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POVZETEK  
Za prilagajanje neizprosnim pogojem konkurence in spreminjajočega se okolja podjetja 
nenehno iščejo in uvajajo različne pristope, s katerimi izboljšujejo konkurenčnost in 
sposobnost podjetja. V začetnem delu projektne naloge spoznamo pomen kakovosti in 
odličnosti, opisane pa so tudi nekatere metode, ki pripomorejo k zagotavljanju 
konkurenčnosti, predvsem pa odličnosti podjetja. Ena izmed teh metod zagotavljanja 
kakovosti je tudi metoda 20 ključev, ki je v nalogi tudi širše obravnavana. Slednja 
predstavlja dvajset področij poslovanja in podjetju omogoča, da ustvari prilagodljiv 
sistem na morebitne spremembe. Naloga se zaključuje z ocenitvijo stanja 
konkurenčnosti podjetja ATech, d. o. o., ter s podajo predlogov, ki bi podjetju lahko 
pripomogli za napredovanje na ocenjenih področjih. 

Ključne besede: metoda 20 ključev, kakovost, odličnost, stalne izboljšave, podjetje. 

SUMMARY 

 

In order to adapt to the ruthless conditions of the competition and the changing 
environment, companies are constantly seeking and introducing various approaches 
with the aim to improve competitiveness and company’s capacity. Initial part of this 
thesis presents the meaning of quality and excellence, describes methods, which 
contribute towards the provision of competitiveness and, in particular, company’s 
excellence. This paper addresses more in detail a 20 keys method, which is one of the 
methods for ensuring quality. This method presents twenty scopes of business and 
enables the company to create an adaptable system for possible changes. The thesis ends 
with an assessment of the situation of competitiveness for the ATech, d. o. o. company 
and provides suggestions, which could help the company to advance in assessed fields. 

Key words: 20 keys method, quality, excellence, constant improvements, company. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema 

V svoji projektni nalogi sem z uporabo sistema stalnih izboljšav, to je s t. i. metodo 
20 ključev skušala oceniti stanje manjšega proizvodnega podjetja ATech, d. o. o., ki se 
ukvarja s proizvodnjo elektronskih sistemov. 

Zaradi globalizacijskega procesa se podjetja danes srečujejo z vedno večjo 
konkurenco. To je tudi eden izmed vzrokov, ki podjetja prisili, da svoje poslovanje 
nenehno dograjujejo in izboljšujejo na najrazličnejše načine. Zgodi se, da podjetja ne 
morejo slediti hitrim spremembam in trendu v okolju, česar posledica pa je lahko kriza 
ali celo propad podjetja. Vprašanje je samo, ali so podjetja tako močna in vztrajna, da 
bodo kos tem spremembam, ki jih narekuje okolje ali ne? 

Odgovor na spremembe je prav zagotovo zagotavljanje stabilnosti ter omogočanje 
uspešnosti razvoja poslovanja. Organizacije se lahko poslužujejo najrazličnejših metod, 
ki jim lahko pomagajo pri zagotavljanju kakovosti in s tem tudi obstoja na določenem 
trgu. Ena takih metod, ki sem jo že uvodoma omenila, in bo o njej govora skozi celotno 
nalogo, je sistem stalnih izboljšav oziroma metoda 20 ključev. 

Osnovni namen metode je ustvarjanje takih delovnih pogojev, s katerimi bo 
podjetje sposobno proizvajati hitreje, ceneje in predvsem bolje. Metoda predstavlja 20 
področij poslovanja, s katerimi se podjetje ocenjuje, izboljšuje svojo oceno ter tako tudi 
nenehno napreduje. 

Naloga je razdeljena na šest poglavji. Skozi poglavja predstavljam teoretična 
izhodišča kakovosti, odličnosti, temeljna načela odličnosti ter metode zagotavljanja 
kakovosti, ki so v večini prevzete iz prebrane literature. Nekoliko več se posvetim 
predstavitvi metode stalnih izboljšav oziroma 20 ključev, ter predstavitvi 
obravnavanega podjetja. Naloga se zaključi z ocenitvijo podjetja ATech, d. o. o., in 
sicer s prej omenjeno metodo. 

1.2 Namen in cilji 

Namen projektne naloge je prikazati ter preučiti strokovno literaturo, ki pripomore 
k izboljšanju konkurenčnosti podjetja na trgu. Obširno bom predstavila metodo 20 
ključev, katera omogoča doseganje odličnosti. Na podlagi prebranega in pomoči 
zaposlenih sem skušala oceniti, na katerem nivoju se preučevano podjetje nahaja glede 
na izbrano metodo. 

Cilji zaključne projektne naloge so spoznati oziroma definirati pomen kakovosti iz 
različnih vidikov avtorjev ter predstaviti temeljna načela odličnosti vse do naziva same 
odličnosti. Eden od ciljev je tudi opisati metode zagotavljanja kakovosti, poglobljeno 
predstaviti metodo 20 ključev ter predstavitev in uporaba metode v dejanskem okolju s 
pomočjo izbranega podjetja. 
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Uvod 

1.3  Predpostavke in omejitve 

Pogoj za ustrezno raziskavo in kasneje za izbiro prave rešitve, je prav gotovo 
kakovost zbranih informacij. V podjetju so mi omogočili dostop do informacij, ki so 
bile potrebne za raziskavo oziroma ocenitev nivoja podjetja po posameznih ključih. 

Omejitve, s katerimi sem se srečala, so strateške in poslovne skrivnosti 
obravnavanega podjetja, katere so me omejevale pri pisanju zaključne projektne naloge. 

1.4 Metode raziskovanja 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge sem uporabila primarne in sekundarne vire 
podatkov. Metoda sekundarnega zbiranja podatkov vključuje pridobivanje informacij in 
podatkov na podlagi preučevanja domače in tuje strokovne literature ter člankov. 

Veliko primarnih podatkov sem pridobila z metodo kvalitativnega raziskovanja, in 
sicer z intervjujem. Strukturirani intervju poteka z vnaprej določenimi vprašanji, 
omogoča hitrejše napredovanje in spraševalec je ves čas osredotočen na tematiko 
vprašanj. Intervju sem opravila z odgovornimi zaposlenimi za posamezna področja v 
podjetju ATech, d. o. o.. Na tak način sem ocenila stanje podjetja pri vsakem ključu. 
Uporabila sem tudi metodo opazovanja in dedukcije, pri katerih se iz splošnih stališč 
izvedejo konkretni primeri, posamični zaključki in spoznanja. 

Pri povezovanju različnih avtorskih del, pa sem uporabila tudi metodo kompilacije. 
Z metodo abstrakcije pa sem skušala izločiti samo tiste informacije, ki so pomembne za 
obravnavano temo. 
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2 NAČELA ODLIČNOSTI IN KAKOVOST 

Stalno izboljševanje kakovosti procesov in proizvodov, povečevanje produktivnosti 
in zmanjševanje stroškov, so tri najbolj pomembna zagotovila za dolgoročen obstoj in 
rast organizacije na konkurenčnem svetovnem trgu. Konkurenca slej ko prej izloči tiste 
organizacije, ki se niso sposobne prilagoditi in ponuditi kupcem kakovostnih izdelkov 
in storitev, katere bi ustrezale njihovim zahtevam ali željam ter imeli primerno ceno. 
Kakovost je pravzaprav eno od glavnih meril, po kateri ljudje ocenjujejo organizacije 
(Marolt in Gomišček 2005, 9).  

V novejšem obdobju se vedno več organizacij zaveda, kaj pomenita kakovost in 
poslovna odličnost za izdelke in tudi za storitve. Pri obravnavanju poslovne odličnosti 
upoštevamo zadovoljstvo udeležencev, vključno z zaposlenimi (Devetak 2001, 73). 

Za vsako podjetje oziroma organizacijo, ki se želi vključiti ali obdržati na 
konkurenčnem nacionalnem ali mednarodnem trgu, je odločilnega pomena kakovost 
izdelkov, ki jih proizvaja in prav tako storitev, ki jih nudi (Marolt 1994, 1). 

2.1 Pojmovanje odličnosti in kakovosti 

Med prebiranjem literature sem zasledila, da je bilo pojmovanje kakovosti sprva 
nekoliko nejasno. Definicijo kakovost, v njeni najpreprostejši obliki, so poznali že tisoč 
let pred začetkom štetja. Prav tako je kakovost dobrin in storitev že od začetka človeštva 
v središču pozornosti. Ponuditi odjemalcem neoporečno blago ali storitev je bil že od 
nekdaj prednostni cilj dobaviteljev, prevoznikov in ostalih ponudnikov. Za 
zagotavljanje tega, pa so bile uporabljene zelo različne strategije in koncepti (Dolinšek 
idr. 2006, 5). 

Kakovost je po DIN 55352 oziroma ISO 8402, po načelih Evropske organizacije za 
nadzor kakovosti (EOQC) in po načelih Ameriške skupnosti za nadzor (ASQC) 
definirala z naslednjo vsebino, kakovost je skupek značilnosti ali storitve glede na 
njegovo primernost in izpolnjevanje točno določenih in predpostavljenih potreb (Šostar 
2000, 7). 

Kakovost torej pomeni neko sposobnost, da proizvod ali storitev zadovolji zahteve 
odjemalcev. Kakovost lahko pojmujemo na več načinov, ob enem pa lahko pomeni tudi 
zelo različne stvari. Običajno pa je kakovost vedno povezana s ceno oziroma s stroški. 

V tehničnem smislu ima kakovost lahko dvojni pomen. Nanaša se na karakteristike 
izdelka ali storitve, ki oblikujejo potrebne sposobnosti za zadovoljevanje v naprej 
določenih ali pričakovanih potreb kupca ali pa se kakovost nanaša na izdelke ali 
storitve, ki so brez napak (Piskar in Dolinšek 2006, 35–36).  

Izraz odličnost se v literaturi običajno pojavlja v zvezi s kakovostjo. V zgodovini 
kakovosti, so se zgodili pomembni vsebinski in organizacijski premiki, ki so 
nadgrajevali in razširjali prvotne pristope, dejavnosti, orodja ter tehnike in področja 
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delovanja. V zvezi s temi premiki, pa se je posledično spremljala in dopolnjevala tudi 
terminologija povezana s kakovostjo. Tako se je v zadnjem desetletju pojavil izraz 
odličnost. 

Vendar pa tudi slednji izraz še vedno ni jasno definiran, nima neke svoje filozofije 
in tudi ne načel. Različni avtorji izraz odličnost, različno definirajo, pojasnjujeta Marolt 
in Gomišček (2005, 526). 

Marolt in Gomišček (2005, 526) pa tudi smatrata, da je odličnost lahko preseganje 
povprečja in iskanje najboljšega možnega, tako glede zagotavljanja kupcev, 
učinkovitosti virov, varovanja okolja kot tudi poslovnih rezultatov organizacije. 

2.2 Zagotavljanje in spreminjanje kakovosti 

Zagotavljanje kakovosti poudarja pomen preprečevanja pred popravljanjem. 
Zagotavljanje kakovosti je usmerjeno v preprečevanje napak. Neskladnosti lahko 
preprečujemo le, če poznamo, razumemo in kontroliramo procese ter z ustreznimi 
ukrepi preprečujemo njihov pojav. Tradicionalna kontrola kakovosti je osredotočena na 
metode in orodja za odpravljene napak. Problem pa je iskanje in odkrivanje napak, 
tipičen primer: statistična kontrola kakovosti, vzorčenje.  

Definicija zagotavljanja kakovosti se glasi, da vse planirane in sistematične 
aktivnosti, izvajanje v okviru sistema kakovosti, ki se prikazujejo kot potreba za dosego 
primernega zaupanja, da bo predmet obravnave izpolnil zahteve za kakovost. 

Zagotavljanje kakovosti je mnogo širši pojem od kontrole kakovosti. Zagotavljanje 
kakovosti spreminja tradicionalno vlogo kontrole v celovito filozofijo vodenja 
organizacije z vidika kakovosti: organizacija, sistem kakovosti, management, 
zadovoljstvo zaposlenih, inovacije in inoviranje, vrednote organizacije in pripadnost, 
osredotočenje na kupca, itd. Vse to, so danes vidiki zagotavljanja kakovosti (Pivka 
2000, 29–30). 

Zagotavljanje kakovosti obsega vse planirane in sistematične dejavnosti, ki so 
potrebne za pridobitev primernega zaupanja, da bo proizvod izpolnjeval predpisane 
zahteve. Funkcije zagotavljanja kakovosti morajo zajeti vse dejavnosti organizacije. 
Kakovost proizvoda ne sme biti prepuščena naključju, temveč mora biti rezultat 
prizadevanj vseh, ki so neposredno ali pa posredno vključeni v poslovanje organizacije 
(Vujoševič 1996, 17). 

Eden izmed načinov rasti dohodka podjetja, je tudi uvajanje sodobnega sistema 
zagotavljanja kakovosti, ki postaja vse bolj pomemben dejavnik za konkurenčno 
sposobnost podjetja. V nasprotju z dosedanjo prakso, se hkrati z višanjem nivoja 
kakovosti, manjšajo stroški, povečuje pa se produktivnost. Vzrok tiči v tem, da se 
podjetja, vprašanja kakovosti lotevajo z novimi sistemski ukrepi. Medtem, ko te 
spremembe za nekatera podjetja pomenijo veliko nevarnost, jih vidijo druga, ki te 
spremembe razumejo in sprejemajo tudi kot priložnost. Pokazalo se je, da je kakovost 
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izdelkov in storitev eden od ključev do prodora, na vse bolj zahtevno tržišče. 
Dolgoročno pa ni mogoče računati na uspešen razvoj ter prodor, če ne bomo gradili 
svoje prihodnosti z obvladovanjem kakovosti.  

Zagotavljanje kakovosti se začenja in končuje z izobraževanjem, ki mora biti 
organizirano tudi v proizvodnji, začeti pa se mora že pri vodstvu podjetja. Le to pa mora 
podpirati in vzpodbujati ukrepe in postopke za dvigovanje ravni kakovosti, svojo 
zavzetost za kakovost mora pokazati z ustreznim dokumentiranjem ciljev razvojne 
politike tega podjetja (Šostar 2000, 1). 

2.3 Temeljna načela odličnosti 

Organizacija, ki želi biti uspešna, mora ne glede na sektor, velikost, strukturo ali 
zrelost vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja. Model odličnosti EFQM je praktično 
orodje, ki organizacijam pomaga vzpostaviti sistem z merjenjem, kako daleč so prišle na 
poti k odličnosti. Pomaga jim razumeti, kje so vrzeli, in jim nakaže rešitve. Trajno 
odličnost je mogoče doseči na veliko načinov, v tem okviru pa je nekaj temeljnih načel, 
ki omenjeni model podpirajo (Kern Pipan 2006, 147). 

Temeljna načela odličnosti pomembno vplivajo na razumevanje in doseganje 
odličnosti poslovanja, zagotavljajo sodoben pogled na odličnost ter predstavljajo neke 
vrste varovalko, da ne bi organizacije z izjemnimi načini delovanja dosegle izjemne 
rezultate, istočasno pa ne videle posledic svojega delovanja tudi v širšem okolju (Savič, 
Kern Pipan in Gunčar 2007, 15). 

 
Slika 2.1 Temeljna načela odličnosti 

  

Vir: Model odličnosti EFQM 2007, 8 

V zgornji sliki so prikazana temeljna načela odličnosti, katere bom v nadaljevanju 
nekoliko podrobneje predstavila (Model odličnosti EFQM 2007, 8–10).  

1. Usmerjenost v rezultate: odličnost je doseganje rezultatov, ki so v zadovoljstvo 
vseh zaposlenih v organizaciji. V hitrem spreminjajočem se okolju, so odlične 
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organizacije gibčne, prilagodljive ter se pogosto redno in hitro odzivajo na 
spremembe potreb in pričakovanja udeleženih strani. Organizacije merijo in 
predvidevajo potrebe in pričakovanja udeleženih strani ter spremljajo njihove 
izkušnje in dojemanje, spremljajo in pregledajo pa tudi delovanje drugih 
organizacij. Informacije zbirajo tako od trenutnih kot tudi prihodnjih udeleženih 
strani. Te informacije uporabijo za vzpostavljanje, izvajanje in pregledovanje 
svojih kratko-, srednje- in dolgoročnih ciljev, politike, strategij, meril in načrtov. 

 
2. Osredotočenost na odjemalca: odličnost je ustvarjanje trajne vrednosti za 
odjemalca. Odlične organizacije podrobno poznajo in razumejo svoje odjemalce. 
Zavedajo se, da so odjemalci končni razsodniki o kakovosti proizvodov in storitev. 
Razumejo, da je zvestobo odjemalcev in povečanje tržnega deleža mogoče v 
največji meri doseči z jasno osredotočenostjo na potrebe trenutnih in morebitnih 
odjemalcev. Organizacija se odziva na trenutne potrebe in pričakovanja 
odjemalcev. Kjer je primerno svoje odjemalce razvrščajo tako, da pri njih dosežejo 
boljšo odzivnost. Spremljajo in nadzirajo aktivnosti konkurence in razumejo svojo 
konkurenčno prednost. Uspešno predvidevajo prihodnje potrebe in pričakovanja 
odjemalcev ter hitro ukrepajo za njihovo izpolnjevanje. Spremljajo in pregledujejo 
izkušnje in dojemanje sovjih odjemalcev in se hitro ter učinkovito odzovejo, kadar 
gre kaj narobe. Z vsemi svojimi odjemalci gradijo in vzdržujejo odlične odnose. 
Tudi spremljajo in nadzirajo aktivnosti konkurence in razumejo svojo konkurenčno 
prednost. 

 
3. Voditeljstvo in stanovitnost namena: odličnost je jasnovidno in navdihnjeno 
voditeljstvo v povezavi s stanovitnostjo. Odlične organizacije imajo vodje, ki za 
svoje organizacije načrtujejo jasne usmeritve in jih tudi sporočajo. S tem pritegnejo 
in motivirajo še druge vodje, da spodbudno delujejo na svoje ljudi. V organizaciji 
vzpostavljajo take vrednote in organizacijsko kulturo, ki so za udeležene strani 
privlačne in jim omogočajo edinstveno identiteto organizacije. Vodje na vseh 
ravneh v takih organizacija nenehno spodbujajo in navdihujejo druge k odličnosti, 
pri tem pa sami dajejo zgled in uspešno delujejo. Vodijo z zgledom, cenijo 
udeležene strani in si skupaj z njimi prizadevajo izboljševati aktivnosti. V nemirnih 
časih izkazujejo stanovitnost namena in trdnost, ki v udeleženih straneh zbujata 
zaupanje in zavzetost, hkrati pa izražajo sposobnost prilagajanja in usklajevanja. 

 
4. Upravljanje na podlagi procesov in dejstev: odličnost je upravljanje 
organizacije z nizom medsebojno odvisnih in povezanih sistemov, procesov in 
dejstev. Odlične organizacije imajo uspešen sistem upravljanja, ki temelji na 
potrebah in pričakovanjih vseh udeleženih strani ter je tako usmerjen, da jih 
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izpolnjuje. Jasen in integriran niz procesov omogoča in zagotavlja sistematično 
izvajanje politike, strategije, ciljev in načrtov organizacije. Tveganje se obvladuje z 
dobro zasnovanimi merili delovanja. Obvladovanje organizacije je visoko in 
strokovno, tako da dosega in presega vse zunanje zahteve organizacije. 
Prepoznavajo in izvajajo se ustrezni preventivni ukrepi, ki pri udeleženih straneh 
zbujajo in ohranjajo visoko stopnjo zaupanja. 

 
5. Razvoj in vključevanje zaposlenih: odličnost pomeni z razumevanjem in 
vključevanjem čimbolj povečati njihov prispevek. Odlične organizacije 
prepoznavajo in razumejo, katere zmožnosti potrebujejo tako sedaj kot v 
prihodnosti, da bi uresničile svojo politiko, strategijo, cilje in načrte. Take 
organizacije priznavajo vse večji pomen intelektualnega kapitala svojih zaposlenih 
in izkoriščajo njihovo znanje v dobro organizacije. Organizacije zaposlujejo in 
razvijajo take ljudi, ki te zmožnosti imajo ter jih vseskozi dejavno in pozitivno 
podpirajo. Pospešujejo in podpirajo osebni razvoj, ki ljudem omogoča uresničevati 
in sproščati ves njihov potencial. Pripravijo jih za izpolnjevanje in prilagajanje na 
spremembe, ki se od njih zahtevajo, tako v delovnem okolju kot tudi v osebnih 
sposobnostih. Skušajo skrbeti za zaposlene, jih nagrajevati in jim izkazovati 
priznanje tako, da gradijo njihovo zavzetost in spodbujajo njihovo pripadnost 
organizaciji. 

 
6. Stalno učenje, inoviranje in izboljševanje: odličnost je kritično preverjanje 
obstoječega stanja in uvajanje sprememb z učenjem, inoviranjem ter ustvarjanjem 
priložnosti za izboljšave. Odlične organizacije se stalno učijo iz lastnih aktivnosti 
in dosežkov ter tudi iz aktivnosti in dosežkov drugih. Natančno se primerjajo z 
drugimi, tako znotraj kot zunaj organizacije. Znanje svojih zaposlenih zajemajo in 
širijo, so odprtih zamisli za vse udeležene strani, ki jih spremljajo in spodbujajo. 
Zaposlene spodbujajo k daljnosežnemu gledanju in jih nenehno kritično preverjajo 
obstoječe stanje in iščejo priložnosti za stalno inoviranje in izobraževanje, ki 
dodaja vrednost. 

 
7. Razvijanje partnerstva: odličnost je razvijanje in vzdrževanje takih partnerstev, 
ki dodajajo vrednost. Odlične organizacije se zavedajo, da je uspeh v današnjem, 
spreminjajočem se času, lahko odvisen od partnerstev, ki jih razvijajo. Ta 
partnerstva z organizacijami jim omogočajo, da z optimizacijo skupnih koristi 
dosegajo večje vrednosti za udeležene strani. Partnerstva sklenejo z odjemalci, 
družbo, dobavitelji ali celo s konkurenco in temeljijo na jasno zasnovanih skupnih 
koristih. Sodelujejo, da bi dosegli skupne cilje, se medsebojno podpirajo s 
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strokovnostjo, viri in znanjem ter gradijo trajen odnos, ki temelji na medsebojnem 
zaupanju, spoštovanju in odprtosti. 

 
8. Družbena odgovornost organizacije: odličnost je preseganje najožjega 
zakonskega okvira, v katerem organizacija deluje, in prizadevanje razumeti in 
odzivati se na pričakovanja svojih udeleženih strani in družbe. Odlične 
organizacije s svojo preglednostjo zavzemajo visoko etičen pristop do udeleženih 
strani in kot odgovorne organizacije, odgovarjajo za svoje delovanje. Upoštevajo in 
dejavno pospešujejo družbeno odgovornost in ekološko trajnost. Družbena 
odgovornost organizacije se izraža v njenih vrednotah in je vanjo vgrajena. Iščejo 
priložnosti za delo pri projektih, koristnih, tako zanje, kot za družbo. Zavedajo se 
vpliva organizacije na sedanjo in prihodnjo skupnost ter skrbijo za čim manjši 
neugoden vpliv (Model odličnosti EFQM 2007, 8–10). 

2.4 Ostale metode zagotavljanja kakovosti 

Pri uvajanju koncepta stalnih izboljšav si podjetja pomagajo s številnimi modeli. 
Tako se z vidika poslovanja slednjega lotevajo na sistematičen način. 

Horžen v literaturi navaja sorodne koncepte za zagotavljaje kakovosti in sicer 
metodo 20 ključev in ostale metode, ki jih bom v nadaljevanju tudi podrobneje opisala. 

Poleg najpogosteje uporabljene metode, lahko podjetja posegajo tudi po ostalih 
metodah, in sicer:  

1. Šest sigma 
Metodologija je osredotočena na razumevanje in povezovanje procesov ter na 
zmanjšanje njihove variabilnosti. Pomaga zmanjšati razkorak med tem, kaj kupec 
zahteva in kaj procesi v organizaciji dejansko proizvajajo. Z zmanjšanjem tega 
razkoraka se doseže boljši izkoristek virov, ki so v organizaciji na razpolago, 
izboljšajo pa se tudi pogoji za boljšo in cenejšo proizvodnjo izdelkov in storitev, ki 
dejansko ustrezajo zahtevam kupcev. Metodologija ne nadomešča obstoječega 
sistema managementa kakovosti, temveč ga dopolnjuje tako, da pripomore k tem, 
da se organizacije osredotočajo na tiste procese, ki so ključni za njih in njihove 
zunanje in notranje kupce (Marolt in Gomišček 2005, 501). 

 
2. Kaizen 
Imai Masaaki je filozofijo Kaizen prenesel v podjetništvo z objavo knjige leta 1986 
z naslovom Kaizen. Po njegovih besedah Kaizen pomeni stalne izboljšave, ki 
vključujejo vsakogar. Pri tem ne gre za nov koncept, temveč dežnik nad japonskimi 
koncepti oziroma skupni izraz za vrsto metod, uporabljenih za doseganje stalnih 
izboljšav. Metoda vsebuje dva elementa, in sicer: izboljšave, oziroma spremembe 
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na bolje ter stalnost oziroma kontinuiteto. Če eden od elementov manjka, potem ne 
gre za Kaizen (Horžen 2005, 22–30). 
Kaizen predstavlja japonski izraz za obnašanje posameznika v okviru skupine, ki je 
ves čas stremi k izboljšanju poslovnih aktivnosti vzdolž poslovnih procesov. 
Metoda pomeni neposredno izboljševanje poslovnih procesov in že obstoječega 
stanja. Temeljna načela Kaizena so biti vsak dan boljši, narediti še tako manjšo 
stvar bolje in obravnavati vsakogar kot kupca (Polajnar, Buchmeister in Leber 
2001, 23). 

 
3. Relativna primerjava (Benchmarking) 
V svetu skoraj ni pomembnega podjetja, ki ne bi izkoriščalo možnosti, ki jih ponuja 
benchmarking. V današnjem času, se v podjetjih vse bolj uveljavlja uporaba tega 
informacijskega orodja kakovosti, ki temelji na nenehnem uvajanju sprememb, to 
pa je tudi osnovna zakonitost v poslovnem svetu orodjarn, v kolikor želijo 
konkurenčno nastopiti na tržišču. Benchmarking je torej stalen proces primerjanja 
lastnega izdelka ali sistema s konkurenčnimi, pri tem pa iščemo vodilne 
proizvajalce. Metoda pomeni iskanje in določanje ciljev, meril in popravljanje 
ključnih procesov na optimum, s stalnim preverjanjem uspeha. Gre za metodo in 
strategijo, ki jo v podjetju uporabljamo z namenom, da bi najbolje izpolnili želje in 
zahteve kupcev (Polajnar, Buchmeister in Leber 2002, 254). 

 
4. Upravljanje sprememb (Change management)  
Upravljanje sprememb je izraz za današnje vodenje poslovnih procesov, ki morajo 
nenehno dosegati čim večjo skladnost spremembami v okolju. Gre torej za izrazito 
razvojno usmerjenost, ki ne izhaja iz akutne krize podjetja, temveč pomeni 
najzanesljivejšo obrambo pred njo. Zato mora temeljiti na metodah strateškega 
managementa in dinamični, nenehno učeči se organizaciji. Metoda poudarja mehke 
razsežnosti sprememb, ki se nanašajo na vodenje, ravnanje z ljudmi, 
komuniciranje, spremembe vedenja in vrednost ter upravljanja organizacijske 
kulture.  
Pri mehkem uvajanju sprememb skušamo obstoječe zmožnosti dopolniti tako, da 
bo spremenjeni organizaciji omogočeno postopno uresničevanje ciljev podjetja. 
Vrhnji management skuša na osnovi komuniciranja in spodbujanja sodelavcev 
spodbuditi njihova prizadevanja, da sami sprožijo spremembe, ki so v skladu s cilji 
in smotri podjetja (Horžen 2005, 63). 

 
5. Reinženiring poslovnih procesov (Busines process reeigeeniring–BPR) 
Reinženiring pomeni temeljito spremembo v razmišljanju in radikalno 
preoblikovanje poslovnih procesov za dosego dramatičnih izboljšav po odločilnih, 
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sodobnih merilih uspešnosti, kot so stroški, kakovost, storitev in hitrost. Projekt 
reinženiringa zahteva v razmišljanju v določeni meri na vrnitev izhodiščne temelje 
poslovanja in na teh postavitev novih temeljitih sprememb (Dubrovski 2000, 124). 

 
6. Vitka proizvodnja (Lean management) 
Vitka proizvodnja predstavlja stanje, ki ga proizvodni sistem doseže, ko uspe 
izločiti nepotrebne aktivnosti. Pomeni tudi sposobnost proizvodnega sistema 
odstraniti vse aktivnosti vzdolž toka dodane vrednosti, ki vrednosti ne dodajajo. 
Zagotavlja preseganje do pred nezdružljivih konkurenčnih meril visoke kakovosti 
in nizkih stroškov in sposobnost proizvajanja standardnih izdelkov visoke 
kakovosti z nizkimi stroški. Vitka proizvodnja oziroma vitko podjetje pomeni 
sposobnost učinkovite in uspešne uresničitve poslovnih procesov. Operativne 
strategije se ukvarjajo z izboljševanjem učinkovitosti poslovnih procesov, zato je 
vitka proizvodnja usmerjeno k operativnemu nivoju strategij (Polajnar, 
Buchmeister in Leber 2001, 23–24). 
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Podjetja obstajajo, da bi izpolnila svoje poslanstvo. Nenehno spreminjajoče zunanje 
okolje, rastoče zahteve kupcev in konkurenca, silijo podjetja v nenehno prilagajanje in 
notranje spreminjanje. Uspešna podjetja, so že danes in bodo tudi v prihodnje samo 
tista, ki imajo hitrejšo odzivnost na spremembe in visoko sposobnost prilagajanja. To 
med drugim pomeni tudi konkurenčnost na vseh področjih poslovanja in od podjetij 
zahteva strateško orientiranost k spremembam. Konkurenčnost označuje stopnjo, s 
katero lahko zadovoljujemo zahteve hitro spreminjajočega globalnega trga na ta način, 
da ustvarja dodano vrednost. Da bi dosegli to stopnjo, pa se moramo posluževati 
določenih metodam. Ena izmed njih je tudi, že v prejšnjem poglavju omenjena metoda, 
to je metoda 20 ključev, ki jo bom nekoliko natančneje predstavila v naslednjem 
poglavju (Ćosić, Borovnik in Čibej 2007, 4). 

3.1 Predstavitev sistema 20 ključev 

V sodobnem dinamičnem in hitro razvijajočem se gospodarskem okolju se 
organizacije soočajo z velikimi izzivi ohranjanja in povečevanja konkurenčnosti v 
mednarodnih razmerah na trgu. 

Gider (2004, 50) pravi, da podjetja mrzlično iščejo načine, kako se v neizprosnem 
boju obdržati na trgu oziroma kako se prebiti med najboljše. Eno od orodij, ki so na 
voljo menedžmentu, je sistem 20 ključev, katero postaja vse bolj priljubljeno tudi med 
Slovenskimi podjetji. 

Metodo 20 ključev je razvil japonski profesor Iwao Kobajaši in jo je prvič javno 
objavil leta 1994 pod imenom PPORF (Practical Programme of Revolution in Factories) 
(Gider 2001b, 32). To ime se uporablja na Japonskem, z razširitvijo metode po svetu, pa 
se je oblikovalo novo ime: 20 ključev (Kobayashi 2003, 11). 
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Slika 3.1 Diagram povezave med ključi 

 
Vir: Kobayashi 2003, 12 

Kot je razvidno iz zgornje slike, so štirje izmed 20 ključev nosilni ključi. In sicer: 
ključ 1 – čiščenje in organiziranje, ključ 2 – organizacija sistema in ciljno vodenje, ključ 
3 – aktivnosti v delovnih skupinah in ključ 20 – obvladovanje vodilnih tehnologij. Ti 
štirje ključi pomenijo temelj, na katerem sloni program uvajanja preostalih 16 ključev 
(Bizjak in Petrin 1996, 49). 

Področja delovanja posameznih ključev v sistemu 20 ključev lahko vidimo v 
diagramu povezav med ključi, ki prikazuje medsebojno povezanost in soodvisnost 
ključev. Zaradi medsebojne povezanosti med ključi, pride pri izboljšavi stanja pri enem 
ključu tudi napredek pri ostalih ključih (Kobayashi 2003, 11–14). 

Za celovito prenovo in zagotavljanje trajnega razvoja podjetja, so metode in tehnike 
izboljšav razdelili na 20 področij oziroma 20 ključev. Pri procesu prenove podjetja mora 
biti vseh 20 področij v ravnotežju, kar je potrebno za doseganje poslovne odličnosti 
svetovnega razreda. Sistem 20 ključev je zasnovan tako, da so posamezni ključi med 
seboj povezani. To zagotavlja edinstveno moč ključev, s katero lahko cilje strateško 
zasnovane prenove in razvoja podjetja pripeljemo vse do odličnosti svetovnega razreda. 
S pomočjo metode bomo lahko v podjetju ustvarili tudi podjetniško vzdušje, ki bo 
podjetje trajno dvignilo nad konkurenco. Omenjena metoda je torej strateški pristop, ki 
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nam sistematično pomaga, da si priborimo prostor na svetovnem vrhu ne glede na 
panogo (Kobayashi 2003, 13–14). 

Gider (2001a, 62–63) v literaturi navaja glavna področja, na katera je usmerjeno 
delovanje 20 ključev, ki jih lahko strnemo v pet skupin (tabela 3.1): 

− Izboljšanje delovnega mesta in povečanje motivacije – dinamiziranje 
delovnega mesta in zaposlenih, 

− izboljšanje kakovosti, 
− zmanjšanje stroškov in povečanje produktivnosti, 
− izboljšanje toka procesov, zmanjšanje medfaznih zalog in hitrejša dobava, 
− razvoj tehnologij. 

Tabela 3.1 Usmerjenost delovanja in cilji 20 ključev 

 Cilji  20 ključev 
1 Čiščenje in organiziranje 
2 Organizacija sistema, vodenje s cilji 
3 Aktivnosti delovnih skupin M Dinamiziranje 

delovnega mesta 
10 Organizacija delovnega časa 
7 Proizvodnja brez nadzora 
9 Vzdrževanje strojev in opreme 
11 Sistem zagotavljanja kakovosti 
12 Odnosi z dobavitelji 

Q Izboljšanje kakovosti 

15 Širjenje usposobljenosti zaposlenih 
13 Odpravljanje vseh izgub 
14 Spodbujanje zaposlenih k izboljšavam 
6 Vrednostna analiza delovnih postopkov 
17 Nadzor učinkovitosti 

C 
Zmanjšanje stroškov 

(povečanje 
produktivnosti) 

19 Varčevanje z energijo in materiali 
5 Hitre nastavitve 
4 Zmanjšanje medfaznih zalog 
16 Planiranje proizvodnje D 

Izboljšanje toka 
dela, zmanjšanje 
medfaznih zalog, 
hitrejša dobava 8 Povezovanje proizvodnih procesov 

18 Računalniška podpora poslovanju  T Razvoj tehnologije 
20 Obvladovanje vodilnih tehnologij 

Vir: Nosan 2001, 3 
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3.2 Opis ključev od 1 do 20 

V tem poglavju je opisan vsak ključ posebej zaradi lažjega razumevanja metode 20 
ključev ter pregled stanja 5. nivoja odličnost svetovnega razreda (Jug 2004, Petrin in 
Bizjak 1996, Gider 2001a, Debeljak 2003 in Kobayashi 1995, 2003). 

Pri posameznem ključu je lahko podjetje na določenem nivoju. Pri tem je 1 najnižji 
nivo in 5 najvišji nivo. To pomeni, da lahko podjetje doseže skupno število točk (Gider 
2001a, 63): 

− od 20 (pri vseh ključih je na nivoju 1),  
− do 100 (pri vseh ključih je na nivoju 5). 

3.2.1 Ključ 1: Čiščenje in organiziranje 

S čiščenjem in pospravljanjem se srečamo na vsakem delovnem mestu. Bistvo 
prvega ključa je izboljševanje produktivnosti in lajšanje dela zaposlenim, kar se doseže 
z optimalno organizacijo delovnih mest. S slednjim pa zagotovimo dobre delovne 
pogoje v podjetju. Napredek, ki ga dosežemo pri prvem ključu, ima pozitivne učinke na 
celoten sistem 20 ključev.  

Cilj ključa je čistoča, organiziranost in lažje delo, ocenjevanje in primerjanje 
podjetja s svetovno najuspešnejšimi podjetji in organizacijami, pomoč zaposlenim pri 
spoznavanju mehanizmov in tehnik za dosego čistega in dobro organiziranega 
delovnega mesta (uvedba načela vizualnega managementa).  

Pregled 5. nivoja: vzroki umazanije in nereda so odstranjeni. Delovna mesta in 
prostori so čisti in urejeni. Zaposlenim je prišlo v navado, da sami vzdržujejo red in 
čistočo. Zaloge so pregledne in s tem je tok materiala v procesu enostaven. Povečala se 
je produktivnost, napak in reklamacij skoraj ni več.  

3.2.2 Ključ 2: Organizacija sistema in vodenje s cilji 

Ključ 2 je drugi nosilni ključ, postavljen je v levi spodnji kot, kar predstavlja sidro 
celotnega sistema. Vsebina in naloga tega ključa je v obvladovanju procesov ter iskanju, 
določanju in doseganju ciljev.  

Osnovni cilj ključa 2 so uskladitev upravljanja od zgoraj navzdol in od spodaj 
navzgor, racionalizacija organizacijske strukture in usklajenost delovanja celotnega 
podjetja (Ćosić, Borovnik in Čibej 2007, 5). 

Pregled 5. nivoja: na tem nivoju ima podjetje jasno in univerzalno strategijo ter 
cilje. Cilji zaposlenih so popolnoma usklajeni s cilji podjetja in obratno. Na ta način se 
lažje rešuje težave in uresničujejo kratkoročne in srednjeročne cilje. Podjetje pa je 
sposobno obvladovati spremenjene pogoje pri uresničevanju zastavljenih ciljev. 
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3.2.3 Ključ 3: Aktivnosti v delovnih skupinah 

Ključ 3 je eden izmed štirih temeljev sistema 20 ključev. Podpira delovanje 
delovnih skupin in jih spodbuja k povečanju delovne vneme in k predlaganju izboljšav 
na delovnem področju. Delavci v podjetju od vseh najbolj poznajo svoje delo in tako 
največ prispevajo k uspehu.  

Cilj je osredotočenost na skupinskem delu, kar omogoča celotno sodelovanje 
zaposlenih. Na ta način se krepijo tudi delavski odnosi, na kar pa pripomore k 
uspešnemu delu. 

Pregled 5. nivoja: cilji podjetja so poenoteni s cilji delovnih skupin. V delovnih 
skupinah vlada prijateljsko vzdušje, zaposleni se družijo tudi izven delovnega časa. 
Skupina obdela vsaj šest tem na leto. Vsak zaposleni mesečno predlaga več kot pet 
izboljšav.  

3.2.4 Ključ 4: Zmanjšanje medfaznih zalog 

Ključ opisuje postopke za zmanjševanje zalog. Osrednje izhodišče tega ključa je, da 
so zaloge v podjetju nezaželene. Zaloge povzročajo finančne slabosti ter ostale 
negativne učinke. 

Osrednji cilj ključa je razumevanje negativnih stranskih učinkov prevelikih zalog in 
pomen njihovega zmanjšanja, analiza vzrokov za visoke zaloge z namenom 
zmanjševanja le-teh. 

Pregled 5. nivoja: vzpostavili so prilagodljiv proizvodni sistem, s katerimi hitro in 
lahko proizvedejo točno tisto, kar je potrebno, da zadovoljijo kupca. Čas dobave se je 
od trenutka prejema naročila do končne dobave kupcu zmanjšal, prav tako so se 
zmanjšale zaloge materialov in informacij. Pomembno pa je, da pri ostalih ključih 
podjetje doseže 4. nivo. 

3.2.5 Ključ 5: Hitre nastavitve 

Če želimo zadovoljiti hitremu povpraševanju in količinam, se more delovni proces 
naučiti hitrih nastavitev. Pri tem ključu ne gre samo za tehnične rešitve, temveč 
predvsem za spodbudo zaposlenim k razmišljanju, kako izboljšati proces. Ključ 
pripomore k skrajševanju pretočnih časov, kar ustvari prilagodljivost in osredotočenost 
na hitre spremembe trga in želje odjemalcev.  

Cilji omenjenega ključa je osvojitev konceptov: 
− SMED (Single Minute Exchange of Dies) – čas nastavitve naj ne trajajo dlje 

kot 10 minut. S tem je omogočena večja fleksibilnost ter odzivnost podjetja na 
spremembe. 
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− SMIR (Single Minute Information Retrieval) – dostop do katere koli 
informacije v režijskih oddelkih ne sme trajati manj kot eno minuto. To ustvari 
hitrejši dostop do pridobivanja želenih informacij. 

Pregled 5. nivoja: hitre nastavitve so uvedene na vseh strojih. Tudi, če ni ekipa 
popolna ali če ni strokovnjaka s tega področja, delavci vedo prilagoditi in izvesti 
nastavitve. Čas nastavitve se je zmanjšal za en sam korak, na čas enega proizvodnega 
cikla. Pri ostalih ključih je na četrtem nivoju ali celo višjem. Proces nastavitve more biti 
enostaven in izdelek brezhiben. 

3.2.6 Ključ 6: Vrednostna analiza delovnih postopkov 

S tem ključem lahko analiziramo vlogo posameznih delovnih korakov ter 
obravnavamo izboljšave na področju posameznika in stroja ter na zmanjševanju 
delovnega vložka na delovnem mestu. S pomočjo sistematičnih izboljšav na ravni 
procesov lahko dosežemo izboljšave na področju produktivnosti in zmanjševanju 
stroškov. Ključ je v tesni povezavi z ostalimi ključi. Ko pri tem ključu napredujemo za 
en nivo, napredujemo tudi pri ostalih ključih. 

Cilj ključa 6 je odstraniti oziroma skrajšati aktivnosti, ki ne prispevajo k dodani 
vrednosti izdelka. Namen je izboljšati delovni proces in njihove rezultate, ter s tem 
doseči boljšo produktivnost. Zmanjšati število delovnih korakov na polovico in povečati 
produktivnost pa je možno le s prilagodljivim proizvodnim sistemom, ki se hitro odziva 
na zahteve trga in kupcev. 

Pregled 5. nivoja: uvajanje stalnih izboljšav po vsem podjetju. Ustvarili so 
prilagodljiv proizvodni sistem, ki omogoča avtomatizirano izdelavo raznolikih izdelkov 
v manjših količinah. Podjetje mora doseči 4. nivo vsaj pri ostalih področjih. 

3.2.7 Ključ 7: Proizvodnja brez nadzora 

Namen proizvodnje brez nadzora je odpravljanje vseh napak ter hkrati povečanje 
izkoriščenosti strojev v proizvodnji. Za uresničitev pogojev ključa 7 morejo zaposleni 
vedeti, da za preprečevanje napak ne potrebujejo nadzora. Stroje in naprave 
avtomatizirajo in jih prilagodijo tako, da jih ni potrebno nadzorovati (samonastavljive 
ter samoustavljive). V pisarnah moremo delo organizirati tako, da bo le-to potekalo 
nemoteno in brez vsakokratnega nadzora. 

Cilj tega ključa je proizvodnja brez napak in človeškega nadzora. Omenjena metoda 
znižuje stroške nadzora in povečuje rezultate proizvodne serije. 

Pregled 5. nivoja: z vzpostavitvijo proizvodnje brez nadzora je dosežen koncept 
proizvodnje brez napak oziroma nekakovostnih izdelkov. Različne naprave in stroji so 
povezani v sisteme. Delavci samostojno skrbijo, da izkoristijo vsak prosti trenutek: 
upravljajo več strojev hkrati, si med seboj pomagajo ali opravljajo več nalog. V pisarni 
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z uporabo standard na eni strani1, delo opravljajo lahko različni ljudje. S sprotnimi 
pregledi v pisarnah in proizvodnji lahko zagotavljamo proizvodnjo brez nazora. 

3.2.8 Ključ 8: Povezovanje proizvodnih procesov  

Zaradi različnih zahtev strank, se mora proizvodnja prilagajati za izdelavo manjših 
raznolikih serij izdelkov. Tak sistem privede do medfaznih zalog v sami proizvodnji, ki 
pa jih moramo nujno preprečiti. Povezovanje proizvodnih procesov uredimo z 
učinkovitim komuniciranjem ter sodelovanje med zaporednimi procesi navzgor in 
navzdol. Ta ključ predvideva uvedbo metode Kanban2 ali drugega sorodnega sistema za 
preprost in vizualen način povezovanja procesov.  

Ključ ima cilj, da pri toku materiala in informacij racionalno združi različne 
procese ter oddelke, pri izdelavi končnega proizvoda.  

Pregled 5. nivoja: s pomočjo »akvarijskih sestankov« so odstranili zidove med 
procesi. Zdaj so proizvodni procesi pregledni in tekoči. Podjetje na tem nivoju ima 
uvedeno hitro nastavljivo tehnologijo. Izoblikovan je proizvodni proces, ki se je 
sposoben prilagajati spremembam.  

3.2.9 Ključ 9: Vzdrževanje strojev in opreme 

Pri sistemu vzdrževanja je pomembno, da stroje redno vzdržujemo in oskrbujemo, 
preden se pojavijo okvare. Velikokrat so nečistoča, nepravilno mazanje in neprimerna 
uporaba strojev krivci za okvare. To lahko preprečimo z pravilno informiranostjo 
zaposlenih. S tem se zmanjša število izpadov stroja, podaljša se delovni čas strojev in 
manj je nekakovostnih izdelkov. 

Cilji ključa 9 so preventivno vzdrževanje strojev in opreme, boljša kakovost, 
hitrejše menjave okvar strojev in s tem tudi večja produktivnost in nižji stroški 
proizvodnje. Opisan ključ omogoča tudi timsko delo med delavci. 

Pregled 5. nivoja: inovativno vzdrževanje je vpeljano po celotnem podjetju, saj je 
izkoriščenost strojev nad 95 %. Vsi zaposleni obvladajo in uresničujejo izboljšave, ki 
povečujejo učinkovitost in preprečujejo nekakovostne izdelke. Pri ostalih ključih 
moremo biti vsaj na 4. nivoju. 

3.2.10 Ključ 10: Disciplina na delovnem mestu  

Ključ 10 se odraža v motivaciji zaposlenih. Pri tem pa morajo svojo vlogo odigrati 
vodilni ljudje na vseh ravneh v podjetju. Če zaposleni nimajo na delovnem mestu 

                                                 
1 Standard na eni strani pomeni, da so na eni strani napisana navodila za izpeljavo nekega 

postopka ali delovnega procesa (Kobayashi 2003, 92). 
2 Kanban je proizvodnja v točno določeni količini ob določenem času (Fatur, Košir in 

Kavčič 2006, 227). 
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discipline se pozna pri uspehu delovanja 20 ključev in samega podjetja. Z metodo 20 
ključev lahko vzpostavimo trajno delovno disciplino.  

Cilj zgoraj omenjenega ključa je vzpostavitev trajne delovne discipline, pozitivne 
delovne klime ter visoke stopnje pripadnosti in osredotočenosti na delovnem mestu  

Pregled 5. nivoja: delavci na petem nivoju so visoko motivirani za delo, prihajajo in 
odhajajo točno. V delovnem času opravljajo dela, ki prispevajo k dodani vrednosti. Ni 
več napornih opravil, delo je opravljeno enakomerno in prijetno. 

3.2.11 Ključ 11: Sistem zagotavljanja kakovosti 

Ključ 11 uvrščamo med enega najpomembnejših ključev. Zagotavljanje kakovosti 
ne pomeni le nadzor izdelkov ali procesov, temveč tudi preventivno ugotavljanje 
ustreznosti procesov. Ključ rešuje teme kot so: odpravljanje zastojev na stroju, 
skrajšanje časa nastavitev in oblikovanje komisij za kakovost. V podjetju je potrebno 
ustvarit proizvodnjo, kjer se zaradi nepazljivosti napake ne pojavljajo.  

Glavni cilj je proizvodnja brez nekakovostnih izdelkov ali proizvodnja brez napak 
oziroma ustvariti taka delovna mesta, ki se bodo osredotočala na kakovost. 

Pregled 5. nivoja: kupci so zadovoljni in s tem narašča promet. Značilna je uvedba 
Poka Yoke3 sistemov (enostavne naprave, ki preprečujejo napake na izdelku). Vrednost 
izdelkov, ki potrebuje popravilo, se nanaša na 0,1 %. Razmere so take, da strojev in 
naprav ni mogoče napačno upravljati, nekakovostni izdelki pa se ob koncu procesa sami 
izločajo. 

3.2.12 Ključ 12: Odnosi z dobavitelji 

Podjetje mora najti ustrezno ravnovesje med lastno in zunanjo proizvodnjo. Ključ 
12 daje napotke, kako bolje razviti odnos z dobavitelji. Odnosi z dobaviteljem vplivajo 
na kakovost, pretočne čase in stroške. Za dobro poslovanje mora podjetje pomagati 
dobavitelju pri razvoju, in na ta način izboljšati svojo konkurenčnost. Pod pojmom 
»dobavitelj« je mišljeno na zunanje in notranje (predhodni proces znotraj podjetja) 
dobavitelje. 

Temeljni cilj tega ključa se nanaša na trajno sodelovanje z dobavitelji in s tem 
učinkovito oskrbovalno verigo. 

Pregled 5. nivoja: dobavitelj je uvedel sistem 20 ključev, s tem so napredovali za 20 
točk oziroma so dosegli 70 točk. S tem se je njihova produktivnost podvojila, postali so 
bolj prilagodljivi. Ker se jim je povišala produktivnost in so se jim znižali stroški, lahko 
znižajo cene. Sodelovanje med partnerji se bo trajno obneslo. 

                                                 
3 Poka Yoke je sistem, ki podaja način kako preprečiti napako, oziroma kako napako čim 

prej opaziti (Marolt in Gomišček 2005, 421). 
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3.2.13 Ključ 13: Odpravljanje vseh izgub 

Ključu 13 se ukvarja z odpravljanjem vseh izgub. Izguba je mišljena kot aktivnost, 
ki ne prinaša dodane vrednosti oziroma aktivnost, ki jo stranka ni pripravljena kupiti. 
Pri uvajanju tega ključa je zelo pomembno, da se zaposleni zavedajo, kaj pomeni 
zmanjšanje izgub. Šele nato se potratne aktivnosti, s pomočjo zaposlenih in določenih 
izboljšav pretvorijo v aktivnosti z vrednostjo. 

Povečati produktivnost in učinkovitost je cilj ključa 13. To pa se lahko zgodi tako, 
da vse aktivnosti in porabljen čas, ki ne ustvarjajo vrednost spremenimo v aktivnosti, ki 
ustvarjajo vrednost. Delavce moramo tudi naučiti, da takoj zaznajo tiste aktivnosti, ki 
prinašajo izgubo. 

Pregled 5. nivoja: na tem nivoju so se produktivnost, kakovost in dobavni roki 
izboljšali. Pri ostalih ključih je doseglo podjetja vsaj 4. nivo. Izkoriščenost dela je vsaj 
95-odstotna. Delavci zaznavajo izgubo, delo je postalo lažje in prijetnejše. Zaposleni 
razumejo povezavo med ključi. 

3.2.14 Ključ 14: Spodbujanje zaposlenih k izboljšavam 

S pomočjo ključa 14 omogočimo zaposlenim, da sami uvajajo ideje za izboljšave, 
ki so nastale v delavnicah, saj ti najbolje poznajo delovne razmere, v katerih delajo. V ta 
namen podjetje postavi delavnice za izboljšave, v katerih naj bi zaposleni sami 
uresničevali izboljšave med kratkimi prekinitvami dela, odmori ali kadar imajo čas.  

Cilj je pooblaščanje in vzpodbujanje zaposlenih, da sami izvedejo svoje predloge za 
izboljšave. S tem, da si ustvarijo preglednejše delovno mesto in hkrati olajšajo delo.  

Pregled 5. nivoja: v podjetju je sistem izboljšav napredoval, zaposleni sami 
realizirajo izboljšave in so sposobni sami izdelovati preproste avtomatske naprave. 
Starim strojem so izboljšali uporabnost in so enostavnejši za uporabo. Zaposleni imajo 
ustrezna znanja in so za nadzor kakovosti, zmožni ločevanja kakovostnih izdelkov od 
nekakovostnih. Podjetje organizira redna izobraževanja, na področju razvoja tehnologij. 

3.2.15 Ključ 15: Širjenje usposobljenosti zaposlenih  

Pozornost tega ključa je namenjena širjenju usposobljenosti zaposlenih. Tako naj bi 
vsak delavec v skupini obvladal več različnih veščin in bi v primeru odsotnosti 
sodelavca le-ta vedel njegovo delo enako dobro opravljati. Podjetje v ta namen 
organizira navzkrižno usposabljanje (izobraževanje in omogočanje dela na različnih 
delovnih mestih). Zaradi uvajanja med delom lahko pride do zastojev v proizvodnji in 
visokih stroškov, na dolgi rok pa prinese konkurenčno prednost. Ta ključ je pomemben, 
saj vodi k prilagodljivemu proizvodnemu procesu in poslovni odličnosti. 

Cilj ključa 15 je fleksibilnost delavcev na različnih delovnih mestih ter uspešno 
prilagajanje podjetja na zahteve tržišča. Poleg tega pripomore k višji produktivnosti, 
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večji fleksibilnosti podjetja ter krajših dobavnih časov. Delavci pa si z novimi znanji in 
sposobnosti pridobijo možnost hitrejšega napredovanja, lažjega zaposlovanja ter 
osebnega zadovoljstva. 

Pregled 5. nivoja: podjetje se je sposobno hitro prilagoditi kupčevim zahtevam in 
odzvati na spremembe trga. Tehnologija proizvodnje je tako napredovala, da delavci 
lahko upravljajo več strojev hkrati, kar pomeni, da poznajo več delovnih operacij. To ne 
velja samo za zamenjave znotraj skupin, ampak tudi med samimi oddelki. 

3.2.16 Ključ 16: Planiranje proizvodnje 

Vsako podjetje si želi, da bi proizvodnja potekala brez zapletov in bi s tem izdelke 
dobavili v dogovorjenem roku. Ključ se ukvarja z zagotavljanjem pravočasne dobave 
dobrin in informacij iz procesa v proces ter na koncu v roke zunanjim kupcem. 
Planiranje proizvodnje temelji na načelu, naslednji proces je naš kupec in da je zato 
vsak proces posamezno odgovoren za pravočasno dostavo naslednjemu procesu. Vsak 
proces je potrebno ovrednotiti in ocenit na osnovi njegovega prispevka k planirani 
dobavi. 

Cilj tega ključa je učinkovito planiranje proizvodnje in kontrola procesov, da bo 
omogočilo podjetju pravočasne dobave. Ta ključ prispeva tudi, da se podjetje prilagaja 
zahtevam trga, zmanjšanja problemov glede kakovosti, stalne izboljšave, bolšji nadzor 
vseh virov in višjo produktivnost. 

Pregled 5. nivoja: v dogovorjenem roku zaključijo naročene izdelke, brez večjih 
zapletanj lahko izdelajo nujna naročila. Delo v proizvodnji poteka gladko in enostavno. 
Končni izdelki so kakovostni. Vse razpoložljive kapacitete so dobro izkoriščene, zaradi 
tega ne potrebujejo dodatnega osebja.  

3.2.17 Ključ 17: Upravljanje učinkovitosti 

S tem ključem podjetje skuša motivirati zaposlene, da dosežejo zastavljene cilje. 
Najprej mora podjetje razviti sistem učinkovitosti, ki ga bodo zaposleni razumeli in 
podpirali. Določiti moramo številčne cilje in grafično prikazati produktivnost dela. 
Sistem upravljanja učinkovitosti ni vsiljen od managementa, saj si zaposleni sami 
postavijo cilje in interese. Zaposleni se istovetijo ciljem vodstva, kar pa pripomore k 
lažjemu uresničevanju ciljev. 

Cilj zgoraj omenjenega ključa je povečati učinkovitost dela. Vpeljati sistem 
učinkovitosti na ta način, da ga zaposleni razumejo in istovetijo s sistemom. S stalnimi 
izboljšavami povečujemo učinkovitost dela. 

Pregled 5. nivoja: na tem nivoju so cilji učinkovitosti realni in spodbujajo 
zaposlene. V proizvodnji so stroji in delovne operacije enakomerno zasedene, delo 
poteka sistematično. Vsi zaposleni so visoko motivirani za dosego načrtovane 
učinkovitosti. Zavedajo se potrebnega napredovanja pri ostalih ključih.  
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3.2.18 Ključ 18: Računalniška podpora vodstvu  

Ključ 18 je usmerjen predvsem na računalniško podporo poslovanju in predvideva 
uvedbo naprednega integriranega informacijskega sistema, ki povezuje celotno 
proizvodnjo in režijske oddelke. Pri uvajanju tega ključa igra pomembno vlogo tudi 
znanje in prilagodljivost zaposlenih.  

Cilj zgornjega ključa je povečanje zmogljivosti in večja podporo poslovanju, 
spoznanje pomena informacijske tehnologije za celotno podjetje. 

Pregled 5. nivoja: na tem nivoju so uvedeni sistemi, ki omogočajo pretok 
informaciji od managementa do proizvodnje ter tudi velja za izmenjavo podatkov z 
dobavitelji in partnerji. Podjetje izdeluje blago, ki se dobro prodaja. Novi sistemi so 
omogočili, hitro odzivnost na spremembe okolja. 

3.2.19 Ključ 19: Varčevanje z energijo in materialom 

V današnjem času se podjetja zavedajo, da naravnih virov počasi primanjkuje in 
onesnaženost bolj stopnjuje. Zaradi tega podjetja skušajo prispevati k večjemu 
varčevanju z energijo in materialom. Z boljšim izkoristkom materiala znižamo velikost 
stroškov v celotnem sistemu. Če želi podjetje to izvesti more konkretno uvesti v plan še 
zaposlene in skupaj uresničiti cilj. 

Cilj ključa 19 je razumeti koncept varčevanja z energijo in materialom ter s tem 
tudi vzpostaviti kulturo varovanja okolja in zmanjševanja stroškov. 

Pregled 5. nivoja: s pomočjo razvoja novih tehnologij je podjetje doseglo 
zastavljene cilje na področju varčevanja z energijo in materialom. Poraba surovin se je 
zmanjšala, saj reciklirajo določene materiale. Zaposleni se zavedajo, da so možnosti za 
varčevanje z energijo in materialom neomejene. 

3.2.20 Ključ 20: Obvladovanje vodilnih tehnologij 

Ključ 20 v diagramu povezav, predstavlja zgornje desno sidro, zadnji med 
nosilnimi ključi. Omenjeni ključ se osredotoča na vrednotenje podjetja pri sprejemanju 
nove tehnologije v primerjavi s konkurenco. Če želi podjetje imeti konkurenčno 
sposobnost more obvladati tehnologijo pred konkurenco. Zaradi tega more biti nenehno 
v stiku z razvojem in spremljati napredek tehnologije. Ni ključnega pomena nakup nove 
tehnologije, če jo zaposleni ne znajo učinkovito uporabljati. Bistvo je v tem, da 
zaposleni svoje tehnično znanje prenašajo v naslednjo generacijo, nova generacija pa 
naj bi že uveljavljeno tehnologijo razvijala naprej.  

Osnovno cilj tega ključa je biti tehnološko pred konkurenco. Podjetje mora 
razumeti, da za doseganje tega cilja more imeti najsodobnejšo tehnologijo in 
usposobljene zaposlene, da se naučijo uporabljati novo tehnologijo in jo razvijati naprej. 
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Pregled 5. nivoja: podjetje na tem nivoju je vodilno pri uporabi najmodernejše 
tehnologije in lastnega znanja. Znanje zaposlenih je na najvišjem nivoju pri uporabi 
tehnologije. Vzpostavljen je učinkovit sistem za prenos znanja iz generacije v 
generacijo. V konkurenčnem boju stalno sledijo novim tehnologijam in znanjem. 
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4 PREDSTAVITEV IZBRANEGA PODJETJA 

ATech elektronika d. o. o. je primorsko-notranjsko podjetje, s sedežem v Bač pri 
Materiji. Trenutno je v podjetju 76 redno zaposlenih in 11 pogodbenih delavcev.  

Vitkost organizacije podjetju zagotavlja konkurenčnost na globalnem trgu in 
sposobnost, da Atechovi partnerji uživajo prednost celovitih rešitev. Zaznamuje jih 
odličnost v ustvarjanju visoko tehnoloških elektronskih sistemov, ki jo dosegajo s 
pomočjo sodobnih informacijskih sistemov v organizacijskih in razvojnih postopkih ter 
z avtomatizacijo v proizvodnji (ATech 2009). 

4.1 Poslanstvo in vizija 

Poslanstvo podjetja ATech je zagotavljanje celovitih rešitev na področju 
elektronike in na ta način pomagati strankam, s prevzemom odgovornosti za ta del 
njihove verige. Z doseganjem in preseganjem pričakovanj poslovnih partnerjev gradijo 
dolgoročne partnerske odnose. 

Vizijo prihodnosti, kaže odličnost v razvoju in proizvodnji elektronskih komponent. 
Z največjo možno kakovostjo in prilagodljivostjo željam kupcev, želijo postati referenca 
na trgu elektronike (ATech 2009). 

4.2 Dejavnost podjetja  

Glavni področji, s katerima se je podjetje uveljavilo v mednarodni konkurenci, sta 
elektronika motorskih kontrol in povezovalnih modulov (connectivity modules), slednje 
jih razvijajo pod blagovnima znamkama SmartMove in SmartLine. 

Podjetje ATech, d. o. o. nudi storitve razvoja, proizvodnje in celovite podpore na 
področju elektronike na slovenskem, predvsem pa na evropskem trgu. Podjetje razvija 
in proizvaja elektronske in motorske regulacije, zahtevno t. i. connectivity elektroniko, 
krmilja za kotle na leseno biomaso ter druge namenske elektronske naprave. Podjetje 
sodeluje s številnimi kupci v segmentih bele tehnike, industrijske elektronike, 
telekomunikacij, medicine in varnostne elektronike (ATech 2009).  

4.3 Zgodovinski razvoj podjetja 

Zgodba slovenskega podjetja ATech, d. o. o., je prežeta z zagnanostjo, vztrajnostjo 
in predanostjo poslu, predvsem pa z neverjetno željo po uspehu. 

Podjetje ATech, d. o. o., je bilo ustanovljeno leta 1990. Ustanovitelji so izbrali ime 
ATech in sicer kot Advanced Technologic. Leta 1996 je lastništvo prešlo na enega 
lastnika, saj je deleže drugih treh solastnikov odkupil gospod Davor Jakulin in s tem 
postal edini lastnik ATecha. 
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Predstavitev izbranega podjetja 

Zaradi pospešene rasti podjetja in obenem pomanjkanja lastnih sredstev so pričeli z 
iskanjem dodatnih virov financiranja. Slovenska razvojna družba (v nadaljevanju SRD) 
je leta 1998 dokapitalizirala podjetje ATech in s tem postala 52-odstotna lastnica. 

Leta 2001 je lastnik Davor Jakulin izplačal SRD in tako odkupil 52-odstotni delež. 
V tem obdobju so se preselili tudi v nove poslovno-proizvodne prostore, kar pa se je 
poznalo pri finančnem stanju podjetja.  

V podjetju so se zavedali, da z obstoječim stanjem določenih projektov ne bo 
mogoče realizirati. Zaradi tega so se začeli ozirati na nove potencialne vlagatelje. Med 
izbranimi je najboljše pogoje dokapitalizacije ponudil ameriški zasebni investitorki 
sklad Europe Found (Antončič, Ruzzier in Bratkovič 2007, 21–29). 
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5 OCENA PODJETJA PO POSAMEZNIH KLJUČIH 

Kot sem že uvodoma povedala, sem podjetje ATech, d. o. o., ocenila s pomočjo 
metode 20 ključev.  

 
Ključ 1: Čiščenje in organiziranje     Ocena: 4 
Delovno okolje je v večini čisto in urejeno. Skladiščni prostori so natančno 

razporejeni, vsak kos materiala je označen in zaporedno pospravljen na svoje mesto na 
polici. Proizvodni prostor je svetel in smiselno razporejen. Transportne poti in odlagalna 
površina sta označena z vidnim talnim trakom ter vsaka odlagalna površina je tudi 
ustrezno označena. Na določenih delovnih mizah se kopičijo dokumenti in ustvarjajo 
nered, ki bi ga bilo potrebno pospraviti. Delavcem ni prišlo še v navado, da ko se pojavi 
umazanija takoj počistijo. 

 
Ključ 2: Organizacija sistema in vodenje s cilji    Ocena: 4 
Cilji vodstva so jasni, zaposleni jih vestno izpolnjujejo, saj dobijo točne delovne 

napotke. Vodstvo natančno spremlja potek dela in njihovo izpolnitev. Letno potekajo 
skupinski sestanki različnih nivojev, kjer preučijo poslovanje iz preteklega leta ter 
nadaljnje cilje in aktivnosti za prihodnje leto. V podjetju potekajo tudi mesečni sestanki 
za sprotna naročila ali oblikovanje novih načrtov. Organizacijska struktura je pregledno 
zasnovana (priloga 1). Usklajeno delo ne bo nič pripomoglo k uresničevanju 
zastavljenih ciljev, če delavci ne razumejo svoje delovne aktivnosti ter poslanstva 
podjetja. Zaradi tega morajo vodilni v podjetju pravilno motivirati zaposlene, da se 
poistovetijo s cilji podjetja in s tem dosežejo prehod na višji nivo. 

 
Ključ 3: Aktivnosti v delovnih skupinah    Ocena: 3 
Delavci v podjetju delajo po posameznih skupinah, in sicer v proizvodnih celicah. 

Določene skupine sodelujejo skupaj za sestavo načrta novega izdelka, ki ga naroči 
kupec. Glede predlaganja izboljšav, zaposleni sami pisno predlagajo izboljšave vodstvu, 
na kar se jih uresniči, če pripomorejo k izboljšavam. Če je izboljšava učinkovita se 
zaposlenega nagradi. Menim, da bi lahko namenili nekaj ur tudi za usposabljanje 
zaposlenih k razmišljanju za izboljšave in zaželena bi bila tudi večja pomoč vodilnih 
delavcev. 

 
Ključ 4: Zmanjšanje medfaznih zalog     Ocena: 4 
Nivo medfaznih zalog je v podjetju zelo majhen. To so omogočili predvsem z 

informacijskim programom ter pravilnim načrtovanjem proizvodnje, nabave, odpreme 
in ostalih prvin. Tudi pretok dokumentov je majhen, saj vse poteka preko 
informacijskega sistema. Zaposleni v podjetju se zavedajo, da visoke zaloge, večajo 
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Ocena podjetja po posameznih ključih 

stroške. Za napredovanje v višji nivo, bi predlagala bolj hiter in bolj prilagodljiv sistem 
ter hitro izpolnjevanje vsem zahtevam strank. 

 
Ključ 5: Hitre nastavitve       Ocena: 4 
V ATechu imajo razvit koncept SMED (Single Minute Exchange of Dies), to 

pomeni, da čas nastavitve proizvoda ne traja dlje od 10 minut. Tako je podjetje bolj 
fleksibilno ter ima visoko odzivnost na spremembe. V pisarnah so informacije hitro 
najdene in dostopne, saj je vsa potrebna dokumentacija pospravljena in urejena. Za 
določene informacije pa si lahko pomagajo tudi z informacijskim sistemom. Za 
napredovanje v višji nivo bi predlagala podjetju naj poskuša bolj razvijati hitre 
nastavitve. Menim, da ko pride novo naročilo za izdelek potrebujejo preveč časa, da ga 
vpeljejo v izdelavo in to velja tudi za novo pridobljeno dokumentacijo. 

 
Ključ 6: Vrednostna analiza delovnih postopkov   Ocena: 4 
V podjetju izvajajo sistemski in procesni način vodenja zaposlenih na področju 

delovnih postopkov. Zaposleni delajo ves delovni čas efektivno, saj se delo sestoji na 
medsebojnem sodelovanju, celičnem procesu. Težave, ki jih imajo z zaposlenimi, 
predvsem s tistimi, ki ne dosegajo pričakovanih rezultatov, rešijo z ugotavljanjem 
vzrokov. V pisarnah se izvaja elektronska obdelava podatkov. Za napredovanje na tem 
področju je velikega pomena, da podjetje razvija medosebno sodelovanje, zlasti globlje 
razmišljanje in zavedanje zaposlenih o ustvarjanju aktivnosti, ki ne ustvarjajo nikakršne 
izgube.  

 
Ključ 7: Proizvodnja brez nadzora     Ocena: 3 
Stroji v podjetju so polavtomatizirani, vendar pa določeni stroji ne morejo delovati 

brez nadzora delavca. V času malice se zaradi omenjenega, proizvodnja ustavi, saj stroji 
ne omogočajo ustrezne avtomatizacije. V pisarnah upravljajo dokumentacijo brez 
večjega nadzora in zastojev. Za prehod na naslednji nivo bi predlagala, da podjetje 
razširi usposabljanje zaposlenih za avtomatizacijo strojev in s tem tudi zmanjša nadzor 
nad stroji. Tako bi zaposleni vsak prosti trenutek izkoristili za aktivnosti, ki dodajajo 
vrednost. 

 
Ključ 8: Povezovanje proizvodnih procesov     Ocena: 4 
V podjetju imajo točno določeno kaj in koliko bodo proizvajali. Na podlagi tega se 

uredi plan dela in dodeli posamezne delovne naloge določenim delavcem. Tako delavci 
v skladišču za vsakega delavca v proizvodnji uredijo delovni material za določeno delo. 
Skladišče je racionalno uporabljeno in urejeno, skladiščniki si pomagajo z dlančniki, 
tako da delo poteka hitro in učinkovito. Za napredovanje v višji nivo bi bilo 
priporočljivo, da skrajšajo določene delovne procese. 
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Ključ 9: Vzdrževanje strojev in opreme     Ocena: 4 
V podjetju redno in vestno vzdržujejo vse stroje in naprave. Vzdrževanje in 

kontrola strojev je že vnaprej urejena. Vodje samo posredujejo ustrezne podatke 
usposobljenim delavcem, kaj morejo storiti. Delavci se zavedajo, da redno vzdrževanje 
strojev in naprav, preprečuje veliko napak in omogoča večjo delovno produktivnost. Po 
mojem mnenju ATech, d. o. o., dobro deluje v tej smeri delovanja. Predlagala bi, da se 
usposobljenost vzdrževanja razširi na vse zaposlene. Naslednji predlog pa bi bil 
usposabljanje za inovativno izobraževanje. 

 
Ključ 10: Disciplina na delovnem mestu    Ocena: 4 
V pravilniku podjetja je zapisan začetke in konec delavnika ter dodeljeni odmori. 

Sam potek dela je ustvarjen tako, da zaposleni delajo v skladu z delovno disciplino. 
Torej zaposleni imajo v zavesti kašna so njihova dela, predvsem pa vedenje na 
delovnem mestu. Delo se prične z navodili vodje in konča s opozorilnim signalom. 
Zaposleni ob koncu delovne izmene zapustijo delovno mesto, ki mora biti čisto in 
urejeno. Za napredovanja na višji nivo, bi moralo podjetje podkrepiti odnose in zglede, 
med vodstvom in delavci. Ukiniti bi bilo treba delovne aktivnosti, ki ne prinašajo 
dodane vrednosti. 

 
Ključ 11: Sistem zagotavljanja kakovosti    Ocena: 4 
Podjetje ATech, poseduje certifikat kakovosti ISO 9001/2000, kar zadovoljuje 

zahteve in potrebe kupcev. Dobri in slabi izdelki, ki se prenašajo iz procesa v proces se 
beležijo v informacijskem sistemu. Slednje nam nakazuje, da je vse redno predvsem pa 
natančno evidentirano. To spodbudi zlasti zaposlene, da proizvedejo izdelke brez napak. 
Usposobljeni delavci nato preverijo ali ima določen proizvod kakšno napako. 
Proizvodni sistem ima na določenih strojih uveden Poka Yoke sistem. Za napredovanje 
v višji nivo predlagam, da se pri posameznih procesih uvede, sistem za preprečevanje 
napak. 

 

Ključ 12: Odnosi z dobavitelji      Ocena: 3 
Nabavna služba v podjetju je fleksibilna, kar omogoča hitro dobavljanje materiala 

pri sedanjih oziroma pri bodočih, novih dobaviteljih. Usmerjenost nabavne službe je 
zlasti iskanje, najboljših dobaviteljih na svetovni ravni in ohranjanje sedanjih. Podjetje 
bi moralo za napredovanje v višji nivo, na nek način, predlagati dobavitelju, da izboljša 
ali uvede kodni sistem, kot ga ima podjetje ATech. Zaradi slednjega bo manj zamud pri 
dobavi ter predvsem skladiščenje bo vidno hitrejše. 
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Ključ 13: Odpravljanje vseh izgub     Ocena: 3 
Vsa delovna mesta v podjetju so opisana in opredeljena v informacijskem sistemu. 

Na tak način vodilni delavci lažje opredelijo dela posameznim delavcem v proizvodnji. 
Zaposleni so seznanjeni s potekom dela in tudi narava dela je tako urejena, da zaposleni 
v najmanjši meri izvajajo tiste aktivnosti, katere ne prinašajo vrednosti. Delovne naloge, 
so tudi v pisni obliki objavljene v delovnih prostorih. Za napredovanje v višji nivo, bi 
predlagala vzorčenje obdobij s slabim izkoristkom delovnega časa. S pomočjo teh 
vzorcev, bi podjetje lažje ugotovilo delovno izgubo in na podlagi teh ugotovitev, bi 
lahko določili ukrepe za izboljšave. 

 
Ključ 14: Spodbujanje zaposlenih k izboljšavam   Ocena: 4 
Podjetje ima oddelek, kjer sprejemajo predloge za izboljšave in jih tudi 

uresničujejo. Delavci v proizvodnji, sami podajo predloge za izboljšave, nato pa jih 
vodstvo preuči in najboljše ideje za izboljšave tudi izpelje. Zaposleni so za dobre 
izpeljane oziroma izvedene predloge tudi ustrezno nagrajeni. Podjetje na tem področju 
deluje v dobri smeri, za napredovanje v višji nivo, pa bi bilo dobro, da zaposlenim 
omogoči predvsem samostojno izvajanje izboljšav ter zaposlene mora spodbujati k 
večjemu zanimanju za izboljšave.  

 
Ključ 15: Širjenje usposobljenosti zaposlenih    Ocena: 3 
V podjetju imajo vzpostavljen prilagodljiv in kvaliteten proizvodni proces, na kar 

ga še oplemeniti širša usposobljenost zaposlenih. Delo je razporejeno tako, da zaposleni 
v procesu lahko nadomeščajo ostale zaposlene. V nekaterih procesih pa še vedno pride 
do zastojev. To se dogaja predvsem zato, ker primanjkuje usposobljenosti zaposlenih na 
določenih področjih. Za napredovanje v višji nivo, bi mogoče predlagala, da na 
določenih strojih izvedejo robotske izboljšave ter širjenje usposobljenosti zaposlenih na 
vseh nivojih celotnega podjetja. 

 
Ključ 16: Planiranje proizvodnje     Ocena: 4 
Planiranje proizvodnje v podjetju poteka po določenih postopkih in sicer od 

planiranja kupčeve potrebe vse do predaje izdelka. V planiranje so vključeni vsi procesi 
in vsi zaposleni podjetja, kjer vsi delujejo tudi popolnoma usklajeno in povezano. V 
podjetju je vzpostavljen informacijski sistem, ki omogoča hitro načrtovanje in 
prilagajanje proizvodnje. S tem je tudi zagotovljena izdaja izdelkov v določenih 
dobavnih rokov. Vendar pa se tu pa tam pojavljajo tudi izdelki z napako, kar pa se 
popravlja z nadurnem delom. Za napredovanje, bi predlagala zlasti večjo odprtost za 
nujna naročila ter dodatno izobraževanje zaposlenim, za izboljšanje delovnih običajev 
ter povečanje izboljšav. 
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Ključ 17: Upravljanje učinkovitosti     Ocena: 4 
V podjetju je vzpostavljeno upravljanje na podlagi učinkovitosti dela. Vodilni 

delavci na bazi standardnih časov, planirajo proizvodnjo. Redno in dnevno spremljajo 
učinkovitost delavca ter delovne skupine, kar omogoča takojšnje ukrepanje morebitnih 
zastojev učinkovitosti. Zaposleni v podjetju se trudijo doseči cilje s področja 
učinkovitosti. Podjetje bi moralo, za napredovanje v višji nivo, vztrajno pregledovati in 
prilagajati standardne čase za nova naročila. Neprestano razvijanje in napredovanje 
učinkovitosti posledično vpliva na določitev standardnih časov. 

 

Ključ 18: Računalniška podpora vodstvu    Ocena: 4 
Kot že omenjeno je v celotnem podjetju vzpostavljen informacijski sistem, ki 

omogoča hiter in enostaven dostop do podatkov na vseh nivojih podjetja. S tem je tudi 
komunikacija in prenos informacij med oddelki kratka in hitra, na kar to vpliva na 
zadovoljstvo parterjev, saj so odzivni roki krajši in dobava ne zamuja. V podjetju je 
vzpostavljen ERP sistem (Enterprise Resource Planning) ter t. i. sistem Constraint 
Resources Planning (CRP). Ker je podjetje prevzelo prej omenjene informacijske 
sisteme, bi predlagala, da se podjetje izboljša pri ostalih področij, kar pa bi pripomoglo, 
za napredovanje v višji nivo tudi pri tem ključu. 

 
Ključ 19: Varčevanje z energijo in materialom    Ocena: 4 
Ena od temeljnih vrednot podjetja ATech je skrb do okolja, saj se v podjetju 

zavedajo odgovornosti družbe do okolja in varčevanja z resursi. Tudi zaposleni se 
zavedajo, da so možnosti za varčevanje z energijo in materialom neomejene. Skrb za 
okolje se odraža tako, da ustvarjajo in proizvajajo energetsko učinkovite izdelke 
Odpadke v proizvodnji ločujejo in sicer tako, da jih reciklirajo ali določene kose še 
uporabnega materiala prodajo. Podjetje ima certifikat 14001, za sistem ravnanja z 
okoljem. Podjetje dobro deluje na tem področju, saj vsako leto bolj skrbijo in iščejo 
nove metode, da bo poraba energije čim manjša in izkoriščenost materiala večja. 

 
Ključ 20: Obvladovanje vodilnih tehnologij    Ocena: 4 
Podjetje hitreje razvija in posodablja lastno tehnologijo in osvaja nova področja  

le-te. Določeni zaposleni so usposobljeni, da sami razvijajo tehnologijo ali pa 
prilagajajo sedanjo. V podjetju so usklajena področja razvoja tehnologije, procesov, 
sposobnost in obvladovanje zaposlenih pri novih tehnologijah. Tako lahko smatram, da 
je podjetje korak pred konkurenco. Problemi se mogoče pojavljajo, zaradi zelo hitrega 
napredka razvijanja tehnologij na trgu. Zaradi tega bi predlagala le-to, da stalno sledijo 
novim razvojem in znanju, za napredovanje v peti nivo. 
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6 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 

Ocenjevanje podjetja po sistemu 20 ključev, kot že omenjeno, sem opravila v 
podjetju ATech, d. o. o. V spodnji tabeli 6.1 so predstavljeni rezultati ocenitve po 
posameznih ključih, doseženo skupno število točk ter skupna povprečna vrednost ocene. 

Tabela 6.1 Ocena doseženega nivoja podjetja ATech, d. o. o. 

Ključ Ocena nivoja 
Ključ 1: Čiščenje in organiziranje 4 
Ključ 2: Organizacija sistema in vodenje s cilji 4 
Ključ 3: Aktivnosti v delovnih skupinah 3 
Ključ 4: Zmanjšanje medfaznih zalog 4 
Ključ 5: Hitre nastavitve 4 
Ključ 6: Vrednostna analiza delovnih postopkov 4 
Ključ 7: Proizvodnja brez nadzora 3 
Ključ 8: Povezovanje proizvodnih procesov 4 
Ključ 9: Vzdrževanje strojev in opreme 4 
Ključ 10: Disciplina na delovnem mestu 4 
Ključ 11: Sistem zagotavljanja kakovosti 4 
Ključ 12: Odnosi z dobavitelji 3 
Ključ 13: Odpravljanje vseh izgub 3 
Ključ 14: Spodbujanje zaposlenih k izboljšavam 4 
Ključ 15: Širjenje usposobljenosti zaposlenih 3 
Ključ 16: Planiranje proizvodnje 4 
Ključ 17: Upravljanje učinkovitosti 4 
Ključ 18: Računalniška podpora vodstvu 4 
Ključ 19: Varčevanje z energijo in materialom 4 
Ključ 20: Obvladovanje vodilnih tehnologij 4 
Skupno število točk 75 
Skupna povprečna vrednost ocene 3,75 

 
S pomočjo karte 20 ključev in 5-nivojskega mednarodnega sistema za ocenjevanje 

in primerjanje, ki je enak za vsa podjetja, ocenimo, kako dobri smo pri posameznem 
ključu in tako dobimo skupno število točk med 20 in 100 (Debeljak 2003, 4). Kot je 
razvidno iz zgornje tabele je skupno doseženo število točk, pri ocenjevanju podjetja 
ATech, d. o. o., na vseh 20 področji bilo 75 točk, skupna povprečna vrednost ocene pa 
kar 3,75 od petih možnih točk. 

Na začetku ocenjevanja podjetja navadno začnejo s povprečno oceno okoli 30 in 
postopno napredujejo v povprečju za pet do deset točk (Gider 2004, 50). Zaradi 
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slednjega bi lahko rekla, da je ocena podjetja dobra, saj se podjetje približuje uspešnim 
podjetjem. Glede na skupno povprečno oceno, pa si je podjetje ATech, d. o. o. že 
pridobilo ugledno mesto med konkurenco. 

 
Slika 6.1 Radarski diagram ocenitve nivoja podjetja ATech, d. o. o. 

 

Radarski diagram (slika 6.1), prikazuje rezultate ocenjevanja po posameznih ključih 
ter želeno stanje, katero je omejeno z zunanjim krogom petega nivoja. Pobarvano 
področje se razvija v okroglo obliko, kar pomeni, da se ključi razvijajo enakomerno. 
Cilj diagrama je prikazati čim večjo pobarvano površino, saj le-ta prikazuje dosežen 
nivo ključev.  

Podjetje ATech, d. o. o. je doseglo 4. nivo pri ključih, ki se nanašajo na usmerjenost 
delovanja in ciljev 20 ključev (tabela 3.1). To pomeni, da je pri cilju dinamiziranje 
delovnega mesta doseglo 4. nivo pri naslednjih ključih; ključ 1, 2 in 10, pri izboljšanju 
kakovosti; ključ 9 in 11, pri zmanjševanju stroškov; ključ 14, 6, 17 in 19, pri izboljšanju 
toka procesov (ključ 5, 4, 16 in 8) ter razvoj tehnologij (ključ 18 in 20) pa vsi ključi. 
Trenutno ocenjeno stanje v podjetju, nam prikazuje enakomerno usmerjeno rast ključev 
oziroma rast področij. Na podlagi tega lahko sklepam, da ima podjetje dobre možnosti 
za izboljšanje, razvijanje in nadgrajevanje sedanjega delovanja.  

Najnižja ocena posameznega ključa je bila 3. nivo. In sicer za naslednje ključe: 
ključ 3 – aktivnosti v delovnih skupinah; ključ 7 – proizvodnja brez nadzora; ključ 12 – 
odnosi z dobavitelji; ključ 13 – odpravljanje vseh izgub in 15 – širjenje usposobljenosti 
zaposlenih. Slednje pomeni, da ima podjetje še možnosti za razvijanje človeškega 
kapitala ter dobre možnosti za izboljšanje na področjih, kjer je doseglo najnižji ocenjen 
nivo.  

Podjetje ATech, d. o. o., je z lahkoto doseglo opisane uspehe, predvsem zato, ker so 
vodilni delavci in vsi zaposleni zavzeto sodelovali. Ocenitev je pokazala, da niso velike 
razlike med posameznimi ravni managementa na področjih odločanja, teamskega dela, 
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komuniciranja in reševanja problemov. Dosegli so tudi, da so odgovornost za kakovost 
prenesli neposredno na linijo in vzpostavili sistem merjenja kakovosti. 

Vendar pa tudi velja, da je v primeru, ko je podjetje že uvedlo določeno obliko 
prestrukturiranja oziroma katero od znanih metod, njegova začetna ocena pri uvajanju 
20 ključev bila mnogo višja kot bi bila, če omenjene metode ne bi bile uvedene. 
Izkušnje namreč kažejo, da podjetja, katera se osredotočajo samo na razvoj enega 
področja, denimo pridobitev ISO standarda, do določene mere napredujejo na področju 
kakovost, nato pa se napredek sčasoma ustavi, ker rešitev ni dovolj celovita (Nosan 
2001, 4). 

Podjetje ATech, d. o. o., uporablja informacijsko tehnologijo in sisteme, ki 
omogočajo večjo prilagodljivost ter odzivnost na spremembe trga. Informacijski sistem 
ERP nudi fino načrtovanje proizvodnje, upravljanje in usklajevanje vseh sredstev ter 
hitrega komuniciranja med oddelki. Sistem je dobro vpeljan v celotnem podjetju in 
zaposleni so seznanjeni z delovanjem le-tega. Slednje vpliva tudi na oceno nivoja pri 
določenih ključih: ključ 4, 5, 6, 9, 11, 16, 17 in ključ 18. 

Poleg informacijskega sistema ima podjetje uvedeno vitko proizvodno celico za 
montažo elektronskih sestav. Takšna organiziranost proizvodnje dvigne produktivnost, 
smiselno uredi delo in omogoča več kakovostnih izdelkov. Ta način proizvodnje 
omogoča usmerjanje nezasedenih virov v inovativen razvoj in rast delovnih mest. Vitka 
proizvodnja je predpogoj za doseganje metode šest sigma. S prevzemom 
informacijskega sistema CRP (Constraint Resources Planning), podjetje dopolnjuje 
sistem vitke proizvodne celice in sicer z avtomatizacijo in optimizacijo proizvodnih 
procesov. 

Podjetje mora neposredno povezati vizijo podjetja z dejavnostmi zaposlenih in tudi 
obratno. V podjetju zaposlene spodbujajo k dajanju pobud in sprejemanju odgovornosti. 
To izvajajo v sklopu procesa opolnomočenja. Ključni elementi procesa so: 
reorganizacija podjetja, oblikovanje modela kompetenc ter sistematično in ciljno 
usmerjeno izobraževanje. V podjetju menijo, da zaposleni najbolje poznajo svoje delo 
in zato lažje predlagajo izboljšave. Glede na to jih vodstvo tudi primerno nagradi za 
uresničene predloge.  

Poleg omenjenih metod za izboljšave in informacijskih sistemov, ki jih podjetje 
uporablja, mu primanjkujejo določene smernice, da se povzpne do 5. nivoja pri metodi 
20 ključev. Kljub konkurenčnosti in razvitosti podjetja bi jim predlagala, da razmislijo o 
celovitejšem pristopu za doseganje strateških ciljev podjetja, in sicer prav tako z 
uporabo metode 20 ključev, saj ta metoda vzpostavi sodelovanje med različnimi nivoji 
podjetja in omogoča merjenje napredka podjetja, tako da smo vedno informirani o 
uspehih oziroma neuspehih uvajanja metode 20 ključev. Posamezni ključi so med seboj 
tudi povezani, tako da lahko izdelamo načrt prenove podjetja, ki bo vplival na celotno 
spremembo podjetja. Metodo 20 ključev lahko uporabljamo v kakršenkoli organizaciji, 
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ne glede na dejavnost organizacije, proizvodno ali pa storitveno. Med uvajanjem se 
lahko vseskozi spremlja napredovanje po posameznih ključih, lahko pa se podjetja med 
seboj primerjajo ne glede na panogo. Metoda bi podjetju pripomogla k dodatnemu 
zvišanju kakovosti poslovanja in prilagodljivosti gospodarskemu trgu povpraševanja na 
dolgi rok. Izboljšanje ocene po sistemu 20 ključev seveda pomeni boljše poslovanje, se 
pravi, da bo podjetje sposobno delati izdelke in opraviti storitve bolje, hitreje in ceneje. 
Poudarila bi, da ključi pozitivno vplivajo na kakovost, stroške in izdelovalni čas. 

Podjetje ATech ima še veliko možnost za rast in sicer z implementacijo ustreznih 
pristopov ali pa podrobno nadgradnjo še neizkoriščenih rezerv. Pri vsaki odločitvi je 
vodilni management pobudnik za razvoj in uvajanje izbranih pristopov. Vodilni 
management ima vlogo, da podpira ter motivira zaposlene pri samem uvajanju in 
sprejemanju metod za izboljšave. 
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Spremembe v gospodarskem svetu so vsak dan vidnejše in hitrejše. Dinamika 
sprememb okolja, zato zahteva od podjetji, da posegajo vedno po novih pristopih, 
predvsem tistih, ki povečujejo učinkovitost podjetja. Ampak za obvladovanje pristopov 
za izboljšave, potrebujemo za to ustrezna znanja. Tu nastopijo predvsem metode, katere 
pripomorejo k hitrejši odzivnosti in fleksibilnosti podjetja. Metode morajo omogočiti 
veliko odzivnost in pravočasno prilagajanje posameznim smerem delovanja, katere 
zahtevajo vedno hitrejše spremembe v poslovnem okolju. Prav zato, bi bilo potrebno v 
podjetjih stalno ugotavljati in spremljati dejavnike, ki v določenem času najbolj vplivajo 
na razmere na trgu in predvsem na poslovanje podjetja. 

V zadnjem času smo priča velikemu številu metodoloških pristopov k 
prestrukturiranju podjetji. Vsi ti metodološki pristopi omogočajo izboljšave, vprašanje 
pa je, če se bodo ti pristopi obnesli na dolgi rok. Veliko več možnosti za uspešno 
uveljavitev ima pristop, ki ga sistematično preučimo in se za uvajanje le-tega temeljito 
pripravimo. Uspešen sistem, lahko posega v podjetje na različnih delih poslovanja. 
Bistveno pri sistemu je to, da razmerja analizira in jih uskladi, pri kasnejšemu delovanju 
in tudi uvajanju pa se sistem lahko tudi izpopolni. Vsaka metoda prinaša pozitivne 
izboljšave, če so jo pravilno in vztrajno uporabi. Ena izmed metod, ki hkrati velja tudi 
za najcelovitejšo metodo, je sistem 20 ključev. Metoda 20 ključev uspešno pripomore k 
večji prilagodljivosti in odzivnosti podjetja na želje kupcev, predvsem pa silovito vpliva 
na večjo organiziranost podjetja, na stabilne odnose med zaposlenimi ter predvsem na 
boljšo delovno klimo. 

Razumevanje pojma kakovost je zelo težavno, predvsem zaradi številnih razlag 
posameznih avtorjev. Vendar, pa kot vemo, je danes kakovost najpomembnejši faktor 
na trgu. Zaradi tega, mora podjetje pridobiti neko boljšo kakovost ali pa vsaj obdržati 
tisto, ki jo je imela do sedaj. Na tak način si podjetje pridobi konkurenčni položaj na 
trgu. Za pridobitev stabilnega konkurenčnega položaja pa mora podjetje, najprej 
ugotoviti oceno trenutnega stanja v podjetju in na podlagi tega prične z izbrano metodo 
graditi na izboljšavah, na področjih, ki se izkažejo kot manj učinkovite oziroma 
neizkoriščene. Glavni predmet obravnavane teme v tej projektni nalogi je ocenitev 
stanja podjetja na podlagi metode 20 ključev. Glede na rezultate ocenitve sem ugotovila 
trenutno stanje in konkurenčnost podjetja, ki se je izkazalo kot dokaj dobro, zadovoljivo 
stanje. Stanje podjetja nam kaže, da je podjetje doseglo dobre rezultate ter nenehno 
stremi k izboljšanju lastnega razvoja. Menim, da podjetju ATech primanjkuje celovitejši 
pristop, za doseganje stabilnega konkurenčnega položaja, saj sedaj lahko že zaradi 
majhne napake oziroma malomarnosti, dokaj hitro zdrsne na nižjo raven. 
Obravnavanemu podjetju bi predlagala, da dobro izoblikuje notranjo organizacijsko 
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kulturo ter predvsem in zlasti zaupanje med zaposlenimi, saj je slednje nek predpogoj za 
uvedbo katerega koli drugega pristopa.  
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