site, which will be used only
by future and already established sole trading companies and will also be accessible through
a mobile app. The password for it will be provided to the sole trader beforehand and via
mail, in order to prevent abuse. The former would also be prevented by securing the
electronic signature. The app would lead the trader step by step toward establishment of
the company. With this, the trader would simply (electronically) give his or her information
without repeating them several times. The information would be available to every
organizational unit, which are also part of this network. This network would let the trader
connect with other traders.
With the removal of complex obstacles, the process becomes significantly easier and a little
bit shorter as well. That also means that it becomes friendlier to the workers and the user
himself. Customer satisfaction is, after all, the key.
Key words: process, existing procedure, renewed procedure, business process renovation,
company establishment, sole trader, iGrafix programme.
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Finančna uprava Republike Slovenije
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S. P.

samostojni podjetnik

ToBe

Kot bo

ZPSV

Zakon o prispevkih za socialno varnost

ZZZS

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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1

UVOD

Vse bolj smo izpostavljeni spremembam na trgu dela in spremembam v delovnem okolju, ki se
jim je potrebno prilagajati, v kolikor želimo biti v koraku s časom. Pravočasna prilagoditev
spremembam za organizacije pravzaprav pomeni obstanek (oziroma neprilagoditev pomeni
propad) na vedno bolj nepredvidljivem in konkurenčnem trgu.
Ob misli na svoje lastno podjetje se moramo hkrati zavedati, da gre za določen proces, ki je v
našem primeru precej kompleksen. Bodoči podjetnik mora namreč opraviti določene korake za
ustanovitev podjetja ter izpolnjevati tudi določene pogoje. Zaradi (odvečnih) kompleksnih
aktivnosti sem se odločil omenjeni postopek narediti uporabniku bolj prijazen, manj
kompleksen in bolj učinkovit. Sam problem se kaže predvsem v neenotnem sistemu - premalo
je uporabe informacijske tehnologije, s katero bi lahko naredili enoten elektronski sistem in z
njim v celoti vzpostavili elektronsko poslovanje, kar bi odstranilo čakalne vrste in razbremenilo
delovne vire. Z diplomskim delom želim dokazati, da se da z ustrezno prenovo in informatizacijo
postopek časovno skrajšati in narediti bolj »prijaznega« za bodoče samostojne podjetnike.
Tako bodo v procesu zadovoljni tako zaposleni kot tudi stranke.
Izhodišče za prenovo postopka je, da se obstoječi postopek poenostavi, poenoti in postane
bolj prijazen za zaposlene in uporabnike. Glavna slabost je ta, da mora bodoči samostojni
podjetnik na obrazce večkrat vpisati identične podatke, kar predstavlja le nepotrebno
izgubljanje časa in opravljanje odvečnega dela.
To bi se dalo izboljšati in nadgraditi z uvedbo prijave v spletno socialno omrežje oziroma
spletno aplikacijo. kjer bi bile zabeležene vse opravljene aktivnosti uporabnika.
Predstavljena ideja se mi zdi smiselna, saj smo v današnjem svetu v povezavi z informacijsko
tehnologijo priča porasti socialnih omrežjih in aplikacij, število uporabnikov le-teh pa se iz
dneva v dan veča.. Upravljanje tovrstnih aplikacij za uporabnike različnih starosti to danes ne
predstavlja več težav. Nisem pa zasledil, da bi katero od omenjenih aplikacij uporabljala javna
uprava oziroma v mojem primeru AJPES, ki opravlja tovrstno storitev.
V uvodnem delu diplomskega dela bom na kratko predstavil pravno podlago obravnavanega
področja. Predstavil bom vse potrebne obrazce, ki jih je potrebno predhodno izpolniti. Te
obrazce bom priložil tudi v poglavju Priloge.
Bistvo diplomskega dela pa se nahaja v drugem delu, kjer je natančno opisan že obstoječ
postopek, postopek prek spremembo, imenovan Asis. Z natančno opredelitvijo kazalnikov
prenove in s pomočjo simulacije sem ugotovil slabosti obravnavanega postopka, na podlagi
katerih sem postavil tri hipoteze.
S prvo hipotezo želim dokazati, da je mogoče s prenovo oziroma idejo izboljšati delovanje
obstoječega postopka ustanavljanja samostojnega podjetja. Celotni cikel aktivnosti želim
izboljšati za najmanj dvajset odstotkov (20 %), delo na eni transakciji pa za najmanj trideset
odstotkov (30 %).
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Z drugo hipotezo želim dokazati, da je mogoče z uvedbo enotnega spletnega poslovanja
poenostaviti obstoječi proces, pri katerem bi uporabnik stvari urejal iz udobja svojega doma,
brez odvečnih čakalnih vrst.
S tretjo hipotezo predpostavljam, da bi s pomočjo spletnega poslovanja ta sicer ne dolgotrajen,
a zapleten postopek za malenkost pospešili in ga naredili bolj učinkovitega in uporabnikom
prijaznejšega.
Po opredelitvi hipotez sem se lotil obstoječega postopka in mu s pomočjo simulacije spremenil
parametre, opisane v hipotezah. Tako sem dobil prenovljeni postopek, imenovan ToBe, in ga
tudi grafično uprizoril.
V zaključku sem nastale pomanjkljivosti analiziral in odpravil, nadalje pa sem še bodisi potrdil
bodisi ovrgel zastavljene hipoteze.
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2

TEORIJA NA IZBRANEM PODROČJU

2.1 SAMOSTOJNI PODJETNIK
Je pravnoorganizacijska oblika, s katero fizična oseba opravlja pridobitno dejavnost. Torej gre
za fizično osebo, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost v okvirih organiziranosti podjetja. Za
ustanovitev samostojnega podjetja ne potrebujemo ustanovitvenega kapitala kot osnovnega
kapitala. Prav tako podjetnik svobodno razpolaga s prisluženim denarjem. Plača podjetnika je
dobiček samostojnega podjetja (s. p.-ja). To se le nekatere prednosti ustanovitve takšne oblike
podjetja. Kot vsaka stvar pa ima tudi to svoje slabosti. Izpostavil bi le eno izmed njih in sicer
to, da samostojni podjetnik odgovarja z vsem svojim premoženjem. Ostale prednosti in slabosti
ustanovitve samostojnega podjetja, podrobnosti o formalnopravnih vidikih in vseh potrebnih
obrazcih ter korakih do ustanovitve pa bom predstavil v nadaljevanju. Za lažjo in hitrejšo
predstavo o poteku same ustanovitve samostojnega podjetja je spodaj podan diagram poteka.
Diagrami poteka oziroma Flowcharts prikazujejo izvajanje posameznih aktivnosti in so na
področju informatike ena najstarejših in splošno uveljavljenih tehnik. Z diagrami poteka lahko
nazorno in podrobno predstavimo programske algoritme in logike izvajanja računalniških
programov. Pri modeliranju poslovnih procesov se smatrajo za grobo, vendar pregledno
predstavitev vseh poslovnih procesov organizacije. V ta namen imamo na voljo okrnjen nabor
predstavitvenih simbolov (Kovačič in Peček, str. 53). Na sliki 1 je prikazan grobi potek
pridobitve statusa samostojnega podjetnika.
Slika 1: Diagram poteka pridobitve statusa samostojnega podjetja

RAZISKOVNJE IN
ANALIZIRANJE TRGA

[neanaliziran trg]

PRIPRAVLJANJE
POSLOVNEGA
NAČRTA

PRIDOBIVANJE
GRADBENIH
DOVOLJENJ

PRIPRAVLJANJE
PROSTOROV

REGISTRIRANJE
PODJETJA

RAZPISOVANJE
P.D.M

PRIPRAVLJANJE
PROPAGANDNE
GA GRADIVA

IZVAJANJE
PROPAGANDE

Vir: Lasten (2016)
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2.2 FORMALNOPRAVNI VIDIKI
Zakoni in predpisi, za katere je priporočljivo, da jih bodoči samostojni podjetnik
pozna:
 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), 71. do 75. člen
 Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS)
 Stanovanjski zakon (SZ-1), 14 člen
 Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD 2008)
 Dovoljenja in pogoji za opravljanje dejavnosti in poklicev (portal evem.gov.si)
 Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
 Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)
 Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot)
 Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev
 Zakon o davku na dodano vrednost
Samostojni podjetnik je fizična oseba, zato je obvezan k plačevanju dohodnine. Gre za
progresivno obdavčitev. Splošna stopnja obdavčitev se torej odmeri glede na dohodninsko
lestvico (16, 27, 41, 50 %). Posameznik je vključen v obvezno zavarovanje kot samozaposlen.
Osnova za odmero prispevkov je dobiček s. p.-ja. Tabela 1 prikazuje vrste in višino prispevkov
v odstotkih, ki so za zavarovanca in delodajalca različni in ločeno prikazani.
Tabela 1: Stopnje prispevkov

Vir: ZPSV (2016)

S. p. plačuje prispevke od zavarovalne osnove. Zavarovalna osnova je določena v višini dobička
zavarovanca, preračunanega na mesec - niso pa upoštevani obračunani prispevki za socialno
varnost ter znižanje in povečanje davčne osnove. V zavarovalno osnovo se štejejo vsi prejemki,
prejeti za opravljanje poslovodne funkcije in dela. Za ugotavljanje prihodkov in odhodkov se
uporabljajo predpisi o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb, če ni s tem zakonom drugače
določeno. (Zakon o dohodnini, 48. člen). Najvišja možna zavarovalna osnova je določena v
višini 3,5-kratnika povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.
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2.3 OBSTOJEČE VLOGE IN OBRAZCI
Vse vloge in obrazce, ki so potrebni za ustanovitev samostojnega podjetja, sem podal v tem
diplomskem delu v poglavju Priloge. Te obrazci so sledeči: Prijava za vpis v poslovni register
Slovenije, izjava lastnika objekta, davčni podatki, naročilnica za izdajo potrdila o vpisu oziroma
izpisu iz poslovnega registra Slovenije, prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem
zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer
brezposelnosti, potrdilo o prijavi podatkov o pokojninskem in invalidskem zdravstvenem
zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti, vloga
za izdajo obrtnega dovoljenja. Vsi ti obrazci in vloge so brezplačni in dostopni na spletni strani
AJPES-a. Za izpolnjevanje tovrstnih obrazcev moramo poznati kopico podatkov, ki jih vsak
izmed obrazcev zahteva, in jih pozneje posredovati pristojnim ustanovam. Pri nekaterih
postopkih je potrebno priložiti tudi priloge. Izpostaviti pa moram, da mora samostojni podjetnik
prijavo v davčni register in prijavo v obvezna socialna zavarovanja oddati sočasno s prijavo za
vpis v poslovni register ali najpozneje v osmih dneh po registraciji podjetja. Pri podrobnem
pregledu vseh podanih obrazcev in vlog je opaziti, da se podatki podvajajo, kar lahko povzroči
zmedo. Odvečni papirologiji in podvajanju podatkov bi se lahko izognili z enotnim sistemom e–
obrazcev, ki bi bili dostopni na podjetniškem omrežju. V mojem primeru sem to omrežje
oziroma aplikacijo poimenoval ePodjetni. Na njem bi bile dostopne tudi informacije o izdelavi
poslovnega načrta, ki bi podjetnike vzpodbudil k skrbnejši izdelavi, načrtovanju in uresničitvi
poslovne ideje. S pomočjo tega bi dosegli uspešnejše poslovanje samostojnih podjetij v
Sloveniji, ki bi bile s tem tudi bolj konkurenčne na tujem trgu.

2.4 POSLOVNI NAČRT
Poslovnemu načrtu sem namenil posebno podpoglavje, ker menim, da mu v svetu podjetništva
posvečajo premalo pozornosti. Gre za najpomembnejši in enega izmed prvih dokumentov, ki
bi mu moral vsak bodoči podjetnik posvetiti precejšnjo pozornost. Lahko bi rekli, da gre za
neke vrste zemljevid, ki ga podjetnik pripravi za preverjanje vseh elementov bodočega
podjetja, opredeli njegovo vizijo, poslanstvo in cilje ter podrobno opiše strategijo za njihovo
uresničitev. Usmerja nas pri samem poslovanju podjetja in pri odkrivanju morebitnih
pomanjkljivosti pri naši začetni podjetniški ideji.
Dober poslovni načrt mora vsebovati naslednja poglavja:
 povzetek poslovnega načrta,
 predstavitev izdelka oziroma storitve, podjetja in panoge,
 raziskavo in analizo trga,
 načrt trženja,
 kadre in organizacijo,
 razvoj izdelka ali storitve (ideje),
 poslovni proces in proizvodne vire,
 terminski načrt (Gantogram),
 kritična tveganja in probleme,
 finančni načrt za naslednjih 5 let (strateški plan),
 pridobitev finančnih sredstev.
15

2.5 DELOVNI IN POSLOVNI PROCES
Delovni proces predstavlja zbirko ene ali več aktivnosti, ki si običajno sledijo ena za drugo,
njihov namen oziroma cilj pa je doseči čim boljši rezultati ali output. Zbirka omenjenih
povezanih delovnih procesov pa, predstavlja temeljno enoto poslovnega procesa. Iz tega lahko
sklepamo, da je vsak poslovni proces sestavljen iz več delovnih procesov (Damij, 2001, str.
37).
Za boljše razumevanje poslovnega procesa navajam nekaj definicij različnih avtorjev:
 »Poslovni proces je niz aktivnosti, ki potrebuje eno ali več vhodnih veličin (inputov) in
producira izhodne veličine (output), ki imajo neko vrednost za kupca« (Hammer in Champy.
1993, str. 22).
 »Pri poslovnem procesu gre za eno ali več nalog, ki pretvorijo skupek vhodov v določene
rezultate (izdelke in storitve). Ti rezultati se proizvajajo za določene osebe (odjemalce) ali
poslovne procese z različnimi kombinacijami ljudi, postopkov in orodij« (Tenner in DeToro,
1996, str. 57).
 »Proces lahko opredelimo kot eno ali več nalog, ki pretvorijo skupek vložkov v
določene rezultate za določeno osebo ali proces, v njem pa nastopajo različne
kombinacije ljudi, postopkov ali orodij« (Wesnerr idr., 1994, str. 38).
 »Poslovni proces opredeljujemo kot takšno sestavo logično med seboj povezanih izvajalskih
in nadzornih postopkov, katerih posledica oziroma izid je načrtovani proizvod ali storitev.
Učinkovitost procesa opredelimo in merimo skozi rezultat porabe virov (resursov),
uporabljenih za pretvorbo vhodnih veličin v izhodne. Največkrat je predstavljena v obliki
časa ali stroškov, porabljenih za izvedbo procesa« (Kovačič, 1998, str. 86).
 Poslovni proces je skupek logično povezanih aktivnosti, ki uporabljajo razpoložljive vire
podjetja za zagotovitev rezultatov, ki so v skladu s cilji podjetja (Harrington, 1991, str. 9);

2.6 PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV
Informatizacija poslovanja mora biti usmerjena v zagotavljanje konkurenčne prednosti
organizacij in stremeti k avtomatizaciji in optimizaciji izvajanja poslovnih procesov, pri tem pa
je pomembno, da informatizacija izhaja iz strategije organizacije. Informacijske tehnologije se
ne uvaja samo za to, ker je ta na voljo, temveč za to, da s tem dosegamo in zadovoljujemo
cilje organizacije. Ker so poslovni procesi v organizacijah največkrat nepregledni in
neprilagodljivi, so tako obremenjujoči element v poslovnem in informacijskem pogledu
(Kovačič in dr., 2004,str. 56).
Vzroki in motivi zakaj se odločamo za prenovo poslovnih procesov so lahko različni. Davenport
in Short (1990, str. 14 - 15) se osredotočata na štiri razloge:
 zmanjševanje stroškov,
 zmanjševanje časa za izdelavo,
 izboljšanje kakovosti izdelkov,
 polnomočenje delavcev.
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3

PREDSTAVITEV OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS

3.1

OPIS OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS

Proces se prične tako, da prodajni zastopnik in podjetnik razišče in analizira najprej domači,
potem pa še tuji trg. Če je ideja izvedljiva, pripravi poslovni načrt. Izbere lokacijo, kjer bo
opravljal dejavnost, za katero mora pridobiti tudi soglasje. Če tega od upravne enote ne
pridobi, se ponovno vrne k pripravi načrta. Ko pridobi soglasje upravne enote, predloži
omenjeni instituciji ustrezne dokumente in potrdila, ta pa mu pozneje izda gradbeno
dovoljenje. Lahko pa na podlagi izjave svojo dejavnost opravlja v že zgrajenih prostorih,
vendar mora za to pridobiti izjavo lastnika, ki potrjuje, da lahko v omenjenih prostorih opravlja
določeno dejavnost. Podjetje za projektiranje in inženiring poskrbi za izgradnjo delovnega
okolja. Pozneje na sodišču registrira svoje podjetje v sodni in poslovni register. Prodajni
zastopnik izbere najboljšega bančnega ponudnika in na banki odpre poslovni račun. Prijavljanje
podjetja poteka za vsako organizacijo posebej (FURS in ZZRS). Nadalje podjetje za birografiko
pripravi propagandno gradivo. Podjetnik mora poskrbeti tudi za računovodski servis, ki se bo
ukvarjal s financami bodočega podjetja. Podjetnik poišče ustrezen kader in ga pošlje na
opravljanje zdravniškega pregleda in varnosti pri delu. Če kandidat uspešno opravi vse teste,
ga podjetnik zaposli, v nasprotnem primeru pa podjetnik poišče ustrezen kader. S pomočjo
spletne strani bodoče uporabnike seznani z novo ponudbo na trgu. Kot se za odprtje novega
podjetja spodobi, se nato organizira slavnostna otvoritev in tu se postopek ustanavljanja
samostojnega podjetja tudi zaključi.
Postopek poteka po sledečih korakih:
1. Podjetnik na podlagi lastne vizije in poslovne ideje najprej razišče trg v svoji okolici, ga
natančno analizira, potem pa razišče in analizira še tuj trg ter na podlagi izsledkov raziskave
ugotovi, ali je njegova poslovna ideja uresničljiva in ali se da z njo prodreti tudi na tuji trg,
ki običajno ponuja več priložnosti. (RAZISKOVANJE IN ANALIZIRANJE DOMAČEGA
IN TUJEGA TRGA)
2. Podjetnik nato sestavi poslovni načrt, ki ga pripravi za preverjanje vseh elementov
bodočega podjetja. Z njim opredeli svojo vizijo, poslanstvo in cilje ter podrobno opiše
strategijo za uresničitev le-teh. Nato oblikuje tržne cene, način prodaje ter vse ostalo, s
čimer namerava uspešno prodreti na trg. (PRIPRAVLJANJE POSLOVNEGA NAČRTA)
3. Podjetnik izbere ustrezno lokacijo, ki je lahko dostopna, pozneje pa mora obiskati upravno
enoto, kjer mora urediti vso potrebno dokumentacijo. (PRIDOBIVANJE GRADBENEGA
DOVOLJENJA - izbira lokacije) Ugotoviti mora, ali je gradnja na omenjeni lokaciji
dopustna in preveriti, ali je za lokacijo potrebno pridobiti kakršnokoli soglasje. Poskrbeti
mora tudi za plačilo prispevkov in drugih dajatev, katerih plačilo je pogoj za poznejšo izdajo
gradbenega dovoljenja. Ko samostojni podjetnik z lastno poslovno idejo uredi vse potrebne
dokumente, se dogovori za srečanje pri podjetju, ki se ukvarja s projektiranjem. Načrt
izdela pooblaščeni projektant, ki so za opravljanje tovrstne dejavnosti pooblaščeni. Vse to
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pa ni potrebno v primeru, ko so prostori že zgrajeni in za njihovo uporabo potrebujemo le
ustrezno izjavo lastnika, s čimer le-ta soglaša. (PRIDOBIVANJE GRADBENEGA
DOVOLJENJA - pridobitev soglasja oziroma pridobitev izjave lastnika)
4. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja na upravni enoti oziroma soglasja lastnika podjetnik
sklene pogodbo s podjetjem ATELJE S, podjetjem za projektiranje in inženiring, d. o. o.
Podjetje na podlagi pogodbe zgradi zunanje prostore. Pozneje izvajalec opremi še notranje
prostore s pisarniškim materialom (pisalnimi mizami, omarami, stoli in tako dalje).
(PRIPRAVLJANJE PROSTOROV)
5. Podjetnik potrebuje za registracijo podjetja tudi poslovni račun, zato po lastni volji izbere
najustreznejšega ponudnika na bančnem trgu. Podjetnik s predhodno izdanimi papirji
AJPES-a odide na banko in se dogovori o višini limita, zatem pa referent na banki odpre
poslovni račun. (ODPIRANJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA)
6. Podjetnik registrira svoje podjetje v poslovnem (AJPES) in sodnem registru na okrajnem
sodišču. Pozneje se prijavi na Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) in Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Za registracijo svojega podjetja potrebuje
predlagani datum vpisa s. p.-ja (dan začetka poslovanja), firmo (ime in priimek podjetnika
ter dodatne sestavine, dejavnost in označbo, da gre za s. p.), skrajšano firmo (vsaj ime
in priimek samostojnega podjetnika in označbo, da gre za s. p., ali fantazijski dodatek in
označbo s. p.), sedež bodočega podjetja in svoje podatke (ime in priimek, EMŠO, davčno
številko, prebivališče) ter dejavnosti podjetnika po Standardni klasifikaciji dejavnosti
(SKD). (REGISTRIRANJE PODJETJA)
7. Podjetnik pripravi ustrezno propagandno gradivo, da morebitne odjemalce storitev seznani
z novimi storitvami na trgu. Pripravi letake, slogane in spletno stran, ki jo izdela sam.
Plakate in letake da natisniti pri podjetju Birografika Bori d. o. o. (PRIPRAVLJANJE
PROPAGANDNEGA GRADIVA)
8. Podjetnik nato izbere najustreznejšega ponudnika računovodskih storitev za vodenje
financ podjetja, s katerim se tudi dogovori o pogojih sodelovanja. (IZBIRANJE
RAČUNOVODSKEGA SERVISA)
9. Poišče tudi najustreznejšega kandidata za delo na terenu. Po pridobitvi ga napoti na
opravljanje zdravniškega pregleda in varnosti pri delu. Če kandidat uspešno opravi oba
postopka, mu izdajo potrdilo in na podlagi potrdila ga podjetnik zaposli. Če postopkov ne
opravi, mora bodoči samostojni podjetnik poiskati nov (ustreznejši) kader.
(ZAPOSLOVANJE KANDIDATA IN IZDAJANJE POTRDIL O SPOSOBNOSTI
KANDIDATA)
10. Podjetnik razdeli letake ter objavi svojo spletno stran na Facebooku, kjer predhodno naredi
skupino za promocijo svojega podjetja. (IZVAJANJE PROPAGANDE)
11. Podjetje tako prične poslovati ter iskati potencialne poslovne partnerje in uporabnike, ki
jih seznani s svojo ponudbo. (PRIČENJANJE POSLOVANJA)
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3.2

DIAGRAM STATIČNEGA MODELA ASIS

Slika 2 prikazuje diagram statičnega modela AsIs, obstoječega postopka ustanavljanja
samostojnega podjetja. Postopek je izdelan s pomočjo programskega orodja iGrafix Process.
Slika 2: Postopek ustanavljanja samostojnega podjetja - AsIs
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Vir: Lasten (2016) – orodje iGrafix Process
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Iskanje
ustreznega
kadra za delo na
terenu

3.3

DINAMIČNI PODATKI OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS

Tabela 2 prikazuje podatke statičnega modela AsIs. Vsebuje posamezne aktivnosti in čas
trajanja ter kje se te aktivnosti izvajajo. Na ta način so podani podatki bolj pregledni in lažje
razumljivi. Podatki o procesni dinamiki so rezultat razgovora z direktorjem enega od
samostojnih podjetij.
Tabela 2: Aktivnosti postopka AsIs in njihovo trajanje
Organizacijska enota
PODJETNIK IN
PRODAJNI ZASTOPNIK

UPRAVNA ENOTA

Aktivnost
Raziskovanje in analiziranje domačega trga
Raziskovanje in analiziranje tujega trga
Pripravljanje poslovnega načrta
Izbiranje lokacije
Pridobivanje soglasja
Izbiranje banke
FURS
ZZRS
Izbiranje računovodskega servisa
Iskanje ustreznega kadra za delo na terenu
Zaposlitev ustreznega kadra za delo na terenu
Izdelovanje spletne strani
Slavnostno otvarjanje podjetja

Trajanje
2-3,5
2-3,5
0,5-1
15-30
15-30
5-10
10-20
10-20
5-10
0,5-1
5-10
12-24
30-60

Čas.
enota
Meseci
Meseci
Dnevi
Dnevi
Dnevi
Minute
Minute
Minute
Minute
Dnevi
Minute
Ure
Minute

Predložitev ustreznih dokumentov in potrdil
Reševanje vloge
Izdajanje gradbenega dovoljenja
Čakanje na pripravo delovnega okolja

10
5-10
5-10
7-14

Sekunde
Minute
Minute
Dnevi

Reševanje vloge za registracijo podjetja v poslovni in
sodni register
Izdajanje odločbe o vpisu podjetja v sodni register

5-10

Minute

5-10

Minute

Čakanje na dogovor o pogojih poslovanja
Dogovarjanje o višini limita in ostalih storitvah
Čakanje na odprtje TRR
Odpiranje TRR

1-5
5-10
1-5
5-10

Minute
Minute
Minute
Minute

PODJETJE ZA
BIROGRAFIKO

Čakanje na pripravo reklamnega gradiva
Pripravljanje gradiva za propagando

5-10
1-5

Minute
Ure

PODJETJE ZA
RAČUNOVODSKE
STORITVE

Čakanje na dogovor o pogojih poslovanja
Dogovarjanje o obveznostih in pravicah

1-5
15-20

Minute
Minute

1-5
20-30
1-5
20-30
1-5

Minute
Minute
Minute
Minute
Minute

PODJETJE ZA
PROJEKTIRANJE IN
INŽENIRING
SODIŠČE

BANKA

PODJETJE ZA VARNOST
IN ZDRAVJE PRI DELU

Čakanje na opravljanje zdravniškega pregleda
Opravljanje zdravniškega pregleda
Čakanje na opravljanje varstva pri delu
Opravljanje varstva pri delu
Izdajanje potrdila o zdravstvenem pregledu in varnosti pri
delu

Vir: Lasten (2016) – orodje iGrafix Process
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V statičnem modelu obstoječega postopka nastopajo tudi alternative, katerih deleže verjetnosti
izražamo v odstotkih (%). Deleži posameznih odločitev in njihove verjetnosti so podani v tabeli
3.
Tabela 3: Delež posameznih odločitev - AsIs
Organizacijska enota

Odločitev

DA

NE

PODJETNIK IN PRODAJNI ZASTOPNIK

Ideja uresničljiva?

30%

70%

UPRAVNA ENOTA

Uspešno?

90%

10%

PODJETJE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Uspešno?

90%

10%

Vir: Lasten (2016)

3.4

REZULTATI SIMULACIJE POSLOVNEGA PROCESA ASIS

Slika 3 prikazuje rezultate obstoječega postopka AsIs, ustanavljanja samostojnega podjetja. Ti
so bili pridobljeni s pomočjo dinamičnih podatkov ter simulacij v programu iGrafix Process:








Count - število opravljenih transakcij v simulaciji je enako številu maksimalnega števila
transakcij; v podanem primeru je govora o vlogah za dodelitev državne štipendije = 5000
Avg Cycle – povprečno trajanje transakcije od vstopa do zaključka (čas pretoka – TP) =
23,66 tedna.
Avg Work – delo na transakciji (čas obdelovanja ene vloge – To) = 2,25 tedna.
Avg Wait – povprečen čas zastojev (čas čakanja – Tč) = 21,41 tedna.
Avg Res Wait – povprečen čas čakanja na prosti vir (Tx) = 0,00 tedna.
Avg Block – povprečen čas čakanja na izpolnitev pogoja (Te) = 21,41 tedna.
Elapsed Time – čas trajanja simulacije od začetka prve transakcije do dokončanja zadeve
(nepomemben podatek, odvisen predvsem od gostote vstopov v sistem) = 27,29 mesecev.
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Slika 3 torej prikazuje rezultate simulacije poslovnega procesa AsIs.
Slika 2: Poročilo izvedbene simulacije - AsIs

Vir: Lasten (2016) – orodje iGrafix Process

22

4

PREDSTAVITEV PRENOVLJENEGA POSTOPKA TOBE

»V zadnjih nekaj letih se je večina optimizacijskih naporov usmerila v procese. Zlasti obetavna
in tudi že izredno uspešna je usmeritev, imenovana BPR (business proces reengineering),
pri nas poimenovana kot prenova poslovnih procesov« (Kovačič in Peček, 2004, str. 39). V tem
poglavju so podrobno predstavljene vse aktivnosti, ki so povezane z uspešno prenovo
poslovnega procesa.
Za organizacije je zelo pomembno, da poslovne procese izvaja kar se da učinkovito. Pri tem je
informatizacija organizacijam v veliko pomoč, saj prav informacijska tehnologija pripomore k
večji učinkovitosti in uspešnosti doseganja dobrih poslovnih rezultatov. Učinkovitost procesa
merimo s količino porabljenih virov in jo največkrat predstavimo v obliki porabljenega časa ali
denarja. Z odstranitvijo nepotrebnih aktivnosti, avtomatizacijo, izboljšanjem komunikacije med
izvajalci lahko dosežemo boljši končni izid (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 41).
Kulturni vidik prenove je strateškega pomena, kadar gre za pripravo okoliščin v
organizaciji in širši družbi, torej pripravljenost dejavnikov, ki naj bi bili spremembam
naklonjeni. Navajenost na utečeno je velikokrat izhodiščna ovira pri uvajanju sprememb, saj
se ljudje bojijo neznanega, novega, prerazporeditev, novih nalog, pristopov, razmišljanja in,
ne nazadnje, zavedajo se pomanjkljivosti v znanju in veščinah ter potreb po novem znanju
(Mesner-Andolšek, 1995, str. 146).

4.1

SLABOSTI OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS

Slabost pri postopku se vidi že pri samem čakanju na sprejem in obdelavo vloge. Za prenovo
procesa sem se odločil, ker menim, da ustanavljanje samostojnega podjetja traja predolgo.
Tako sem se odločil, da eno organizacijsko enoto odstranim, vpeljem in poenostavim postopke
s sistemom elektronskih obrazcev, vzporedno zastavim postopke, ki se lahko izvajajo hkrati,
ter tako skrajšam povprečen čas dela in povprečen čas cikla na določenem organizacijskem
oddelku.

4.2

IZVEDBENE AKTIVNOSTI ZA USPEŠNO PRENOVO PROCESA

Uspešna prenova je bila v mojem primeru odvisna od vzporedno zastavljenih aktivnosti, saj se
tako, v primerjavi z zaporednimi aktivnostmi, prihrani čas. Zamenjal sem tudi klasično
izpolnjevanje vlog z vpeljavo elektronskih obrazcev in elektronskih podpisov. Menim, da bi
lahko standardizirali postopek in organizacijske objekte povezali s pomočjo informacijskokomunikacijske tehnologije. Tako bi prihranili ogromno časa in predvsem zmanjšali stroške
dela. Poenostavil bi tudi zapletene birokratske postopke. En oddelek sem ukinil, saj naročanje
reklamnega gradiva lahko opravi bodoči samostojni podjetnik bodisi sam ali pa to stori z
naročilom preko interneta, pozneje pa mu to dostavijo na dom. S tem bi bodoči samostojni
podjetnik prihranil čas, poleg tega pa je enostavnejše izpolniti že pripravljene obrazce s
pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Na ta način bi bilo vse bolj transparentno
in predvidljivo.
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4.3

OPIS PRENOVE

Proces poteka tako, da sem pri organizacijski enoti podjetnik in prodajni zastopnik vzporedno
zastavil proces raziskovanja domačega in tujega trga ter procesa analize domačega in tujega
trga. Tudi proces izbiranja lokacije in pridobivanja soglasja sem zastavil vzporedno. Tako sem
z vzporedno izpeljavo teh procesov prihranil čas. Z vpeljavo elektronskih obrazcev sem
razbremenil skoraj vse organizacijske enote in poenostavil postopek ustanavljanja podjetja za
bodočega samostojnega podjetnika. Vse opisano sem ponazoril z diagramom poteka
prenovljenega postopka ToBe.

4.4 PREDSTAVITEV OBNOVLJENEGA POSTOPKA TOBE
Prenovljen postopek ustanavljanja samostojnega podjetja temelji na uvedbi elektronskega
poslovanja in poteka v naslednjem zaporedju oziroma vsebuje naslednje aktivnost:
1.

Podjetnik na podlagi lastne vizije in poslovne ideje najprej razišče trg v svoji okolici, ga
natančno analizira, potem pa razišče in analizira še tuji trg ter na podlagi ugotovitev
spozna, ali je njegova poslovna ideja uresničljiva in ali se da z njo prodreti tudi na tuji trg,
ki običajno ponuja več priložnosti. Vse to stori vzporedno, kar pomeni, da vse te aktivnosti
opravlja hkrati, in sicer na podlagi pridobljenih informacij. Tako bistveno prispeva k
skrajšanju celotnega postopka. (VZPOREDNO RAZISKOVANJE IN ANALIZIRANJE
DOMAČEGA IN TUJEGA TRGA)

2.

Podjetnik nato sestavi poslovni načrt, ki ga pripravi za preverjanje vseh elementov
bodočega podjetja. Z njim opredeli svojo vizijo, poslanstvo in cilje ter podrobno opiše
strategijo za uresničitev le-teh. Nato oblikuje tržne cene, način prodaje ter vse ostalo, s
čimer namerava uspešno prodreti na trg. (PRIPRAVLJANJE POSLOVNEGA NAČRTA)

3.

Podjetnik izbere ustrezno lokacijo, ki je lahko dostopna, nakar mora obiskati še upravno
enoto, kjer je potrebno urediti vso dokumentacijo. (PRIDOBIVANJE GRADBENEGA
DOVOLJENJA- izbira lokacije) Ugotoviti mora, ali je gradnja dopustna in preveriti, ali
je za lokacijo potrebno pridobiti kakršnokoli soglasje. Poskrbeti mora tudi za plačilo
prispevkov in drugih dajatev, katerih plačilo je pogoj za poznejšo izdajo gradbenega
dovoljenja. Ko samostojni podjetnik z lastno poslovno idejo uredi vse potrebne
dokumente, se naroči pri podjetju, ki se ukvarja s projektiranjem. Izdela jo pooblaščeni
projektant, ki so za opravljanje tovrstne dejavnosti pooblaščeni. Vse to pa ni potrebno v
primeru, ko so prostori že zgrajeni in za njihovo uporabo potrebujemo le ustrezno izjavo
lastnika, s čimer le-ta soglaša. (PRIDOBIVANJE GRADBENEGA DOVOLJENJA pridobitev soglasja oziroma pridobitev izjave lastnika)

4.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja na upravni enoti oziroma po pridobljenem soglasju
lastnika podjetnik - v pričujočem primeru - elektronsko različico soglasja pošlje na upravno
enoto (eUprava). To lahko stori prek socialnega omrežja, kjer se na začetku prijavi in
pozneje tudi izpolni potrebne obrazce. Socialno omrežje oziroma aplikacijo imenujem
ePodjetni. Upravna enota nato izda gradbeno dovoljenje. To se zabeleži tudi v omenjenem
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omrežju pod razdelkom Rešene zadeve (za boljši pregled oziroma večjo transparentnost).
Podjetnik nato sklene pogodbo s podjetjem ATELJE S. S podjetji oziroma ponudniki lahko
podjetnik pride v stik prek večkrat omenjenega omrežja. Podjetje ATELJE S je podjetje za
projektiranje in inženiring, d. o. o. Podjetje na podlagi pogodbe zgradi zunanje prostore.
Pozneje izvajalec opremi še notranje prostore s pisarniškim materialom (pisalnimi mizami,
omarami, stoli in tako dalje). (PRIPRAVLJANJE PROSTOROV)
5.

Kot naslednji korak na poti do ustanovitve podjetja podjetnik izpolni obrazec, v katerega
vpiše samo podatke, ki mu jih v prejšnjem obrazcu ni bilo potrebno vpisati. Tako se izogne
nepotrebnemu podvajanju. Gre za registracijo podjetja v poslovni in sodni register.
Okrajno sodišče svoj odgovor poda na omrežju ePodjetni in to tudi ustrezno zabeleži.
(REGISTRACIJA PODJETJA V POSLOVNI IN SODNI REGISTER SLOVENIJE)

6.

Podjetnik za registracijo podjetja potrebuje tudi poslovni račun, zato po lastni volji izbere
najustreznejšega ponudnika na bančnem trgu. Podjetnik predhodno izdano dokumentacijo
AJPES-a posreduje banki in se dogovori o višini limita. Nato odgovorni referent odpre
poslovni račun in pošlje bodočemu podjetniku kodo, kartico ter ostale potrebne dokumente
za upravljanje z računom. (ODPIRANJE POSLOVNEGA RAČUNA)

7.

Zatem se podjetnik preko ePodjetni elektronsko prijavi na FURS in ZZZS. Za registracijo
svojega podjetja potrebuje predlagani datum vpisa s. p.-ja (dan začetka poslovanja), firmo
(ime in priimek podjetnika ter dodatne sestavine, dejavnost in označbo, da gre za s. p.),
skrajšano firmo (vsaj ime in priimek samostojnega podjetnika in označbo, da gre za s. p.,
ali fantazijski dodatek in označbo s. p.), sedež bodočega podjetja in svoje podatke (ime in
priimek, EMŠO, davčno številko, prebivališče) ter dejavnosti podjetnika po Standardni
klasifikaciji dejavnosti (SKD). (REGISTRIRANJE PODJETJA NA FURS IN ZZZS)

8.

Podjetnik nato izbere najustreznejšega ponudnika računovodskih storitev za vodenje
financ podjetja, s katerim se tudi dogovori o pogojih sodelovanja in z njim sklene
elektronsko pogodbo z varnim e-podpisom. (IZBIRANJE RAČUNOVODSKEGA
SERVISA)

9.

Podjetnik kot bodoči delodajalec poišče najustreznejšega kandidata za delo na terenu. Po
pridobitvi ga napoti na opravljanje zdravniškega pregleda in varnosti pri delu. Če kandidat
uspešno opravi oba postopka, mu izdajo potrdilo, na podlagi katerega ga podjetnik nato
zaposli. Če omenjenih pregledov ne opravi, mora bodoči samostojni podjetnik poiskati nov
(ustreznejši) kader. (ZAPOSLOVANJE KANDIDATA IN IZDAJANJE POTRDIL O
SPOSOBNOSTI KANDIDATA)

10. Podjetnik razdeli letake ter objavi svojo uradno spletno stran na Facebooku. (IZVAJANJE
PROPAGANDE-spletni marketing)
11. Podjetje tako prične poslovati in iskati potencialne poslovne partnerje in uporabnike.
(PRIČENJANJE POSLOVANJA)
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4.5

DIAGRAM STATISTIČNEGA MODEL – TOBE

Slika 4 prikazuje diagram statističnega modela ToBe, prenovljenega postopka ustanavljanja
samostojnega podjetja. Postopek je izdelan s pomočjo programskega orodja iGrafix Process.
Slika 3: Postopek ustanavljanja samostojnega podjetja - ToBe
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Vir: Lasten (2016) – orodje iGrafix Process
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4.6

DINAMIČNI PODATKI PRENOVLJENEGA POSTOPKA TOBE

Tabela 4 prikazuje podatke prenovljenega modela. Večina podatkov, ki se ni spremenila, ostaja
enaka, kot v statističnem modelu AsIs.
Tabela 4: Aktivnosti postopka ToBe in njihovo trajanje
Organizacijska enota
PODJETNIK IN
PRODAJNI
ZASTOPNIK

UPRAVNA ENOTA
PODJETJE ZA
PROJEKTIRANJE IN
INŽENIRING
SODIŠČE
BANKA
PODJETJE ZA
RAČUNOVODSKE
STORITVE
PODJETJE ZA
VARNOST IN
ZDRAVJE PRI DELU

Aktivnost
Raziskovanje in analiziranje domačega trga
Raziskovanje in analiziranje tujega trga
Pripravljanje poslovnega načrta
Izbiranje lokacije
Pridobivanje soglasja
Elektronsko pošiljanje soglasja (eUprava)
Elektronsko izpolnjevanje obrazca za registracijo
podjetja v poslovni in sodni register
Elektronsko izpolnjevanje obrazca za odprtje
poslovnega računa (eBančništvo)
Elektronsko prijavljanje na ZZRS
Elektronsko prijavljanje na FURS
Dogovor o vodenju finančnih storitev
Iskanje kadra s pomočjo oglasa
Zaposlovanje ustreznega kadra za delo na terenu
Izdelovanje spletne strani (spletni marketing)
Slavnostno otvarjanje podjetja
Izdajanje gradbenega dovoljenja (pravnomočno)

Trajanje

Čas.
enota

4-5,5
4-5,5
0,5-1
15-30
15-30
1-5
1-5

Meseci
Meseci
Dnevi
Dnevi
Dnevi
Minute
Minute

1-5

Minute

1-5
1-5
10-15
0,5-1
5-10
0,5-1
30-60
5-10

Minute
Minute
Minute
Dnevi
Minute
Dnevi
Minute
Minute

Čakanje na pripravo delovnega okolja

7-14

Dnevi

Izdajanje odločbe o vpisu podjetja v sodni register

5-10

Minute

Odpiranje poslovnega računa

1-5

Minute

Sklepanje pogodbe

1-5

Minute

1-5
20-30
1-5
20-30
1-5

Minute
Minute
Minute
Minute
Minute

Čakanje na opravljanje zdravniškega pregleda
Opravljanje zdravniškega pregleda
Čakanje na opravljanje varstva pri delu
Opravljanje varstva pri delu
Izdajanje potrdila o zdravstvenem pregledu in
varnosti pri delu

Vir: Lasten (2016) – orodje iGrafix Process
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V statičnem modelu prenovljenega postopka nastopajo alternative, katerih deleže verjetnosti
izražamo v odstotkih (%). Deleži posameznih odločitev in njihove verjetnosti so podani v tabeli
5.
Tabela 5: Delež posameznih aktivnosti – ToBe
Organizacijska enota

Odločitev

DA

NE

PODJETNIK IN PRODAJNI ZASTOPNIK

Ideja uresničljiva?

30%

70%

UPRAVNA ENOTA

Uspešno?

90%

10%

PODJETJE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Uspešno?

90%

10%

Vir: Lasten (2016)

4.7

ANALIZA REZULTATOV SIMULACIJE TOBE

Slika 5 prikazuje rezultate prenovljenega postopka ToBe, ustanavljanja samostojnega podjetja.
Ti so bili, tako kot pri obstoječem postopku AsIs, pridobljeni s pomočjo dinamičnih podatkov
ter simulacij v programu iGrafix Process:










Count – število opravljenih transakcij v simulaciji je enako številu maksimalnega
števila transakcij; v podanem primeru je govora o vlogah za dodelitev državne štipendije
= 5000 vlog.
Avg Cycle – povprečno trajanje transakcije od vstopa do zaključka (čas pretoka –
TP) = 15 tednov.
Avg Work – delo na transakciji (čas obdelovanja ene vloge – To) = 1,30 tedna.
Avg Wait – povprečen čas zastojev (čas čakanja – Tč) = 13,69 tedna.
Avg Res Wait – povprečen čas čakanja na prosti vir (Tx) = 0,01 tedna .
Avg Block – povprečen čas čakanja na izpolnitev pogoja (Te) = 13,69 tedna.
Elapsed Time – čas trajanja simulacije od začetka prve transakcije do dokončanja
zadeve (nepomemben podatek, odvisen predvsem od gostote vstopov v sistem) =
23,75 tedna.
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Slika 5 torej prikazuje rezultate simulacije poslovnega procesa ToBe.
Slika 4: Poročilo izvedbene simulacije – ToBe

Vir: Lasten (2016) – orodje iGrafix Process
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4.8

PRIMERJAVA SIMULACIJE POSTOPKA ASIS S POSTOPKOM TOBE

V tabeli 6 lahko razberemo, da gre pri prenovljenem postopku ToBe za očitno izboljšanje
procesa. Povprečno trajanje transakcije se zmanjša za 36,6 odstotka (%). Razvidno pa je tudi,
da je povprečna obremenitev dela delovnih virov po 5000 transakcijah v obstoječem postopku
(AsIs), ki v povprečju traja 2,25 tedna, po prenovi postopka padla na 1,30 tedna, kar pomeni
42,2-odstotno razbremenitev celotnega procesa ustanavljanja samostojnega podjetja.
Tabela 6: Povprečno delo na transakciji
Kazalnik

Rubrika iGrafix

AsIs

ToBe

Razlika

Povprečno trajanje transakcije

Avg_Cycle

23,66 tednov

15 tednov

36,6 %

Povprečno delo na transakciji

Avg_Work

2,25 tedna

1,30 tedna

42,2 %

Vir: Lasten (2016)

Rezultati analize primerjave obstoječega in prenovljenega postopka tako dokazujejo
razbremenitev postopka, s čimer pa lahko potrdim tudi v uvodu zastavljene hipoteze:
1. S prenovo oziroma idejo je mogoče izboljšati delovanje obstoječega postopka
ustanavljanja samostojnega podjetja. Celotni cikel aktivnosti želim izboljšati za najmanj
dvajset odstotkov (20 %), delo na eni transakciji pa najmanj za trideset odstotkov (30
%).
2.

Z uvedbo enotnega spletnega poslovanja se poenostavi obstoječ proces, pri katerem
uporabnik stvari ureja iz udobja svojega doma, brez odvečnih čakalnih vrst.

3. S pomočjo spletnega poslovanja bi ta sicer ne dolgotrajen, a zapleten postopek za
malenkost pospešili in ga naredili bolj učinkovitega in uporabnikom prijaznejšega.
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5

ZAKLJUČEK

S prenovo poslovnih procesov organizacije stremijo k spremembam, da bi tako ostale
konkurenčne na trgu dela. Na ta način omenjene institucije postanejo tudi finančno manj
potratne, učinkovitejše, uporabnikom in zaposlenim bolj prijazne ter kakovostnejše pri ponudbi
svojih storitev oziroma izdelkov.
Uresničitev ideje o enotnem, socialnemu omrežju podobnem, sistemu se je izkazala za
učinkovito, saj smo tako razbremenili zaposlene in jim prihranili kompleksno birokracijo,
uporabnikom pa ponudil inovativno rešitev - hitrejši in prijaznejši postopek prijave
samostojnega podjetja oziroma ustanovitve le-tega.
Sam sem mnenja, da bi se ob večjem zavedanju pomena informatizacije in prenove poslovnih
procesov, predvsem v javni upravi, lažje znebili morebitnih ozkih grl in ostalih nevšečnosti.
Skozi raziskavo sem tudi potrdil vse tri hipoteze. Z uvedbo enotnega spletnega poslovanja sem
dokazal, da obstaja tudi enostavnejša pot in z uvedbo le-te poenostavil že obstoječi proces.
Sedaj bo uporabnik lahko vse stvari urejal iz udobja svojega doma, brez odvečnih čakalnih
vrst. Z uvedbo spletnega poslovanja se bodo tako zaposleni kot uporabniki izognili podvajanju
podatkov, nadrejeni pa bodo lahko ukinili določene organizacijske enote, saj bo od sedaj naprej
za prijavo skrbel en sam oddelek. Z uvedbo spletnega poslovanja sem ta sicer ne dolgotrajen,
a zapleten postopek za malenkost pospešil in ga naredil bolj učinkovitega in uporabnikom
prijaznejšega.
Medsebojno povezana in raznolika uporaba različnih informacijskih tehnologij se je izkazala za
učinkovito, saj rezultati prenove poslovanja kažejo na pozitivne spremembe v delovnem
procesu. Do končne faze uresničitve ideje o vpeljavi novega sistema je potrebno izpolniti
določene aktivnosti, predvsem pa dolgoročno vlagati, vendar ne smemo pozabiti, da je bolje v
pravem trenutku investirati, seveda z namenom, da se naložba v prihodnosti povrne, kot pa
slepo slediti obstoječemu sistemu, ki počasi, a zanesljivo odžira denarna sredstva iz naših
blagajn.
V upanju, da se bo za prenovo poslovnih procesov v bližnji prihodnosti odločalo vse več
podjetij, predvsem javnih, saj imamo z le-temi največ stika, pišem zadnje besede v svojem
diplomskem delu. Moja velika želja je, da se pričujoča teorija pretvori v zadovoljno e-javno
prakso, kjer bodo uslužbenci bolj prijazni, uporabniki pa bolj zadovoljni. Tako bo ovca cela in
volk sit.
Skupaj pomagajmo ustvariti prijaznejšo notranjost za lepšo zunanjost!
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