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Informaeija 0 zakljuenem poroellu projekta »Organizacijska analiza vrteev v Mestni
obelni Kranj«

Mestni svet Mestne obcine Kranj je na svoji 23. redni seji, dne 21. 12. 2016 po obravnavanju tocke
»Pobuda za celovito analiza delovanja vrtcev v Mestni obcini Kranj« sprejel naslednji sklep:
Obcinska uprova Mestne obCine Kranj priprovi z ustreznimi zunanjimi strokovnjaki podrobno analizo
prednosti in slabosti delovanja vrtcev, v okviru osnovnih sol in Kranjskih vrtcev na obmocju Mestne obcine
Kranj.
Mestna obeina Kranj je izdelavo analize naroeila Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru (v
nadaljevanju UM FOV). Iz poroeila projekta je razvidno, da glede na posnetek stanja in izdelane analize z
vidika organiziranosti in finaneiranja, UM FOV ne more z gotovostjo trditi, da bi katerakoli oblika
organiziranosti posamezne enote izkazovala statistieno pomembno ucinkovitejse delovanja ad ostalih.
Predlagajo pa cimprejsnje poenotenje procesov, in sicer: vodstvenih, temeljnih in podpornih proeesov.
UM FOV ocenjuje vrednost celovite prenove poslovnih procesov cea. 150.000 EUR. Zaradi financnega
obsega celovite prenove, ki izhaja in easovne in vsebinske komponente je predlog UM FOV, da se prenove
poslovnih proeesov loti v posameznih sekvencah in na ta nacin razdeli oeenjeno vrednost na daljse
casovno obdobje.
Mestnemu Svetu Mestne obeine Kranj predlagam v sprejem naslednji
S K L E P:

Mestni svet Mestne obelne Kranj se je seznanll z Organizacijsko analizo vrteev v MOK - poroello projekta
in s Priporoeili ob zakljueku projekta.
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PRIPOROCILA OB ZAKUUCKU PROJEKTA:
V zakljuckuyredstavljamo predlagano vsebino organizacijskih ukrepov, ,glede na zbrane in analizirane
podatke Izbranih enot vrtcev. Vsebini organizacijskih ukrepov sledi predlog naelna uvedbe
organizacijskih ukrepov, ki jih kot konenl rezultat zakljuenega poroeila projekta oddajamo narocniku
projekta.

1. VSEBINA PREDLAGANIH ORGANIZACIJSKIH UKREPOV
Glede na predstavljen posnetek stanja in Izdelane analize z vidika organiziranostl In financiranja, ne
moremo z gotovostjo trditi, da hi katerakoli oblika organlziranosti posamezne enote vrtca izkazovala
statistieno pomembno ucinkovitejse delovanje od ostalih.
Vendar pa v raziskavi ugotavljamo kar nekaj organizacijskih tezav, ki izhajajo iz razlicne organiziranosti
posameznih enot vrtcev. Zato kot enega Izmed organizacijskih ukrepov predlagamo poenotenje
organiziranosti enot vrtcev.
To ne pomeni, da se je potrebno takoj odlociti za enotno organizaciJsko strukturo vrtcev, bodisi v okviru
Kranjskih vrtcev ali v okviru osnovnih sol. Menimo, da lahko v prehodnem obdobju organizacijske
strukture, zlasti pa lokacije in dolocene posebnosti delovanja In vsebin posameznih enot vrtcev
ostanejo nespremenjene.
Predlagamo pa odlocno in eim prejsnje poenotenje procesov! Pri tem predlagamo, da se najprej
poenotijo temeljni procesi v vrtcih. Sem spadajo vse dejavnosti, povezane z varovanjem in vzgojo
otrok. Poleg neposrednega dela z otroki, lahko kot primer navedemo, da v to kategorijo spada npr. tudi
razdeljevanje hrane.
Temeljnim procesom je potrebno prilagoditi podporne procese. Tu lahko kot primer navedemo
procese priprave hrane, ki so raznoliki po vseh opazovanih kriterijih in zato organizacijsko med seboj
niso nitl primerljivi.
Nazadnje je nujno poenotiti tudi vodstvene procese. Cetudi bode posamezne enote vrtcev ostale v
razlicnih organizacijskih oblikah, je potrebno odloeanje in vodenje urediti za vse enako.
Ko bode procesi uStrezno organizacijSko poenotenl in pod pogojem da so kadrovsko ter informacijsko
podprtl, se lahko upravljavci suvereno odlocijo, kaksne bodo organizacljske strukture in kaksna bo linlja
vodenja celotnega sistema.

2. NACIN UVAJANJA ORGANIZACIJSKIH UKREPOV
Pri prenovi poslovnih procesov predlagamo odloeevalcem, da uporabijo projektni pristop, enovito
metodologijo In postopno uvajanje.
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Prvi korak in nujen korak v tej smeri je nedvomno seznanitev odloEevalcev z analizo organiziranosti in
sprejem odlocitve. Vkolikor se bodo odlocevaici (upravljavci) odloeili za prenovo procesov, lahko pri
tem ponudimo metodolosko in strokovno pomoc v obliki sodelovanja in svetovanja.
Prva faza projekta prenove je »Faza priprave«. V tej fazi se oblikujejo namenski in objektni cilji,
opredelijo se omejitve (casovni okvir, razpolozljivi ciani tima in razpolozljiva financna sredstva) in izdela
se podroben plan projekta v obliki projektne definicije. Ta se potrdi s strani odlocevalcev. Stem se
priprava projekta zakljuel. Zaenejo se izvedbene faze.
Dejanska izvedba projekta se zaene s »Fazo posnetka stanja«. Faza posnetka stanja je pri projektu
prenove poslovnih procesov sestavljena iz posnetka obstojeee organizacijske strukture, posnetka
obstojeeega informacijskega in obstojeeega kadrovskega sistema. Najpomembnejsa aktivnost vtejfazi
je vsekakor podroben in celovit posnetek procesov. Navedene aktivnosti morajo biti opravljene v
pravilnem vrstnem n!du. Pridobljeni podatki morajo biti zajeti v ustrezen repozitorij, da jih je mogoee
analiticno obdelati ter graficno predstaviti. Predlagamo uporabo EPC modelov in orodja Aris.
Sledi »Faza analize poslovnega sistema«. Vhodni podatki za to fazo izhajajo iz repozitorija obstojeeega
poslovnega sistema, ki je rezultat posnetka stanja. Pripraviti je potrebno enovito indeksno analizo in v
njej upostevati vsaj razmerja med pretocnimi casi in tehnolosklmi casl ter analizo.stroskov procesa.
Pomembna je tudi analiza Informacljsklh in organlzacijsklh vrzeli. Po leg tega mora upravljavec v fazi
analize sprejeti nekatere strateske usmeritve, na podlagl katerlh je mogoce prlpravltlpredloge ciljnega
stanja. Identiflclrati in upostevatl je potrebno tudl tlste vplivne faktorje Iz okolja poslovnega sistema,
na katere poslovnl slstem ne more vplivatl, so pa za poslovanje v prlhodnosti pomembni. V fazl analize
je smiselno pripraviti primerjalne studlje 5 sorodnimi poslovnlmi sisteml in jih upostevati pri pripravi
predlogov ciljnega stanja ter izbiri kljuenih procesov za pre novo ..
Po potrditvi izbranih kljucnih procesov se oblikuJejo timi za prenovo za vsak proces. Vsak tim se oblikuje
glede na specifiene potrebe, ki so definirane ze v fazi analize. Generalno prenova procesov poteka na
vee nivojih. Na najvlsjem nivoju gre za spremembo relaclj med posameznirnl procesi, saj je mogoee
procese npr. opustiti, izloeitl, jlh oddati, pripojltl, spremeniti njihova vozlisea itd.. Prenova
posameznega procesa na tem nlvoju mocno vpliva tudi na ostale procese v procesni verigi, zato je
nujno verlficlrati vsak korak tudi z drugimi deleznikl. Na niZjem nivoju gre za preoblikovanje
posameznega procesa. Proces je mogoee razvejati, spremeniti zaporedja opravil, ga standardlzirati,
posplositi, preobraziti itd. vendar tako, da spremembe ne vplivajo neposredno na druge procese. Na
najnlzjem nlvoju gre predvsem za urejanje zaporedja posameznih opravil In za njlhovo zdruzevanje ter
spremembo izvajanja novo oblikovanih opravll ob upostevanju novih informacljskih tehnologlj in
drugaenlh organizacljskih In kadrovskih pristopov (predvsem nadgradnjo kompetenc zaposlenih,
spremenjenega naelna dela), preseganja omejitev, ki IzhajaJo iz obstojeeih organlzacljskih struktur,
Ipd .. Rezultat faze prenove so modeli procesov In njihov opis v oblikl strukturiranih organizacijskih
navodil.
Prenovi procesov sledi vzpostavljanje prllagojenlh organlzacijskih struktur, kadrovskega sistema In
Informacljske pod pore. V tej fazl projekta obicajno sodelujejo timi v enakl sestavi, se pa pogosto
dopolnijo se 5 strokovnjaki za podrocje informatlke, kl so lahko notranjl ali zunanjl, strokovnjaki za
podrocje kadrov, kl so pray tako lahko notranjl ali zunanji in strokovnjakl z drugih podroCij (npr: pravno,
flnaneno racunovodsko). V tej fazl se obiCajno na novo definirajo organizacljska razmerja v podjetju na
naein, da se prenovljeni procesi lahko optimalno Izvajajo. Na podlagi prenovljenih procesov je mogoce
oblikovati tudi modele kompetenc za kljucna del.ovna mesta In organizacijske vloge.

•
Aktivnosti priprave ciljnega stanja obsegajotudi pripravopredlogov in implementaeijo izbranih resitev
informaeijskega sistema. Pri tem so osnova vseh sprememb in nadgradenj, pa tudi implementaeije
novih informaeijskih sistemov prenovljeni proeesi. Modeli proeesov so tudi osnova za prlpravo
zahtevnikov in morebitnih razpiso\! na tem podrocju.
Implementacija novih procesov in dejanska sprememba nacina dela se obicajno delno prekrivata. V
praksi se organizaeljski prehod dokoncno izvede sele, ko je sprejeta ,odlocitev na nivoju upravljaveev,
da se predlagane resitve (v obliki modelov) dejanskouvedejo v prakso.
Eden izmed rezultatov projekta prenove mora biti tudi uvedba sistema stalnih izboljsav organiziranostl
ustanove s pomocjo informaeijske tehnologije, kito omogoca. Sistem st,linih izboljsav je zasnovan na
uporabi enotnega »poslovnega repozltorlja«, ki omogoca nadzorovane spremembe proeesov,
organizaeijskih struktur in kadrovskega sistema, omogoca pa tudi la~je prilagajanje in nadgrajevanje
informaeijskega sistema.
•
•
Oeenjena vrednost eelovite pre nove poslovnih proeesov FOV UM je eea. 150.000 €. Zaradi financnega
obsega eelovite pre nove, ki izhaja iz casovne in vsebinske komponente je nas predlog Mestni obcini
Kranj, dase prenove poslovnih proeesov loti v posameznih sekveneah in na ta nacin razdeli ocenjeno
vrednost na daljse casovno obdobje.

Kranj, januar 2018

Izr. prof. dr. Polona Sprajc

