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III 

POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava pomen managementa kakovosti za trajnostno rast izbrane 

organizacije Avto Krka TP, d. o. o. V nalogi so opredeljeni management kakovosti, trajnostni 

razvoj in trajnostna rast ter predstavljeni izbrana organizacija, finančni izkazi ter cilji za 

prihodnost. Osrednja nit magistrske naloge je management kakovosti in pomen, ki ga ima za 

trajnostno rast izbrane organizacije. Analiza rezultatov empirične raziskave pokaže, da je 

pomen managementa kakovosti, v najširšem smislu, za trajnostno rast izbrane organizacije 

precejšen, saj ga zaznavamo na vseh ravneh organizacije.  

Ključne besede: management kakovosti, kakovost, trajnostni koncept, trajnostni razvoj, 

trajnostna rast.  

 

SUMMARY 

Master’s thesis deals with the importance of quality management for the sustainable growth of 

the selected organization, Avto Krka TP d. o. o. It defines quality management, sustainable 

development and sustainable growth and presents the selected organization, financial 

statements and goals for the future. The analysis of the results of the empirical research shows 

that the importance of quality management, in the broadest sense, for the sustainable growth 

of the selected organization is considerable, as it is perceived at all levels of the organization.  

Keywords: quality management, quality, sustainable concept, sustainable development, 

sustainable growth. 
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1 UVOD 

Danes, v času, ko se gospodarske razmere oziroma razmere na trgu zelo hitro spreminjajo in 

zaostrujejo, so najuspešnejše organizacije tiste, ki sledijo tem spremembam in so se sposobne 

hitro prilagajati novim izzivom. Za doseganje čim boljših poslovnih rezultatov je, poleg 

odločnosti, v smislu sprejemanja učinkovitih in hitrih poslovnih odločitev ravno sposobnost 

prilagajanja zaostrenim razmeram trga glavni razlog, zakaj organizacije uporabljajo vrsto 

različnih pristopov za izboljšanje poslovanja, katerih enotni cilji so povečana kakovost, 

konkurenčnost, zadovoljstvo kupcev in ne nazadnje zadovoljstvo zaposlenih.  

Eden od pristopov je upravljanje oziroma management kakovosti. Kakovost je namreč postala 

ena od najpomembnejših lastnosti sodobnega poslovanja. Kaj pa sploh je kakovost? 

Univerzalne definicije kakovosti ni, bistveno je, da razumemo različne perspektive 

ocenjevanja kakovosti, saj le tako lahko celostno upoštevamo vlogo kakovosti na različnih 

ravneh poslovanja. Za posameznika ima kakovost zelo različne pomene. Prav tako lahko ima 

različen pomen tudi v tehničnem smislu, lahko gre za značilnosti izdelka ali storitve ali pa se 

kakovost nanaša na izdelek ali storitev, ki nima napak. Nenehno prizadevanje za izboljševanje 

kakovosti je temeljna vrednota delovanja organizacije, konkurenčna sposobnost, uveljavljena 

z managementom kakovosti, pa je sestavni del poslovne politike organizacije.  

Poslovna politika, cilji in strategija kakovosti so med seboj tesno povezani predvsem v smislu 

usmerjenosti organizacije ter načinov doseganja ciljev.  

Šele takrat, ko organizacija določi politiko kakovosti, se lahko definirajo jasni in nedvoumni 

cilji, ki morajo zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov na vseh področjih organizacije. Pri 

tem cilji, povezani s kakovostjo, vplivajo tudi na izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti 

poslovanja. Politika kakovosti je torej izhodišče za načrtovanje sistema managementa 

kakovosti in njegovih elementov ter osnova za izdelavo strategije, ki bo vodila k rasti in trajni 

uspešnosti organizacije (Marolt in Gomišček 2005, 27). 

Temelj za trajno uspešnost organizacije je kontinuirana rast (Tavčar 2000, po Tomšič 2016, 

42), ki mora biti trajnostna, torej taka, da ustvarja nove dodane vrednosti. Organizacija lahko 

to doseže tako, da preoblikuje potenciale in znanja v institucionalne veščine, da vključi 

stranke v poslovne procese, tudi z novimi patenti, s povečano prepoznavnostjo blagovne 

znamke, sodobnimi informacijskimi rešitvami, smelo uporabo vseh dostopnih informacij in 

strateškimi povezovanji, ki dolgoročno povečujejo donos organizacije in odpirajo pot k 

odličnosti (Bertoncelj idr. 2011, po Tomšič 2016, 42).  

Magistrska naloga na primeru izbrane organizacije Avto Krka TP, d. o. o., obravnava 

povezanost med managementom kakovosti in trajnostno rastjo izbrane organizacije. Zanima 

nas, ali izbrana organizacija dosega zastavljene strateške cilje in kako uspešno se prilagaja 

razmeram na trgu. Poskušamo ugotoviti, na kakšen način lahko organizacija kar najbolje 
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izkoristiti svoje prednosti in zmožnosti glede na priložnosti na trgu. Ker so znanje in izkušnje 

ter zaposleni največje vrednote organizacije, s tem pa njena velika konkurenčna prednost, in 

se vodstvo izbrane organizacije tega zaveda, je vzporedno s skrbjo za ohranjanje oziroma 

večanje tržnega deleža vsa leta izdatno vlagalo v zaposlene ter v svojo strategijo upravljanja 

vključilo vsa orodja za kontrolo ter doseganje najvišje kakovosti v najširšem smislu.  

V magistrski nalogi je predstavljena izbrana organizacija in njene dejavnosti, politika in 

strategija ter cilji izbrane organizacije v povezavi z izboljšanjem kakovosti storitev. Zanima 

nas, ali udeleženci raziskave zaznavajo povezanost med managementom kakovosti v izbrani 

organizaciji in trajnostno rastjo, širitvijo izbrane organizacije ter vse večjimi dohodki.  

Namen magistrske naloge je predstaviti management kakovosti ter na osnovi sistematičnega 

pregleda domače in tuje strokovne literature ter drugih virov opisati in z raziskavo podkrepiti 

njegovo pomembnost za trajnostno rast v izbrani organizaciji Avto Krka TP, d. o. o.  

Cilj magistrske naloge je opredeliti pomen managementa kakovosti za trajnostno rast izbrane 

organizacije. Sledimo ciljem, kot so proučiti domačo in tujo strokovno literaturo in druge vire 

o pomenu managementa kakovosti za trajnostno rast, področje trajnostnega razvoja, opisati 

razvojne stopnje managementa kakovosti ter strategijo in cilje kakovosti, v empiričnem delu 

analizirati in interpretirati pomen in vlogo managementa kakovosti za trajnostno rast, izvesti 

raziskavo, ki zajema poglobljen vpogled v razvojne načrte ter strategijo izbrane organizacije, 

identificirati najboljše priložnosti za prihodnje delovanje ter na osnovi ugotovitev podati 

predloge za izboljšanje sistema zagotavljanja kakovosti in politik za trajnostno rast izbrane 

organizacije. 

V magistrski nalogi izvedemo kvalitativno raziskavo, s katero odgovorimo na naslednja 

raziskovalna vprašanja:  

- Raziskovalno vprašanje 1: Kako udeleženci v raziskavi razumejo management kakovosti? 

- Raziskovalno vprašanje 2: Kakšen pomen za organizacijo udeleženci v raziskavi 

pripisujejo managementu kakovosti? 

- Raziskovalno vprašanje 3: Kako udeleženci v raziskavi razumejo trajnostno rast? 

- Raziskovalno vprašanje 4: Kako udeleženci v raziskavi ocenjujejo vpliv managementa 

kakovosti na trajnostno rast organizacije?   

Magistrska naloga obsega teoretični in empirični del. Raziskava je zasnovana na kvalitativen 

način, pri njeni izvedbi uporabimo več različnih raziskovalnih metod, ki se med seboj 

dopolnjujejo. Za kvalitativno metodologijo je značilno, da je usmerjena v kakovost. Cilj 

raziskovanja je razumevanje pomenov, pojmov, konceptov in interpretacija praks, kot jih 

razumejo in živijo udeleženci v raziskavi. Vzorec je majhen, nenaključen, namenski, način 

obdelave podatkov je induktiven, izhajajoč iz raziskovalca, zaključki so vsestranski, celoviti 

in obsežni (Trnavčevič in Antončič 2005).  
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V teoretičnem delu magistrskega dela za opisovanje dejstev, stvari in procesov uporabimo 

metodo deskripcije, s katero predstavimo pomen managementa kakovosti za trajnostno rast. 

Ugotovitve strnemo v celoto z metodo sinteze, z deduktivno metodo pa na osnovi splošnih 

opredelitev ter znanj in izkušenj opredelimo posamezne konkretne zaključke.  

Z metodo kompilacije, ki omogoča predstavitev teoretičnih dognanj (Dimovski idr. 2008), 

predstavimo in proučimo literaturo ter vire domačih in tujih avtorjev ter relevantnih 

mednarodnih organizacij, posvečene vsebinam managementa kakovosti in trajnostnega 

razvoja.  

V empiričnem delu analiziramo ključne koncepte in pomen, ki jih udeleženci raziskave 

pripisujejo managementu kakovosti z vidika zagotavljanja trajnostne rasti izbrane 

organizacije. Metodo zbiranja podatkov sta predstavljala anketni vprašalnik in polstrukturirani 

intervju.  

Pri pripravi raziskave smo želeli v anketo vključiti vse zaposlene v organizaciji Avto Krka 

TP, d. o. o., takratno vodstvo organizacije se je s takšnim obsegom strinjalo ter nam je tudi 

zagotovilo najširšo podporo z dostopom do internih dokumentov in poročil organizacije Avto 

Krka TP, d. o. o. Dogovorjeni so bili tudi intervjuji s predstavniki vodstva organizacije Avto 

Krka TP, d. o. o.. Neposredno pred izvedbo raziskave se je vodstvo organizacije Avto Krka 

TP, d. o. o., zamenjalo, dostop do internih dokumentov in poročil nam je bil onemogočen, 

raziskava je bila omejena na eno poslovno enoto podjetja Avto Krka TP, d. o. o., in 

zagotovljen en intervju s predstavnico vodstva podjetja. Zaradi navedenih omejitev je bila 

raziskava izvedena na manjšem vzorcu od predvidenega in je bilo posledično nemogoče 

podrobneje statistično obdelati pridobljene podatke. Intervju je bil izveden s predstavnico 

organizacije Avto Krka TP, d. o. o., vprašanja smo ji bili primorani posredovali vnaprej in v 

intervjuju smo uporabili le tista, ki jih je predhodno odobrilo vodstvo podjetja Avto Krka TP, 

d. o. o. Podatke o poslovanju podjetja smo pridobili iz javno dostopnih dokumentov in 

evidenc. Zaradi vsega navedenega na raziskovalno vprašanje 3: Kako udeleženci v raziskavi 

razumejo trajnostno rast? nismo odgovorili oziroma razumevanje izraza trajnostna rast iz 

rezultatov raziskave ni povsem jasno.   

Raziskava je omejena na anketirance, ki so zaposleni na različnih delovnih mestih v izbrani 

poslovni enoti organizacije, skupaj 18 oseb. Pri tej skupini udeležencev raziskave, zaposlenih 

v organizaciji, smo za zbiranje podatkov kot metodo uporabili anketni vprašalnik. Vprašalnik 

je vseboval vprašanja odprtega in zaprtega tipa ter vprašanja z uporabo Likertove 

petstopenjske ocenjevalne lestvice. Za izvedbo anketiranja smo uporabili spletno anketo. 

Povezavo do spletnega vprašalnika smo posredovali prek elektronske pošte na elektronske 

naslove zaposlenih v izbrani poslovni enoti organizacije. Pri drugi skupini udeležencev 

raziskave smo kot metodo raziskovanja uporabili intervju. Izvedli smo intervju s predstavnico 

vodstva v izbrani organizaciji. Vzorec druge skupine udeležencev raziskave je zajel 1 osebo, 
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saj smo zaradi nepredvidenih okoliščin v organizaciji, na katere nismo imeli vpliva, izvedli le 

en intervju (n = 1).  

Pri pripravi, izvedbi in hrambi anket ter intervjuja so bile upoštevane vse strokovne zahteve. 

Ankete je bila anonimna, zbrane podatke smo obravnavali zaupno in analizirali na splošno. 

Vsi zbrani podatki so bili uporabljeni izključno za pripravo te magistrske naloge. Pri 

nadaljnjem delu smo uporabili metode analize podatkov. Z metodo komparacije  (Dimovski 

idr. 2008) smo glede na analizo in z interpretacijo dobljenih podatkov pripravili zaključni del 

magistrske naloge v obliki sklepa. 

Pri obravnavanju problema oziroma izvedbi raziskave smo se srečali z določenimi 

omejitvami, ki jih delimo na vsebinske in metodološke. Vsebinska omejitev pri obravnavanju 

vsebine je relativno omejen nabor teoretičnih prispevkov z navedenega področja raziskave, ki 

ga je mogoče tolmačiti tudi kot rezultat razmeroma kratkega časa (zadnje desetletje) 

dosedanje obravnave navedenih vprašanj, in ozek krog strokovnjakov, ki so se doslej 

poglobljeno ukvarjali z navedeno tematiko (predvsem strokovnjaki s področja trajnostne 

rasti). Pomembno omejitev so predstavljale tudi zahteve vodstva organizacije po omejitvi pri 

anketiranju med zaposlenimi in izvedbi intervjujev z vodstvom organizacije. Metodološka 

omejitev je povezana z vrsto raziskave. Statistično posploševanje ni možno, ugotovitve pa so 

lahko pomembne za nadaljnji razvoj politik trajnostne rasti z vidika pomena managementa 

kakovosti. Predpostavke niso navedene, ker smo izvedli kvalitativno raziskavo. 
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2 MANAGEMENT KAKOVOSTI 

Beseda kakovost
1
 izhaja iz latinske besede qualitas, ki pomeni dobro lastnost, vrednost, 

odliko, značilnost, sposobnost (Potočnik 1998). Definicij kakovosti je mnogo, saj so pojem 

raziskovali številni strokovnjaki. 

Management ali upravljanje
2
 je ekonomska in organizacijska znanstvena disciplina, ki jo je v 

zgodnjih dvajsetih letih 20. stoletja utemeljil Fayol. Je proces odločanja, načrtovanja, 

osmišljanja, usmerjanja, razporejanja organizacijskih virov, vodenja ter nadzora in 

vrednotenja izvajanja različnih aktivnosti. S tem, da načrtovanje, organiziranje, vodenje in 

nadzor opredeljujemo kot temeljne funkcije managementa (Kovačič 2011, 16). 

Management kakovosti so torej vse aktivnosti funkcije vodenja, ki se nanašajo na politiko 

kakovosti, cilje in odgovornost prek vzvodov, kot so načrtovanje, obvladovanje, zagotavljanje 

in izboljševanje kakovosti v okviru sistema kakovosti (Pivka 2000, 11).  

Pojem kakovosti je vezan na storitev ali izdelek oziroma na oceno izpolnitve določenih 

zahtev, želja in pričakovanj odjemalcev izdelka ali storitve in ni vezan na ceno izdelka (Snoj 

in Pisnik Korda 2006, 135).  

Kakovost storitve ali izdelka pomeni optimalno izpolnitev zahtev odjemalca, vezano na 

uporabnost, učinkovitost oziroma delovanje izdelka, zanesljivost in trajnost delovanja, 

značilnosti in estetiko izdelka, skladnost s standardi, prijaznost do okolja, servis svetovanja in 

vzdrževanja (Podnar, Golob in Jančič 2007, 123; Vantamay 2007). 

Po načelih standardov DIN
3
 55350 (German Institute for Standardisation 2008) in ISO

4
 8402 

(ISO 1994) Evropske organizacije za nadzor kakovosti
5
 in načelih Ameriške skupnosti za 

nadzor kakovosti
6
 je »kakovost skupek značilnosti in značilnih vrednosti nekega izdelka ali 

storitev glede na njegovo primernost in izpolnjevanje točno določenih in predpostavljenih 

potreb« (Šostar 2000, 7). 

Pomembno je, da se zavedamo, da na kakovost lahko gledamo z različnih perspektiv; 

tehniško-tehnološke, ekonomsko-tržne, psihosociološke, filozofske, zdravstveno-ekološke, 

organizacijske in pravne, ter da ima kakovost za različne ljudi različen pomen (Piskar in 

Dolinšek 2006, 35).  

Pojem kakovosti lahko opredelimo s tehnično-tehnološkega vidika kot skupek karakteristik 

storitve ali izdelka, lahko pa rečemo, da je to »produkt«, ki nima napak. Z ekonomsko-tržnega 

                                                 
1
  Angl. quality. 

2
  Angl. management. 

3
  Nemški standard, oznaka DIN, Deutsche Industre Norm. 

4
  Mednarodni standard »The International Organization for Standardization«. 

5
  Angl. European Organization for Quality Control (EOQC). 

6
  Angl. American Society for Quality Control (ASQC). 
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vidika je kakovost povezana s ceno in stroški. Kakovost lahko ocenjujemo glede na obliko 

oziroma zunanji videz, funkcionalnost, trajnost, garancijo, varnost in prijaznost do okolja. 

Kakovost definiramo tudi kot stopnjo karakteristik zahteve določenega standarda in skladnosti 

s predpisi. Kakovost je lahko brezhibnost, ustreznost namenu, stopnja odličnosti ipd. (Moretti 

in Markič 2016, 74). 

Z marketinškega zornega kota lahko kakovost opredelimo kot objektivno in subjektivno 

kakovost. Objektivna kakovost je kakovost določenega izdelka ali storitve, ki jo lahko 

natančno merimo ter jo lahko primerjamo z določenimi standardi, gre torej za racionalen in 

mehanističen pristop. Nanaša se na dejansko tehnično sposobnost ali odličnost izdelka ali 

storitve. Subjektivna kakovost pa je kakovost po oceni odjemalca, gre za zaznaven ali 

humanističen pristop. Subjektivne kakovosti ne more določiti organizacija, saj nastane na 

osnovi človeškega odjemalčevega subjektivnega odziva, ki ni objektivno merljiv. Kljub temu 

da mnogi avtorji menijo, da o objektivni kakovosti ne moremo govoriti, saj so meritve 

kakovosti osnovane na človeški zaznavi, torej subjektivne, je pomembno, da strokovnjaki v 

organizacijah razumejo pomen objektivne in subjektivne kakovosti, da razumejo, da sta 

različni, a komplementarni, saj le na tak način lahko zvišujejo kakovost storitev ali izdelkov 

(Snoj 2000, 160–161). 

Poleg različnih vidikov kakovosti je treba upoštevati, da ima beseda kakovost za različne 

udeležence v menjalnem procesu različen pomen glede na njihove izkušnje in spoznanja 

(Pivka 2000).  

Zeithaml (1988) gleda na kakovost kot na celovito presojo superiornosti ali odličnosti izdelka. 

Juran (1989), eden od najbolj priznanih strokovnjakov s področja kakovosti v svetovnem 

merilu, opredeli kakovost kot primernost za namen. V ospredju njegove opredelitve kakovosti 

je interes odjemalca, saj meni, da odjemalec odloča o primernosti za uporabo.  

Kotler (1998) pravi, da so kakovost storitve ali izdelka, zadovoljstvo odjemalcev in dobiček 

organizacije med seboj tesno povezani. Višja kot je stopnja kakovosti, večje je zadovoljstvo 

odjemalcev in višja je lahko cena. 

Crosby (1990, 17–21) pravi, da je kakovost skladnost proizvoda s sprejetimi in v celoti 

razumljivimi zahtevami odjemalcev tega proizvoda. Dodaja, da je ocena kakovosti pravilna 

takrat, ko jo izrazi uporabnik, ocena kakovosti lastnih proizvodov je nepomembna. 

Feigenbaum (1991) ugotavlja, da na kakovost storitve ali izdelka vplivajo značilnosti vseh 

funkcij – trženja, razvoja, proizvodnje in vzdrževanja – vsako funkcijsko področje prispeva k 

temu, da storitev ali izdelek zadovolji pričakovanja odjemalca glede kakovosti. Za kakovost 

so odgovorni vsi zaposleni, od direktorja do delavca, kakovost pa definira odjemalec. 
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Gilles (1992, 20–4) opredeljuje kakovost neposredno. Pravi, da kakovost ni absolutna ter da 

ima več dimenzij. Po njegovem mnenju je kakovost odvisna od omejitev, kot so cena, stroški, 

čas, orodje ipd. Kakovost in sprejemljivi kompromisi ter dejavniki, ki vplivajo na kakovost, 

so med seboj odvisni. 

Deming (2002) kakovost opredeli kot tisto, kar zahteva in potrebuje odjemalec. Izpostavi tri 

področja, ki določajo doseganje kakovosti; to so zaposleni, statističen pristop k procesnemu 

upravljanju in usmerjenost vodstva k stalnemu izboljševanju. 

Definicij pojma kakovosti je veliko, vsem pa je skupna ugotovitev, da kakovost določa 

odjemalec (Vantamay 2007). Opredelitve kakovosti se med seboj razlikujejo glede na 

osredotočenost avtorja, razlikujejo pa se tudi glede na to, iz katerega oziroma kakšnega okolja 

prihaja (Piskar in Dolinšek 2006). 

Kakovost torej opredeljujemo v zvezi s pričakovanji odjemalcev, kakovosten izdelek naj bi 

zadovoljil ali celo presegel pričakovanje odjemalca. Ker je odjemalec pri oceni kakovosti 

subjektiven, je tudi opredelitev kakovosti subjektivna (Peljhan 2003, 5).  

Kakovost je ključnega pomena za konkurenčnost organizacije. Je pogoj za ohranjanje in 

pridobivanje odjemalcev. Pričakovanja in zahteve odjemalcev so vedno večje, zato kakovosti 

ne opredeljujemo več le kot tehnične kategorije. Organizacija mora slediti trendom trga, 

kakovost obravnavati z vseh vidikov, pravilno oceniti, kaj je pomembno za kakovostno 

trženje storitev ali izdelkov, ustreči željam in potrebam kupcev, saj so to osnovni pogoji za 

doseganje pričakovanih rezultatov organizacije. Narediti mora vse, da izpolni ali preseže 

pričakovanja in zahteve odjemalcev. Organizacija, ki ponuja »produkt« najvišje kakovosti, je 

bolj konkurenčna, saj lahko zaradi stalnega izboljševanja kakovosti ter hkratnega 

zmanjševanja stroškov neustrezne kakovosti znižuje cene (Vujoševič 1992). 

Kakovost je oblika organizacijske kulture, treba jo je »privzgojiti«, mora biti sestavina in cilj 

ravnanja vsakega zaposlenega in celotne organizacije. Izboljševanje procesov z namenom 

doseganja kakovosti je naloga, ki temelji na stalnem izobraževanju, usposabljanju ter razvoju 

različnih oblik za vključevanje zaposlenih v vse procese (Šostar 2000). 

Management kakovosti so vse aktivnosti, ki se nanašajo na kakovost, je sistem, sestavljen iz 

menedžerskih in tehnoloških elementov. Zajema vse aktivnosti funkcije vodenja, določa 

politiko kakovosti, cilje in odgovornost. Te uresničujejo s sredstvi, kot so načrtovanje 

kakovosti, obvladovanje kakovosti, zagotavljanje kakovosti in izboljševanje kakovosti. 

Sestavljajo ga procesi, management, sredstva, zaposleni, odjemalci in stalno izboljševanje. 

Načela, ki jih zasleduje, so osredotočenost na odjemalce, pomembna vloga vodenja, 

vključenost zaposlenih, procesni pristop, sistemski pristop k managementu, stalno 

izboljševanje, odločanje na osnovi poznanih dejstev ter medsebojno koristen odnos z 

dobavitelji (Uran Maravić in Ivankovič 2017). 
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2.1 Zgodovina razvoja managementa kakovosti 

Predpisi glede kakovosti, ki so vključevali kakovostne kontrole in norme, se najprej pojavijo 

v antiki. Kasneje, v srednjem veku zasledimo prve omembe razvoja kakovosti nekje okoli 11. 

stoletja. S pojavom cehov, ki so bili znani po zelo dobri kakovosti, se pojavita šolanje 

obrtnikov po določenih pravilih ter uporaba vnaprej določenih surovin po določenem 

postopku dela. Z napredkom tehnike so v 16. stoletju nastale prve manufakture, z 

industrializacijo pa je ročno zamenjala strojna izdelava izdelkov. Hkrati je obvladovanje 

kakovosti prešlo na višjo stopnjo, dejavnost kontrole kakovosti je bila usmerjena v pregled in 

izločitev neustreznih izdelkov ter v ugotavljanje vzrokov napak in njihovo preprečevanje 

(Marolt 1994).  

Pomen kakovosti precej pridobi na pomembnosti z iznajdbo tekočega traku in njegovo 

uporabo v proizvodnji. Kot primer, kako izkoristiti prednosti razdelitve dela, se največkrat 

omenja Ford, ki je namesto različnih tipov avtomobilov proizvajal le en model avtomobila, 

poudarek pa je namenil visoki kakovosti izdelave.  

Praktične metode obdelave podatkov in analiz so temelj obvladovanja kakovosti v serijski 

proizvodnji, kar je zagovarjal Stewhart (1939) (inženir v Bell Telephone Laboratories), ki je 

okrog leta 1930 razvil metodo kontrolnih kart
7
. Kontrola kakovosti vsakega izdelanega kosa 

je z industrijsko masovno proizvodnjo postala nemogoča in neučinkovita, zato je Stewhart 

(1939) zagovarjal uporabo statističnih metod, ki upoštevajo variacijo značilnosti kakovosti v 

procesu. Gre za metodo statistične kontrole procesov
8
, s katero lahko na osnovi vzorcev 

zaznavamo spremembe srednje vrednosti procesa in spremembe variabilnosti procesa (Juran, 

2004; Zupančič in Sluga 2007). 

Metoda kontrolnih kart torej upošteva variacijo značilnosti kakovosti v procesu ter kot 

statistična metoda omogoča izvedbo vrste analiz ter hitrejše in cenejše odločanje v zvezi s 

kakovostjo.  

V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja so postale znane ideje Deminga (1982) (statistik, inženir, 

profesor in svetovalec za upravljanje), ki je sodeloval pri razvoju tehnik vzorčenja, ki se 

uporabljajo še danes. Najbolj znan je po svojem delu na Japonskem po drugi svetovni vojni.  

Z razvojem filozofije celovitega obvladovanja kakovosti govorimo o novem vidiku 

zagotavljanja kakovosti, kjer je poudarek na vlogi managementa. Kakovost izdelkov in 

storitev je rezultat celovitega managementa organizacije. Ta pristop danes imenujemo 

management celovite kakovosti
9
 in je nezamenljiv kot oblika vodenja poslovnih procesov. Ne 

pomeni samo napredka pri razvoju funkcije kakovosti, temveč tudi napredek pri načinu 

                                                 
7
  Angl. Control chart, tudi Shewhart chart.  

8
  Angl. Statistic Process Control (SPC). 

9
  Angl. Total Quality Management (TQM). 
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vodenja in upravljanja organizacij. Razvil se je kot odgovor na vse večjo konkurenčnost 

japonskih izdelkov, ki so jo dosegli prav z vse boljšo kakovostjo (Marolt in Gomišček 2005). 

Večino konceptov celovitega obvladovanja kakovosti so razvili in dopolnjevali strokovnjaki v 

Združenih državah Amerike, ki so podajali svoj pogled na reševanje problema zagotavljanja 

kakovosti, vendar pa so bili Japonci prvi, ki so te koncepte vpeljali v prakso. Velja 

prepričanje, da bi bilo današnje razumevanje managementa kakovosti brez japonskega vpliva 

nemogoče (Peljhan 2003). 

Po Juranovi (2004) so k razvoju celovitega obvladovanja kakovosti največ prispevali »guruji s 

področja obvladovanja kakovosti«: Deming (1982; 2002), Juran (1989), Crosby (1989; 1990; 

1991), Feigenbaum (1991) in Ishikawa (1987; 1989). 

Deming (1982; 2002) s teorijo, ki jo je poimenoval sistem poglobljenega znanja – vedenja v 

14 točkah, ki jih mora za izboljšanje učinkovitosti poslovanja izpolnjevati vsaka organizacija. 

Crosby (1989; 1990; 1991) s štirimi absoluti za obvladovanje kakovosti. Juran (1989) s 

trilogijo, eno njegovih najpomembnejših del, ki nadgradi vse ideje, ki jih je poprej obravnaval 

glede upravljanja kakovosti. Feigenbaum (1991) s terminom celovita kontrola kakovosti in 

spoznanjem, da so za kakovost odgovorni vsi zaposleni, od direktorja do delavca. Ishikawa 

(1987; 1989) pa je razvil povezavo sedmih osnovnih vizualnih orodij kakovosti, ki jih pri 

reševanju težav, povezanih s kakovostjo, zaradi preprostosti lahko uporablja vsak zaposleni.  

Pristopi managementa organizacij in zagotavljanja kakovosti, razviti do tedaj, torej niso več 

zadoščali. Kot rečeno, uveljavljati se je pričel pristop celovitega upravljanja kakovosti, ki ga 

danes razumemo kot filozofijo in skupek načel ter pristopov, ki so temelj nenehnega 

izboljševanja organizacij. Načela pristopa vključujejo »osredotočenost na odjemalce, 

usmerjenost na procese, strateški in sistemski pristop, vključevanje zaposlenih in 

komuniciranje, odločanje na osnovi dejstev in nenehno izboljševanje« (Novak in Janeš 2017, 

27). 

Novejša prispevka k celovitemu upravljanju kakovosti, ki se pojavita konec prejšnjega 

stoletja, sta še filozofija »ravno ob pravem času«
10 

in »primerjava z najboljšimi«
11

. Koncept 

»ravno ob pravem času« se je razvil na Japonskem in je najbolj poznan kot koncept 

proizvodnje brez zalog, kar pomeni, da mora material priti v proizvodnjo v trenutku, ko ga 

tam potrebujejo. Koncept »primerjava z najboljšimi« se pojavi nekje v 60. letih prejšnjega 

stoletja zaradi želje preseganja konkurenčnega izziva japonskih organizacij, pomeni pa 

iskanje razlik pri izvedbah in učenje iz prakse od najuspešnejših (Peljhan 2003, 53–58). 

                                                 
10

 Angl. just in time (JIT). 
11

 Angl. benchmarking. 
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2.2 Razvojne stopnje managementa kakovosti  

Marolt in Gomišček (2005) razvojne stopnje managementa kakovosti časovno ločita glede na 

dva glavna načina proizvodnje, neindustrijski in industrijski. Navajata tri pomembne razvojne 

stopnje pristopa h kakovosti industrijske proizvodnje, in sicer kontroli kakovosti
12

, 

zagotavljanje kakovosti
13

 in stalno izboljševanje kakovosti
14

. Vsaka od razvojnih stopenj ima 

svoj cilj, načela, edinstvena orodja in edinstveno povezanost v strukturi organizacije.  

Štiri glavne stopnje v evoluciji managementa kakovosti, ki jih navajajo Dale, Van Der Wiele 

in Van Iwaarden (1999), Alič (2003) ter Garvin (1988), pa so (Uran Maravić in Ivankovič 

2017, 26):  

- nadzor kakovosti
15

,  

- kontrola kakovosti,  

- zagotavljanje kakovosti,  

- celovit management kakovosti
16

. 

 

   

Slika 1: Štiri razvojne stopnje managementa kakovosti 

Vir: Dale, Van Der Wiele in Van Iwaarden 1999, 5. 

                                                 
12

 Angl. quality control (QC). 
13

 Angl. quality assurance (QA). 
14

 Angl. continuous quality improvement (CQI). 
15

 Angl. quality inspection (QI). 
16

 Angl. total quality management (TQM). 
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2.3 Cilji kakovosti 

Cilj kakovosti je zadovoljstvo odjemalca. Izvajanje zastavljenih ciljev kakovosti je zato treba 

stalno spremljati in sproti odpravljati neskladja. S korektivnimi in preventivnimi ukrepi 

preprečevati ponavljanje in nastajanje novih neskladij, slabo kakovost pa odpraviti pri 

nastanku. Odziv organizacije mora biti kar najhitrejši, da organizacija lahko ohrani želeno 

raven kakovosti. Zahteve, ki jih mora organizacija za to izpolniti, so (Šostar 2000):  

- preventivno zagotavlja kakovost, kar pomeni, da je kakovost zagotovljena že na začetni 

stopnji nastajanja »proizvoda« in se napake sploh ne pojavijo, če se, pa so odpravljene z 

nižjimi stroški kot kasneje,  

- popolnoma jasno opredeli kakovost na vseh stopnjah življenjskega cikla izdelka od 

načrtovanja pa vse do prodaje in uporabe,  

- spodbuditi delavce za delo, saj odnos znotraj organizacije zagotavlja zaupanje in dobro 

opravljeno delo, 

- izboljšati razumevanje med posameznimi oddelki v organizaciji ter z zunanjimi partnerji 

in  

- doseči samoodgovornost na vseh ravneh organizacije. 

Če organizacija izpolnjuje vsaj nekatere izmed zgoraj naštetih zahtev, lahko izpolni cilje 

zmanjševanja stroškov, izboljševanja kakovosti in zadovoljstva odjemalcev.  

Večja verjetnost je, da bo organizacija uspešna pri uresničevanju zastavljenih rezultatov, če 

bo vodstvo organizacije naredilo prave stvari pravočasno in na pravi način (Novak in Janeš 

2017, 34). 

2.4 Dejavniki kakovosti 

Navedli smo že, da se poslovno okolje, v katerem delujejo organizacije, nenehno spreminja in 

je čedalje bolj zahtevno. Organizacije so postavljene pred nove izzive, saj je proces 

globalizacije zabrisal meje med državami, hkrati pa ustvaril okolje močne konkurence, ki 

zahteva odličnost in stalen napredek. Do nedavnega je bila ključni dejavnik uspeha 

organizacije cena storitve ali izdelka, danes pa na uspešnost organizacije vpliva mnogo 

dejavnikov, med katerimi je gotovo najpomembnejši kakovost. Tudi na kakovost storitve ali 

izdelka vpliva vrsta dejavnikov, ki jih razvrščamo na različne načine po različnih kriterijih. 

Pivka in Uršič (2000, 298) na osnovi izvedenih raziskav med slovenskimi organizacijami 

razvrščata dejavnike, ki najbolj vplivajo na kakovost izdelkov, procesov ali storitev, v tri 

skupine: 

- elementi kontrole kakovosti, 

- elementi funkcije zagotavljanja kakovosti in 

- postopki samoocenitev in primerjalnih analiz oziroma primerjave z najboljšimi.  
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Med elemente kontrole kakovosti štejemo korektivne in preventivne ukrepe, reklamacije, 

ocenjevanje dobaviteljev ipd. Med elemente funkcije zagotavljanja kakovosti pa zadovoljstvo 

odjemalcev, produktivnost, izmet in stroške kakovosti. Zadnja skupina dejavnikov, postopki 

samoocenitev in primerjalnih analiz oziroma primerjave z najboljšimi, je tista, ki zaokroži 

celoto, saj bi bili vsi poprejšnji postopki v organizaciji brez smisla, če ne bi izmerili njihovih 

učinkov (Pivka in Uršič 2000). 

Na ugled in uspeh organizacije nima vpliva le kakovost storitev ali izdelkov, ampak tudi drugi 

dejavniki, ki jih delimo na človeške in tehnološke (Marolt 1994).  

Človeške dejavnike predstavljajo neposredni in posredni dejavniki. Neposredni se nanašajo na 

lastnosti posameznika, npr. prizadevnost, izobrazbo, spol, izkušnje. Posredni pa so tisti, ki so 

značilni predvsem za industrijski način proizvodnje izdelkov ali storitev, in so odraz 

sposobnosti managementa organizacije glede doseganja in ohranjanja želene ravni kakovosti.  

Sem uvrščamo sistem zagotavljanja kakovosti, motiviranje ljudi za kakovostno delo, načrtno 

usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, urejenost reševanja problemov kakovosti (Marolt 

1994).   

Med tehnološke dejavnike uvrščamo delovna sredstva, opremo za merjenje in preizkušanje, 

surovine, materiale, finančna sredstva, standarde, predpise ipd. (Marolt 1994).   

Najuspešnejše organizacije namenjajo dejavnikom, kot so timsko zasnovana struktura 

organizacije, zadovoljevanje zahtev in želja odjemalca, stalno izboljševanje procesov, 

učinkovito voditeljstvo, sodelovanje in izobraževanje zaposlenih ter široka uporaba 

statističnih in nestatističnih orodij, še posebej veliko pozornosti (Kreže 2008). 

Omenili smo timsko zasnovano strukturo organizacije, ki se je z razvojem vedenja o 

obvladovanju kakovosti širše uveljavila in uvaja sistem zaposlenih, ki samoiniciativno skrbijo 

za kakovost svojega dela, so visoko motivirani, jim je omogočeno izobraževanje, 

izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje ter želijo izboljšati, nadgraditi in posodobiti delovne 

procese. Razumejo in izpopolnjujejo pričakovanja ter zahteve vodstva, hkrati se zavedajo 

pomembnosti dobre komunikacije in prenosa informacij ter s takim pristopom pripomorejo k 

uspešnosti organizacije.  

Za organizacijo je pomembno, da razpozna kateri dejavniki in kako močno vplivajo na 

kakovost storitve ali izdelka. Če prevladujejo človeški dejavniki, bo organizacija namenila 

več pozornosti izbiri najprimernejših delavcev za določeno delo. Če pa so pomembnejši 

tehnološki dejavniki, bo več pozornosti usmerjene v izbiro primernih delovnih orodij in 

tehnologije. Organizacije, ki želijo biti konkurenčne na današnjem zahtevnem tržišču, se 

morajo zavedati pomembnosti doseganja poslovne odličnosti, vključno s sposobnostjo 

prožnega poslovanja, hitrih prilagoditev tržišču, odzivanja na spremembe in nove zahteve 

odjemalcev (Tekavčič 1997).  
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Dejstvo je, da se kakovost storitev ali izdelkov oziroma ugled organizacije ne glede na to, ali 

je dober ali slab, odraža v pričakovanjih odjemalcev glede novih storitev ali izdelkov 

organizacije, prisotnosti na trgu, konkurenčnosti in uspešnosti.   

2.5 Pomembnost kakovosti 

Kakovost storitev ali izdelkov je eden izmed pomembnejših strateških dejavnikov. Hkrati pa 

je zagotavljanje kakovosti ena izmed najpomembnejših nalog managementa. Je osnovni pogoj 

za ohranjanje tržnega deleža, vpliva na rast prodaje in na prihranke pri stroških poslovanja, je 

osnovna zahteva za ohranjanje in pridobivanje novih odjemalcev ter pomembno vpliva na rast 

poslovanja (Ocvirk 2010, 35).   

Kakovost pridobiva na pomembnosti zaradi svoje vloge pri konkurenčnosti organizacije. 

Pričakovanja in zahteve odjemalcev so namreč vse večje. Celovito in sistematično upravljanje 

kakovosti je trajen in pomemben cilj v poslovanju ter je eden od bistvenih pogojev za 

preživetje in rast organizacije. Kakovost v najširšem pomenu besede je eden od 

najpomembnejših pogojev poslovanja vsake organizacije. Izboljšanje kakovosti pomeni 

učinke, kot so manj popravil in izmeta, večja produktivnost, konkurenčnost in večanje tržnega 

deleža, večji dobiček, širitev in rast organizacije (Rekar 1998). 

Pomembno je spoznanje, da je odjemalec tisti, ki odloča o kakovosti. Določa jo to, v kolikšni 

meri storitev ali izdelek izpolnjujeta zahteve in pričakovanja odjemalca. Kakovost je 

vseprisotna v našem vsakdanjem življenju in pomembna zaradi neposrednega vpliva na 

organizacijo in odjemalce, pa tudi na družbo kot celoto.  

2.6 Kontrola kakovosti 

Najstarejši pristop k izboljšanju kakovosti proizvodov v smislu preverjanja skladnosti s 

tehnično dokumentacijo je kontrola kakovosti, ki se uporablja nekje od začetka prejšnjega 

stoletja. Aktivnosti kontrole kakovosti so omejene predvsem na pregled dokončanih izdelkov, 

ki jih je pregledala služba kontrole kakovosti s ciljem, da bi odkrili, odstranili ali popravili 

neustrezne izdelke (Rusjan 2001).  

Aktivnosti kontrole oziroma nadzora se ne izvajajo preventivno, temveč ko se proizvodnja že 

zaključi. Običajno se izvajajo v organizaciji tako, da ne dobavitelji ne kupci niso neposredno 

vključeni v te aktivnosti (Dale, Cooper in Wilkinson 1997). 

Alič (2003, 21) navaja definicijo nadzora kakovosti po ISO 8402 (Standard BS EN ISO 

8402:1995 1995), ki definira, da nadzor kakovosti zajema merjenje, preizkušanje, testiranje 

ali ocenjevanje značilnosti storitev ali izdelkov. Rezultate merjenja pa nato primerja s 

specificiranimi zahtevami, da ugotovi, ali je bila dosežena ustrezna skladnost.  
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Gre torej za ugotavljanje, ali določena značilnost storitve ali izdelka izpolnjuje predpisane 

zahteve kakovosti (Šostar 2000). 

Za ugotavljanje kakovosti se, kot že navedeno, vse bolj uporabljajo statistične metode. S 

pomočjo statističnih metod kontrolorji kakovosti ugotavljajo stopnjo variabilnosti kakovosti 

med proizvodnim procesom in ne pri končnih storitvah in izdelkih, kar je prednost tega 

pristopa. Zgodnje odkrivanje napak zmanjšuje stroške, ki bi nastali zaradi slabe kakovosti, 

zagotavlja kakovost, preprečuje napake in povečuje učinkovitost poslovanja (Rusjan 2001, 

269).  

 

Slika 2: Kontrola kakovosti 

Vir: Texmatch 2019. 

Ugotavljanje kakovosti postaja vse bolj racionalno, strokovnjaki za nadzor kakovosti pa 

izvajajo naloge primerjave storitev ali izdelkov z dokumentacijo, analizo dobljenih rezultatov 

in oceno kakovosti storitve ali izdelka. Pomemben vidik njihovih zadolžitev so tudi 

informiranje zaposlenih o rezultatih ocenjevanja kakovosti in morebitni korektivni predlogi.  

2.7 Zagotavljanje kakovosti  

Zagotavljanje kakovosti
17

 vključuje vse načrtovane in sistematične postopke znotraj sistema 

kakovosti. Torej temeljne naloge, kot so načrtovanje kakovosti, nadzor kakovosti ter 

upravljanje zahtev kakovosti, da se zagotovi zadostna stopnja verjetnosti, da storitev ali 

izdelek dosega kriterije glede kakovosti (Šostar 2000).  

                                                 
17

 Angl. quality assurance (QA). 
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Ishikawa (1989, 30) pravi, da je obvladovanje oziroma zagotavljanje kakovosti najprej 

temeljilo na kontroli kakovosti storitev ali izdelkov. Zdaj pa je zagotavljanje kakovosti mnogo 

več, je razvoj, načrtovanje, proizvajanje in servisiranje storitev ali izdelkov.  

Zagotavljanje kakovosti je po mnenju Ishikawe (1989, 71) bistvena sestavina obvladovanja 

kakovosti. Pomeni neke vrste zagotovilo take stopnje kakovosti storitve ali izdelka, da ga 

bodo odjemalci kupili ter uporabljali z zaupanjem in dolgotrajnim zadovoljstvom. 

Zagotavljanje kakovosti poleg preverjanja kakovosti zajema tudi določitev meril in ciljev 

kakovosti, razvoj in izvedbo različnih analiz za presojo kakovosti ter oblikovanje vseh 

procesov, ki potekajo v organizaciji, v smislu zagotavljanja kakovosti, saj se skrb za kakovost 

širi iz »proizvodnje« na druge poslovne funkcije organizacije (Šostar 2000). 

Gre torej za proces, pri katerem stremimo k stalnim izboljšavam lastnosti storitev ali izdelkov 

na osnovi odkrivanja, odpravljanja ter preprečevanja ponavljanja vzrokov napak. Glavni 

namen zagotavljanja kakovosti je preprečevanje napak. Napake imajo finančne in druge 

posledice, zato jih moramo predvideti, preprečevati, »iskati« ter jih v primeru, da do njih 

pride, kar najhitreje korigirati. Navkljub preventivnim ukrepom pa vedno obstaja verjetnost, 

da do napak pride. Takrat so ključni zgodnje odkritje napak in korektivni ukrepi, da 

zagotovimo, da se ne bi več ponavljale. Ko se pojavi napaka, je izjemno pomemben hiter in k 

odjemalcu usmerjen odziv, neposredno za tem pa analiza vzrokov in odgovornosti za napako 

ter izvedba vseh potrebnih ukrepov za preprečevanje ponavljanja napake.  

Empirične izkušnje potrjujejo, da je preprečevanje večinoma bistveno cenejše od popravljanja 

napak (Rusjan 2001). 

2.8 Sistem stalnega izboljševanja 

Stalne izboljšave so proces, ki se nikoli ne konča. Koncept stalnega izboljševanja
18 

pomeni 

vzpostavitev sistema nenehnega izboljševanja procesov v organizaciji (Aaker 1998).  

Japonske tehnike stalnega izboljševanja že več desetletij uporabljajo po vsem svetu in ena od 

najbolj priljubljenih je metoda Kaizen
19

. Temelj metode Kaizen je metoda 5S
20

, metoda za 

optimizacijo delovnih mest, ki je sestavljena iz petih zaporednih korakov, ki omogočajo 

organizacijo kateregakoli delovnega mesta za kar največjo učinkovitost procesa. 5S pomeni: 

sortiraj, sistematiziraj, sčisti, standardiziraj, skrbi za vzdrževanje (Gošnik 2015, 142–143).  

                                                 
18

 Angl. continuous improvement (CI).  
19

 Jap. »kai« – sprememba in »zen« – na boljše (Demetra Lean Way 2019). 
20

 Jap. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke – angl. Sort, Set in order, Shine, Standardize, Sustain 

(Creative Safety Supply 2019). 
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Slika 3: Cikel stalnega izboljševanja 

Vir: Plan view 2019. 

Kaizen ni le težnja po stalnem izboljševanju, temveč je metoda prepoznave možnosti za 

racionalizacijo dela in prepoznave možnosti za varčevanje. V povezavi z metodo Kanban
21 

so 

uspehi izredni (Demetra Lean Way 2019). 

 

Slika 4: Cikel 5S – sortiraj, sistematiziraj, sčisti, standardiziraj, skrbi za vzdrževanje 

Vir: Cleaner with Dean 2019. 

                                                 
21

 Jap. »kanban« – plošča, tabla izraz za signaliziranje stanja zalog na ravneh proizvodnega procesa 

(Črešnar 2012). 
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Kanban je metoda za upravljanje in organizacijo dela. Poudarek je na vmesnih rezultatih in 

usklajenem delu vseh zaposlenih. Delovne naloge, celoten potek dela in pričakovan rezultat je 

»viden« vsem zaposlenim. Kanban s pomočjo plošče oziroma table vizualizira delo in cilje ter 

temelji na treh načelih; vizualizaciji dela, omejitvi količine »tekočega« dela in izboljšanju 

toka dela
22

, s tem pa zagotavlja večjo produktivnost (E-sistemi 2019; Gošnik 2015, 142).  

Gošnik (2015, 137–138, 142–143) navaja obe orodji, Kaizen in Kanban, med orodji, ki jih 

organizacije uporabljajo, ko želijo uvesti koncept vitkega poslovanja
23.

 Koncept vitkega 

poslovanja je prepoznan kot najuspešnejša strategija, ki prinaša nenehni trajni napredek in 

stalne izboljšave pri poslovanju organizacije. Pomeni pametnejše izvajanje procesov, skladno 

z zahtevami odjemalca, v krajšem času, na boljši način, z manjšimi zalogami, manj prostora, 

manj viri in nič napakami.  

 

Slika 5: Kanban plošča 

Vir: Lucid chart 2019. 

Proces stalnih izboljšav Kaizen je proces odkrivanja težav v organizacijah ter njihovo 

analiziranje in reševanje. Pomembna naloga managementa je, da Kaizen vpelje kot strategijo 

organizacije in izoblikuje sisteme, postopke, standarde in strukture za izvedbo. Ključni 

elementi metode so kakovost, prizadevanje vseh zaposlenih, pripravljenost na spremembe in 

komunikacija. Najbolj prepoznavno orodje Kaizena pa je Demingov oziroma PDCA-krog
24

, 

ki ga uporabljamo pri uvajanju sprememb v organizacijah in določa proces stalnega 

izboljševanja zaznavnega pri vseh oblikah delovanja in napredka (Kaizen 2019; Gošnik 

2015). 

                                                 
22

 Angl. workflow. 
23

 Angl. lean business. 
24

 Angl. PDCA circle (Plan, Do, Check, Act).  
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Slika 6: Demingov oziroma PDCA-krog  

Vir: Demetra Lean Way 2019. 

Stalno izboljševanje je in mora biti cilj vsake organizacije. Sistem stalnih izboljšav pomaga 

organizaciji, da dosega vrhunsko kakovost. Pri procesu morajo sodelovati vsi zaposleni, ki jih 

je treba ustrezno motivirati in usposobiti. Delovati je treba v smeri izboljšav procesov 

priprave proizvodnje, izboljšav delovanja strojev in naprav, zmanjševanja odpadnih 

materialov in ne nazadnje v smeri povečevanja obsega usposabljanja zaposlenih. Temeljni cilj 

izvajanja stalnih izboljšav je večja učinkovitost kot posledica izboljšanih sposobnosti, 

zmanjšanja stroškov in sposobnosti hitrega odzivanja na spremembe. Sistem stalnih izboljšav 

je odgovor na vse zahtevnejša pričakovanja odjemalcev in zagotavlja kontinuirano dinamično 

rast in razvoj organizacije. 

 
Slika 7: Krog stalnih izboljšav Kaizen 

Vir: Search ERP 2019. 
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2.9 Politika, cilji in strategija kakovosti 

Politika, cilji in strategija kakovosti so odločitve glede usmerjenosti organizacije, kot tudi 

načinov doseganja ciljev ter so v tesni medsebojni povezanosti. Politika kakovosti je 

izhodišče za načrtovanje sistema in elementov managementa kakovosti. Določa usmerjenost 

organizacije na področju kakovosti in služi kot izhodišče za odločitve (Marolt in Gomišček 

2005, 27).  

Pri določanju politike kakovosti upoštevamo temeljne okvire organizacije – vizijo, 

poslanstvo, smotre in cilje organizacije, poleg tega pa tudi zahteve, želje odjemalcev, 

razpoložljive vire, zakonske in druge predpise, standarde, tehnološki razvoj, mnenja in 

predloge zaposlenih in drugo (Unterlechner, Meško Štok in Markič 2009, 71). 

Šele ko določimo politiko kakovosti, lahko definiramo tudi cilje. Postavljeni morajo biti tako, 

da vključujejo vsa področja organizacije. Politika in cilji kakovosti morajo biti zapisani in 

predstavljeni vsem zaposlenim. Čim nižja je raven zaposlenih, tem večji mora biti obseg 

informacij, ki morajo biti jasne in nedvoumne (Vujoševič 1992, 13). 

Za izvajanje začrtane politike kakovosti in za doseganje ciljev politike je treba narediti 

strategijo. Politika in strategija namreč določata pristope in načela za doseganje ciljev. Cilje 

delimo po stopnjah, na delne cilje in nadalje na specifične naloge operativne ravni. Nižje kot 

je organizacijska raven, bolj se zmanjšuje neodvisnost odločanja. Vrhnji management cilje, 

povezane s kakovostjo, uporablja hkrati za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja, 

zadevajo pa posameznike in time različnih ravni organizacije, vendar morajo biti začrtani na 

način, da so skladni s sprejeto strategijo in politiko organizacije (Koblar 2010, 300). 

2.10 Obvladovanje kakovosti 

Ishikawa (1987, 70–72) pravi, da je obvladovanje kakovosti zmožnost razvijanja, načrtovanja, 

proizvajanja in servisiranja kakovostnega »proizvoda«.   

Temelj obvladovanja in celotnega sistema kakovosti je v sistemskem načrtovanju, izvajanju in 

nadzorovanju vseh dejavnosti, ki vplivajo na kakovost izdelka. Načrt, organizacija dela in 

odgovornost posameznih služb morajo biti natančno definirani, hkrati pa mora vsakdo v 

procesu poznati svoje »mesto« v sistemu, svoje naloge in odgovornosti ter način dela 

(Vujoševič 1992, 14). 

Pri obvladovanju kakovosti lahko organizacija uporabi vrsto različnih orodij in procesov 

managementa, med drugimi managementa celovite kakovosti, katerega namen je stalno 

izboljševanje procesov dela, nadgrajevanje in razvoj, kar so glavne naloge obvladovanja 

kakovosti (Alič 2003). 
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Obvladovanje kakovosti v organizaciji namreč zajema kakovost storitve ali izdelka in hkrati  

poslovanje celotne organizacije. Odjemalca pri tem zanima le, ali je kakovost končnega 

»proizvoda« skladna z njegovimi zahtevami in pričakovanji. Medtem ko organizacijo zanima 

še, ali »proizvod« izpolnjuje vse predpisane zahteve, kakovost poslovnega in proizvodnega 

procesa v smislu skladnosti izvajanja procesa s specificiranimi zahtevami za ta proces. 

Zanima jo, koliko napak je nastalo in kakšni stroški so v tej zvezi nastali. Kakovost proizvoda 

ne sme biti nikoli prepuščena naključju, temveč mora biti rezultat skrbnega načrtovanja, 

brezhibne izdelave in stalnega nadzora. To je osnovni namen vgradnje sistema obvladovanja 

kakovosti (Vujoševič 1992). 

V sistemu morajo biti določene predvsem naloge in odgovornosti vsake organizacijske enote, 

jasna navodila glede načina vodenja, odgovornost in pooblastila odgovornih oseb, postopki in 

navodila za izvajanje posameznih aktivnosti, način pristopa k prepoznavanju problemov,  

način pristopa k reševanju problemov, način sodelovanja med posameznimi organizacijskimi 

enotami in skupinami ter komunikacijske povezave za vodenje in izvajanje posameznih 

dejavnosti (Verbič 1994). 

2.10.1 Celovito upravljanje kakovosti 

Osnovni izhodišči nove vizije kakovosti sta stališče, da je strankino zadovoljstvo na prvem 

mestu, in prepričanje, da zadovoljna stranka prinaša dobiček. Celovito upravljanje kakovosti 

je način upravljanja, s katerim si prizadevamo za večje zadovoljstvo odjemalcev ob nižanju 

realnih stroškov.  

Organizacija mora, če želi preživeti na trgu, spremljati potrebe in zahteve svojih odjemalcev, 

stremeti k temu, da odjemalec z nakupom dobi več, kot je pričakoval. Tako mora organizacija 

kakovost dosegati trajno in slediti trendom, pridobiti in čim bolje poskrbeti za zadovoljstvo 

odjemalcev ter nenehno napredovati (Jocou in Frederic 1995).  

Definicije managementa celovite kakovosti
25

 različnih strokovnjakov se razlikujejo, vsem pa 

je skupno mišljenje, da je management celovite kakovosti vsota organizacijskih sprememb in 

orodij, s pomočjo katerih organizacija stalno izboljšuje kakovost svojih procesov, svojo 

učinkovitost, uspešnost, fleksibilnost in konkurenčno prednost (Marolt 1994, 32). 

Bistvo celovitega upravljanja kakovosti je učinkovit sistem za povezovanje razvoja kakovosti, 

vzdrževanja kakovosti in prizadevanja za izboljšanje zadovoljstva v organizaciji z namenom, 

da bi usposobili proizvodnjo in servis ter bi na najbolj ekonomičen način sledili odjemalčevim 

zahtevam (Ishikawa 1989, 84).  

                                                 
25

 Angl. Total Quality Management  (TQM). 
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Standardi kakovosti opredeljujejo celovito obvladovanje kakovosti kot pristop k poslovodenju 

organizacije, osredotočen na kakovost, osnovan na sodelovanju vseh zaposlenih z namenom 

ustvarjati dolgoročen uspeh na osnovi zadovoljstva odjemalcev in pridobitev za vse zaposlene 

ter za širšo družbo (Standard BS EN ISO 8402:1995 1995). 

Management celovite kakovosti je model, ki zadeva vso organizacijo. Temelji na usmerjenosti 

k odjemalcem, na doseganju kakovosti, opredeljene glede na potrebe odjemalca, jasnih 

merilih kakovosti za doseganje stalnih rezultatov in povečani pomembnosti poročanja o 

kakovosti (Šostar 2000, 15).  

Celovito obvladovanje kakovosti je filozofija, ki jo morajo sprejeti vsi v organizaciji, zahteva 

namreč stalno sodelovanje med izvajalnim sistemom, odjemalci in drugimi poslovnimi 

funkcijami v organizaciji z namenom zadovoljiti ali celo navdušiti odjemalca (Ocvirk 2010, 

19). 

 

Preglednica 1: Primerjava značilnosti osredotočenosti na organizacijo oziroma na 

procese 

Osredotočenost na organizacijo Osredotočenost na procese 

Problem so zaposleni  

Zaposleni  

Delam svoje delo  

Razumem svoje delo  

 

Merjenje posameznikov  

Spremeniti osebo  

Vedno lahko najdemo boljšega zaposlenega  

Motiviranje zaposlenih  

Nadzor zaposlenih  

Ne zaupaj nikomur  

Kdo je naredil napako?  

Korekcija napak  

Vodenje z vidika operative  

Problem je proces  

Ljudje  

Pomagam narediti stvari  

Razumem, kako se moje delo vključuje v 

celoten proces  

Merjenje procesa  

Spremeniti proces  

Vedno lahko izboljšamo proces  

Odstranjevanje preprek  

Razvoj ljudi  

V tem smo vsi skupaj  

Kaj je omogočilo napako? 

Zmanjševanje variance  

Vodenje z vidika odjemalcev 

Vir: Harrington 1991, po Novak in Janeš 2017, 83–84. 

Šele ko prav vsi zaposleni in vodje ponotranjijo uvedbo celovitega obvladovanja kakovosti v 

organizaciji, je mogoče izoblikovati strategijo, določiti cilje in aktivnosti za zadovoljitev 

odjemalčevih zahtev. Strateško načrtovanje kakovosti namreč pogojuje razumevanje zahtev 

odjemalca, optimizacijo porabe sredstev, doseganje kakovosti na vseh ravneh in zavezanost k 

stalnemu izboljševanju kakovosti (Verbič 1994, 93).  
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Slika 8: Management celovite kakovosti 

Vir: Educba 2019. 

Osem ključnih načel managementa celovite kakovost je (Šostar 2000):  

- Usmerjenost k odjemalcu (kupcu)
26

, tj. poznavanje in izpolnjevanje zahtev odjemalcev, 

saj je organizacija eksistenčno odvisna od odjemalcev. Zato je bistveno poznavanje 

njihovih sedanjih ter prihodnjih potreb in pričakovanj, ki jih organizacija ne samo dosega, 

ampak poskuša tudi presegati. 

- Popolna vključenost zaposlenih
27

, saj le polna vključenost vseh zaposlenih, na vseh 

ravneh, in zavedanje, da s svojim delom vplivajo na kakovost končnega »proizvoda«, 

omogoča polni izkoristek sposobnosti zaposlenih v korist organizacije.  

- Procesni pristop
28

 pomeni, da dejavnosti in vire vodimo kot proces. Ta se prične, ko 

prepoznamo zahteve in pričakovanja odjemalcev, in konča s predajo kakovostne storitve 

ali izdelka. Na ta način se želeni rezultati dosežejo hitreje in uspešneje. 

- Preventivno obnašanje oziroma načrtovanje
29

, naravnanost organizacije poudarja 

preprečevanje napak, strategija kakovosti določa merljive cilje, določene cilje se redno 

preverja. Procesi brez napak omogočajo brezhibne storitve ali izdelke. Z merjenjem sproti 

odkrivamo napake, ugotovimo in odpravimo vzroke napak, skrajšamo trajanje ciklov in 

stalno izboljšujemo proces. 

                                                 
26 

Angl. Focus on costumer. 
27 

Angl. Total employee involvment. 
28 

Angl. Process-centered. 
29 

Angl. Integrated systems. 
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- Sistemski pristop
30

 k vodenju, tj. razumevanje poslovanja organizacije kot vsote različnih 

procesov, ki v njej potekajo. Razpoznava, razumevanje in vodenje povezanih procesov 

kot sistema je ključno za učinkovito in uspešno doseganje ciljev organizacije. 

- Odločanje na osnovi dejstev
31

, tj. analiza podatkov in informacij za podporo iskanju 

učinkovitih rešitev. Organizacija svoje poslovanje ocenjuje s pomočjo določenega 

mehanizma.  

- Voditeljstvo oziroma obnašanje vodstva
32

, ki je odgovorno za delovanje organizacije ter 

spodbuja in prepričuje z lastnim zgledom, delo zaposlenih pa je pomembno in cenjeno. 

Za uspešno vodenje je potrebno predano vodstvo, ki vzpostavi enotnost namena in 

usmeritve organizacije ter ustvari in vzdržuje notranje okolje, v katerem se lahko 

zaposleni popolnoma vključijo v doseganje ciljev organizacije.  

- Nenehno izboljševanje
33

, ki je temeljno načelo vodenja in obvladovanja kakovosti in se 

ga je treba zavedati. Nenehno izboljševanje delovanja organizacije na vseh področjih in 

ravneh mora biti definirano kot stalni cilj.  

Prednosti managementa celovite kakovosti so osredotočenost na notranje in zunanje 

odjemalce, pričakovana kakovosti na vseh področjih, poenostavitev procedur, kontinuirano 

kritično preverjanje procesov in aktivnosti. Vidni uspehi so merljivi na osnovi razvitih metod 

evalvacije, zaznamo jih pri razvoju timskega reševanja težav, izboljšanju komuniciranja v 

organizaciji in praktičnem delovanju kroga kakovosti (Pivka 2000). 

Za celovit pristop k izboljšanju kakovosti so temeljna tri načela: osredotočenost na odjemalca, 

stalne izboljšave in timsko delo (Dean in Bowen 1994, 394). 

2.10.2 Evropski model odličnosti EFQM 

Model EFQM Evropskega sklada za management kakovosti
34

 po vsebini sledi konceptu 

celovitega obvladovanja kakovosti na poti k poslovni odličnosti. Model odličnosti 

Evropskega sklada za management kakovosti je zaščitena blagovna znamka, poslovni model 

je torej v lasti te nepridobitne organizacije, ki je bila ustanovljena v letu 1989. Organizacija 

želi postati in ostati gonilna sila trajnosti odličnosti v evropskih organizacijah ter soustvarjati 

okolje, v katerem bodo evropske organizacije igrale pomembno vlogo (Savič 2007; Kern 

Pipan in Leon 2013). 

Organizacija, ki želi biti uspešna, mora ne glede na sektor, velikost, strukturo ali zrelost 

vzpostaviti ustrezen sistem menedžmenta. Model odličnosti Evropskega sklada za 

                                                 
30 

Angl. Strategic and systematic approach. 
31 

Angl. Decision making based on facts. 
32 

Angl. Communications. 
33

 Angl. Continous improvement. 
34

 Angl. European Foundation for Quality Management (EFQM). 
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management kakovosti je praktično orodje, ki omogoča številne načine uporabe (Kern Pipan 

in Leon 2013). 

 

Slika 9: Model EFQM 

Vir: Podjetniški portal 2013. 

Model spada med t. i. holistične pristope. Organizacijo na osnovi izvedenih analiz 

spodbudimo k izboljšavam na vseh področjih njenega delovanja, pri tem pa upoštevamo 

dejavnike in zastavljene cilje. Za doseganje trajne odličnosti sistematično uporabljamo 

vzročno-posledično povezavo med uporabljenimi pristopi za doseganje zastavljenih ciljev in 

dejansko doseženimi rezultati. Model EFQM omogoča primerjavo z najboljšimi 

organizacijami, medorganizacijsko učenje in prenos dobrih praks iz zasebnega in javnega 

sektorja (Kern Pipan in Leon 2013). 

Prednosti modela EFQM so, da opozarja na število potrebnih korakov do odlične kakovosti,  

da je samoocenjevanje kot orodje za začetek procesa stalnega izboljševanja usmerjeno k 

rezultatom in odjemalcev, da so merila in ocenjevanje kakovosti vnaprej določena in da je 

model močno usmerjen k okolju za trajno odličnost organizacije (Savič 2007). 

Slabosti modela EFQM so, da je uvajanje modela dolgotrajno in zahteva kontinuiteto, da 

samoocenjevanje znotraj organizacije ne poteka vedno in povsod ter da je organizacijo brez 

zunanjega strokovnjaka zelo težko pripeljati do odličnosti (Savič 2007). 

 

Osem temeljnih načel odličnosti modela, ki jih je opredelila organizacija EFQM, in kot 

skupek predstavljajo celoto, brez katere bi bil ta model brezpredmeten, je (Podjetniški portal 

2013): 

- načelo dodajanja vrednosti za odjemalce – z razumevanjem, predvidevanjem, 

izpolnjevanjem zahtev in pričakovanj odjemalcev ter izkoriščenjem priložnosti 

organizacija dosledno dodaja vrednost za odjemalce, 
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- načelo ustvarjanja trajnostne prihodnosti – z izboljševanjem uspešnosti svojega delovanja 

pozitivno vplivajo na svet okoli sebe, s tem pa tudi na gospodarske, okoljske in družbene 

razmere v skupnostih, s katerimi so v stiku, 

- načelo razvijanja sposobnosti organizacije – razvijajo svoje sposobnosti z uspešnim 

managementom sprememb znotraj in zunaj organizacije, 

- načelo spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti – ustvarjajo višjo vrednost in raven 

uspešnosti svojega delovanja s stalnim izboljševanjem in sistematično vpeljavo inovacij, 

tako da izkoristijo ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih, 

- načelo vodenja z vizijo, navdihom in integriteto – vodje v organizaciji oblikujejo in 

udejanjajo prihodnost ter so zgled vrednot in etičnih načel organizacije, 

- načelo agilnega managementa – vodstvo organizacije je sposobno prepoznavati ter se 

uspešno in učinkovito odzivati na priložnosti in nevarnosti, 

- načelo doseganja uspehov z nadarjenostjo zaposlenih – organizacija ceni svoje zaposlene 

ter ustvarja okolje, v katerem za doseganje ciljev organizacije izkoristi nadarjenost 

zaposlenih,  

- načelo trajnega doseganja izvrstnih rezultatov – organizacije na svojem področju 

delovanja dosegajo rezultate, ki izpolnjujejo kratkoročne in dolgoročne zahteve vseh 

njihovih deležnikov, torej trajno izvrstne rezultate. 

 

 

 

Slika 10: Temeljna načela odličnosti  

Vir: Miklavčič 2016, 7. 

Zgoraj navedena temeljna načela odličnosti so bistvena za doseganje trajne odličnosti vsake 

organizacije. Uporabljajo se lahko tudi kot osnova za opis značilnosti odlične organizacijske 

kulture in so nenazadnje skupni jezik za najvišje vodstvo (Podjetniški portal 2013). 
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2.11 Stroški kakovosti 

Sistem managementa kakovosti dokazuje svojo učinkovitost tudi s prispevkom k uspešnosti 

poslovnih in proizvodnih procesov, ki jih merimo z njihovo ekonomsko uspešnostjo, izraženo 

s finančnimi kazalci. Podobno, kot je treba poznati stroške proizvodnje, razvoja in prodaje, je 

treba poznati tudi stroške kakovosti. Organizacija mora zato v načrt poslovne politike umestiti 

stroške poslovanja in tudi načrtovanje, merjenje in analiziranje stroškov kakovosti s ciljem 

doseganja predvidene kakovosti ob predvidenih stroških (Marolt in Gomišček 2005). 

Stroške delimo na makro in mikro oziroma operativne stroške kakovosti. Makrostroške 

kakovosti nadalje razdelimo v tri glavne kategorije, in sicer stroške preventive, stroške 

preverjanja skladnosti in stroške neustrezne kakovosti (Marolt in Gomišček 2005). 

Stroški preverjanja skladnosti se povečujejo, ko se povečujejo stroški neustrezne kakovosti. 

Povečanje stroškov preventive vpliva tako na zmanjšanje stroškov preverjanja skladnosti kot 

tudi na zmanjšanje stroškov neustrezne kakovosti. Večanje stroškov preventive je racionalno 

samo dotlej, dokler skupna vsota vseh treh kategorij stroškov pada, to je do točke, kjer skupni 

stroški dosežejo minimum. Ta točka predstavlja optimum, prek katerega običajno ni 

racionalno povečevati stroškov preventive, saj se bodo s tem povečali skupni stroški vseh treh 

kategorij makrostroškov. V okviru managementa celovite kakovosti se je razvil nov pristop 

do makrostroškov, ki zagovarja vlaganje v preventivne dejavnosti in dejavnosti preverjanja 

skladnosti toliko časa, da dosežemo tako raven kakovosti, da stroškov neustrezne kakovosti ni 

več ali pa so zanemarljivi. Če organizacija želi zmanjšati stroške kakovosti, mora na 

operativni ravni stroške kakovosti identificirati in kvantificirati po povzročiteljih, vzrokih in 

mestih nastanka. To v znatni meri pripomore k odkrivanju šibkih točk v poslovanju 

organizacije in pripomore k racionalnemu odločanju o potrebnih izboljšavah. Prihranek v 

povezavi s kakovostjo je prav tako pomemben kot prihranek organizacije na drugih področjih 

poslovanja (Marolt in Gomišček 2005). 

2.12 Presoja kakovosti 

Presoja kakovosti
35

 
 
je sistematičen, neodvisen in dokumentiran proces pridobivanja dokazov 

in njihovega objektivnega vrednotenja, da bi se ugotovil obseg, v katerem so izpolnjeni 

kriteriji presoje (SIST 2005).  

Je proces, pri katerem ugotavljamo dejansko stanje ter vrednost in pomen določanja 

kakovostnih poslovnih učinkov. Ločimo notranjo in zunanjo presojo. Notranjo presojo 

izvajajo strokovno usposobljeni strokovnjaki iz organizacije, pri zunanji pa strokovnjaki zunaj 

organizacije (Crosby 1990).  

                                                 
35

 Angl. quality audit. 
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Poteka v več stopnjah, presojamo posamezen »proizvod«, proces, v katerem nastane, ali 

celoten sistem vodenja kakovosti. Presoja, tako notranja kot zunanja, mora podati objektiven 

pogled na uspešnost in učinkovitost vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti. Prikazati 

mora prave priložnosti za izboljševanje in jih v pravi obliki tudi predstaviti vodstvu 

organizacije (Marolt 1994). 

Presoja kakovosti je postopek, pri katerem ne gre za odpravljanje napak ali pomanjkljivosti, 

temveč za ugotavljanje skladnosti sistema zagotavljanja kakovosti. Proces presoje kakovosti 

vključuje različna področja poslovanja organizacije, kot so: presoja sistema managementa 

kakovosti, presoja identitete organizacije, presoja zadovoljstva odjemalca, presoja logistike, 

presoja produktivnosti, presoja poslovne strategije, presoja managementa storitev, presoja 

tehnologije, presoja varstva okolja itd. (Marolt in Gomišček 2005). 

 

 
Slika 11: Presoja kakovosti 

Vir: Višja šola Ravne 2018. 

Presoja kakovosti se nanaša na sistem kakovosti v celoti, na kakovost storitev ali izdelkov ter 

na kakovost proizvodnih procesov, medtem ko je merjenje kakovosti predvsem osredotočeno 

na stopnjo zadovoljstva odjemalcev (Ocvirk 2010, 21). 

S presojo kakovosti želimo pokazati, da dejavnosti zagotavljanja kakovosti ustrezajo 

načrtovanim postopkom, odkriti morebitne šibke točne na tem področju, ugotavljamo 

odgovornost za zagotavljanje kakovosti, na osnovi spoznanj sprožimo ukrepe za izboljšanje 

kakovosti ter nadzorujemo učinkovitost implementiranih ukrepov za izboljšanje kakovosti.  
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2.13 Storitve  

Izhajajoč iz proizvodne dejavnosti številnih organizacij, se je v 20. stoletju razvila vrsta 

storitvenih dejavnosti, ki v razvitejših državah dosegajo precejšen delež bruto družbenega 

proizvoda. Govorimo o trendu nagibanja od ekonomije proizvodnje izdelkov k ekonomiji 

znanja in storitev (Janeš 2011). 

Storitveni sektor ima zelo pomemben tržni delež, pričakovati je tudi, da se bo delež v 

prihodnje ohranil ali celo zvišal. Specifične značilnosti storitev vplivajo na opredelitev 

kakovosti storitev in spremljanje procesa izvajanja storitev. Kakovost storitev lahko 

spremljamo z vidika tehnične in funkcionalne kakovosti. Tehnična opredelitev kakovosti nam 

pove, kaj je bilo narejeno, funkcionalna kakovost nam pove, kako je bila storitev posredovana 

odjemalcu (Vodopivec in Godnič 2015). 

Storitve v večini razvitih držav predstavljajo velik delež družbenega bruto proizvoda, v 

Sloveniji delež predstavlja približno 60 %, v Evropski uniji pa celo okrog 70 %. Pravzaprav 

ni izdelka, v katerem ne bi bile v večji ali manjši meri vključene tudi storitve, kakor je tudi 

zelo malo storitev, ki niso v nobeni povezavi z določenim izdelkom. Obvladovanje kakovosti 

v storitvenih dejavnostih je zato izjemnega pomena. V primerjavi z izdelki se pri storitvah 

pojavijo določene posebnosti, ki bistveno vplivajo tudi na način zagotavljanja kakovosti. Prva 

taka posebnost je, da je večina storitev časovno nedeljiva, torej, da je storitev treba opraviti 

takrat, ko jo odjemalec potrebuje. Druga posebnost je prostorska neločljivost storitve. Pri 

izdelkih je kraj proizvodnje lahko drugačen kot kraj uporabe. V nasprotju s tem pa ni mogoče, 

da bi neko storitev uspešno opravili v različnem kraju od kraja, kjer se nahaja odjemalec. Obe 

navedeni posebnosti pravzaprav izhajata iz dejstva, da storitve v večini primerov ni mogoče 

opraviti brez prisotnosti stranke. Prisotnost stranke pri opravljanju storitve pa pomeni tudi 

vrsto drugih parametrov, ki jih je treba upoštevati ter pomembno vplivajo na kakovost 

opravljene storitve (Kuhelj 2009). 

Način opravljanja storitev se je močno spremenil z razvojem informacijsko-komunikacijskih 

tehnologij. Spremenil se je način komunikacije med odjemalcem in izvajalcem, kar vpliva na 

odjemalčevo oceno kakovosti opravljene storitve. Prav te spremembe so povzročile 

vzpostavitev standardizacije kakovosti storitev v organizacijah in vplivale na konkurenčno 

prednost organizacije, posredno pa na njeno uspešnost delovanja. Ločimo več vrst storitev in 

jih klasificiramo po različnih kriterijih. Ločimo storitve, ki so namenjene neposredno 

odjemalcem, in storitve, ki so opredmetene v izdelku, ki je oblikovan po specifičnih željah 

odjemalca, gre torej za posebno vrsto storitev. Izdelek je še vedno fizično blago, toda način 

njegovega oblikovanja lahko opredelimo kot storitev. Postavitev splošno veljavne definicije 

storitev je otežena zaradi velike pestrosti in raznolikosti storitev. Proces, v katerem se storitev 

izvaja in posreduje odjemalcu, je tisti, ki opredeljuje vse značilnosti storitve. Storitve so 

pravzaprav procesi, ki ustvarjajo vrednost za odjemalca. Štiri temeljne značilnosti storitev pa 

neopredmetenost, neločljivost izvajanja od porabe, variabilnost in minljivost. Te temeljne 
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značilnosti vplivajo tudi na ponudbo organizacij. Storitve in izdelki sestavljajo ponudbo 

organizacij, kjer se razmerje med deležem storitev in izdelkov giblje od izdelka do čiste 

storitve. Mejo med izdelkom in storitvijo težko postavimo. Ponudba fizičnega izdelka namreč 

že vsebuje storitvene elemente, kot so svetovanje, transport in logistika, montaža, garancijski 

rok, možnosti vračila izdelka, poskusna doba uporabe ipd. (Vodopivec in Godnič 2015). 

2.14 Kakovost storitev 

Enaka storitev lahko predstavlja različnim strankam različen »proizvod«, ker različne stranke 

enako storitev različno dojemajo. Odjemalec ocenjuje storitev  vsaj s treh vidikov, tehničnega, 

funkcionalnega in prestižnega vidika, zato je s strateškega vidika zelo pomembna 

segmentacija trga, saj drugače storitve ni mogoče zasnovati skladno z zahtevami in 

pričakovanji ciljne skupine potrošnikov (Verbič 1994, 55). 

Zaradi spreminjanja vrednot, zahtev in pričakovanj odjemalcev in njihove vse večje 

ozaveščenosti narašča pomen kakovosti storitev. To pomeni, da se morajo menedžerji 

nenehno izpopolnjevati in izobraževati na področju kakovosti storitev, pri tem pa uporabljati 

še ustvarjalnost, etičnost, odgovoren odnos do okolja, veščine komuniciranja, skrbeti za 

spodbudne človeške in medosebne odnose, kakovostno opravljene storitve, verodostojnost, 

obzirnost, nepodkupljivost, urejenost in ugled organizacije. Za stalno kakovost sta zelo 

pomembni hitra odzivnost in fleksibilnost managementa pri reševanju težav, saj ima človek 

kot izvajalec zelo močan vpliv na kakovost opravljene storitve (Tavčar 2000). 

Odjemalci ocenjujejo kakovost storitve na osnovi zahtev in pričakovanj. Izvajalci storitev pa 

poleg opravljene storitve v skladu s predvideno kakovostjo sledijo trendom sodobnih 

komunikacijskih poti, celovito obravnavajo vsakega odjemalca, poskušajo oceniti pomembne  

elemente za kakovost trženja storitev ter stalno pridobivajo nova znanja in veščine. Vse to so 

namreč osnovni pogoji za doseganje zastavljenih rezultatov pri izvajanju storitev. Dejavniki, 

ki pomembno vplivajo na oceno kakovosti storitve, so pritožbe odjemalcev, pravočasnost 

storitev, splošno zadovoljstvo odjemalcev, točnost izstavljenih računov, hitro izpolnjevanje 

naročil, odzivnost na povpraševanje itd. (Ogorelc 2004, 330–332). 

Vpliv na kakovost trženja storitev ima več elementov, med pomembnejše uvrščamo 

managerje. Zadovoljstvo kupca z opravljeno storitvijo je sinonim za opredeljevanje kakovosti 

storitve. Kot kriterij kakovosti opravljene storitve je posebej pomemben na področjih osebnih 

storitev. Pri tej vrsti storitev so odnos do odjemalca oziroma način komunikacije, prijaznost, 

ustrežljivost, razumevanje, svetovanje ipd. izvajalca storitve ključen (Meško Štok 2002). 
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3 TRAJNOSTNI RAZVOJ 

Vedno več ljudi razmišlja o različnih načinih, da bi živeli boljše in bolj kakovostno življenje 

ter hkrati pomagali ostalim ljudem, okolici in na splošno našemu planetu. Naš planet je 

bogastvo in z njim moramo ravnati odgovorno. Izčrpavanje v vseh pogledih pomeni rast brez 

prihodnosti. 

Definicij za trajnostni razvoj je veliko, enoznačno definicijo pa je težko oblikovati. Prva 

definicija se je pojavila, ko je Svetovna komisija za okolje in razvoj
36

 pri Združenih narodih 

vsebinsko opredelila pojem v t. i. poročilu Brundtland (World Commission on Environment 

and Development 1987). Trajnostni razvoj
37

 je opredelila kot »obliko razvoja ali napredka, ki 

zadovoljuje potrebe sedanjosti, ne da bi prihodnje organizacije ogrožala pri zadovoljevanju 

njihovih potreb« (Bertoncelj idr. 2011, 15). 

Generalna skupščina Združenih narodov
38

 (United Nations 1945), ki predstavlja 

najpomembnejši organ med petimi organi Organizacije združenih narodov
39

 (v nadaljevanju 

ZN), je leta 1989 predstavila ključne ukrepe s področja globalnega vpliva razvoja na okolje. 

Na Konferenci ZN (United Nations 1992a) o okolju in razvoju
40

 v Riu de Janeiru leta 1992 so 

z naslednjimi odmevnimi dosežki na osnovi ključnih ukrepov GS ZN postavili temelje na 

področju okolja in razvoja (Callan in Thomas 2000, 638–639): 

- dokument Deklaracija o okolju in razvoju (United Nations 1992c) v katerem je navedenih 

27 načel, ki delujejo kot smernice za doseganje globalne kakovosti in gospodarskega 

razvoja; 

- dokument Agenda 21 (United Nations 1992a), ki je prostovoljen akcijski načrt za potek 

svetovnega napredka v smeri trajnostnega razvoja; 

- temeljni mednarodnopravni dokument na področju podnebnih sprememb, t. i. Konvencija 

ZN o spremembah podnebja
41

 (United Nations 1992d), katere poslednji cilj je 

minimizirati gostoto toplogrednih plinov v namen preventive nevarnih antropogenih 

vplivov na podnebni sistem; 

- Konvencija o biološki raznovrstnosti
42

 (United Nations 1992b), katere cilja sta ohranjanje 

biološke mnogovrstnosti in trajnostna uporaba izvornih virov z ustreznim prenosom 

tehnologij v skladu s pravicami za uporabo teh virov; 

- razvoj Komisije za trajnostni razvoj. 

Pojem trajnostnega razvoja se je torej začel pojavljati proti koncu 20. stoletja, z vedno večjo 

družbeno ozaveščenostjo pa je začel pridobivati na pomembnosti. K pomembnosti 

                                                 
36

 Angl. World Commission on Environment and Development. 
37

 Angl. Sustainable development. 
38

 Angl. United Nations General Assembly. 
39

 Angl. United Nations. 
40

 Angl. The Earth Summit. 
41

 Angl. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 
42

 Angl. Convention on Biological Diversity (CBD). 
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trajnostnega razvoja so prispevala spoznanja o dejstvih, kot so tanjšanje ozonske plasti, 

krčenje deževnega gozda, suša in lakota, onesnaženost mest in grožnja izumrtja nekaterih 

živalskih vrst. Ljudje so spoznali, da je dosedanji razvoj potekal neodgovorno do planeta, 

rastlin in živali, obstoječega prebivalstva in prihodnjih generacij. Trajnostni razvoj je 

napredek velikih razsežnosti, povezuje trajnostno učinkovit ekonomski razvoj, varovanje 

okolja in socialno pravičnost. Te vrednote so širše sprejete in jih priznavajo politične opcije 

širom sveta (Umanotera 2010). 

Bertoncelj idr. (2011, 15) opredeljujejo trajnostni razvoj kot razvoj, ki ne ruši temeljnih 

elementov planeta, kot so zrak, voda in prst, ter biološkega sistema. Trajnostni razvoj dodatno 

omogoča kontinuiran tok dobrin in storitev iz naravnih virov, pravično razvrstitev koristi 

proizvodnje dobrin in storitev ter zagotavlja vitalnost oskrbnih sistemov. 

Leban (2010) pravi:  

Trdijo, da je najpogostejša definicija trajnostnega razvoja naslednja: Trajnostni razvoj je takšen 

razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu – vendar ta ne bi smel s svojo sedanjo 

dejavnostjo ogroziti možnosti prihodnjim rodovom, da si bodo zadovoljili svoje takratne potrebe. 

Trajnostni razvoj naj bi posegel na tri bistvena področja – v gospodarski razvoj, socialni razvoj in 

na področje varstva okolja. To naj bi bili trije osnovni stebri trajnostnega razvoja. 

3.1 Management trajnostnega razvoja 

Trajnostni razvoj se odraža na treh enakovrednih področjih; ekonomskem, družbenem in 

okoljskem. Management trajnostnega razvoja razrešuje najbolj kompleksne izzive prepleta 

ekonomskega, družbenega in okoljskega področja in na ta način prispeva k pozitivnim 

družbenim spremembam (Bertoncelj idr. 2011). 

Sonaravni razvoj oziroma trajnost po mnenju Bertonclja idr. (2011) sedanji družbi zagotavlja, 

da poteši svoje potrebe in pri tem ne zavira prihodnjih generacij.  

Trajnostni razvoj ključno označujejo integracija, nujnost hkratnosti in enakopravnosti ter 

optimalnost doseganja vseh treh ključnih ciljev: ekonomski napredek, družbeni napredek in 

okoljski napredek. Trajnostni razvoj je oznaka za kakovostno zasnovano izboljšanje kakovosti 

življenja brez izčrpavanja okoljskega kapitala. Trajnostna družba naj bi bila okoljsko in 

medgeneracijsko odgovorna, socialno varna in pravična, gospodarsko uspešna, nenasilna do 

sočloveka in drugih vrst, zagotavljala naj bi dvig kakovosti življenja ter napredek znotraj 

omejitev okolja (Plut 2010, 68–77). 

V okviru ekonomije okolja pomeni trajnostni razvoj količinsko ali kakovostno izboljšanje 

naravnega kapitala, doseženega z učinkovito rabo, ponovno rabo in krepitvijo obnovljivih 

virov. Gospodarski napredek ne bi smel potekati na račun degradacije naravnih virov. Sedanje 

svetovno gospodarstvo, zasnovano na gospodarski rasti, je netrajnostno, nesonaravno in 

ogroža prihodnost naslednjih generacij. Na družbenem področju je ključni cilj izboljšati 
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kakovost življenja vsakega posameznika in posledično zmanjšanje revščine (Umanotera 

2010). 

 

 

Slika 12: Trije stebri trajnostnosti – povezanost ekonomskega, družbenega in okoljskega 

razvoja 

Vir: Vanderbilt University 2019. 

Sodobni koncept trajnostnega razvoja je sporazum, ki zagovarja pomiritev med ekonomijo in 

naravo. Po tem konceptu je možna trajna razveza med ekonomsko rastjo, rastjo onesnaženja 

in rabo naravnih virov. Trajnostno sonaravnana paradigma v sodobni podobi namreč združuje 

mnoge protislovne elemente in je zato sprejemljiva za različne družbene akterje (Plut 2010, 

91–104). 

3.2 Strategija trajnostnega razvoja 

Prevladujoče gospodarske razvojne poti z materialno intenzivnimi procesi in nepopustljivo 

osredotočenostjo na hitro rast proizvodnje so velik izziv z vidika trajnostnega razvoja, saj 

potrebujejo strukturno preureditev in ekološko modernizacijo. Trajnostni pristop temelji na 

okolju prijaznih proizvodnih procesih, podkrepljenih s tehnološkimi inovacijami, ki vodijo k 

strategiji trajnostne rasti. Za organizacije pomeni bolj učinkovito rabo virov in energije, za 

zaposlene manjše onesnaževanje in za državo naložbe s cilji regulative (Brady 2005, 400). 
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Ključne direktive za strategijo trajnostnega razvoja so biofizikalni, družbeno-politični in 

humani elementi okolja v skladu z razvojem gospodarske dejavnosti v procesu kakovostne in 

pravične rasti. Na osnovi tega trajnostni razvoj narekuje medsebojno odvisno svetovno 

skupnost, ki ustvarja večje enačenje razporeditve blagostanja v povezavi z revščino, 

neenakostjo in degradacijo okolja (Bertoncelj idr. 2011, 15). 

3.3 Vidiki trajnostnega razvoja organizacije 

Rogers in Hudson (2011) predstavljata prispevek sodobne trajnosti, ki temelji na konceptu 

trojnega izida
43

, tj. na ekonomskih, družbenih in okoljskih elementih trajnostnih praks. 

Koncept trojnega izida temelji na dveh osrednjih atributih, pomaga se osredotočiti na posebna 

merila za napredek vseh ključnih elementov in poudarja razmerja med tremi glavnimi 

elementi. Iz slike 12 lahko prepoznamo ideal trajnosti, ki deluje na presečišču, kjer so 

izpolnjeni vsi trije cilji trajnosti.  

 

Slika 13: Vidiki trajnostnega razvoja 

Vir: I učbeniki 2019. 

Družbeni razvoj 21. stoletja zaznamujejo procesi, ki značilno kažejo tendenco po hitrih 

spremembah in prodorni ter visokotehnološki dinamiki. Večanje črpanja virov je neposredno 

povezano s potrošnjo, z onesnaževanjem zraka, vode in okolja, s podnebnimi spremembami in 

drugimi globalnimi problemi, ki so ključni za prihodnost vseh nas. Ti izzivi neposredno 

vplivajo na ekonomske, družbene in okoljske politike vseh držav. Veča se zaskrbljenost 

zaradi sprememb, ki se dogajajo v okolju, ter ustvarja številne nove poslovne priložnosti. 

Opaziti je obsežno preusmeritev naložb v čisto energijo, večkrat tudi s spodbudo ustrezne 

vladne politike. Čiste energetske tehnologije so prihodnost in njihov delež se bo v prihodnosti 

le še večal (IEA 2019).  
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Organizacije so sprva delovale v skladu z različnimi predpisi za zmanjševanje onesnaževanja 

okolja, vendar je vrsta odpadnih snovi, ki so nastale kot rezultat sistemov za zmanjševanje 

onesnaževanja, povzročila ponovno načrtovanje procesov za čistejšo proizvodnjo, vključno z 

bolj učinkovitimi postopki ravnanja z odpadki. Izkazalo se je tudi, da je odstranjevanje 

odpadkov, ki nastanejo pri proizvodnji, večji strošek kot proizvodnja sama. Novi procesi so 

poskušali v organizacije vnesti harmonijo med okoljsko prijaznostjo in poslovnimi 

priložnostmi oziroma višjo stopnjo okolju prijaznega in učinkovitejšega poslovanja (Rogers in 

Hudson 2011, 5). 

Trajnostno rast vrednotimo kot usklajeno rast prihodkov in dobičkov v določenem časovnem 

obdobju ter višji donos za lastnike, kot so celotni stroški kapitala organizacije. Koncept 

trajnostne rasti dodatno opredelimo z naslednjimi merili (Bertoncelj idr. 2011, 22–23): 

- vzdržni prihodki: 5,5-odstotna realna rast prihodkov; 

- vzdržni dobički: 5,5-odstotna rast dobičkov; 

- vzdržni donosi: višji donosi od stroška celotnega kapitala organizacije; 

- časovna vzdržnost: povprečno zagotavljanje prvih treh meril v obdobju zadnjih 10 let. 

Trajnostna ali vzdržna rast je torej tista, pri kateri nominalna rast prihodkov in dobičkov v 

daljšem obdobju (običajno 5 ali 10 letnem) ne preseže 5,5-odstotne realne rasti prihodkov in 

dobičkov, skupni donosi pa presegajo stroške kapitala (Zook in Allen 2010).   

3.4 Trajnostna rast organizacije 

Trajnostna rast pomeni rast, ki je ponovljiva, etična in odgovorna za sedanje ter prihodnje 

generacije, in je pot do dolgoročnega uspeha katerekoli organizacije. Daje enakovreden 

poudarek ekonomski, družbeni in okoljski uspešnosti. Ekonomska, družbena in okoljska 

uspešnost morajo biti med seboj usklajene, dovršeno načrtovane in podprte z odlično 

komunikacijo, na ta način namreč vodijo v finančno uspešnost organizacije. Organizacije 

morajo za svoj obstoj strateško načrtovati dejavnosti za zmanjševanje obremenjevanja okolja 

ter za prispevek k družbenem razvoju in razvoju lokalnega gospodarstva (Bašić 2014). 

V svojih prizadevanjih za povečanje dobička se organizacije običajno zavedajo, da je ta v 

veliki večini odraz kompetentnosti in zadovoljstva zaposlenih, procesov odličnosti in 

zadovoljstva kupcev (Janeš in Faganel 2015).  

Zaposleni so največja dragocenost organizacije. Z opravljenim delom zagotavljajo obstoj in 

rast organizacije. Bogastvo organizacije so njihovo znanje, kompetence, izkušnje in 

motivacija. Prav zato organizacije vlagajo v programe usposabljanja in izobraževanja tako 

osebnostnega kot strokovnega razvoja z namenom soustvariti ustvarjalno delovno klimo 

(Mayyas idr. 2012). 
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Zato se vse več organizacij odloča za vpeljavo trajnostnega načina poslovanja, saj dejstva 

potrjujejo, da trajnostni razvoj prinaša mnogo prednosti v poslovanju ter ima pozitiven vpliv 

na organizacijo ter na dolgoročno rast poslovanja (Anko, Bogataj in Mastnak 2009, 9–12). 

Za organizacijo je pomembno, da svojo rast upravlja trajnostno, hkrati pa je pomembno, da ne 

zapade v past prehitre rasti. Kot hitro rastoče organizacije lahko označimo le skromen 

odstotek organizacij. Podobno napačno je tudi prepričanje, da glavnino gospodarske rasti 

generirajo le velike organizacije, ki jim je namenjena večina pozornosti vladnih organizacij in 

medijev, saj gonilna sila tržnega gospodarstva postajajo trajnostno delujoče organizacije. Zelo 

pomembna, za dolgoročni razvoj organizacij in ustanavljanje novih je ekonomska politika 

države. Praviloma le rastoče organizacije pri delovanju ustvarjajo novo vrednost v širšem 

smislu, ki se za lastnike kaže v obliki donosa na njihov vložek, za državo v obliki davkov in 

prispevkov ter za zaposlene v obliki osebnega dohodka. Te praviloma omogočajo razvoj 

nacionalne skupnosti in navsezadnje izboljšujejo prepoznavnost države, iz katere izhajajo 

izdelki oziroma storitve. Pomembno vprašanje je, kako dosegati rast poslovanja ob hkratnem 

doseganju zahtevane dobičkonosnosti za lastnike kapitala. Številne raziskave kažejo, da so 

izbrane strategije zaradi pomanjkanja časa in hitenja pri odločitvah pogosto napačne. 

Posledice neustreznih strategij so, tako za organizacijo kot tudi za vse udeležence, s katerimi 

sodeluje, pogubne. O trajnostni rasti torej govorimo takrat, kadar rastejo tako prihodki kot 

dobiček organizacije v daljšem časovnem razmiku, pri čemer organizacija ustvarja skupni 

donos za vlagatelje, ki presega strošek celotnega kapitala (Bertoncelj idr. 2011, 23). 

Trajnostnega razmišljanja in ravnanja ni mogoče ukazati ali uveljaviti s silo. Prebudi ga lahko 

le človekovo etično gledanje na svet, ki ga obdaja. Ideja trajnosti ni sad modrosti, prej je 

posledica stiske. Ko postane neki naravni vir omejen, redek ali ogrožen, se sprožijo obrambni 

mehanizmi, ki naj bi zagotovili njegovo razpoložljivost vsaj za trenutno generacijo, po 

možnosti tudi za prihodnje. Svojo vlogo odigrajo ponudba in povpraševanje na trgu ter druge 

ekonomske zakonitosti (Anko, Bogataj in Mastnak 2009, 9–12).  

Posluh za naravo bi pomagal oblikovati industrijske sisteme in procese, ki bi bili složni z 

načeli delovanja naravnih sistemov (Bertoncelj idr. 2011, 172). 

Organizacije, ki delujejo po zdravi podjetniški filozofiji, sledijo poslanstvu trajnega 

ustvarjanja vrednosti in svoj trajnostni razvoj gradijo uravnoteženo s pritiski iz notranjega in 

zunanjega okolja, večinoma v jedrni dejavnosti
44

. Iskanje in ustvarjanje možnosti za vzdržno 

rast in dobičkonosnost sta v središču vsake proaktivne organizacije (Bertoncelj idr. 2011, 21). 

Za dosego ravnovesnega gospodarstva je torej ključna stabilizacija rabe virov in odpadnih 

materialov v okviru samočistilnih zmogljivosti okolja. Zaradi prednosti obnovljivih virov 
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energije in novih okolju prijaznih tehnologij lahko trdimo, da je trajnost mogoče združevati z 

visoko kakovostjo življenja (Plut 2014). 

Trajnostni razvoj je tako postal sestavni del velike večine organizacij. Načela trajnostnega 

razvoja v največji meri vgrajujejo v svoje poslovanje, izdelke, storitve in vsebine. Z 

razumevanjem medsebojne odvisnosti in prepletenosti postavljajo v ospredje predvsem 

ustvarjanje ravnotežja med gospodarstvom, pridobitno dejavnostjo in civilno družbo, čedalje 

bolj pa se osveščajo tudi pomenu okolja, tako da se v veliki meri nagibajo v smer večje skrbi 

za zdravje ljudi. Posledično se z vgrajevanjem načel trajnostnega razvoja in družbene 

odgovornosti v poslovanje ustvarja dodana vrednost, ki predstavlja konkurenčno prednost. Ne 

smemo pozabiti na zaposlene, saj so ti ključni za napredek poslovanja organizacije in imajo 

pri trajnostnem razvoju veliko možnosti, da lahko razvijejo lastne potenciale, kar pa pomeni, 

da celotna organizacija dosega trajnostne cilje. Vse organizacije, ki so že vpeljale trajnostni 

razvoj v svoje poslovanje, posvečajo veliko pozornost tudi odnosu do naravnega okolja. 

Stremijo k temu, da se vsem omogoča zdrav način življenja skladno z načeli trajnostnega 

razvoja, tako da proizvodnjo in storitve izvajajo v tej smeri, da zmanjšujejo porabo energije, 

omejujejo izpuste plinov v ozračje, zmanjšujejo emisije v okolje ipd. 

Model trajnostnega poslovanja
45

 (Epstein in Rejc Buhovac 2014) je nastal na praksah 

najuspešnejših trajnostno naravnanih organizacij na svetu, v katerih so se lastniki in najvišje 

vodstvo čvrsto zavezali trajnostni naravnanosti: ker so vizionarji in razumejo, da bodo v 

bližnji prihodnosti poslovni procesi vzdržni le, če bodo upoštevali naravne omejitve planeta in 

družbe.  

Za doseganje finančnih učinkov trajnostnega poslovanja je treba razumeti povezanost štirih 

sklopov: vložkov, procesov, rezultatov trajnostne uspešnosti in učinkov finančne uspešnosti. 

Vodstvo pa mora skrbno bdeti nad procesi in z zgledom voditi druge (Rejc Buhovac idr. 

2018). 
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4 PREDSTAVITEV IZBRANE ORGANIZACIJE AVTO KRKA TP, D. O. O. 

Izbrana organizacija Avto Krka TP, d. o. o., je organizacija, ki nudi storitve tehničnih 

pregledov, registracij vozil in sklepanj zavarovanj za vozila. Avto Krka TP, d. o. o., je svojo 

prvo poslovno enoto tehničnih pregledov v Novem mestu odprla leta 1997. Danes posluje v 

28 poslovnih enotah po vsej Sloveniji in zaposluje preko 300 ljudi (Avto Krka TP, d. o. o. 

2019a)  

Avto Krka TP, d. o. o., je organizacija, ki izvaja storitve tehničnih pregledov, registracije vseh 

vrst vozil ter sklenitve zavarovanj vozil za skoraj vse zavarovalnice na slovenskem trgu. 

Temeljne prednosti izbrane organizacije so dolgoletne izkušnje in usposobljen kader, ki 

prisluhne, pomaga in svetuje odjemalcem. Izbrana organizacija je ena od vodilnih na področju 

storitev tehničnih pregledov, registracije vozil in sklepanja zavarovanj za vozila v slovenskem 

prostoru. Trajnostni razvoj in poslovanje sta ves čas v ospredju strategije izbrane organizacije, 

zato pri vseh poslovnih dejavnostih prevzema odgovornost do svojih strank in zaposlenih, 

kakor tudi do okolja in širše družbe. Posebno skrb posveča oblikovanju svoje trajnostne 

strategije in spremlja doseganje zastavljenih ciljev (Avto Krka TP, d. o. o. 2019b). 

 

 
 Slika 14: Organigram Avto Krka TP, d. o. o. 

Vir: Avto Krka TP, d. o. o. 2019b. 
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4.1 Finančni izkazi organizacije 

Finančni podatki organizacije odražajo politiko poslovanja in strategijo organizacije. 

Organizacija nenehno vlaga v posodobitve, izboljšuje poslovanje ter se širi. Hkrati ustvarja iz 

leta v leto večji dobiček, kar prikazujejo tudi finančni podatki organizacije Avto Krka TP, d. 

o. o., za obdobje 2014–2017. Finančni izkaz organizacije, ki smo ga pridobili, ne omogoča 

kredibilne primerjave z merili trajnostne naravnanosti, ki jih opredeljuje Bertoncelj idr. 

(2011), saj prikazujejo le štiriletno obdobje poslovanja organizacije. Izračun sestavljene letne 

stopnje rasti, CAGR
46

, na teh podatkih
47 

(11,75 %) pokaže, da nominalna rast prihodkov in 

dobičkov v obravnavanem obdobju presega 5,5-odstotne realne rasti prihodkov in dobičkov 

(Avto Krka TP, d. o. o. 2019b; Stop-neplačniki 2019). 

 

Preglednica 2: Finančni izkaz Avto Krka TP, d. o. o., za obdobje od 2014 do 2017 

Finančni podatki 

  

2014 2015 2016 2017 

Sredstva 

   

29.002.296,00 € 29.228.072,00 € 31.419.774,52 € 36.787.108,59 € 

Dolgoročna sredstva 

  

28.518.491,00 € 28.570.877,00 € 30.239.530,20 € 35951867,72 € 

Dolgoročne poslovne terjatve 

 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Kratkoročna sredstva 

  

393.623,00 € 537.489,00 € 1.139.838,58 € 795.310,50 € 

Kratkoročne poslovne terjatve 

 

257.467,00 € 461.495,00 € 850858,63 € 549.625,94 € 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 90.182,00 € 119.706,00 € 40.405,74 € 39.930,37 € 

Obveznosti do virov sredstev 

 

29.002.296,00 € 29.228.072,00 € 31.419.774,52 € 36.787.108,59 € 

Kapital 

   

5.185.218,00 € 6.729.276,00 € 8.231.738,43 € 9.863.194,68 € 

Rezervacije in dolgoročne pas. časovne 

razmejitve 616,00 € 727,00 € 466,86 € 466,86 € 

Dolgoročne obveznosti 

  

23.109.327,00 € 21.733.065,00 € 21.105.112,82 € 25.395.265,31 € 

Kratkoročne obveznosti 

  

707.135,00 € 765.004,00 € 2.080.324,35 € 1.523.217,50 € 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 0,00 € 0,00 € 2.132,06 € 4.964,24 € 

Promet 

   

4.845.958,00 € 5.837.060,00 € 5.787.469,34 € 6.818.773,64 € 

Čisti dobiček/izguba poslovnega leta 

 

1.046.202,00 € 1.544.058,00 € 1.578.481,90 € 1.631.456,25 € 

 

Vir: Stop-neplačniki 2019. 
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 Angl. Compound annual growth rate – sestavljena letna stopnja rasti. 
47

 (1.631.456,25 / 1.046.202,00)
1/4 

– 1= 0,1175 = 11,75 % (Avto Krka TP, d. o. o. 2019b; Stop-

neplačniki 2019). 
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Slika 15: Finančni izkaz Avto Krka TP, d. o. o., za obdobje od 2011 do 2017 

Vir: Stop-neplačniki 2019. 

 

Trenutno stanje v organizaciji z vidika trajnostnega razvoja smo ovrednotili s pomočjo 

internih podatkov organizacije. Izbrana organizacija je pripadnica načel trajnostnega razvoja, 

kar opazimo na vseh področjih, tako na ekonomskem kot tudi družbenem in okoljskem. 

Dnevno spremljajo razmere na tržišču, kar jim predstavlja dodatno prednost, da se na njih 

lažje odzovejo. Na osnovi podatkov je razvidno, da ekonomski vidik trajnostnega razvoja 

predstavlja izbrani organizaciji pomemben del poslovanja, saj strategija, zastavljena v 

preteklih letih, prinaša donose, in sicer v večjem obsegu prehaja na višjo cenovno raven, 

nenehno išče nove trge, »proizvode« in priložnosti, ki se odražajo v donosnosti prodaje. 

Donosnost prodaje se na letni ravni stalno povečuje, prav tako naložbe (Avto Krka TP, d. o. o. 

2019b; Stop-neplačniki 2019).   

Veliko pozornosti se posveča družbeni odgovornosti, saj uspehi poslovanja ne bi bili mogoči 

brez timskega dela, spoštovanja, inovativnosti, varstva pri delu in pridobivanja ključnih znanj. 

Zahvala za uspehe in odlične rezultate poslovanja gre nadpovprečnemu vlaganju v zaposlene, 

v skrbi za razvoj in dobro počutje, poudarek je na stalnem izobraževanju in graditvi timskega 

duha ter motivacije. Zavedajo se, da so organizacija zaposleni in da se le dobro strokovno 

podkovani, motivirani in zdravi sodelavci lahko uspešno soočajo z vsakodnevnimi izzivi. 

Zaposlene vključujejo v preventivne programe, s katerimi jih spodbujajo k zdravemu načinu 

življenja, nadalje v izobraževanja s področja vodenja, timskega dela in strokovnih področij 

(Avto Krka TP, d. o. o. 2019b). 

Odgovornost do sodelavcev, lastnikov, lokalnega okolja in tržišča, družbena odgovornost na 

vseh ravneh je vrednota in zaveza organizacije. Redno iščejo ambiciozne, kreativne in 

predvsem inovativne ljudi, s pomočjo katerih bi postali še uspešnejši. Naloga in poslanstvo 

organizacije je vsem zaposlenim omogočiti, da se v organizaciji dobro počutijo in uresničijo 
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svoje potenciale, ter ustvarjanje pogojev, v katerih je delo načrtovano, kjer se znanje in 

izkušnje prenašajo med zaposlenimi (Avto Krka TP, d. o. o. 2019b). 

Pomemben vidik managementa je tudi spodbujanje zaposlenih k uresničitvi osebnih in 

kariernih ciljev, oblikovanje programov kariernega razvoja tako za mlade, ambiciozne in 

perspektivne kadre kot za izkušene strokovnjake in vodje. Programi so namenjeni vsem 

sodelavcem, ki želijo uspeti, imajo znanje, izobrazbo, ambicije in motivacijo in so del sistema 

za ravnanje s ključnimi in perspektivnimi kadri. V sklopu sistema se omogoča kakovostno 

izobraževanje doma in v tujini, izobraževalne obiske zavarovalnic, prepoznavanje potencialov 

za prevzem ključnih delovnih mest, večjo dinamiko napredovanja, krepitev pripadnosti in 

motivacije (Avto Krka TP, d. o. o. 2019b).   

Organizacija skrbi za neposredno povezanost izobraževalne in poslovne strategije, 

sistematično zbiranje novih znanj ter spodbujanje odkrivanja in prenašanja tihega znanja, 

zaposlenim zagotavlja preizkušanje in širjenje na novo pridobljenega znanja ter spodbuja 

izobraževanje vseh zaposlenih (Avto Krka TP, d. o. o. 2019b). 

4.2 Cilji za prihodnost 

Cilji, vezani na trajnostni razvoj in rast v izbrani organizaciji, so: 

- preoblikovanje zastavljene vizije in poslanstva skladno z razvojem in novimi dognanji 

stroke, 

- optimiziranje poslovanja organizacije na vseh področjih, 

- doseganje dolgoročnega ravnovesja in sodelovanja med udeleženci poslovanja, 

- uspešnejše obvladovanje stroškov, 

- doseganje dodane vrednosti in 

- zvečanje skrbi za varovanje okolja, gospodarsko rast in družbeno odgovornost. 

Za uspešno izveden načrt organizacije predstavljajo prvi korak k doseganju ciljev pravilno 

zastavljeni cilji in zavzetost, ki so ključnega pomena pri njihovem uresničevanju. Zato je treba 

skrbno oblikovati in zastaviti načrte za prihodnja leta, saj so ti strateškega pomena tako za 

organizacijo kot njihove deležnike ter doseganje trajnostne rasti poslovanja. 
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5 ANALIZA POMENA MANAGEMENTA KAKOVOSTI ZA TRAJNOSTNO RAST 

IZBRANE ORGANIZACIJE 

Namen raziskave je na osnovi sistematičnega pregleda domače in tuje literature opisati in z 

raziskavo proučiti pomen managementa kakovosti za trajnostno rast izbrane organizacije. V 

magistrski nalogi smo zasledovali naslednje cilje: 

- v teoretičnem delu proučiti domačo in tujo strokovno literaturo ter druge vire o pomenu 

managementa kakovosti za trajnostno rast, 

- opisati razvojne stopnje managementa kakovosti ter strategijo in cilje kakovosti, 

- pridobiti vpogled v koncepte managementa kakovosti za dolgoročno vzdržno rast in 

razvoj izbrane organizacije in  

- na osnovi ugotovitev podati predloge za izboljšanje sistema zagotavljanja kakovosti in 

politik za trajnostno rast izbrane organizacije.  

Cilj raziskave je torej dopolnitev spoznanj o pomenu managementa kakovosti za trajnostno 

rast izbrane organizacije in podati odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

5.1 Raziskovalni okvir in raziskovalna vprašanja magistrske naloge 

Raziskovalni okvir, ki smo si ga zastavili, zajema opis pomena managementa kakovosti za 

trajnostno rast na osnovi sistematičnega pregleda domače in tuje literature ter drugih virov in 

raziskavo, s katero smo proučili ter podali vpogled v management kakovosti za trajnostno rast 

izbrane organizacije s poudarkom na vplivu managementa kakovosti za trajnostno rast. 

 V magistrski nalogi smo proučili štiri raziskovalna vprašanja, ki so v nadaljevanju testirana: 

- Raziskovalno vprašanje 1: Kako udeleženci v raziskavi razumejo management kakovosti? 

- Raziskovalno vprašanje 2: Kakšen pomen za organizacijo udeleženci v raziskavi 

pripisujejo managementu kakovosti? 

- Raziskovalno vprašanje 3: Kako udeleženci v raziskavi razumejo trajnostno rast? 

- Raziskovalno vprašanje 4: Kako udeleženci v raziskavi ocenjujejo vpliv managementa 

kakovosti na trajnostno rast organizacije?   

Z namenom raziskave pomena managementa kakovosti za trajnostno rast izbrane organizacije 

smo proučili dokumente organizacije ter oblikovali sklop vprašanj, vezanih na temo 

magistrske naloge. Izvedli smo intervju s predstavnico izbrane organizacije ter izdelali 

anketni vprašalnik s pomočjo odprtokodne aplikacije za spletno anketiranje, povezavo pa 

posredovali prek elektronske pošte na elektronske naslove zaposlenih v izbrani poslovni enoti 

organizacije. Pridobili smo soglasje za izvajanje raziskave v izbrani poslovni enoti 

organizacije. Članico uprave v izbrani organizaciji smo seznanili s področjem raziskovanja, 

pojasnili namen raziskave, ji predstavili vprašanja anketnega vprašalnika ter prosili za 

dovoljenje za anketiranje med zaposlenimi v izbrani poslovni enoti organizacije. Pri tem so 

pomembno prepreko predstavljale tudi zahteve vodstva organizacije Avto Krka TP, d. o. o., 
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po omejitvi pri anketiranju med zaposlenimi in pri izvedbi intervjujev z vodstvom 

organizacije. Zaradi navedenih omejitev je bila raziskava izvedena na manjšem vzorcu od 

predvidenega in je bilo posledično nemogoče podrobneje statistično obdelati pridobljene 

podatke. Intervju je bil izveden s predstavnico organizacije, vprašanja smo ji posredovali 

vnaprej in v intervjuju smo uporabili le tista, ki jih je predhodno odobrilo vodstvo podjetja.  

Raziskava je bila zasnovana na kvalitativen način, pri njeni izvedbi smo uporabili različne 

raziskovalne metode, ki se med seboj dopolnjujejo. Metodo zbiranja podatkov predstavljata 

anketni vprašalnik in polstrukturirani intervju. Intervju smo izvedli po t. i. osebnem pristopu z 

namenom, da bi pridobili kar najbolj kredibilne odgovore. Pri pripravi, izvedbi in hrambi 

intervjuja smo upoštevali vse strokovne zahteve (Dimovski idr. 2008; Trnavčevič in Antončič 

2005).  

5.2 Raziskava  

Za namen izdelave magistrskega dela smo raziskavo, proces zbiranja in analiziranja podatkov 

o pomenu managementa kakovosti za trajnostno rast organizacije izvedli s pomočjo anket in 

intervjuja med zaposlenimi v izbrani organizaciji ter izdelali analizo pridobljenih podatkov, ki 

je podala odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Pri oblikovanju anketnih 

vprašalnikov smo se opirali na prej zbrana teoretična izhodišča in vprašalnik predhodno 

testirali. S preverbo vprašalnika smo pridobili koristne usmeritve za izboljšave. Anketna 

vprašalnika sta vključevala vprašanja odprtega in zaprtega tipa ter vprašanja z uporabo 

Likertove petstopenjske ocenjevalne lestvice, kjer ocene pomenijo: 1 – sploh se ne strinjam, 2 

– se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – se strinjam in 5 – se popolnoma strinjam. 

5.3 Vprašanja anketnih vprašalnikov 

Anketni vprašalnik je vseboval dva sklopa vprašanj, demografski in vsebinski sklop. 

Demografski sklop je vseboval tri vprašanja, in sicer o spolu, starostni skupini in 

zaposlitvenem stažu v izbrani organizaciji. Vsebinski sklop je bil oblikovan na osnovi 

raziskovalnih vprašanj ter je anketirance nagovarjal, da se pri odgovorih na vprašanja 

osredotočijo predvsem na management kakovosti in trajnostno rast. Anketni vprašalnik je 

vseboval skupno 10 vprašanj, od tega štiri vprašanja zaprtega tipa ter šest vprašanj z uporabo 

Likertove petstopenjske ocenjevalne lestvice.  

Vprašali smo jih oziroma prosili, da ocenijo, kateri človeški dejavniki po njihovem mnenju 

najbolj prispevajo h kakovosti storitev organizacije Avto Krka TP, d. o. o.,, pri katerem od 

dejavnikov trajnostnega razvoja je organizacija po njihovem mnenju najuspešnejša, kateri so 

po njihovem mnenju konkretni prispevki managementa kakovosti, ki odražajo okoljski vidik 

trajnosti v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o., ter kateri so po njihovem mnenju konkretni 
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prispevki managementa kakovosti v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o., ki prispevajo k 

trajnostni rasti organizacije. 

Prosili smo jih tudi, da podajo oceno, v kolikšni meri se strinjajo s trditvami;  

- da je zadovoljstvo odjemalcev posledica zadovoljstva zaposlenih v organizaciji Avto 

Krka TP, d. o. o.,  

- da za dobrobit odjemalca naredijo vse, da bi le lahko izpolnili njihove zahteve in 

pričakovanja,  

- da je povečanje dobička organizacije odraz zadovoljstva zaposlenih,  

- da je povečanje dobička organizacije odraz zadovoljstva kupcev,  

- da je kakovost storitev za odjemalce prioriteta organizacije Avto Krka TP, d. o. o.,  

- da organizacija Avto Krka TP, d. o. o., znatno vlaga v izobraževanje zaposlenih, 

vključuje zaposlene v družbeno koristne projekte in motivira za dobro opravljeno delo,  

- da ima management kakovosti pomembno vlogo pri razvoju in izobraženosti zaposlenih v 

organizaciji Avto Krka TP, d. o. o., 

- da organizacija Avto Krka TP, d. o. o., uspešno obvladuje okoljske vidike trajnostne rasti,  

- da organizacija Avto Krka TP, d. o. o., uspešno obvladuje ekonomske vidike trajnostne 

rasti, 

- da organizacija Avto Krka TP, d. o. o., uspešno obvladuje družbene vidike trajnostne 

rasti, 

- da je management kakovosti dejavnost, ki jo povezujemo z organizacijo Avto Krka TP,  

d. o. o., 

- da je kakovost storitev v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o., na taki ravni, kjer se ohranja 

raven kakovosti ter pridobiva nove odjemalce, 

- da management kakovosti prispeva k trajnostni rasti organizacije Avto Krka TP, d. o. o., 

- da ima trajnostni razvoj pomembno vlogo pri trajnostni rasti organizacije Avto Krka TP, 

d. o. o., 

- da dejavnosti managementa kakovosti prispevajo k razvoju in razpoznavnosti 

organizacije Avto Krka TP, d. o. o., 

- da je organizacija Avto Krka TP, d. o. o., trajnostno naravnana in stremi k dolgoročni 

uspešnosti ter prepoznavnosti na trgu,  

- da organizacija Avto Krka TP, d. o. o., s svojo strokovnostjo, vestnostjo in 

profesionalnostjo ter širjenjem dobrega imena deluje skladno z zastavljenimi cilji, to je 

povečanjem ravni kakovosti in posledično trajnostjo rastjo, 

- da je kakovost storitev v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o., na taki ravni, da organizacija 

predstavlja močnega konkurenta na trgu.          

Anketni vprašalnik raziskave je v Prilogi 1.   
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5.4 Priprava in izvedba raziskave  

V raziskavo smo zajeli vse zaposlene v izbrani poslovni enoti organizacije (populacija n = 18, 

respondentov n = 18, ustreznih enot n = 16). Ustrezne enote so tiste ankete, kjer je respondent 

odgovoril vsaj na eno vprašanje. V vseh analizah so privzeto vključene le ustrezne enote, 

ostale, neustrezne enote, namreč vključujejo prazne ankete.  

Intervju smo opravili v izbrani organizaciji s predstavnico vodstva organizacije. Ciljna 

skupina vzorca je bila 5 oseb, predstavnikov vodstva izbrane organizacije, a smo zaradi 

nepredvidenih okoliščin v organizaciji, na katere nismo imeli vpliva, uspeli izvesti le en 

intervju (n = 1).  

Za izvedbo raziskave pomena managementa kakovosti za trajnostno rast organizacije smo 

izdelali anketni vprašalnik, ki smo ga pripravili s pomočjo odprtokodne aplikacije Centra za 

družboslovno informatiko FDV, www.1ka.si. Udeležencem raziskave smo prošnjo za 

sodelovanje ter povezavo do ankete poslali na elektronske naslove 25. 12. 2019. Povezavo do 

anketnega vprašalnika smo poslali vsem zaposlenim v izbrani poslovni enoti organizacije 

Avto Krka TP, d. o. o. (18 oseb). Spletna anketa je bila aktivna od 25. 12. 2019 do dosežene 

kvote. Ciljna skupina vzorca je bila ocenjena na 18 oseb. K reševanju ankete je pristopilo 18 

oseb, od tega je 16 oseb anketo izpolnilo delno ali v celoti, 2 osebi pa sta zaključili anketo 

brez vnosov. Ustreznih enot je 16 (n = 16).  

5.4.1 Demografski opis vzorca anketiranih oseb 

 
Slika 16: Struktura anketirancev glede na spol (n = 16) 

Slika 16 prikazuje strukturo anketirancev glede na spol: od 16 respondentov jih je 8 ženskega 

(kar predstavlja 50 % vzorca) in 8 moškega (kar predstavlja 50 % vzorca) spola. Raziskava je 

zajela enak delež žensk in moških, tako da pridobljeni podatki analize raziskave omogočajo 

enak vpogled v stališča žensk oziroma moških. 

Ženski 
50% 

Moški  
50% 

n = 16 

Ženski

Moški
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Slika 17: Struktura anketirancev glede na starost (starostno skupino) (n = 16) 

Slika 17 prikazuje strukturo anketirancev po starostnih skupinah. Analiza pokaže, da je največ 

(8 oseb oziroma 50 %) anketirancev starih med 31 in 40 let. 4 osebe oziroma 25 % 

anketirancev spada v starostno skupino od 21 do 30 let, 3 osebe oziroma 19 % anketirancev v 

starostno skupino od 41 do 50 in 1 oseba oziroma 6 % anketirancev v starostno skupino od 51 

do 60 let. Anketirancev, ki bi spadali v skupino do 20 let oziroma nad 61 let, raziskava ni 

zajela. Najmanj anketiranih spada v starostno skupino od 51 do 60 let, največ pa v skupino od 

31 do 40 let. V raziskavo smo zajeli več starostnih skupin anketirancev ter tako pridobili širši 

nabor mnenj.   

 
Slika 18: Struktura anketirancev glede na zaposlitveni staž v izbrani organizaciji  

(n = 16) 

Slika 18 prikazuje strukturo anketirancev glede na zaposlitveni staž v izbrani organizaciji. 

Analiza pokaže, da je največ (8 oseb oziroma 50 %) anketirancev zaposlenih v izbrani 

organizaciji 2 do 5 let. 5 oseb oziroma 31% anketirancev je zaposlenih v izbrani organizaciji 

od 6 do 10 let in 3 osebe oziroma 19 % anketirancev do 2 leti.  

Demografski podatki anketiranih oseb v izbrani organizaciji: 

- pol anketirancev je moškega spola, pol ženskega; 

- največ anketirancev spada v starostno skupino od 31 do 40 let; 

- največ anketirancev je zaposlenih v organizaciji od 2 do 5 let. 
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5.4.2 Vprašanja tematskega sklopa anketnega vprašalnika 

V nadaljevanju anketnega vprašalnika (od 4. vprašanja dalje) smo anketirance najprej prosili, 

da ocenijo, kateri človeški dejavniki po njihovem mnenju najbolj prispevajo h kakovosti 

storitev organizacije Avto Krka TP, d. o. o., pri katerem od dejavnikov trajnostnega razvoja je 

organizacija po njihovem mnenju najuspešnejša, kateri so po njihovem mnenju konkretni 

prispevki managementa kakovosti, ki odražajo okoljski vidik trajnosti v organizaciji Avto 

Krka TP, d. o. o., ter kateri so po njihovem mnenju konkretni prispevki managementa 

kakovosti v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o., ki prispevajo k trajnostni rasti organizacije. 

Prosili smo jih tudi, da podajo oceno, v kolikšni meri se strinjajo s trditvami; da je 

zadovoljstvo odjemalcev posledica zadovoljstva zaposlenih v organizaciji Avto Krka TP, d. o. 

o, da za dobrobit odjemalca naredijo vse, da bi le lahko izpolnili njihove zahteve in 

pričakovanja, da je povečanje dobička organizacije odraz zadovoljstva zaposlenih, da je 

povečanje dobička organizacije odraz zadovoljstva kupcev, da je kakovost storitev za 

odjemalce prioriteta organizacije Avto Krka TP, d. o. o., da organizacija Avto Krka TP, d. o. 

o., znatno vlaga v izobraževanje zaposlenih, vključuje zaposlene v družbeno koristne projekte 

in motivira za dobro opravljeno delo, da ima management kakovosti pomembno vlogo pri 

razvoju in izobraženosti zaposlenih v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o., da organizacija 

Avto Krka TP, d. o. o., uspešno obvladuje okoljske vidike trajnostne rasti, da organizacija 

Avto Krka TP, d. o. o., uspešno obvladuje ekonomske vidike trajnostne rasti, da organizacija 

Avto Krka TP, d. o. o., uspešno obvladuje družbene vidike trajnostne rasti, da je management 

kakovosti dejavnost, ki jo povezujem z organizacijo Avto Krka TP, d. o. o.,, da je kakovost 

storitev v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o., na taki ravni, kjer se ohranja raven kakovosti ter 

pridobiva nove odjemalce, da management kakovosti prispeva k trajnostni rasti organizacije 

Avto Krka TP, d. o. o., da ima trajnostni razvoj pomembno vlogo pri trajnostni rasti 

organizacije Avto Krka TP, d. o. o., da dejavnosti managementa kakovosti prispevajo k 

razvoju in razpoznavnosti organizacije Avto Krka TP, d. o. o., da je organizacija Avto Krka 

TP, d. o. o., trajnostno naravnana in stremi k dolgoročni uspešnosti ter prepoznavnosti na trgu, 

da s svojo strokovnostjo, vestnostjo in profesionalnostjo ter širjenjem dobrega imena 

organizacija Avto Krka TP, d. o. o., deluje skladno z zastavljenimi cilji, to je povečanjem 

ravni kakovosti in posledično trajnostjo rastjo, da je kakovost storitev v organizaciji Avto 

Krka TP, d. o. o., na taki ravni, da organizacija predstavlja močnega konkurenta na trgu.  

Trditve pri naslednjem, 4. vprašanju so anketiranci ocenjevali s pomočjo Likertove 

petstopenjske ocenjevalne lestvice, kjer ocene pomenijo: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne 

strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – se strinjam in 5 – zelo se strinjam.  

Odgovori so prikazani v preglednici 3 in na sliki 19. 
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Preglednica 3: Četrto anketno vprašanje– ocene trditev  

4. Prosim ocenite: Kateri človeški dejavnik po vašem mnenju najbolj prispeva h kakovosti storitev organizacije Avto Krka 

TP, d. o. o. 

 Odgovori      Povprečje Std. 

odklon 

 Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Zelo se 

strinjam 

Skupaj   

Izobrazba 1 3 5 7 0 16 3,1 0,96 

 6 % 19 % 31 % 44 % 0 % 100 %   

Izkušnje 1 0 4 5 6 16 3,9 1,12 

 6 % 0 % 25 % 31 % 38 % 100 %   

Skrbno in vestno opravljanje 

delovnih nalog 

0 0 0 5 11 16 4,7 0,48 

 0 % 0 % 0 % 31 % 69 % 100 %   

Timski duh 0 0 1 6 9 16 4,5 0,63 

 0 % 0 % 6 % 38 % 56 % 100 %   

Učinkovito voditeljstvo 0 0 1 7 8 16 4,4 0,63 

 0 % 0 % 6 % 44 % 50 % 100 %   

Zadovoljitev potreb in zahtev 

odjemalcev 

0 0 3 7 6 16 4,2 0,75 

 0 % 0 % 19 % 44 % 38 % 100 %   

Prijaznost 0 0 0 7 9 16 4,6 0,51 

 0 % 0 % 0 % 44 % 56 % 100 %   

Spoštljiv odnos 0 0 0 5 11 16 4,7 0,48 

 0 % 0 % 0 % 31 % 69 % 100 %   

Fleksibilnost 0 1 1 7 7 16 4,3 0,86 

 0 % 6 % 6 % 44 % 44 % 100 %   

 

 
Slika 19: Četrto anketno vprašanje – prikaz odgovorov (n = 16)  

Na vprašanje »Kateri človeški dejavniki po vašem mnenju najbolj prispevajo h kakovosti 

storitev organizacije Avto Krka TP, d. o. o.?« je odgovorilo 16 anketirancev. Najvišjo oceno, 
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4,7, sta dosegli dve trditvi, in sicer »Skrbno in vestno opravljanje delovnih nalog« ter 

»Spoštljiv odnos«. Sledijo trditve: »Prijaznost«, »Timski duh« in »Učinkovito voditeljstvo«. 

Najslabše ocenjena je trditev »Izobrazba« z oceno 3,1. 

Peto anketno vprašanje je anketirance nagovarjalo k oceni tega, v kolikšni meri se strinjajo s 

posameznimi trditvami. Anketiranci so trditve pri tem vprašanju ocenjevali s pomočjo 

Likertove petstopenjske ocenjevalne lestvice, kjer ocene pomenijo: 1 – sploh se ne strinjam,  

2 – se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – se strinjam in 5 – zelo se strinjam.  

Odgovore prikazujemo v preglednici 4 in na sliki 20. 

 

Preglednica 4: Peto anketno vprašanje – ocene trditev  

5. Prosim ocenite, v kolikšni meri se strinjate, z navedenimi trditvami. 

  Odgovori Povprečje 

Std. 

Odklon 

  

Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Zelo se 

strinjam Skupaj     

Zadovoljstvo odjemalcev je 

posledica zadovoljstva 

zaposlenih v organizaciji Avto 

Krka TP, d. o. o. 

0 1 2 8 5 16 

4,1 0,85 

0 % 6 % 13 % 50 % 31 % 100 % 

Za dobrobit odjemalca naredim 

vse, da bi le lahko izpolnili 

njihove zahteve in pričakovanja. 
0 0 4 9 3 16 

3,9 0,68 

0 % 0 % 25 % 56 % 19 % 100 % 

Povečanje dobička organizacije 

je odraz zadovoljstva 

zaposlenih. 

2 3 1 9 1 16 
3,3 1,24 

13 % 19 % 6 % 56 % 6 % 100 % 

Povečanje dobička organizacije 

je odraz zadovoljstva kupcev. 
1 0 3 6 6 16 

4 1,1 

6 % 0 % 19 % 38 % 38 % 100 % 

Kakovost storitev za odjemalce 

je prioriteta organizacije Avto 

Krka TP, d. o. o. 

0 1 0 8 7 16 
4,3 0,79 

0 % 6 % 0 % 50 % 44 % 100 % 

Organizacija Avto Krka TP,  

d. o. o., znatno vlaga v 

izobraževanje zaposlenih, 

vključuje zaposlene v družbeno 

koristne projekte in motivira za 

dobro opravljeno delo. 

2 2 3 9 0 16 

3,2 1,11 

13 % 13 % 19 % 56 % 0 % 100 % 

Management kakovosti ima 

pomembno vlogo pri razvoju in 

izobraženosti zaposlenih v 

organizaciji Avto Krka TP,  

d. o. o., 

0 3 3 9 1 16 

3,5 0,89 

0 % 19 % 19 % 56 % 6 % 100 % 
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Slika 20: Peto anketno vprašanje – prikaz odgovorov (n = 16)  

Najvišjo oceno, 4,3, je na vprašanje »Kateri človeški dejavniki po vašem mnenju najbolj 

prispevajo h kakovosti storitev organizacije Avto Krka TP, d. o. o.?« prejel odgovor 

»Kakovost storitev za odjemalce je prioriteta organizacije Avto Krka TP, d. o. o.«, sledijo mu 

»Zadovoljstvo odjemalcev je posledica zadovoljstva zaposlenih v organizaciji Avto Krka TP, 

d. o. o.« z oceno 4,1, »Povečanje dobička organizacije je odraz zadovoljstva kupcev.« z oceno 

4,0 in »Za dobrobit odjemalca naredim vse, da bi le lahko izpolnili njihove zahteve in 

pričakovanja.« z oceno 3,9. Najslabšo oceno, 3,2, je prejel odgovor »Organizacija Avto Krka 

TP, d. o. o., znatno vlaga v izobraževanje zaposlenih, vključuje zaposlene v družbeno koristne 

projekte in motivira za dobro opravljeno delo.«. 

Na 6. anketno vprašanje »Pri katerem od dejavnikov trajnostnega razvoja je organizacija 

najuspešnejša?« je odgovorilo le 10 oseb.  

Odgovori so prikazani na sliki 21. 

 
Slika 21: Šesto anketno vprašanje – prikaz odgovorov (n = 10)  
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7 oseb oziroma 70 % anketirancev meni, da je organizacija najuspešnejša pri ekonomskih 

dejavnikih trajnostnega razvoja, 3 osebe (oz. 30 % anketirancev) pa menijo, da so to družbeni 

dejavniki.  

7. anketno vprašanje je bilo oblikovano kot sklop trditev v povezavi z vprašanjem 6. 

Anketirance smo prosili, da ocenijo, kako organizacija obvladuje vsakega od treh vidikov 

trajnostnega rasti. Anketiranci so trditve ocenjevali s pomočjo Likertove petstopenjske 

ocenjevalne lestvice, kjer ocene pomenijo: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – 

delno se strinjam, 4 – se strinjam in 5 – zelo se strinjam.  

Odgovore prikazujemo v preglednici 5 in na sliki 22.  

 

Preglednica 5: Sedmo anketno vprašanje – ocene trditev  

7. Prosim ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami. 

  Odgovori Povprečje 

Std. 

odklon 

  

Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Zelo se 

strinjam Skupaj     

Organizacija Avto Krka 

TP, d. o. o., uspešno 

obvladuje okoljske vidike 

trajnostne rasti. 

1 2 3 4 0 10 3 1,05 

10 % 20 % 30 % 40 % 0 % 100 % 

Organizacija Avto Krka 

TP, d. o. o., uspešno 

obvladuje ekonomske 

vidike trajnostne rasti. 

0 0 4 4 2 10 3,8 0,79 

0 % 0 % 40 % 40 % 20 % 100 % 

Organizacija Avto Krka 

TP, d. o. o., uspešno 

obvladuje družbene vidike 

trajnostne rasti. 

0 2 3 4 1 10 3,4 0,97 

0 % 20 % 30 % 40 % 10 % 100 % 

 

 

Slika 22: Sedmo anketno vprašanje – prikaz odgovorov (n = 10)  

Preglednica 5 in slika 22 prikazujeta odgovore anketirancev na 7. vprašanje. Na to vprašanje 

je odgovorilo 10 oseb. Z najvišjo oceno, 3,8, so anketiranci ocenili trditev, da organizacija 
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uspešno obvladuje ekonomske vidike trajnostne rasti. Sledita trditvi glede družbenih in 

okoljskih vidikov trajnostne rasti, ocenjeni s 3,4 in 3,0. 

Pri naslednjem, 8. anketnem vprašanju smo anketirance prosili, da ocenijo svoje strinjanje z 

določenimi trditvami, vezanimi na management kakovosti. Svojo oceno s pomočjo Likertove 

petstopenjske ocenjevalne lestvice, kjer ocene pomenijo: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne 

strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – se strinjam in 5 – zelo se strinjam, je podalo 10 

anketirancev.  

Prikaz ocen vidimo v preglednici 6 in na sliki 23.  

 

Preglednica 6: Osmo anketno vprašanje – ocene trditev 

8. Prosim ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami.  

  Odgovori Povprečje 

Std. 

odklon 

  

Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Zelo se 

strinjam Skupaj     

Management kakovosti je 

dejavnost, ki jo povezujem z 

organizacijo Avto Krka TP, d. 

o. o. 

0 1 3 6 0 10 3,5 0,71 

0 % 10 % 30 % 60 % 0 % 100 % 

Kakovost storitev v organizaciji 

Avto Krka TP,  

d. o. o., je na taki ravni, kjer se 

ohranja raven kakovosti ter 

pridobiva nove odjemalce. 

0 0 3 5 2 10 

3,9 0,74 

0 % 0 % 30 % 50 % 20 % 100 % 

Management kakovosti prispeva 

k trajnostni rasti organizacije 

Avto Krka TP, d. o. o. 

0 0 3 7 0 10 3,7 0,48 

0 % 0 % 30 % 70 % 0 % 100 % 

Trajnostni razvoj ima 

pomembno vlogo pri trajnostni 

rasti organizacije Avto Krka 

TP, d. o. o. 

0 0 1 9 0 10 

3,9 0,32 

0 % 0 % 10 % 90 % 0 % 100 % 

Dejavnosti managementa 

kakovosti prispevajo k razvoju 

in razpoznavnosti organizacije 

Avto Krka TP, d. o. o. 

0 0 2 7 1 10 

3,9 0,57 

0 % 0 % 20 % 70 % 10 % 100 % 

Organizacija Avto Krka TP, d. 

o. o., je trajnostno naravnana in 

stremi k dolgoročni uspešnosti 

ter prepoznavnosti na trgu. 

1 1 1 4 3 10 

3,7 1,34 

10 % 10 % 10 % 40 % 30 % 100 % 

S svojo strokovnostjo, 

vestnostjo in profesionalnostjo 

ter širjenjem dobrega imena 

organizacija Avto Krka TP, d. 

o. o., deluje skladno z 

zastavljenimi cilji, to je 

povečanjem ravni kakovosti in 

posledično trajnostjo rastjo. 

0 1 3 4 2 10 

3,7 0,95 

0 % 10 % 30 % 40 % 20 % 100 % 

Kakovost storitev v organizaciji 

Avto Krka TP,  

d. o. o., je na taki ravni, da 

organizacija predstavlja 

močnega konkurenta na trgu. 

0 1 2 4 3 10 

3,9 0,99 

0 % 10 % 20 % 40 % 30 % 100 % 
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Slika 23: Osmo anketno vprašanje – prikaz odgovorov (n = 10) 

Preglednica 6 in slika 23 prikazujeta odgovore anketirancev na 8. vprašanje. Na to vprašanje 

je odgovorilo 10 oseb. Najvišje ocenjene, z oceno 3,9, so naslednje trditve: »Kakovost 

storitev v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o., je na taki ravni, kjer se ohranja raven kakovosti 

ter pridobiva nove odjemalce.«, »Trajnostni razvoj ima pomembno vlogo pri trajnostni rasti 

organizacije Avto Krka TP, d. o. o.«, »Dejavnosti managementa kakovosti prispevajo k 

razvoju in razpoznavnosti organizacije Avto Krka TP, d. o. o.« in »Kakovost storitev v 

organizaciji Avto Krka TP, d. o. o., je na taki ravni, da organizacija predstavlja močnega 

konkurenta na trgu.«. Z oceno 3,7 sledijo trditve: »Management kakovosti prispeva k 

trajnostni rasti organizacije Avto Krka TP, d. o. o.«, »Organizacija Avto Krka TP, d. o. o., je 

trajnostno naravnana in stremi k dolgoročni uspešnosti ter prepoznavnosti na trgu.« in »S 

svojo strokovnostjo, vestnostjo in profesionalnostjo ter širjenjem dobrega imena organizacija 

Avto Krka TP, d. o. o., deluje skladno z zastavljenimi cilji, to je povečanjem ravni kakovosti 

in posledično trajnostjo rastjo.«. Najslabše ocenjena je s 3,5 trditev »Management kakovosti 

je dejavnost, ki jo povezujem z organizacijo Avto Krka TP, d. o. o.«. 

Pri naslednjem, 9. anketnem vprašanju smo anketirance prosili, da izrazijo svoje mnenje glede 

trditev, ki se navezujejo na okoljski vidik trajnostne rasti, s pomočjo Likertove petstopenjske 

ocenjevalne lestvice, kjer ocene pomenijo: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – 

delno se strinjam, 4 – se strinjam in 5 – zelo se strinjam.  

Rezultati so prikazani v preglednici 7 in na sliki 24.  
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Preglednica 7: Deveto anketno vprašanje – ocene trditev 

9. Prosim ocenite: Kateri so po vašem mnenju konkretni prispevki managementa kakovosti, ki odražajo okoljski vidik 

trajnosti v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o.? 

  Odgovori Povprečje 

Std. 

odklon 

  

Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Zelo se 

strinjam Skupaj     

Varčevanje z energijo na 

osnovi ohranjanja in 

izboljšanje učinkovitosti. 

0 4 2 3 1 10 3,1 1,1 

0 % 40 % 20 % 30 % 10 % 100 % 

Zmanjšane količine emisij, 

odpadne vode in odpadov, ki 

jih proizvede organizacija. 

1 3 2 4 0 10 2,9 1,1 

10 % 30 % 20 % 40 % 0 % 100 % 

Količina porabljene in 

ponovno uporabljene vode v 

podjetju. 

1 3 5 1 0 10 2,6 0,84 

10 % 30 % 50 % 10 % 0 % 100 % 

Zmanjšanje okoljskih 

vplivov izdelkov in storitev 

(npr. razgradljiva embalaža, 

zmanjšana količina porabe 

papirja, ipd.). 

1 3 3 3 0 10 

2,8 1,03 

10 % 30 % 30 % 30 % 0 % 100 % 

Skladnost delovanja podjetja 

z okoljskimi predpisi. 
0 1 4 4 1 10 3,5 0,85 

0 % 10 % 40 % 40 % 10 % 100 % 

Smotrna poraba materialov 

in ponovna uporaba 

recikliranih materialov. 

1 4 2 3 0 10 2,7 1,06 

10 % 40 % 20 % 30 % 0 % 100 % 

 

 

Slika 24: Deveto anketno vprašanje – prikaz odgovorov (n = 10) 

Preglednica 7 in slika 24 prikazuje odgovore anketirancev na 9. vprašanje. Anketiranci se zelo 

strinjajo, da je kakovost storitev v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o., na taki ravni, kjer se 

ohranja raven kakovosti in pridobiva nove odjemalce, da ima trajnostni razvoj pomembno 

vlogo pri trajnostni rasti organizacije Avto Krka TP, d. o. o., da dejavnosti managementa 

kakovosti prispevajo k razvoju in razpoznavnosti organizacije Avto Krka TP, d. o. o., ter da je 

kakovost storitev v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o., na taki ravni, da organizacija 

predstavlja močnega konkurenta na trgu. Strinjajo se tudi, da je management kakovosti 

dejavnost, ki jo povezujem z organizacijo Avto Krka TP, d. o. o., da management kakovosti 
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prispeva k trajnostni rasti organizacije Avto Krka TP, d. o. o., da management kakovosti 

prispeva k trajnostni rasti organizacije Avto Krka TP, d. o. o., da je organizacija Avto Krka 

TP, d. o. o., trajnostno naravnana in stremi k dolgoročni uspešnosti ter prepoznavnosti na trgu 

ter da s svojo strokovnostjo, vestnostjo in profesionalnostjo ter širjenjem dobrega imena 

organizacija Avto Krka TP, d. o. o., deluje skladno z zastavljenimi cilji, to je povečanjem 

ravni kakovosti in posledično trajnostjo rastjo. 

Pri 10. anketnem vprašanju smo anketirance prosili, da s pomočjo Likertove petstopenjske 

ocenjevalne lestvice, kjer ocene pomenijo: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – 

delno se strinjam, 4 – se strinjam in 5 – zelo se strinjam, ocenijo, kateri so konkretni prispevki 

managementa kakovosti v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o., ki prispevajo k trajnostni rasti 

organizacije.  

Ocena strinjanja s trditvami je prikazana v preglednici 8 in na sliki 25. 

 

Preglednica 8: Deseto anketno vprašanje – ocene trditev  

10. Prosim, ocenite: Kateri so po vašem mnenju konkretni prispevki managementa kakovosti v organizaciji Avto Krka TP, 

d. o. o., ki prispevajo k trajnostni rasti organizacije? 

  Odgovori Povprečje 

Std. 

odklon 

  

Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Zelo se 

strinjam Skupaj     

Ekološka uporaba 

naravnih virov 
1 3 5 1 0 10 2,6 0,84 

10 % 30 % 50 % 10 % 0 % 100 % 

Izraba obnovljivih 

virov 
1 3 4 2 0 10 2,7 0,95 

10 % 30 % 40 % 20 % 0 % 100 % 

Zmanjšanje količine 

odpadnega materiala 
1 2 3 3 1 10 3,1 1,2 

10 % 20 % 30 % 30 % 10 % 100 % 

Razpoznavnost 

organizacije 
0 0 3 3 4 10 4,1 0,88 

0 % 0 % 30 % 30 % 40 % 100 % 

Redni obdobni 

pogovori z vodjo 
0 3 2 3 2 10 3,4 1,17 

0 % 30 % 20 % 30 % 20 % 100 % 

Razvoj zaposlenih 0 1 2 6 1 10 3,7 0,82 

0 % 10 % 20 % 60 % 10 % 100 % 

Izobraževanje 

zaposlenih 
0 1 2 6 1 10 3,7 0,82 

0 % 10 % 20 % 60 % 10 % 100 % 

Socialni vidik 0 1 3 5 1 10 3,6 0,84 

0 % 10 % 30 % 50 % 10 % 100 % 

Skrb za dobro delovno 

klimo 
1 1 1 3 4 10 3,8 1,4 

10 % 10 % 10 % 30 % 40 % 100 % 
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Slika 25: Deseto anketno vprašanje – prikaz po ocenah (n = 10) 

Pridobljeni rezultati kažejo, da se anketiranci, če upoštevamo povprečno oceno, ki se giblje 

med 2,6 in 4,1, delno strinjajo oziroma strinjajo s trditvami, da so konkretni prispevki 

managementa kakovosti v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o., ki prispevajo k trajnostni rasti 

organizacije: ekološka uporaba naravnih virov, izraba obnovljivih virov, zmanjšanje količine 

odpadnega materiala, razpoznavnost organizacije, redni obdobni pogovori z vodjo, razvoj 

zaposlenih, izobraževanje zaposlenih, socialni vidik in skrb za dobro delovno klimo.  

5.5 Intervju s predstavnico vodstva izbrane organizacije 

Dopis s prošnjo za intervju z vodstvom izbrane organizacije smo na vodstvo naslovili 26. 5. 

2019 (priloga 2). 

Intervju smo izvedli z go. Tatjano Verstovšek, članico uprave organizacije Avto Krka TP,  

d. o. o., ter priznano strokovnjakinjo s področja razvoja kadrov. Intervju je v prilogi 3. 

Intervju je sledil vnaprej pripravljenim vprašanjem o pomenu managementa kakovosti za 

trajnostno rast organizacije.  

Predstavnico organizacije, ga. Verstovšek, smo prosili, da nam na čim enostavnejši način 

opiše kaj je trajnostni razvoj in kaj je trajnostna rast, ter da v koncept trajnostne rasti umesti 

management kakovosti. Nadalje smo jo vprašali, na kakšen način po njenem mnenju 

management kakovosti prispeva k trajnostnemu razvoju organizacije Avto Krka TP, d. o. o., 

in njeni trajnosti rasti ter na kakšen način je po njenem mnenju mogoče spodbuditi potenciale 

zaposlenih, kaj lahko management kakovosti pomeni za razvoj in razpoznavnost oziroma 

kakšen je pomen managementa kakovosti v kontekstu razvoja in razpoznavnosti organizacije 

Avto Krka TP, d. o. o. Vprašali smo jo tudi, kakšne so obstoječe poslovne prakse in politike 
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glede spodbujanja dejavnosti managementa kakovosti v povezavi s trajnostnim razvojem 

organizacije Avto Krka TP, d. o. o. 

Predstavnica organizacije, ga. Verstovšek, je na kratko povzela usmeritev organizacije Avto 

Krka TP, d. o. o., glede managementa kakovosti, trajnostne rasti organizacije in trajnostnega 

razvoja v konceptu poslovanja in ciljev za prihodnost, saj je prepričana, da je trajnostni razvoj 

poslovna odgovornost organizacije in se izkazuje na vseh področjih delovanja. Organizacija  

Avto Krka TP, d. o. o., podpira trajnostno naravnane in družbeno koristne projekte ter je 

predana razvoju kadrov, saj meni, da je ravno zadovoljstvo zaposlenih osnova za dobro delo, 

samoiniciativnost ter motivacijo, pa tudi pot trajnostnega razvoja. 

To, da je pomembno vlagati v razvoj kadrov, navajajo tudi Mayyas, Qattawi, Omar in Shan 

(2012), ki trdijo, da so zaposleni največja dragocenost organizacije, njihova znanja, 

kompetence, izkušnje in motivacija pa bogastvo, ki ga je treba negovati.  

Predstavnica organizacije, ga. Verstovšek, navaja, da je trajnostna rast odraz vlaganja v 

trajnostni razvoj, kjer so pomembni vsi vidiki poslovanja, strategija organizacije v smeri 

trajnostnega razvoja, odprtost do sprememb, ki tako nastajajo, in skrb za prihodnost že danes 

in sedaj. Pri tem ima management kakovosti po njenem mnenju ključno vlogo pri doseganju 

trajnostne rasti. Vpliva tako na interne odnose kot tudi na odnose do javnosti in okolja. 

Organizacija v procese managementa kakovosti vključuje zaposlene na vseh ravneh in jih 

spodbuja, da svoje sposobnosti izkoristijo v prid organizacije. Prepozna in pravilno razume 

delovne procese ter sprejema odločitve na osnovi podatkov, informacij in temeljitih analiz, 

izvaja učinkovit nadzor in kontrolo nad sprejetimi odločitvami in njihovim izvajanjem. 

Management kakovosti zahteva celosten pristop – povezanost in sodelovanje med vsemi 

ravnmi, transparentnost delovnih procesov in pretok informacij ter stalne posodobitve 

informacijske tehnologije v organizaciji. Tako organizacija dosega zastavljene cilje, želene 

rezultate, večjo učinkovitost, se stalno izboljšuje in ustvarja želeno dodano vrednost.  

Predstavnica organizacije, ga. Verstovšek, nadalje navaja, da se v organizaciji Avto Krka TP, 

d. o. o., zavedajo, da je treba ustvariti delovno okolje, v katerem se zaposleni počutijo varne, 

sprejete in se jih spodbuja k sodelovanju, delu v ekipi. Ključno je tudi, da imajo zaposleni 

informacije in širšo sliko o poslovanju, strategiji, vrednotah in ciljih. Zelo pomembno se ji 

zdi, da vodstvo organizacije vse ideje, predloge, inovacije, prouči in poda tudi povratno 

informacijo.  

Prav Demingova teorija (2002) o znanju oziroma vedenju, ki ga mora za izboljšanje 

učinkovitosti poslovanja imeti vsaka organizacija, med drugim navaja, da mora težnja po 

izboljšanju postati stalnica. Temelj je popolna vključenost vseh zaposlenih. Ključna vloga 

managementa pri vzpostavljanju sistema kakovosti pa je opredelitev ciljev, politik in 

strategije doseganja kakovosti, ki morajo biti jasni vsem zaposlenim. Cilji kakovosti 

sporočajo zaposlenim, kaj namerava organizacija storiti na področju zagotavljanja kakovosti, 
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politike kakovosti pa opisujejo, kako bodo zaposleni dosegli te cilje. Ciljem in politikam 

kakovosti sledi realno zastavljen akcijski načrti. Vodstvo organizacije z aktivnim 

sodelovanjem pokaže pomembnost predanosti opredeljenim ciljem in politikam kakovosti 

prav vseh zaposlenih v organizaciji. 

Enako ugotavlja tudi Šostar (2000), ki med osmimi ključnimi načeli navaja popolno 

vključenost zaposlenih, saj pravi, da le polna vključenost vseh zaposlenih na vseh ravneh in 

zavedanje, da s svojim delom vplivajo na kakovost končnega »proizvoda«, omogoča polni 

izkoristek sposobnosti zaposlenih v korist organizacije. Hkrati poudari odgovornost vodstva 

za delovanje organizacije. Predano vodstvo vzpostavi enotnost namena in usmeritve 

organizacije ter ustvari in vzdržuje notranje okolje, v katerem se lahko zaposleni popolnoma 

vključijo v doseganje ciljev organizacije. Za učinkovito in uspešno doseganje ciljev 

organizacije je ključno, da vodstvo razpoznavo, razumevanje in vodenje povezanih procesov 

obravnava kot sistem.  

Predstavnica organizacije, ga. Verstovšek, poudari, da se precej pozornosti v organizaciji 

namenja tudi spodbujanju potenciala zaposlenih, poskrbijo za različna izobraževanja in 

usposabljanja, saj menijo, da je delavec motiviran za razvoj svojih potencialov, ko je njegovo 

delo prepoznano, ko je za samoiniciativnost, pripadnost, lojalnost organizaciji nagrajen in 

pohvaljen. Poudari, da je prispevek managementa kakovosti k trajnostnemu razvoju in 

trajnostni rasti organizacije Avto Krka TP, d. o. o., vedno odraz sodelovanja z zaposlenimi 

oziroma timom, saj vsi pripomorejo k izpeljavi ideje v realnosti. 

Predstavnica organizacije, ga. Verstovšek, pravi, da management kakovosti za razvoj in 

razpoznavnost organizacije Avto Krka TP, d. o. o., pomeni ogromno – ogledalo delovanja 

managementa kakovosti v organizaciji pa je okolje, tako notranje kot zunanje. Management 

kakovosti zajema vrsto funkcij vodstva organizacije, pomeni strateški pregled, organiziranost 

in strokovnost. Vplive, način in izvajanje managementa kakovosti opazijo in čutijo tako 

zaposleni kot stranke organizacije, posledice so vidne tako v razvoju kot razpoznavnosti 

organizacije.  

Temelj obvladovanja in celotnega sistema kakovosti je, kot pravi Vujoševič (1992), v 

sistemskem načrtovanju, izvajanju in nadzorovanju vseh dejavnosti, ki vplivajo na kakovost 

izdelka. Oblikovanje ciljev in natančno načrtovanje organizacije dela ter odgovornosti 

vsakega posameznika morata biti natančno definirana. Vsak posameznik v procesu mora 

poznati svoje naloge in odgovornosti ter način dela. 

Ugotavljamo, da se ugotovitve rezultatov ankete med zaposlenimi in ugotovitve izvedenega 

intervjuja v večji meri skladajo. Rezultati ankete kažejo, da večina anketirancev meni, da je 

management kakovosti dejavnost, ki jo povezujejo z organizacijo Avto Krka TP, d. o. o., da 

management kakovosti prispeva k trajnostni rasti organizacije Avto Krka TP, d. o. o., da ima 

trajnostni razvoj pomembno vlogo pri trajnostni rasti organizacije Avto Krka TP, d. o. o., da 
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ima management kakovosti pomembno vlogo pri razvoju in izobraženosti zaposlenih v 

organizaciji Avto Krka TP, d. o. o., ter da dejavnosti managementa kakovosti prispevajo k 

razvoju in razpoznavnosti organizacije Avto Krka TP, d. o. o., Prav tako se z navedbami 

predstavnice organizacije, ga. Verstovšek, skladajo ugotovitve ankete glede konkretnih 

prispevkov managementa kakovosti v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o., k trajnostni rasti 

organizacije, saj anketiranci navajajo, da so to: razpoznavnost organizacije,  skrb za dobro 

delovno klimo, razvoj zaposlenih in izobraževanje zaposlenih, socialni vidik, redni obdobni 

pogovori z vodjo, zmanjšanje količine odpadnega materiala, izraba obnovljivih virov in 

ekološka uporaba naravnih virov. Najbolj poudarjajo razpoznavnost organizacije, skrb za 

dobro delovno klimo, razvoj in izobraževanje zaposlenih ter socialni vidik.  

5.6 Rezultati in sklepi analize  

V anketi je sodelovalo 16 oseb. Ocenjujemo, da je vzorec sicer vsled določenih restrikcij 

vodstva organizacije skromen, vendar v povezavi z izvedenim intervjujem zadosti potrebam 

raziskave. 

Raziskava je zajela enak delež žensk (50 % vzorca) kot moških (50 % vzorca), zato analiza 

raziskave omogoča enak vpogled v stališča žensk in moških. Zajela je 8 oseb oziroma 50 % 

anketirancev, starih med 31 in 40 let, 4 osebe oziroma 25 % anketirancev od 21 do 30 let, 3 

osebe oziroma 19 % anketirancev od 41 do 50 in 1 osebo oziroma 6 % anketirancev od 51 do 

60 let. Anketirancev, ki bi spadali v skupino do 20 let oziroma nad 61 let, raziskava ni zajela. 

Najmanj anketiranih spada v starostno skupino od 51 do 60 let, največ pa v skupino od 31 do 

40 let. Osem oseb oziroma 50 % anketirancev je zaposlenih v izbrani organizaciji od 2 do 5 

let, 5 oseb oziroma 31 % anketirancev od 6 do 10 let in 3 osebe oziroma 19 % anketirancev 

do 2 leti. Oseb, ki bi imele delovni staž v organizaciji nad 20 let, raziskava ni zajela. Podatek 

o zaposlitvenem stažu v izbrani organizaciji je podalo 16 oseb, kvota zadovoljivo predstavlja 

siceršnjo strukturo staža zaposlenih v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o. 

Analiza vprašanj tematskega sklopa anketnega vprašalnika pokaže, da anketiranci ocenjujejo, 

da h kakovosti storitev organizacije Avto Krka TP, d. o. o., najbolj prispevajo skrbno in 

vestno opravljanje nalog (4,7), spoštljiv odnos (4,7), prijaznost (4,6), timski duh (4,5), 

učinkovito voditeljstvo (4,4), fleksibilnost (4,3), zadovoljitev potreb in zahtev odjemalcev 

(4,2), izkušnje (3,9) in izobrazba (3,1).  

Na trditev »Zadovoljstvo odjemalcev je posledica zadovoljstva zaposlenih v organizaciji Avto 

Krka TP, d. o. o.,« so anketiranci podali oceno 4,1. Anketiranci so ocenili, da je zadovoljstvo 

odjemalcev posledica zadovoljstva zaposlenih v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o. 

Na trditev »Za dobrobit odjemalca naredim vse, da bi le lahko izpolnili njihove zahteve in 

pričakovanja.« so anketiranci podali oceno 3,9. Anketiranci se strinjajo, da za dobrobit 

odjemalca naredijo vse, da bi le lahko izpolnili njihove zahteve in pričakovanja.  
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Na trditev »Povečanje dobička organizacije je odraz zadovoljstva zaposlenih.« so anketiranci 

podali oceno 3,3. Anketiranci se delno strinjajo, da je povečanje dobička organizacije odraz 

zadovoljstva zaposlenih. 

Na trditev »Povečanje dobička organizacije je odraz zadovoljstva kupcev.« so anketiranci 

podali oceno 4.0. Anketiranci se strinjajo, da je povečanje dobička organizacije odraz 

zadovoljstva kupcev. 

Na trditev »Kakovost storitev za odjemalce je prioriteta organizacije Avto Krka TP, d. o. o.,« 

so anketiranci podali oceno 4,3. Anketiranci se strinjajo, da je kakovost storitev za odjemalce 

prioriteta organizacije Avto Krka TP, d. o. o., 

Na trditev »Organizacija Avto Krka TP, d. o. o., znatno vlaga v izobraževanje zaposlenih, 

vključuje zaposlene v družbeno koristne projekte in motivira za dobro opravljeno delo.« so 

anketiranci podali oceno 3,2. Anketiranci se delno strinjajo, da organizacija Avto Krka TP,  

d. o. o., znatno vlaga v izobraževanje zaposlenih, vključuje zaposlene v družbeno koristne 

projekte in motivira za dobro opravljeno delo. 

Na trditev »Management kakovosti ima pomembno vlogo pri razvoju in izobraženosti 

zaposlenih v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o.,« so anketiranci podali oceno 3.5. 

Anketiranci se delno strinjajo oziroma strinjajo, da ima management kakovosti pomembno 

vlogo pri razvoju in izobraženosti zaposlenih v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o.  

Trditev »Management kakovosti je dejavnost, ki jo povezujem z organizacijo Avto Krka TP,  

d. o. o.,«, ocenjujejo anketiranci z oceno 3.5. Anketiranci se delno strinjajo oziroma strinjajo, 

da je management kakovosti dejavnost, ki jo povezujejo z organizacijo Avto Krka TP, d. o. o. 

Na trditev »Kakovost storitev v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o., je na taki ravni, kjer se 

ohranja raven kakovosti ter pridobiva nove odjemalce.« so anketiranci podali oceno 3,9. 

Anketiranci se strinjajo, da je kakovost storitev v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o., na taki 

ravni, kjer se ohranja raven kakovosti in pridobiva nove odjemalce.  

Na trditev »Management kakovosti prispeva k trajnostni rasti organizacije Avto Krka TP,  

d. o. o.,« so anketiranci podali oceno 3,7. Anketiranci se strinjajo, da management kakovosti 

prispeva k trajnostni rasti organizacije Avto Krka TP, d. o. o. 

Trditev »Trajnostni razvoj ima pomembno vlogo pri trajnostni rasti organizacije Avto Krka 

TP, d. o. o.« je bila ocenjena s povprečno oceno 3,9. Anketiranci se strinjajo, da ima trajnostni 

razvoj pomembno vlogo pri trajnostni rasti organizacije Avto Krka TP, d. o. o.  

Trditev »Dejavnosti managementa kakovosti prispevajo k razvoju in razpoznavnosti 

organizacije Avto Krka TP, d. o. o.« je bila ocenjena s povprečno oceno 3,9. Anketiranci se 
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strinjajo, da dejavnosti managementa kakovosti prispevajo k razvoju in razpoznavnosti 

organizacije Avto Krka TP, d. o. o. 

Trditev »Organizacija Avto Krka TP, d. o. o., je trajnostno naravnana in stremi k dolgoročni 

uspešnosti ter prepoznavnosti na trgu.« je bila ocenjena s povprečno oceno 3,7. Anketiranci se 

strinjajo, da je organizacija Avto Krka TP, d. o. o., trajnostno naravnana in stremi k 

dolgoročni uspešnosti ter prepoznavnosti na trgu. 

Trditev »S svojo strokovnostjo, vestnostjo in profesionalnostjo ter širjenjem dobrega imena 

organizacija Avto Krka TP, d. o. o., deluje skladno z zastavljenimi cilji, to je povečanjem 

ravni kakovosti in posledično trajnostjo rastjo.« je bila ocenjena s povprečno oceno 3,7. 

Anketiranci se strinjajo, da organizacija Avto Krka TP, d. o. o., s svojo strokovnostjo, 

vestnostjo in profesionalnostjo ter širjenjem dobrega imena deluje skladno z zastavljenimi 

cilji, to je povečanjem ravni kakovosti in posledično trajnostjo rastjo. 

Trditev »Kakovost storitev v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o., je na taki ravni, da 

organizacija predstavlja močnega konkurenta na trgu.« je bila ocenjena s povprečno oceno 

3,9. Anketiranci se strinjajo, da je kakovost storitev v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o., na 

taki ravni, da organizacija predstavlja močnega konkurenta na trgu.  

Analiza vprašalnika pokaže, da anketiranci ocenjujejo, da so konkretni prispevki 

managementa kakovosti, ki odražajo okoljski vidik trajnosti v organizaciji Avto Krka TP, d. 

o. o.: skladnost delovanja podjetja z okoljskimi predpisi (3,5), varčevanje z energijo na osnovi 

ohranjanja in izboljšanje učinkovitosti (3,1), zmanjšane količine emisij, odpadne vode in 

odpadov, ki jih proizvede organizacija (2,9), zmanjšanje okoljskih vplivov izdelkov in storitev 

(npr. razgradljiva embalaža, zmanjšana količina porabe papirja, ipd.) (2,8), smotrna poraba 

materialov in ponovna uporaba recikliranih materialov (2,7) ter količina porabljene in 

ponovno uporabljene vode v podjetju (2,6). 

Anketiranci menijo, da so konkretni prispevki managementa kakovosti v organizaciji Avto 

Krka TP, d. o. o., ki prispevajo k trajnosti rasti organizacije naslednji: razpoznavnost 

organizacije (4,1), skrb za dobro delovno klimo (3,8), izobraževanje zaposlenih (3,7), razvoj 

zaposlenih (3,7), socialni vidik (3,6), redni obdobni pogovori z vodjo (3,4), zmanjšanje 

količine odpadnega materiala (3,1), izraba obnovljivih virov (2,7) ter ekološka uporaba 

naravnih virov (2,6).  
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6 PREVERITEV RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ IN UGOTOVITVE 

V magistrski nalogi smo si zastavili štiri raziskovalna vprašanja ter na osnovi ugotovitev 

poskušali podati odgovore.  

6.1 Raziskovalno vprašanje 1  

Raziskovalno vprašanje 1: Kako udeleženci v raziskavi razumejo management kakovosti?  

Predstavnica organizacije, ga. Verstovšek,  Avto Krka TP, d. o. o., nam je v intervjuju 

pojasnila, da ima management kakovosti ključno vlogo pri doseganju trajnostne rasti, ki jo 

dosegajo s sprejeto zavezo k trajnostnem razvoju. Management kakovosti odločilno vpliva na 

interne odnose in odnose do javnosti in okolja, vključuje zaposlene na vseh ravneh ter jih 

spodbuja, da svoje sposobnosti izrabijo v korist organizacije. S premišljeno strategijo in 

učinkovitim managementom kakovosti dosegajo zastavljene cilje, želene rezultate, večjo 

učinkovitost, stalno izboljševanje in ustvarjajo dodano vrednost, kar potrjujejo predstavljeni 

finančni izkazi organizacije. 

Management kakovosti zajema učinkovit nadzor in kontrolo nad sprejetimi odločitvami in 

izvedbo, sprejema odločitve na osnovi podatkov, informacij in temeljitih analiz, zahteva torej 

celosten pristop. Povezanost je moč zaznati med vsemi ravnmi, pri transparentnosti delovnih 

procesov in pretoku informacij, sodelovanju med vsemi ravnmi zaposlenih, sodobnimi 

informacijskimi rešitvami, smelo uporabo vseh dostopnih informacij in s strateškimi 

povezovanji, ki dolgoročno povečujejo donos organizacije in odpirajo pot k odličnosti. 

Informacije morajo biti jasne in nedvoumne, saj se na osnovi zanesljivih informacij 

identificirajo tveganja. Le tako je zagotovljena maksimalna učinkovitost pri uresničevanju 

ciljev organizacije, kot tudi storitev, učinkovit management tveganj in povečanje zaupanja 

odjemalcev.  

Kern Pipan in Leon (2013) pravita, da mora organizacija, ki želi biti uspešna, ne glede na 

sektor delovanja, svojo velikost, strukturo ali zrelost vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja. 

Marolt in Gomišček (2005) pa dodajata, da sistem managementa kakovosti dokazuje svojo 

učinkovitost tudi s prispevkom k uspešnosti poslovnih in proizvodnih procesov, ki jih merimo 

s finančnimi kazalci.  

Zavedati se je namreč treba, da se je način opravljanja storitev v zadnjih letih z razvojem 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij močno spremenil. Spremenjen je način 

komunikacije med odjemalcem storitev in izvajalcem, kar vpliva na odjemalčeve zaznave 

kakovosti opravljenih storitev. Prav te spremembe so gonilo napredka in pomenijo razvoj 

standardov kakovosti storitev v organizacijah ter vplivajo na konkurenčno prednost 

organizacije, neposredno pa tudi na trajnostno rast. 



 

62 

Ugotavljamo, da udeleženci raziskave v večini poznajo izraz management kakovosti in da 

management kakovosti  močno povezujejo z organizacijo Avto Krka TP, d. o. o., v kateri so 

zaposleni.  

6.2 Raziskovalno vprašanje 2 

Raziskovalno vprašanje 2: Kakšen pomen za organizacijo udeleženci v raziskavi pripisujejo 

managementu kakovosti? 

Večina udeležencev raziskave meni, da ima management kakovosti pomemben vpliv na 

celotno poslovanje organizacije. Prispeva k razvoju in razpoznavnosti organizacije, je 

pomemben element poslovanja in delovanja.  

Menijo, da management kakovosti vpliva na znotraj in na zunaj, torej mu pripisujejo 

pomembnost na najvišji ravni. Dobro vodstvo ustvarja delovno okolje, v katerem so zaposleni 

pripravljeni izkoristiti svoje potenciale za izboljšanje produktivnosti, povečanje zadovoljstva 

kupcev, doseganje kakovosti, povečanje inovativnosti in dobička organizacije. Sistem, v 

katerem so ljudje motivirani in sami skrbijo za kakovost svojega dela, je moč zasnovati s 

timsko struktura organizacije.  

Zaposlenim omogoči priložnosti do učenja ter izpopolnjevanja svojega znanja, spodbuja željo 

po nadgradnji znanja in trudu izboljšanja delovnega procesa, bolje komunicirajo, prenos 

informacij je tekoč, izraba možnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije je velika, s 

tem pa zagotovljena uspešnost celotne organizacije.  

Za organizacijo je pomembno, da razpozna dejavnike, ki vplivajo na kakovost storitev, kateri 

dejavniki so to in kakšen vpliv imajo. V organizaciji, ki je usmerjena v storitveno dejavnost, 

prevladujejo človeški dejavniki, zato organizacija posveča več pozornosti izbiri primernih 

kadrov ter njihovemu izobraževanju in stalnemu usposabljanju. Organizacije, ki želijo 

konkurirati na današnjem zahtevnem tržišču, stremijo k doseganju poslovne odličnosti.  

Šostar (2000) med drugim navaja, da le popolna vključenost zaposlenih na vseh ravneh in 

zavedanje vsakega posameznika, da s svojim delom pomembno vpliva na kakovost končnega 

»proizvoda«, omogoča polni izkoristek sposobnosti zaposlenih v korist organizacije.  

Obvladovanje kakovosti v storitvenih dejavnostih, kot pravi Kuhelj (2009), je zato še toliko 

bolj zahtevno. Če primerjamo storitve in izdelke, vidimo, da se pri storitvah pojavijo določene 

posebnosti, ki bistveno vplivajo tudi na način zagotavljanja kakovosti. Večina storitev je 

namreč časovno nedeljivih in prostorsko neločljivih. Ti posebnosti izhajata iz dejstva, da 

storitve v večini primerov ni mogoče opraviti brez prisotnosti stranke. To pa pomeni, da gre 

še za druge okoliščine prodaje, ki jih je treba upoštevati ter pomembno vplivajo na kakovost 

opravljene storitve.  
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Udeleženci raziskave večinoma menijo, da ima management kakovosti pomemben vpliv na 

celotno poslovanje organizacije, prispeva k razvoju in razpoznavnosti organizacije in je 

pomemben element poslovanja in delovanja. 

6.3 Raziskovalno vprašanje 3  

Raziskovalno vprašanje 3: Kako udeleženci v raziskavi razumejo trajnostno rast? 

Razumevanje izraza trajnostna rast iz rezultatov raziskave ni povsem jasno. Udeleženci 

raziskave pa so nedvomno prepričani, da je trajnostna rast posledica managementa kakovosti 

in trajnostnega razvoja.  

Prispevek managementa kakovosti k trajnostni rasti doživljajo kot zaveze in usmeritve pri 

ekološki uporabi naravnih virov, izrabi obnovljivih virov, zmanjševanju količine odpadnega 

materiala, razpoznavnosti organizacije, rednih obdobnih pogovorih z vodjo, razvoju 

zaposlenih, izobraževanju zaposlenih, socialnem vidiku skrbi organizacije za zaposlene ter 

skrbi za dobro delovno klimo. Vse to po njihovem mnenju tvori celoto, ki je pogoj za 

trajnostno rast.  

Predstavnica organizacije, ga. Verstovšek, nam v intervjuju pojasni, da je trajnostni razvoj 

poslovna zaveza in odgovornost. Poslovna odgovornost se izkazuje v konstantni skrbi za 

ohranitev delovnih mest, optimizacijo poslovnih procesov, možnosti razvoja prihodnjih 

generacij, medgeneracijsko sodelovanje in razvoj, boljše delovne pogoje, odgovornost do 

skupnosti in okolja, korporativne vrednote, socialno angažiranost. Organizacija podpira 

trajnostno naravnane in družbeno koristne projekte. Predani so razvoju kadrov, poštenemu 

odnosu do zaposlenih, razvoju in spodbujanju motivacije in zavzetosti za delo. Iščejo skupne 

točke pri zadovoljstvu v poslovnem in zasebnem življenju, saj je osebno zadovoljstvo 

posameznika največja platforma zavzetosti, samoiniciativnosti in motivacije, ki je osnova za 

trajnostni razvoj. Lahko rečemo, da so organizacija, zaposleni in stranke eno, kar se izkazuje 

kot naravna posledica metod trajnostnega razvoja, saj že vsa leta bogatijo korporativne 

vrednote. Trajnostna rast pa je odraz vlaganja v trajnostni razvoj, pri čemer so pomembni vsi 

vidiki poslovanja. Skupaj s strategijo trajnostnega razvoja nastajajo spremembe, trajnostni 

razvoj pomeni preživetje. Brez razvoja ni sprememb, brez sprememb pa ne napredka.  

Udeleženci raziskave se večinoma strinjajo s trditvijo, da je trajnostna rast posledica 

managementa kakovosti in trajnostnega razvoja, medtem ko razumevanje izraza iz rezultatov 

raziskave ni povsem jasno.   

6.4 Raziskovalno vprašanje 4  

Raziskovalno vprašanje 4: Kako udeleženci v raziskavi ocenjujejo vpliv managementa 

kakovosti na trajnostno rast organizacije?   
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Vprašanje smo naslovili tako na udeležence raziskave kot tudi na ga. Verstovšek, 

predstavnico organizacije Avto Krka TP, d. o. o., ki nam je v intervjuju pojasnila, kako v 

organizaciji vidijo prednosti praks managementa kakovosti v povezavi s trajnostno rastjo 

organizacije, tj. vpliv na razvoj in razpoznavnost organizacije.  

Organizacija si je zadala vrsto ciljev, vezanih na trajnostni razvoj in rast organizacije, med 

drugim preoblikovanje zastavljene vizije in poslanstva skladno z razvojem in novimi dognanji 

stroke, optimiziranje poslovanja organizacije na vseh področjih, doseganje dolgoročnega 

ravnovesja in sodelovanja med udeleženci poslovanja, uspešnejše obvladovanje stroškov, 

doseganje dodane vrednosti in zvečanje skrbi za varovanje okolja, gospodarsko rast in 

družbeno odgovornost. Za uspešno izvedbo načrtovanih ciljev predstavljajo prvi korak 

pravilno zastavljeni cilji in zavzetost, ki so ključnega pomena pri njihovem uresničevanju. 

Zato je treba skrbno oblikovati in zastaviti načrte za prihodnja leta, saj so ti strateškega 

pomena tako za organizacijo kot njene deležnike ter doseganje trajnostne rasti poslovanja. 

Poslovna praksa mora temeljiti na tem, da bo dejavnost organizacije ustvarjala ekonomsko 

učinkovitost na osnovi trajnostnega delovanja. S tako strategijo so določene smernice, ki 

vodijo k ugledu organizacije, konkurenčnosti na trgu in prepoznavnosti organizacije. 

Osredotočiti se je treba na priložnosti, na katerih bo temeljila ponudba organizacije, ter v 

sinergiji z vsemi deležniki ustvarjati vsebinske in finančne učinke. 

Janeš in Faganel (2015) pravita, da organizacije v prizadevanju za povečanje dobička navadno 

vedo, da je dobiček v veliki večini odraz več dejavnikov. Navajata kompetentnost in 

zadovoljstvo zaposlenih, procese odličnosti in zadovoljstvo kupcev. Prav zato se, kot pravijo  

Anko, Bogataj in Mastnak (2009), vse več organizacij odloča za vpeljavo trajnostnega načina 

poslovanja. Dejstva namreč potrjujejo, da trajnostni razvoj prinaša mnogo prednosti v 

poslovanju ter ima pozitiven vpliv na organizacijo ter na dolgoročno rast poslovanja.  

Bertoncelj idr. (2011) izpostavljajo pomembnost, da organizacija upravlja svojo rast 

trajnostno, vendar to obvladuje, da ne zapade v past prehitre rasti. Dolgoročni razvoj 

organizacij  pomeni, da te pri delovanju ustvarjajo novo vrednost v širšem smislu, tj. donos na 

vložek lastnikov, davki in prispevki državi ter za osebni dohodek zaposlenih. O trajnostni 

rasti torej govorimo takrat, kadar rastejo tako prihodki kot dobiček organizacije v daljšem 

časovnem obdobju in organizacija ustvarja skupni donos za vlagatelje, ki presega strošek 

celotnega kapitala. 

Udeleženci raziskave ocenjujejo vpliv managementa kakovosti na trajnostno rast organizacije 

predvsem v obliki prednosti praks managementa kakovosti v povezavi s trajnostno rastjo 

organizacije, tj. vpliv na razvoj in razpoznavnost organizacije.  
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7 SKLEP 

Magistrska naloga na primeru izbrane organizacije, Avto Krka TP, d. o. o., obravnava 

povezanost med managementom kakovosti in trajnostjo rastjo izbrane organizacije. Zanimalo 

nas je, ali udeleženci raziskave zaznavajo povezanost med managementom kakovosti v 

izbrani organizaciji in trajnostno rastjo organizacije, kakšno je njihovo stališče oz. pogled na 

povezavo med managmentom kakovosti in trajnostno rastjo.Organizacija nenehno vlaga v 

posodobitve, izboljšuje poslovanje ter se širi, hkrati pa ustvarja iz leta v leto večji dobiček. 

Finančni podatki organizacije odražajo politiko poslovanja in strategijo organizacije. Na 

trajnostno naravnanost organizacije nakazujejo cilji in strategija organizacije, ki poudarja vse 

vidike trajnostnega razvoja in poslovanje, zato pri vseh poslovnih dejavnostih prevzema 

odgovornost do svojih strank in zaposlenih, kakor tudi do okolja in širše družbe. Posebno skrb 

posveča oblikovanju svoje trajnostne strategije in spremlja doseganje zastavljenih ciljev.  

S pregledom ter proučitvijo ustrezne literature in virov smo najprej predstavili management 

kakovosti, trajnostni razvoj in trajnostno rast, s pomočjo ankete in intervjuja pa odgovorili na 

raziskovalna vprašanja magistrske naloge ter prišli do sklepnih ugotovitev o pomenu 

managementa kakovosti za trajnostno rast organizacije. Predstavili smo strateške usmeritve 

organizacije ter cilje za prihodnost, ki vzpostavljajo sistematičen management kakovosti in 

spodbujajo razvoj organizacije in s tem potencial rasti organizacije.  

Pri izvedbi raziskave smo se srečali z omejitvami, ki jih je postavilo vodstvo organizacije 

Avto Krka TP, d. o. o. Zahteva vodstva organizacije Avto Krka TP, d. o. o., po omejitvi pri 

anketiranju med zaposlenimi je pomenila nepremostljivo težavo za izvedbo podrobne 

statistične analize podatkov. Pri izvedbi intervjuja s predstavnico vodstva organizacije pa smo 

bili omejeni na vprašanja, ki jih je predhodno odobrilo vodstvo organizacije Avto Krka TP,  

d. o. o. Onemogočen nam je bil dostop do večine internih dokumentov in poročil organizacije 

Avto Krka TP, d. o. o., ter nabor uporabljenih poročil o organizaciji, omejen na tista, ki so 

javno objavljena. Zaradi navedenih omejitev je bila raziskava izvedena na manjšem vzorcu od 

predvidenega in je bilo posledično nemogoče podrobneje statistično obdelati pridobljene 

podatke. Intervju je bil izveden s predstavnico organizacije, uporabljena pa vprašanja, ki jih je 

predhodno odobrilo vodstvo podjetja. Podatke o poslovanju podjetja smo pridobili iz javno 

dostopnih dokumentov in evidenc. Zaradi vsega navedenega nismo odgovorili na 

raziskovalno vprašanje o tem, kako udeleženci v raziskavi razumejo trajnostno rast, oziroma 

samo razumevanje izraza trajnostna rast iz rezultatov raziskave ni povsem jasno.   

Ugotovili smo, da so znanje in izkušnje zaposlenih največje vrednote organizacije in 

predstavljajo tudi njeno veliko konkurenčno prednost. Tega se, kot je potrdila naša raziskava, 

vodstvo organizacije zaveda ter vzporedno s skrbjo za ohranjanje oziroma večanje tržnega 

deleža vsa leta izdatno vlaga v zaposlene in v svojo strategijo upravljanja vključuje vsa orodja 

za kontrolo ter doseganje najvišje kakovosti v najširšem smislu.   
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Eno od orodij oziroma izbranih pristopov organizacije je management kakovosti. Kakovost je 

namreč postala ena od najpomembnejših lastnosti sodobnega poslovanja, konstanten trud za  

izboljšanje kakovosti pa je temeljna vrednota delovanja organizacije. Ko organizacija določi 

politiko kakovosti in določi cilje poslovanja, lahko izdela strategijo, ki vodi k trajnostni rasti 

organizacije. Trajna uspešnost organizacije pomeni kontinuirano rast organizacije. 

Najuspešnejše organizacije sledijo in se hitro prilagajajo razmeram na trgu. Poleg odločnosti 

in sposobnosti hitrih poslovnih odločitev je odločilna sposobnost prilagajanja ter je vzrok, 

zakaj organizacije uporabljajo različne pristope za večanje kakovosti, konkurenčnosti, 

učinkovitosti, zadovoljstva odjemalcev in zadovoljstva zaposlenih.  

S spletno anketo smo skušali pridobiti mnenje zaposlenih v izbrani poslovni enoti 

organizacije Avto Krka TP, d. o. o., o pomenu managementa kakovosti za trajnostno rast 

organizacije. Pridobljeni podatki spletne ankete kažejo, kakšno je poznavanje in mnenje 

zaposlenih o managementu kakovosti, trajnostnem razvoju in trajnosti rasti ter pomenu 

managementa kakovosti za trajnostno rast organizacije. Na osnovi analize podatkov smo prišli 

do ugotovitev o pomenu managementa kakovosti za trajnostno rast organizacije predvsem z 

vidika različnih načinov razumevanja trajnostnega razvoja in trajnostne rasti. Izvedli smo 

intervju s predstavnico organizacije Avto Krka TP, d. o. o., ter pridobili vpogled v politike 

vodenja in managementa kakovosti, razmišljanje o trajnostnem razvoju ter trajnostni rasti 

organizacije. 

Analiza vprašanj tematskega sklopa anketnega vprašalnika je pokazala, da je večini 

anketirancev poznan termin management kakovosti. Ugotavljamo, da udeleženci raziskave v 

večini poznajo izraz management kakovosti in da management kakovosti močno povezujejo z 

organizacijo Avto Krka TP, d. o. o., v kateri so zaposleni.  

Večina udeležencev raziskave meni, da ima management kakovosti pomemben vpliv na 

celotno poslovanje organizacije. Prispeva k razvoju in razpoznavnosti organizacije, je 

pomemben element poslovanja in delovanja.  

Udeleženci raziskave so prepričani, da je trajnostna rast posledica managementa kakovosti in 

trajnostnega razvoja. Nadalje anketiranci izjavljajo, da je kakovost storitev v organizaciji 

Avto Krka TP, d. o. o., na taki ravni, kjer se ohranja raven kakovosti ter pridobiva nove 

odjemalce, da ima trajnostni razvoj pomembno vlogo pri trajnostni rasti organizacije Avto 

Krka TP, d. o. o., da dejavnosti managementa kakovosti prispevajo k razvoju in 

razpoznavnosti organizacije Avto Krka TP, d. o. o., in da je kakovost storitev v organizaciji 

Avto Krka TP, d. o. o., na taki ravni, da organizacija predstavlja močnega konkurenta na trgu. 

Nekoliko manjše strinjanje zaznavamo pri trditvah, da management kakovosti prispeva k 

trajnostni rasti organizacije Avto Krka TP, d. o. o., da je organizacija Avto Krka TP, d. o. o., 

trajnostno naravnana in stremi k dolgoročni uspešnosti ter prepoznavnosti na trgu in da s 

svojo strokovnostjo, vestnostjo in profesionalnostjo ter širjenjem dobrega imena deluje 

skladno z zastavljenimi cilji, to je povečanjem ravni kakovosti in posledično trajnostno rastjo. 
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Večina anketirancev se delno strinja oziroma strinja s trditvijo, da je management kakovosti 

dejavnost, ki jo povezujem z organizacijo Avto Krka TP, d. o. o., ter da izdatno prispeva k 

trajnostni rasti organizacije. Strinjajo se, da je zadovoljstvo odjemalcev posledica 

zadovoljstva zaposlenih v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o, da za dobrobit odjemalca 

naredijo vse, da bi le lahko izpolnili njihove zahteve in pričakovanja, da je povečanje dobička 

organizacije odraz zadovoljstva zaposlenih, da je povečanje dobička organizacije odraz 

zadovoljstva kupcev, da je kakovost storitev za odjemalce prioriteta organizacije Avto Krka 

TP, d. o. o., da organizacija Avto Krka TP, d. o. o., znatno vlaga v izobraževanje zaposlenih, 

vključuje zaposlene v družbeno koristne projekte in motivira za dobro opravljeno delo, da ima 

management kakovosti pomembno vlogo pri razvoju in izobraženosti zaposlenih v 

organizaciji Avto Krka TP, d. o. o., da organizacija Avto Krka TP, d. o. o., uspešno obvladuje 

okoljske vidike trajnostne rasti, da organizacija Avto Krka TP, d. o. o., uspešno obvladuje 

ekonomske vidike trajnostne rasti in da organizacija Avto Krka TP, d. o. o., uspešno 

obvladuje družbene vidike trajnostne rasti. Strinjajo se, da je management kakovosti 

dejavnost, ki jo povezujem z organizacijo Avto Krka TP, d. o. o., da management kakovosti 

prispeva k trajnostni rasti organizacije Avto Krka TP, d. o. o., da ima trajnostni razvoj 

pomembno vlogo pri trajnostni rasti organizacije Avto Krka TP, d. o. o., da je organizacija 

Avto Krka TP, d. o. o., trajnostno naravnana in stremi k dolgoročni uspešnosti ter 

prepoznavnosti na trgu, da s svojo strokovnostjo, vestnostjo in profesionalnostjo ter širjenjem 

dobrega imena deluje skladno z zastavljenimi cilji, to je povečanjem ravni kakovosti in 

posledično trajnostno rastjo.   

Enako oceno je podala tudi predstavnica organizacije, ga. Verstovšek, ki pravi, da že daljše 

obdobje posvečajo veliko pozornosti bogatitvi korporativnih vrednot. Poudarja, da je 

trajnostna rast posledica vlaganja v trajnostni razvoj. Prednost trajnostnega razvoja, kot ga 

razumejo v organizaciji, je  dejstvo, da so zaposleni močno povezani s strankami, to pa je po 

njenem mnenju naravna posledica metod trajnostnega razvoja. 

Vsi, anketiranci in predstavnica organizacije, ga. Verstovšek, so se strinjali tudi s trditvijo, da 

ima trajnostni razvoj pomembno vlogo pri trajnostni rasti organizacije Avto Krka TP, d. o. o., 

in da pomembno prispeva k razvoju in razpoznavnosti organizacije Avto Krka TP, d. o. o. 

Poslovna praksa organizacije temelji na ustvarjanju ekonomske učinkovitosti na osnovi 

trajnostnega delovanja. S strategijo organizacije so jasne smernice, po katerih deluje 

organizacija, te pa vodijo k ugledu organizacije, konkurenčnosti na trgu in prepoznavnosti 

organizacije.  

Anketiranci so nadalje mnenja, da ima management kakovosti pomembno vlogo pri razvoju in 

izobraženosti zaposlenih v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o.  

Iz raziskave izhaja, da je izbrana organizacija zavezana načelom trajnostnega razvoja, kar 

opazimo na ekonomskem, družbenem in okoljskem področju. Na osnovi podatkov je 
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razvidno, da ekonomski vidik trajnostnega razvoja predstavlja izbrani organizaciji pomemben 

del poslovanja, saj strategija, zastavljena v preteklih letih, prinaša donose, ki se na letni ravni 

povečujejo kljub izdatnim naložbam in izvedenim širitvam organizacije.  

Udeleženci raziskave večinoma poznajo izraz management kakovosti in menijo, da ima 

management kakovosti pomemben vpliv na celotno poslovanje organizacije, prispeva k 

razvoju in razpoznavnosti organizacije ter je pomemben element poslovanja in delovanja. 

Večinoma se strinjajo s trditvijo, da je trajnostna rast posledica managementa kakovosti in 

trajnostnega razvoja. Vpliv managementa kakovosti na trajnostno rast organizacije ocenjujejo 

predvsem v obliki prednosti praks managementa kakovosti v povezavi s trajnostno rastjo 

organizacije, tj. vpliv na razvoj in razpoznavnost organizacije.  

Družbeni vidik trajnostnega razvoja organizacije smatrajo za odgovornost organizacije, saj 

uspehi poslovanja ne bi bili mogoči brez timskega dela, spoštovanja, inovativnosti, varstva pri 

delu in pridobivanja ključnih znanj. Temelj uspešnega poslovanja in odličnih rezultatov 

poslovanja je nadpovprečno vlaganje v zaposlene, v skrbi za razvoj in dobro počutje, 

poudarek na stalnem izobraževanju in graditvi timskega duha ter motivacije. Zavedajo se, da 

se le dobro strokovno podkovani, motivirani in zdravi zaposleni lahko uspešno soočajo z 

vsakodnevnimi izzivi. Zaposlene vključujejo v preventivne programe, s katerimi jih 

spodbujajo k zdravemu načinu življenja, nadalje v izobraževanja s področja vodenja, timskega 

dela in strokovnih področij.  

Zaveza organizacije je odgovornost do zaposlenih, lastnikov, lokalnega okolja in tržišča, ob 

upoštevanju koncepta trajnostnega razvoja ter skrbi za kakovost v najširšem smislu. Naloga in 

poslanstvo organizacije je vsem zaposlenim omogočiti, da se v organizaciji dobro počutijo in 

uresničijo svoje potenciale. Cilji organizacije so ustvarjanje pogojev, v katerih je delo 

načrtovano, kjer se znanje in izkušnje med zaposlenimi prenašajo, kjer je kakovost storitev 

odlična in je trajnostni razvoj zaveza organizacije ter vzvod za trajnostno rast.    
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   Priloga 1 

 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

 POMEN MANAGEMENTA KAKOVOSTI ZA TRAJNOSTNO RAST IZBRANE 

ORGANIZACIJE 

Število vprašanj: 10  

Sem Nataša Čebašek, študentka magistrskega študija na Fakulteti za management, in Vas prosim za 

sodelovanje v anketi, ki bo uporabljena pri izdelavi magistrske naloge z naslovom »POMEN 

MANAGEMENTA KAKOVOSTI ZA TRAJNOSTNO RAST IZBRANE ORGANIZACIJE«. Cilj 

moje raziskave je oblikovati izsledke o pomenu managementa kakovosti za trajnostno rast izbrane 

organizacije, Avto Krka TP, d. o. o. Prosim, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran 

pričnete z izpolnjevanjem ankete.  

 

1. Spol:   

 

Moški. 

Ženski.  

 

2. V katero starostno kategorijo spadate?  

 

Do 20 let.  

Od 21 do 30 let. 

Od 31 do 40 let.  

Od 41 do 50 let.  

Od 51 do 60 let.  

Nad 61 let.  

 

3. Koliko let ste zaposleni v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o.?   

 

Do 2 leti.  

Od 2 do 5 let.  

Od 6 do 10 let.  

Od 11 do 15 let.  

Od 16 do 20 let.  

Nad 20 let.  
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4. Prosim, ocenite: Kateri človeški dejavniki po vašem mnenju najbolj prispevajo h kakovosti storitev 

organizacije Avto Krka TP, d. o. o.?   

 Sploh se 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Zelo se 

strinjam 

Izobrazba              
Izkušnje      
Skrbno in vestno opravljanje delovnih nalog      
Timski duh      
Učinkovito voditeljstvo      
Zadovoljitev potreb in zahtev odjemalcev      
Prijaznost      
Spoštljiv odnos      
Fleksibilnost      
 

5. Prosim, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami.   

 

 Sploh se 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Zelo se 

strinjam 

Zadovoljstvo odjemalcev je posledica 

zadovoljstva zaposlenih v organizaciji Avto 

Krka TP, d. o. o. 
     

Za dobrobit odjemalca naredim vse, da bi le 

lahko izpolnili njihove zahteve in pričakovanja.      

Povečanje dobička organizacije je odraz 

zadovoljstva zaposlenih.      

Povečanje dobička organizacije je odraz 

zadovoljstva kupcev.      

Kakovost storitev za odjemalce je prioriteta 

organizacije Avto Krka TP, d. o. o.      

Organizacija Avto Krka TP, d. o. o., znatno 

vlaga v izobraževanje zaposlenih, vključuje 

zaposlene v družbeno koristne projekte in 

motivira za dobro opravljeno delo. 

     

Management kakovosti ima pomembno vlogo 

pri razvoju in izobraženosti zaposlenih v 

organizaciji Avto Krka TP, d. o. o. 
     

 

6. Pri katerem od dejavnikov trajnostnega razvoja je organizacija najuspešnejša? 

 

Okoljski dejavnik (gospodarjenje z naravnimi viri in njihovo varovanje – ohranjanje okolja). 

Ekonomski dejavnik (gospodarska odgovornost – uspešno gospodarstvo).  

Družbeni dejavnik (družbena odgovornost – kakovost družbenega življenja).  

 

7. Prosim, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvam.   

 

 Sploh se 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Zelo se 

strinjam 

Organizacija Avto Krka TP, d. o. o., uspešno 

obvladuje okoljske vidike trajnostne rasti.      

Organizacija Avto Krka TP, d. o. o., uspešno 

obvladuje ekonomske vidike trajnostne rasti.      

Organizacija Avto Krka TP, d. o. o., uspešno 

obvladuje družbene vidike trajnostne rasti.      
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8. Prosim, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami. 

 Sploh se 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Zelo se 

strinjam 

Management kakovosti je dejavnost, ki jo 

povezujem z organizacijo Avto Krka TP,  

d. o. o. 
     

Kakovost storitev v organizaciji Avto Krka TP, 

d. o. o., je na taki ravni, kjer se ohranja raven 

kakovosti ter pridobiva nove odjemalce. 
     

Management kakovosti prispeva k trajnostni 

rasti organizacije Avto Krka TP, d. o. o.      

Trajnostni razvoj ima pomembno vlogo pri 

trajnostni rasti organizacije Avto Krka TP,  

d. o. o. 
     

Dejavnosti managementa kakovosti prispevajo 

k razvoju in razpoznavnosti organizacije Avto 

Krka TP, d. o. o. 
     

Organizacija Avto Krka TP, d. o. o., je 

trajnostno naravnana in stremi k dolgoročni 

uspešnosti ter prepoznavnosti na trgu. 
     

S svojo strokovnostjo, vestnostjo in 

profesionalnostjo ter širjenjem dobrega imena 

organizacija Avto Krka TP, d. o. o., deluje 

skladno z zastavljenimi cilji, to je povečanjem 

ravni kakovosti in posledično trajnostno rastjo. 

     

 

Kakovost storitev v organizaciji Avto Krka TP, 

d. o. o., je na taki ravni, da organizacija 

predstavlja močnega konkurenta na trgu. 

     

 

9. Prosim, ocenite: Kateri so po vašem mnenju konkretni prispevki managementa kakovosti, ki 

odražajo okoljski vidik trajnosti v organizaciji Avto Krka TP, d. o. o.?   

 

 Sploh se 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Zelo se 

strinjam 

Varčevanje z energijo na osnovi ohranjanja in 

izboljšanje učinkovitosti.      

Zmanjšane količine emisij, odpadne vode in 

odpadkov, ki jih proizvede organizacija.      

Količina porabljene in ponovno uporabljene 

vode v podjetju.      

Zmanjšanje okoljskih vplivov izdelkov in 

storitev (npr. razgradljiva embalaža, zmanjšana 

količina porabe papirja ipd.). 
     

Skladnost delovanja podjetja z okoljskimi 

predpisi.      

Smotrna poraba materialov in ponovna uporaba 

recikliranih materialov.      

 

10. Prosim, ocenite: Kateri so po vašem mnenju konkretni prispevki managementa kakovosti v 

organizaciji Avto Krka TP, d. o. o., ki prispevajo k trajnostni rasti organizacije?  

 

 Sploh se 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Zelo se 

strinjam 

Ekološka uporaba naravnih virov      
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 Sploh se 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Zelo se 

strinjam 

Izraba obnovljivih virov      
Zmanjšanje količine odpadnega materiala      
Razpoznavnost organizacije      
Redni obdobni pogovori z vodjo      
Razvoj zaposlenih      
Izobraževanje zaposlenih      
Socialni vidik      
Skrb za dobro delovno klimo      
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Priloga 2: Prošnja za intervju 

Kranj, 26. 5. 2019 

 

Spoštovani, 

sem Nataša Čebašek, študentka magistrskega študija na Fakulteti za management, in z Vami 

bi želela narediti intervju. Za pomoč Vas prosim, ker Vas zaradi Vaših strokovnih znanj in 

izkušenj prepoznavam kot pomembnega sogovornika pri izdelavi magistrske naloge z 

naslovom »Pomen managementa kakovosti za trajnostno rast izbrane organizacije«. 

Cilj intervjuja ter celotne raziskave je oblikovati izsledke o pomenu managementa kakovosti 

za trajnostno rast organizacije Avto Krka TP, d. o. o., analizirala bom ključne koncepte, 

pomen in vlogo, ki jih intervjuvanci pripisujejo managementu kakovosti v sodobni 

organizaciji, ki deluje skladno z načeli trajnostnega razvoja in trajnostne rasti. 

Če želite, Vam lahko ugotovitve magistrske naloge posredujem v vednost.   

V prilogi Vam pošiljam vprašanja in se Vam vnaprej zahvaljujem za sodelovanje. 

S spoštovanjem,   

Nataša Čebašek 
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Priloga 3: Intervju 

 

Vprašanje: Kako bi na čim enostavnejši način opisali, kaj je trajnostni razvoj in kaj je 

trajnostna rast? 

Trajnostni razvoj je poslovna odgovornost. Poslovna odgovornost se izkazuje v konstantni 

skrbi za ohranitev delovnih mest, optimizacijo poslovnih procesov, možnost razvoja 

prihodnjih generacij (medgeneracijsko sodelovanje in razvoj), boljše delovne pogoje, 

odgovornost do skupnosti in okolja, korporativne vrednote, socialno angažiranost. 

Podpiramo trajnostno naravnane in družbeno koristne projekte. Predani smo razvoju kadrov, 

iskrenemu in poštenemu odnosu do zaposlenih in strank, razvoju in spodbujanju motivacije in 

zavzetosti za delo. Poiskati želimo skupno točko zadovoljstva v poslovnem in zasebnem 

življenju. Prepričana sem, da je osebno zadovoljstvo posameznika največja platforma 

zavzetosti, samoiniciativnosti in motivacije, ki je osnova za trajnostni razvoj. 

Že leta živimo in bogatimo naše korporativne vrednote. Prednost našega trajnostnega razvoja 

je to, da smo podjetje, zaposleni in stranke ENO. Pomembno pa je, da se to izkazuje kot 

naravna posledica metod trajnostnega razvoja. 

Trajnostna rast je odraz vlaganja v trajnostni razvoj. Pomembni so nam vsi vidiki poslovanja. 

Ob strateškem trajnostnem razvoju nastajajo spremembe, ki so sedaj nova t. i. cona udobja, 

Cona udobja je še vedno mnogim ljudem zelo privlačna stvar, ki pa postaja vse bolj skrb 

vzbujajoča zaradi zavedanja, da trajnostni razvoj pomeni preživetje. Brez razvoja ni 

sprememb. Če ni sprememb, ni napredka in cona udobja je postala strah vzbujajoča. Skrbeti 

moramo, da prihodnost uresničujemo danes, zato bi se lahko izrazila, da je danes trajnostni 

razvoj = cona udobja.  

Vprašanje: Kako bi v koncept trajnostne rasti umestili management kakovosti? 

Management kakovosti ima ključno vlogo pri doseganju trajnostne rasti, ki jo dosežemo s 

trajnostnim razvojem. Management kakovosti odločilno vpliva na interne odnose in odnose 

do javnosti in okolja. Management vključuje zaposlene na vseh ravneh, da svoje sposobnosti 

uporabljajo v korist organizacije; prepozna in pravilno razume delovne procese, ki morajo biti 

medsebojno smiselno povezani, in sprejema odločitve na osnovi temeljitih analiz, podatkov, 

informacij. Management kakovosti pa vsebuje tudi učinkovit nadzor in kontrolo nad 

sprejetimi odločitvami in njihovimi izvedbami. 

S kakovostnim managementom kakovosti dosegamo zastavljene cilje, želene rezultate, večjo 

učinkovitost, stalno izboljševanje in ustvarjamo želeno vrednost. 

Vprašanje: Na kakšen način po vašem mnenju management kakovosti prispeva k 

trajnostnemu razvoju organizacije Avto Krka TP, d. o. o., in njeni trajnosti rasti? Kakšen je 
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pomen managementa kakovosti v kontekstu razvoja in razpoznavnosti organizacije Avto Krka 

TP, d. o. o.? 

Management kakovosti prispeva k trajnostnemu razvoju organizacije Avto Krka TP, d. o. o., 

in njeni trajnostni rasti z vsem navedenim pod točko 2. Zavedamo se, da management 

kakovosti zahteva celosten pristop. Povezanost med vsemi ravnmi, transparentnost delovnih 

procesov in informacij, sodelovanje med vsemi ravnmi zaposlenih ter IT-posodobitve kličejo 

po neprestani aktivnosti na navedenih področjih. 

Vprašanje: Na kakšen način je po vašem mnenju mogoče spodbuditi potenciale zaposlenih? 

Potrebno je ustvariti okolje, v katerem se zaposleni počutijo varne. Pomembno je, da imajo 

zaposleni informacije in širšo sliko o poslovanju, strategiji, vrednotah in ciljih. Pomembno je, 

da so v kreiranje idej vključeni vsi zaposleni, ki morajo imeti enake možnosti za izražanje 

svojih mnenj, idej itd. Pomembno je sodelovanje in sprejemanje drug drugega. Pomemben je 

ekipni duh. Pomembno je, da so vse ideje, predlogi, inovacije proučene in podana tudi 

povratna informacija. S tem izražamo odprtost do vseh idej. Vsekakor potencial zaposlenih 

spodbujamo tudi z izobraževanjem, usposabljanjem. Zaposleni je motiviran za razvoj svojih 

potencialov, če je njegovo delo prepoznano, če je za svojo samoiniciativnost, pripadnost, 

lojalnost prejme pohvalo ali nagrado, če čuti, da ga okolica sprejme, da s svojim delom 

pomaga ostalim. Zaposleni smo ljudje. Izkaz dostojanstva, spoštovanja in skupnega sobivanja 

drug drugega motiviramo in spodbujamo, da svoje potenciale razvijamo. 

Vprašanje: Katere konkretne primere bi lahko navedli kot prispevek managementa kakovosti 

k trajnostnemu razvoju in trajnostni rasti organizacije Avto Krka TP, d. o. o.? Ste katerega 

spodbudili tudi vi osebno? 

Ne morem si prisvojiti določenega primera. Vedno gre za sodelovanje z zaposlenimi. Vsi 

pripomoremo k trajnostnemu razvoju. Četudi kakšen primer spodbudiš sam, je končna 

izpeljava ideje v realnost odvisna od tima. 

Vprašanje: Kaj po vašem mnenju lahko management kakovosti pomeni za razvoj in 

razpoznavnost organizacije Avto Krka TP, d. o. o.? 

Management kakovosti za razvoj in razpoznavnost organizacije Avto Krka TP, d. o. o., 

pomeni ogromno. Pomeni strateški pregled, organiziranost in strokovnost. Tako zaposleni kot 

stranke opazijo in čutijo vplive, način in izvajanje managementa kakovosti. Če dobro vodiš, 

upravljaš in nadziraš, se posledice vidijo tako v razvoju kot razpoznavnosti. Okolje, tako 

notranje kot zunanje, je ogledalo delovanja managementa kakovosti v organizaciji. 


