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V družini javnih podjetij Ljubljana 
 
Na kratko lahko povzamemo, da BI razumemo kot: 

 zbir tehnologije,  

 aplikacij,  

 pravil in postopkov  

Gre za pretvorbo »surovih« zbranih  podatkov v koristne informacije z uporabo poglobljenega  analiziranja 
podatkovnih povezanosti in soodvisnosti z vedenjem, katere podatke izbrati in v kakšnem kontekstu jih uporabiti. 
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BI – poslovno poročanje 

 zbiranje,  

 integracijo,  

 analizo in predstavitev poslovnih informacij  
za 

Uvedba BI sistema bo prinesla v JP 

naslednje učinke: 

 Avtomatizacija in integracija poslovnih procesov 

 Lažje načrtovanje poslovanja 

 Lažja in hitrejša dostopnost do informacij za: 

• vodstvo JP, 

• lastnike procesov po JP, 

• nadzorni svet  

 Povečana kakovost podatkov 

 

Ekonomski učinki: 

 
 Zmanjšanje stroškov z enostavnejšim poročanjem 

 Zmanjšanje stroškov sprejemanja odločitev 

 Zmanjšanje transakcijski stroškov 
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Idejni koncept gradnje BI - predpostavke 

1. Vidik JP/družina JP 

 Vsako JP je samostojni poslovnih subjekt (in torej potrebuje svoj lasten BI sistem). 

 Vsako JP hkrati tudi del družine JP, ki jo je potrebno s stališča uspešnosti meriti in ocenjevati kot celoto. 

 
2. Vidik procesne organiziranosti in uporabniških vlog 

 Uvedba BI sistema je dolgotrajen proces, saj se dotakne vsakega zaposlenega, ki ima kakorkoli stik s podatki.  

 Za vsako od JP so nedvoumno definirani lastniki procesov in posledično lastniki KPI-jev v sistemu BI, s 

katerimi se meri uspešnost poslovnih procesov do nivoja, ki je opredeljen vnaprej. 

 
3. Vidik implementacije 

 BI sistem je smiselno graditi postopoma. 

 Tehnični del implementacije bo definiran po podrobni analizi obstoječih BI orodij in končni specifikaciji 

funkcionalnih zahtev vseh JP. 

 
4. Vidik vizualizacija podatkov 

 Specifike posameznih podjetij oziroma posameznih poslovnih področij se bo reševalo s podatkovnimi tržnicami 

(angl. Data Marts) kar je že ustaljena praksa pri sodobnih BI sistemih. 

 Nadzorne plošče za spremljanje uspešnosti bodo izdelane za vsako posamično podjetje (JHL se bo obravnaval 

kot eno od podjetij) in za družino JP kot celote. 
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Učinkovita raba informacij podatkovnega skladišča 

OLAP

Poslovni 
model

Podatkovno 
modeliranje

Relacijske 
baze

Datotečni 
podatkovni viri

Drugi podatkovni 
viri

ETL*
Pridobivanje, 

Transformacija, 
Nalaganje

Podatkovno skladišče

Podatkovne 
Tržnice

(Data Marts)

*Extract, Tansform, Load

Podatkovni viri

Prototip na 

produkcijskih 

podatkih 

Predpogoj: 

• čist in jasen poslovni model ter  

• stabilen podatkovni model 

podatkovnega skladišča. 

Ustrezna granulacija podatkov: 

• poročil 

• poglobljenih analiz, 

• KPI-jev 
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Koraki gradnje BI sistema 

Prototip na 

produkcijskih 

podatkih 
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Pilotni projekt 

V sklopu pilotnega projekta je bilo izvedeno:  

 

 Prikaz možnosti in načina uporabe 

tehnologije Power BI na realnih primerih 

podjetij: 

• Vizualizacija  

• Kontrola kvalitete podatkov 

• Samopostrežno delo  

• Delitev rezultatov  

• Portal  

• Excel  

• Mobilni odjem  

 Prikaz možnosti povezovanja na različne 

vire:  

• Sistemske: podatkovno skladišče, 

OLAP  

• On-premise Excel datoteke  

 

Praktični primeri: 

 

 Primer poslovnega poročanja in analiz za vsa podjetja v 

skupini, ki vključujejo:  

• Finančna poročila,  

• Kadrovske statistike in  

• Stanje odprtih terjatev 

 Poslovna analiza in poročilo: 

• o izračunu efektive delovnega časa voznikov MPP ter  

• analitike pritožb in pohval JP LPP  

 Analitika kakovosti podatkov Bilinga za JP Energetiko  

 Vzorčni primer nadzorne plošče za JHL, ki vključuje: 

• Finančne podatke,  

• kadrovske kazalce in  

• statistike izrabe delovnega časa 

 Vzorčni primer nadzorne plošče za JP Snaga 
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Arhitektura TO-BE 
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Demo – Družina JP - Kadri 
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Demo – Družina JP – Kadri: filter 
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Demo – Družina JP - Izraba delovnega časa 
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Demo – LPP- Efektiva voznikov MPP 

 

 



13 

Demo – Snaga- Plan in realizacija masne bilance 
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Demo – Snaga- Analiza masnih poti v 2016 
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Hvala za vašo pozornost ! 

 

Vprašanja? 

Pripombe? 

Predlogi? 


