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POVZETEK 

Zaključna projektna naloga obravnava pomen vitkosti za kakovost in konkurenčnost podjetja. 

Danes velja, da kupec oz. uporabnik narekuje kakovost proizvodov in storitev podjetij. Da 

podjetje izpolni zadovoljstvo kupca, mora delovati fleksibilno. To podjetjem hkrati omogoča 

tudi obstoj na trgu. V nalogi je predstavljen pomen vitkosti za kakovost poslovanja na primeru 

mednarodnega proizvodnega podjetja v avtomobilski oskrbni verigi. Analizirali smo stanje 

uvajanja vitkosti v podjetju GKN Driveline Slovenija, d. o. o. Poudarek je na analizi izkušenj 

uporabe vitkosti in na metodi 5S. V nalogi so predstavljeni tudi predlogi izboljšav nadaljnjega 

uvajanja vitkosti za izbrano podjetje. 

Ključne besede: management, podjetje, vitkost, kakovost, konkurenčnost, strategija, 5S, GKN 

Driveline Slovenija, d. o. o. 

SUMMARY 

Final project work deals with the importance of lean management for the quality and 

competitiveness of manufacturing  company. Today, it is regarded that the buyer or user dictates 

the quality of the products and services businesses. The company should act flexibly to fulfill 

the customer expectations. This is also a condition for further existence of the company on the 

market. Final project work presents the importance of lean strategy for the quality of business 

in the case of an international manufacturing company in the automotive supply chain. We have 

analyzed the use of lean strategy in the company GKN Driveline Slovenia, d. o. o. The focus is 

on analysis of experiences and the use of method 5S. Proposals for further use of lean 

management in the selected company are presented. 

Keywords: management, enterprise, lean, quality, competitiveness, strategy, 5S, GKN 

Driveline Slovenia, d. o. o. 
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1 UVOD  

»Zgodba«, s katero diha, živi in jo pripoveduje podjetje in njegovi ljudje, je lahko tista ključna 

»dodana vrednost« podjetja, ki pri ljudeh, ko so pred vsakdanjimi ali usodnimi odločitvami, 

prevesi jeziček na tehtnici na pravo stran.« (Kristijan Musek Lešnik 2006).  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Danes se nobeno podjetje ne more izogniti izpostavljenosti pritisku, ki ga povzroča globalna 

konkurenca. Tako tudi multinacionalno proizvodno podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o. 

ni pri tem nobena izjema. Da se proizvajalci odločijo za znižanje prodajnih cen, za razvoj novih 

izdelkov in nadgrajevanje že obstoječih izdelkov in procesov, je posledica tudi vplivne moči 

konkurence. Kako pa se bodo posamična podjetja spoprijela s takšnimi problemi, je v veliki 

meri odvisno od zastavljene strategije delovanja podjetja.  

Okolje vseh delujočih podjetij je podobno. Vsako podjetje ima enake možne dostope do 

potrebne opreme, materiala in do ljudi, tako kot jih ima tudi konkurenca. Enotni so jim tudi 

kupci, ki pričakujejo dobrine po nizkih cenah, z visokim nivojem kakovosti ter v čim krajšem 

dobavnem roku. Iz tega lahko povzamemo, da je okolje vseh delujočih podjetij podobno. 

Organizacija znotraj podjetja pa daje podjetju možnost, da se razlikuje od konkurence, kar je 

ključni dejavnik. V ozadju poslovno uspešnih podjetij prevladuje temeljna zmožnost, ki 

podjetje ločuje od konkurentov. Konkurenčna prednost pa pride v ospredje takrat, ko je podjetje 

uspešno na tekmecu nedosegljivih področij in na področjih, kjer tekmeci zanj nimajo interesa 

(Bauer idr. 2009, 49).  

Kakovost storitev, procesov, dela in tudi kakovost življenja so različni vidiki kakovosti, ki se 

nanašajo na obrazložitev pojma kakovosti. Zaradi tega kakovosti ne moremo definirati s 

splošno veljavno definicijo. Je pa znano, da je kakovost, poleg roka dobave in cene proizvoda 

oziroma storitev, ena izmed teh treh najpomembnejših dejavnikov, ki v podjetju predstavljajo 

konkurenčno prednost, in v poslovnem svetu tesno povezuje vse tri navedene dejavnike. To 

potrjuje tudi Dolenec (2005, 7), ki navaja: »Če s kakovostjo ne ravnamo celovito, potem gotovo 

ne moremo pričakovati niti visoke in stabilne kakovosti proizvodov in storitev, niti spoštovanja 

rokov, kot tudi ne konkurenčnosti v ceni, saj delamo s previsokimi stroški, ki nam jih povzroča 

slaba kakovost.« Iz tega razberemo, da kakovost v poslovnem svetu dosega vedno višjo raven 

spoštovanja, saj se ponudniki izdelkov in storitev vedno bolj zavedajo, da so zahteve kupcev 

vse večje in da lahko le s pomočjo kakovosti dosežejo zaupanje in pričakovanja odjemalcev. 

Ali na kratko: kakovost je določena kot najbolj pomemben dejavnik, ki pripomore h 

konkurenčnosti izdelka. Danes obstajajo različne metode ali metodologije, ki lahko izboljšajo 

kakovost, med njimi najdemo tudi strategijo vitkosti (angl. Lean Management). 
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Jedro poslovnih procesov v proizvodnem podjetju predstavlja proizvodni proces, na katerega 

pa podjetja ne gledajo kot na nekakšno priložnost za doseganje konkurenčne prednosti. 

Predhodno navedeni vidik je vidik tradicionalne organizacije, kjer je center osredotočenosti 

konkurenca in reševanje vsakodnevnih problemov. Strategija vitkosti predstavlja dinamičen 

pristop, usmerjen na procese in predvidevanje morebitnih težav. Kot navaja Kešetović (2012, 

228) »Filozofija vitke proizvodnje temelji na tem, kako opraviti čim več s čim manj – manj 

človeškega napora, manj opreme, v krajšem času in na manj prostora, medtem ko hkrati 

izpolnjuješ kupčeve zahteve.«  

Strategija vitke proizvodnje zahteva sodelovanje in udeležbo vseh udeležencev procesa. Danes 

je ta strategija že prisotna v različnih panogah v proizvodnih in storitvenih podjetjih, v majhnih, 

srednjih in velikih podjetjih, saj je temelj pri doseganju konkurenčnosti z nenehnim in trajnim 

napredkom. Uvajanje vitke proizvodnje omogoča, da so ljudje in sistemi, pravila in procesi ter 

organiziranost usmerjeni v nenehno povečanje vrednosti za kupce ter da se pri proizvodnem 

procesu po celotni verigi zmanjšujejo nepotrebne aktivnosti (3ZEN 2015). 

Vse organizacije težijo k uspešnosti, pri čemer nekaterim spodleti, druge sicer dosežejo obdobja 

uspeha, a na koncu izginejo, nekaj pa jih le doseže trajen uspeh in s tem prisluženo spoštovanje 

in občudovanje (EFQM 2011, 3) 

Osnovni obravnavan problem v tej nalogi je, kako naj izbrano multinacionalno proizvodno 

podjetje, ki je vodilni svetovni proizvajalec avtomobilskih transmisij in avto delov, s strategijo 

vitkosti poslovanja v proizvodnji dosega kakovostno proizvodnjo in s tem prispeva k nadaljnji 

rasti in obstoju podjetja.  

1.2 Namen in cilji projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je proučevanje teorije in prakse s področja vpliva strategije 

vitkosti na kakovost poslovanja. Predstavljeni so managerski pristopi (orodja) za doseganja 

vitkega poslovanja v proizvodnem podjetju in njihov prispevek za konkurenčnost podjetja. 

Namen raziskave je tudi analiza samega procesa razvoja in uvajanja strategije vitkosti v 

konkretnem podjetju avtomobilske panoge, to je v podjetju GKN Driveline Slovenija, d. o. o. 

Cilj naloge je dopolniti nabor predlogov za izboljšave strategije vitkosti, ki jo omenjeno 

podjetje že uporablja.  

Glede na to, da je poslovanje obravnavnega multinacionalnega podjetje razširjeno po vsem 

svetu, na različnih trgih, je bil cilj zaključne projektne naloge raziskati, zakaj je podjetje tako 

uspešno oziroma ali je strategija vitkosti pravi pristop k zagotovitvi kakovostne proizvodnje, 

da podjetje s tem ohranja poslovno moč in dobro posluje na različnih tržiščih. Vsa spoznanja 

smo upoštevali v predlogih izboljšav za podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o.  
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1.3 Uporabljene metode za doseganje ciljev projektne naloge 

Projektna naloga obsega dva dela. Prvi (teoretični) del temelji na opredelitvi pojmov, ki so 

pomembni za razumevanje obravnavane teme in ki smo jih pridobili s pomočjo deskriptivne 

metode raziskovanja (opisovanje dejstev, pojavov in procesov). Raziskali in analizirali smo 

domačo in tujo strokovno literaturo ter s pomočjo metode kompilacije povzemali stališča, 

spoznanja, opazovanja in sklepanja drugih avtorjev ter lastna spoznanja in s tem izpostavili 

ključne elemente vpliva strategije vitkosti na kakovostno poslovanje v podjetju. S sintezo 

spoznanj smo povzeli vsebino teoretičnega dela naloge. 

V drugem (empiričnem) delu smo študijo primera uporabe strategije vitkosti uporabili na 

primeru proizvodnega podjetja. S pomočjo proučevanja poslovne dokumentacije izbranega 

podjetja ter študije javno dostopnih virov o podjetju smo analizirali vpliv strategije vitkosti na 

kakovost poslovanja in konkurenčnost obravnavanega podjetja. Poudarek je na metodi študije 

primera in poizvedovanja, na izkušnjah, ki jih je avtorica pridobila v sodelovanju z izbranim 

podjetjem.  

Na podlagi spoznanj iz teoretičnega dela naloge, iz izkušenj poslovanja podjetja in na podlagi 

pridobljenih podatkov iz intervjuja, ki smo ga izvedli z vodjo kakovosti v podjetju GKN 

Driveline Slovenija, d. o. o., smo raziskali vpliv vitke proizvodnje na kakovost izdelka in 

poslovanja.  

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu 

Pri izdelavi projektne naloge smo izhajali iz naslednjih predpostavk: 

· Predpostavljamo, da bodo pridobljeni predlogi izboljšav podjetju zelo koristili in jih bodo 

upoštevali pri poslovanju v prihodnje. 

· Predpostavljamo, da se v podjetju vse bolj zavedajo pomembnosti razvoja in uvajanja novih 

strategij in so zainteresirani za izboljšanje proizvodnega procesa.  

Omejitve, s katerimi smo se srečali pri empiričnem delu naloge, so:  

· Tajnost nekaterih podatkov podjetja. Nekateri podatki podjetja so poslovna skrivnost in niso 

v celoti razkriti javnosti niti v različnih člankih, ki obravnavajo podjetje, niti v letnem 

poročilu podjetja. Informacije, ki so javno dostopne in so bile tako na voljo tudi nam, so 

maloštevilne, zato smo tukaj pri delu bili omejeni. 

· V raziskavi smo se osredotočili zgolj na eno slovensko podjetje: GKN Driveline Slovenija, 

d. o. o.  

· Za zbiranje podatkov s strani managementa smo uporabili metodo intervjuja. 

· Omejitev raziskave predstavlja omejena zmožnost enega raziskovalca v času izdelave te 

raziskave, predvidoma od maja do julija 2015. 
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2 MANAGEMENT KAKOVOSTI  

Na kakovost danes ne gledamo več le s tehničnega vidika, temveč je vse bolj povezana s 

potrebami kupca in odjemalca, porabnika in uporabnika, kjer pa ne smemo zanemariti njihovih 

zahtev, želja in pričakovanj. Pomen kakovosti se spreminja, saj se v ospredje postavlja 

uporabnika ter njegovo zadovoljstvo z lastnostmi posameznega izdelka oziroma storitvijo.  

2.1 Opredelitev pojma kakovosti 

Za vsakega posameznika je pomen kakovosti različen, saj ga lahko opredelimo z vidika 

odjemalca oziroma kupca (tržni vidik), kjer se kakovost nanaša na izdelek ali na storitev in kjer 

so kupčeva pričakovanja v nenehnem spreminjanju, ter z vidika proizvajalca oziroma podjetja 

(tehnični vidik) (Skoko 2000, po Malek, Škafar in Vorina 2009, 21), za katerega pa se kakovost 

nanaša na procese, odnose do zaposlenih, partnerjev, kupcev in dobaviteljev, oddelke, 

organiziranost, podatke, cilje, spoštovanje zakonov in morale ter na varovanja okolja in varnost. 

Pri vidiku poslovne uspešnosti pa kakovost v podjetju prikazuje dobiček,  če namreč prihaja do 

»razlike med možnim in doseženim dobičkom« je po besedah Dolenca (2005, 7) to posledica 

nekakovosti.  

Opredelitve kakovosti različnih avtorjev so različne (Piskar in Dolinšek 2006, 36–41): 

· Kakovost je izpolnjeno pričakovanje kupca, ki vsebuje njegove zahteve. Da se izpolnijo  

pričakovanja, lahko kupčeve zahteve predhodno upoštevamo pred izvedbo željenega 

izdelka ali storitve, lahko pa naknadno prilagodimo zahteve odjemalca v že nastali izdelek 

ali storitev. 

· Zadovoljni kupec z izpolnjenimi in preseženimi pričakovanji predstavlja za podjetje 

kakovost. 

· Na kakovost lahko gledamo iz različnih zornih kotov. S tem pridobimo mnogo različnih 

pogledov in razlag kakovosti. Kakovostni izdelek je lahko tudi izdelek nižjega 

kakovostnega razreda, saj zajema zahteve, ki so določene za takšne izdelke, tako kot izdelki 

višjega cenovnega razreda zajemajo zahteve na svoji ravni. 

· Kakovostni izdelki in storitve temeljijo na lastnostih, ki na naravo oziroma okolje in ljudi 

nimajo škodljivega vpliva. 

· Kakovost se izraža z lastnostmi in značilnostmi izdelka (storitve), s katerimi zadovolji 

primernost uporabe, za katero je bil ustvarjen. 

· Kupčevo zadovoljstvo in pozitivna rast podjetja sestavljata kakovost proizvodov in 

kakovost storitev. S pomočjo uvedbe strategij kakovosti podjetje pridobi večje zadovoljstvo 

kupcev, ki so za kakovostno storitev ali izdelek pripravljeni plačati višjo ceno, to pa podjetju 

pogosto prinese tudi nižje stroške. 
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· »Kakovostne storitve so tiste storitve, ki prinašajo takšne rezultate, da bi jih uporabniki 

naših storitev kupili zase, če bi imeli naša sredstva.« (Piskar in Dolinšek 2006, 38) 

· Storitev, ki temelji na visoki odličnosti, omogoča podjetju, da si pridobi konkurenčno 

prednost in uspešnost, ki pa imata velik vpliv na izbiro izdelkov oziroma storitev s strani 

kupcev oziroma odjemalcev. Takšno podjetje nenehno vlaga v izboljševanja sistemov 

kakovosti in procesov v podjetju in v očeh kupcev proizvaja kakovostne izdelke. Tako si 

podjetje pridobi zvestobo odjemalcev. 

Kakovost je zadovoljstvo kupcev, ki jo vedno bolj doživljamo v povezavi s potrebami in 

pričakovanji s strani vseh zainteresiranih ljudi v podjetju, pri poslu, v družbi in družini (Kreže 

2008, 34). Tudi Kavčič (2000, 185) navaja: »kakovost je skladnost z namenom. Kakovost je 

stopnja, do katere proizvod ali storitev zadovoljuje uporabnikove zahteve, je celota lastnosti 

proizvoda ali storitve, ki lahko zadovolji izražene ali implicitne potrebe, je celotna kompozicija 

lastnosti, s katerimi uporabni predmet ali storitev zadovoljuje pričakovanja uporabnika.« 

Mnogo avtorjev v definicijah kakovosti predstavlja svojo vsebino, vendar pa vsaka poda 

zaključek, da danes »o kakovosti odločajo kupci oziroma odjemalci«. Vendar pa ni bilo vedno 

tako. Pomen kakovosti se je skozi zgodovino spreminjal. Kakovost je bila še pred kratkim 

dosežena, če je izdelek ali storitev zajemala ustrezne določene splošne zahteve in pogoje, danes 

pa kakovost predstavlja predvsem oziroma le zadovoljen kupec in njegove zadovoljene potrebe. 

Potočnik idr. (1998, cit. po Nemec 2003, 62) prikazuje razvoj kakovosti skozi zgodovino, kot 

vidimo na sliki 1. Danes je za dosego kakovosti izdelkov ali storitev potrebno pravočasno 

preprečiti napake, nikakor pa ne pride več v upoštev, da bi napako odkrili in jo nato naknadno 

z zunanjim nadzorom in inšpekcijo odpravili.  

 

Slika 1: Kakovost skozi zgodovino 

Vir: Potočnik idr. 1998, po Nemec 2003, 14. 

Rebernik (1997, cit. po Nemec 2003, 62) se sprašuje: »Kaj pomeni 99-odstotna kakovost v 

vsakdanjem življenju? Pomeni biti brez elektrike 7 ur vsak mesec in imeti vsak dan za 15 minut 

onesnaženo vodo. Če trikrat na dan stopite v dvigalo, to pomeni ostati enkrat na mesec zaprt v 

njem. En odstotek napak pa tudi pomeni, da tri dni v letu ostanete brez vsakega prevoznega 
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sredstva, 87 ur v letu ne morete telefonirati ali pa berete srednje debelo knjigo, v kateri je okrog 

tisoč besed narobe napisanih.« Potrošnike danes le samoumevna 100-odstotna kakovost 

pripelje do popolne zadovoljitve potreb, kjer pa je priporočljivo, da 100-odstotna kakovost 

izdelka ali storitve zajema tudi presežke, ki potrošnikova pričakovanja ne le izpolnijo temveč 

tudi presežejo ter s tem pridobijo navdušene in očarane kupce.   

2.2 Pomembnost kakovosti 

Božič (2009, 9) navaja, da so tesno povezani kakovost, dobavni rok in cena izdelka ali storitve 

eni izmed pomembnejših dejavnikov za pridobitev konkurenčne prednosti podjetja. Če v 

podjetju kakovosti ne obravnavajo v popolnosti, so njihovi rezultati tudi temu primerni: šibka 

in neenakomerna raven kakovosti, nespoštovanje dobavnih rokov ter nekonkurenčnost cene. 

»Previsoki stroški so rezultat slabe kakovosti v podjetju.«  

Konkurenčnost podjetij se danes kaže v necenovnih dejavnikih, kjer pa cena nima več 

tolikšnega vpliva, kot ga je predstavljala v preteklosti. Na tem mestu je danes kakovost izdelkov 

in storitev. Potrošniki oziroma kupci danes svojih potreb ne zadovoljijo več z nekakovostnimi 

proizvodi, saj takšen izdelek ne opraviči cene glede na korist, ki jo ponuja. Nekakovostni 

proizvodi vplivajo tudi na podjetje, njegov ugled in na izgubo kupcev ter povzročijo stroške, ki 

nastanejo pri odpravljanju napak.  

Kakovost prinaša pozitivne rezultate dejanj, ki jih podjetje pridobi (Božič 2009, 17): 

· omogoča zmanjšanje nastalih napak in popravil, 

· vpliva na povečanje produktivnosti, 

· pripomore k izboljšanju konkurenčne prednosti, 

· vpliva na rast tržnega deleža, 

· pozitivno vpliva na povpraševanje s strani zadovoljnih kupcev, 

· vpliva na rast dobička, 

· število delovnih mest in varnost pri delu se poveča, 

· visoka kakovost po nižji ceni. 

Enega glavnih dejavnikov za doseganje konkurenčnosti na trgu delovanja posameznega 

podjetja dandanes predstavlja kakovost, saj v ospredje postavlja kupca skupaj z njegovimi 

zahtevami in željami. Le-te so danes vse večje in zahtevnejše in jih lahko podjetja dosežejo le 

s pomočjo celovitega in sistematičnega obravnavanja kakovosti.  

Kakovost ima močan vpliv na nastale stroške (popravila, zamenjave) ob nezadovoljstvu 

potrošnika nad proizvodom. Zato je kakovost eden izmed pomembnejših dejavnikov v podjetju, 

ki se nanaša na celotni poslovni proces in ne le na proizvode v podjetju . Nekakovost povzroči 

tudi izgubo zaupljivih kupcev, izgubo ugleda podjetja, izgubo domačega in tujega trga ter ob 

istih stroških povzroči nižje cene.  
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2.3 Vplivni dejavniki na kakovost 

Obvladovanje kakovosti lahko podjetje izvaja s pomočjo številnih pristopov, ki jih prilagodi 

svojim potrebam. Uspešnost podjetja se kaže tudi v kakovostni proizvodnji, na katero pa imata 

vpliv dva dejavnika: človeški in tehnološki.  

Človeški dejavniki predstavljajo (Marolt 1994, 10−11):  

· Neposredne dejavnike: so posameznikove lastnosti (znanje izkušnje, sposobnosti itd.) in se 

razlikujejo od človeka do človeka. 

· Posredne dejavnike: so sestavni del v industrijskem načinu proizvodnje in temeljijo na 

sposobnosti vodstva za doseganje in vzdrževanje kakovosti, kamor sodijo tudi sistemi za 

zagotavljanje kakovosti, motivacija zaposlenih za izvajanje kakovostnega dela, načrtno 

usposabljanje in izobraževanje zaposlenih za reševanje kakovostnih problemov. 

Tehnološki dejavniki predstavljajo (Marolt 1994, 11): 

· Notranje dejavnike: so delovna sredstva, oprema za merjenje in preizkušanje, surovine in 

materiali. 

· Zunanje dejavnike: so standardi in predpisi, finančne omejitve. 

Ta dva dejavnika morata biti v podjetju enakovredna. V primeru prevladovanja katerega koli 

od teh dveh dejavnikov, lahko pride do prevesa, pri katerem podjetje večji pomen nameni izbiri 

zaposlenih kot pa izbiri primerne tehnologije in strojev. 

Kreže (2008, 84) navaja dejavnike, katerim uspešnejša podjetja namenjajo svojo pozornost, da 

poslujejo kakovostno: 

· Timsko zasnovana struktura podjetja: gre za motiviranost zaposlenih, ki so sami zmožni 

skrbeti za kakovost pri delu, imajo željo po učenju in po izpopolnjevanju svojega znanja. 

· Osredotočenost na kupce − zadovoljiti zahteve in želje odjemalcev: najpomembnejše 

sredstvo za poslovno uspešnost podjetja. 

· Stalno izboljševanje procesov: to prinaša kakovostno poslovanje podjetja in zmanjšuje 

stroške procesa. 

· Učinkovito vodenje: od njih se pričakuje ustvarjanje okolja, kjer bodo zaposleni koristno 

uporabljali svoje znanje in sposobnosti v dobro podjetja. 

2.4 Izboljševanje kakovosti 

Naloge, pristojnosti in odgovornosti so del vsake poslovne funkcije, od katerih se pričakuje, da 

izdelajo svoje plane ciljev v podjetju in s tem pripomorejo k izboljšanju kakovostnega 

poslovanja. Ti plani so lahko sestavljeni na podlagi rezultatov, ki jih poda sistem kakovosti, ali 

pa predloge za izboljšave pridobijo od zaposlenih, ki delujejo na posameznih funkcijah.  
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S pomočjo nadzorovanja, merjenja in izboljševanja podjetje potrdi skladnost proizvoda oziroma 

storitve, skladnost sistema kakovosti in neprestano izboljšuje učinkovitost sistema kakovosti z 

uporabljenimi metodami (Marolt 1994, 249). Omogočajo preverjanje dejanskega stanja, ki se 

pridobi na osnovi procesov, ki tečejo v podjetju, omogočajo prilagajanje spremenjeni strategiji 

s pomočjo rednih ocen, omogočajo identifikacijo področij, procesov in sistemov, ki imajo 

največji vpliv na izboljšanje poslovanja, ter omogočajo merjenje izboljšav, ki so namenjene 

dokazovanju dosežkov o zastavljenih ciljih (Kreže 2008, 93−94). Da se nad kakovostjo 

poslovnih učinkov izvajajo meritve, je v podjetju nujno, saj se lahko le na takšen način 

spremljajo pričakovanja odjemalcev, na podlagi določene metode merjenja. Nad proizvodi in 

proizvodnimi procesi se izvaja preverjanje kakovosti, medtem ko merjenje kakovosti zajema 

preverjanje kupčevega zadovoljstva.  

Gama System (1994, po Ocvirk 2010, 20) navaja dva vidika presoje, in sicer notranjo in zunanjo 

presojo. Notranjo presojo izvajajo ljudje, ki niso v nobenem stiku z ljudmi in predmetom, na 

katerem se izvaja preverjanje. Zajema pa: 

· Preverjanje proizvoda (presoja skladnosti med proizvodom in med predpisanimi 

zahtevami); 

· Preverjanje proizvodnega procesa (presoja elementov proizvodnega procesa: popolnost, 

primernost …); 

· Preverjanje sistema vodenja kakovosti (pregled dejavnosti v podjetju).  

Zunanja presoja pa zajema: 

· Preverjanje, ki ga izvaja dobavitelj pri poddobavitelju; 

· Preverjanje, ki ima namen certificiranja sistema kakovosti; 

· Preverjanje, ki ga izvaja svetovalna organizacija.  

Učinkovitost sistema kakovosti prikazujejo tudi stroški kakovosti. Le-ti so posledica površnega 

in nekakovostnega dela. Gre za stroške preprečevanja, ocenjevanja, popravljanja in neuspeha, 

ki nastanejo, ko se delo že prvič ne opravi dobro (Malek, Škafar in Vorina 2009, 60). 

2.5 Vpliv kakovosti na poslovno uspešnost in konkurenčnost podjetja 

Zaradi neprestanih sprememb na trgu in potreb odjemalcev obvladovanje kakovosti dandanes 

postaja odločujoč dejavnik za uspešnost in konkurenčnost podjetja. Podjetja vedno bolj 

poudarjajo kakovost svojih procesov in proizvodov, s pomočjo večjega nadzora, ki pripomore 

k zmanjšanju in odpravljanju ter preprečevanju nekakovosti. Ker se danes v ospredje postavlja 

kupca, je temeljni motiv vsakega podjetja, ki želi uspešno poslovati, da v celoti izpolni njegove 

zahteve, potrebe in želje. Slednje pa podjetja dosežejo s kakovostnimi izdelki in storitvami. S 

kakovostnim poslovnim sistemom podjetje pridobi korak s konkurenco in zvestobo kupcev. 
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Da ima kakovost vpliv na dobiček oziroma uspešnost poslovanja, potrjuje tudi Potočnik idr. 

(1998, 6), ki navaja dva temeljna dejavnika : 

· kakovost ima vpliv na prodajno ceno (prihodki): če izdelek ali storitev temelji na kakovosti, 

bo kupec zanj pripravljen odšteti večjo vsoto denarja; 

· kakovost vpliva na stroške: nižji stroški poslovanja nastanejo, če podjetje večjo pozornost 

namenja kakovostni organizaciji poslovnega sistema.  

Tudi v intervjuju, ki ga je Cverlin (2006, 35) opravil v Steklarni Rogaška, d. d. in v Steklarni 

Nova, d. o. o., so navedeni pozitivni vplivi kakovosti na samo delovanje podjetij: 

· »Večja urejenost organizacije, pri transparentnosti dogodkov možnost hitrega ukrepanja, 

jasna odgovornost.« »Predvsem v vzpostavitvi notranjega reda vodenje evidenc, sledljivost 

in ugotavljanje odgovornosti na vseh nivojih.« 

· »Največji vpliv ima na proces proizvodnje. Določa nivo sprejemljive kvalitete in izpada 

proizvodnje. Vpliv ima tudi na prodajo v smislu odločitve o cenah izdelkov.« »Proces 

kakovosti zahteva več administrativnih postopkov, cenovno a ne bistveno podraži sistem 

poslovanja in nenazadnje poveča varnost zaposlenih ter sigurnost obratovanja (manj izpada 

v proizvodnji in manj poškodb pri delu).« 

Kakovost ne zajema le tehničnega dela (proizvodnja ali vodstvo), ampak vpliva in prikazuje 

odnos delovanja celotnega podjetja. Če je delovna klima v podjetju pozitivna, ta prispeva k 

inovativnosti zaposlenih. Za podjetje pa so ustvarjalni zaposleni pomemben del, ki prispeva k 

reševanju problemov in k iskanju izboljšav (Bekrić 2013, 1). Doseženi cilji kakovosti imajo 

pozitiven vpliv na proizvode in njihovo kakovost, na delovno učinkovitost, na finančne učinke 

in na zadovoljstvo kupcev. 
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3 STRATEGIJA VITKOSTI ZA DOSEGANJE KAKOVOSTI IN 

KONKURENČNOSTI POSLOVANJA 

Preden se podjetje odloči za vitko proizvodnjo, mora pri sebi razčistiti, kakšen pomen 

predstavlja vitkost za podjetje. Matjaž Marovt, direktor tehnične direkcije v Adrii Mobilu, 

navaja: »Če vitka logistika ni opazna v načinu vodenja podjetja, je uvajanje obsojeno na 

neuspeh«. Podjetja se morajo tako najprej soočiti z opredelitvijo novega sloga vodenja 

(Koražija 2011).  

3.1 Opredelitev vitkosti  

Danes o brezhibnem delovanju katerega koli podjetja zaradi vpliva mednarodnega trga ne 

moremo razmišljati. Podjetja morajo neprestano izvajati analize poslovanja na obstoječih in 

novih trgih, izbirati morajo pravilne pristope za posamezne sprejete ukrepe v podjetju, s 

širjenjem na nove trge morajo proučiti tržne niše itd. Za obstoj na trgu se mora podjetje danes 

neprestano izboljševati, pri tem pa mora upoštevati, da je z vseh strani obdano s konkurenco, z 

zahtevnimi kupci ter da je za vse to primerno le fleksibilno poslovanje (načelo potega s trga, 

angl. Pull).  

Eden izmed najboljših načinov, s katerim si podjetja pridobijo konkurenčnost na nivoju 

nenehnega napredka, je vitkost. Opredelimo jo lahko kot odlično strategijo, s pomočjo katere 

se delovanje podjetja obrne na bolje. Vitkost usmerja svoj center delovanja k procesom in 

izgubam, z namenom da odstrani vse vrste izgub v procesu: čakanje, zaloge, gibanje, napake 

(3ZEN 2015). Šraj (2008, 14) vitko proizvodnjo opredeljuje kot proizvodno filozofijo, kjer 

celotno podjetje deluje na zavestnem in stalnem iskanju načinov odpravljanja izgub ne le na 

proizvodnem področju, temveč obsega širše območje odpravljanja izgub tako v odnosu s 

kupcem, razvoju izdelkov, kot tudi v dobavni verigi itd. Tako tudi Womack (Vujica Herzog 

2011, 54) vitkost definira kot »odstranitev izgub in zato je glavni cilj vitke proizvodnje 

odstranitev vsega, kar ne dodaja vrednosti izdelku ali storitvi.« 

Eden izmed izumiteljev Toyotinega proizvodnega sistema (TPS – angl. Toyota Production 

System), Taichi Ohno, je dejal: »Počasna in konstantno hitra želva povzroča manj odpadkov 

(angl. Waste, jap. Muda) in je bolj zaželena kot pa hitri zajec, ki je hiter, vendar se nenehno 

ustavlja.« (Sečki 2011, 5). 

»Vse več za vse manj«: podjetje je z uveljavitvijo vitke proizvodnje sposobno doseči več z 

manjšim človeškim naporom, zmanjša se potrošnja materiala za proizvodnjo izdelka in storitev, 

prav tako je potrebnega manj časa ter manjša poraba energije in prostora za proizvodnjo izdelka. 

Takšna podjetja so usmerjena k zadovoljitvi potrošnikovih želja in k čim boljšemu razvoju 

visoko kakovostnih izdelkov in storitev (Gošnik 2012, 76).  
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Vitkost ne povzroča povečanja obsega dela v podjetju, temveč zahteva, da delamo čim več 

tistega, kar je potrebno za uspešno poslovanje v podjetju. Vitkost pomeni proizvajati pametneje. 

Koncept vitke proizvodnje pripomore k zadovoljitvi kupcev s kakovostnimi proizvodi in 

storitvami, ob pravem času in s ceno, katero so kupci pripravljeni plačati; medtem ko podjetje 

na drugi strani te izdelke in storitve izvaja z manjšo količino porabljenega materiala, opreme, 

prostora, dela in časa. Vitkost podjetju ne prinese le zmanjšanja, temveč pripomore tudi k 

povečanju znanja in usposobljenosti zaposlenih, k večji organizacijski sposobnosti ter 

zmogljivosti, večji produktivnosti, večjemu zadovoljstvu strank ter dolgoročni uspešnosti. 

Vitkost danes uporabljajo v številnih industrijskih panogah, predvsem v avtomobilski industriji. 

Najdemo pa jo tudi v vseh ostalih proizvodnih panogah, od kmetijstva do aeronavtike (v 

bančništvu, gradbeništvu, zdravstvu, vesoljski industriji in tudi v vladi) (Sayer in Williams 

2012, 12). 

Čeprav se je pojem vitkosti v preteklosti nanašal predvsem na proizvodnjo in na njene 

proizvodne procese, je strategija vitkosti sčasoma prikazala prednosti tudi na drugih področij. 

Tako v praksi danes zajema celotno podjetje (delovanje notranjih poslovnih funkcij, verige 

dobaviteljev, vrednostne verige za potrošnike) in ne samo proizvodni program podjetja. Vitkost 

je neprekinjen razvojni proces sprememb, katerim se mora prilagajati celotno podjetje 

(zaposleni, menedžerji, lastniki, dobavitelji, distributerji in kupci ter skupnost, družba in 

okolje).  

3.2 Razvoj vitke proizvodnje 

Koncept izgub (potrat) je opazil že Frank Gilbreth, ko je opazoval delavce, ki so se sklanjali in 

pobirali opeko s tal. To izgubo je odpravil z uporabo zidarskega odra in s tem odpravil 

sklanjanje, saj je bila opeka tako na višini pasu. S tem je pripomogel hitrejšemu delu in 

zmanjšanju napora (Unterlechner, Meško Štok in Markič 2009, 143).  

V tem času se je z optimiranjem proizvodnih procesov začel ukvarjati tudi Fredrick Winslow 

Taylor, oče znanstvenega managementa in industrijskega inženiringa. Z opazovanjem 

posameznega delavca je sistematično pridobival analize in izboljšave delovnih procesov v 

podjetjih. Za vodenje podjetja je smiselna uporaba znanstvenega pristopa, vendar pa le-ta ne 

zajema vedenjskega vidika zaposlenih (Unterlechner, Meško Štok in Markič 2009, 144). 

Taylorjev pristop k motivaciji zaposlenih je temeljil na principu »korenček in palica«, delo pa 

je potekalo po navodilih managementa, ki je planiral in organiziral delo in delavce z 

znanstvenimi metodami planiranja (Ferk 2012, 100).  

Glavna osredotočenost Henrya Forda so bile izgube (potrate) pri razvoju njegovega montažnega 

sistema z masovno proizvodnjo. Ker Ford ni uvajal sprememb v svoji proizvodnji, se je njegov 

sistem počasi začel krhati, saj ni več zadoščal zahtevam časa in trga. Na svoje zaposlene je 
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gledal z vidika, da so za denar in delo pripravljeni žrtvovati svoje dostojanstvo in 

samospoštovanje; srečevati pa se je začel tudi z presežnimi proizvodi zaradi svojega masovnega 

pristopa. (Unterlechner, Meško Štok in Markič 2009, 144).  

Danes v poljubnem procesu še vedno najdemo izgube, kot so neurejeno delovno mesto, 

neučinkovito opravljanje dela zaradi navad ipd. 

3.2.1 Toyotin proizvodni sistem – TPS 

Zaradi večjih kupčevih potreb po raznolikosti izdelkov oziroma po novih modelih avtomobilov 

Fordova proizvodnja z monotonimi avtomobili ni več zadovoljila potreb odjemalcev. V tem 

času je Toyota videla priložnost v večjem številu manjših inovacij, ki so pripomogle k 

zagotovitvi pretočnosti materiala in k širokemu proizvodnemu spektru proizvodov. To 

razmišljanje je pripeljalo do rojstva vitke proizvodnje (Lean Enterprise Institute 2015). 

Prehod v 20 stoletje je doprinesel k rojstvu vitke proizvodnje, kjer je Sakichi Toyoda, 

ustanovitelj današnjega podjetja Toyota, v svojem tekstilnem podjetju uvedel statve, ki so se 

ustavile, če se je pretrgala nit. Temelje za sistem vitke proizvodnje, ki jih poznamo danes, pa je 

»zasadil« Taiichi Ohno, z uveljavitvijo načel Toyota proizvodnega sistema (TPS). Kešetović 

(2012, 227) navaja, da je Ohno med obiskom v ZDA, na podlagi supermarketov in načina, kako 

kupci jemljejo zaloge s polic (samopostrežba), prišel do zaključka, da mora biti »načrtovanje 

proizvodnje podrejeno dejanski porabi (načelo Pull) in ne prodajnim ali proizvodnim ciljem 

(načelo Push)«.  

3.2.2 Hiša Toyotinega proizvodnega sistema  

Obstaja več različic hiše Toyota proizvodnega sistema. Streha predstavlja vse najpomembnejše 

dejavnike (doseganje najvišje možne kakovosti z najnižjimi možnimi stroški ter s čim krajšim 

prehodnim časom, pri tem pa imajo zaposleni dobro varnost in visoko moralo), ki pripomorejo 

k cilju TPS-a. Če podjetje doseže vse te cilje, je njegov rezultat zadovoljitev potreb odjemalcev 

(kupcev) in njihovo zadovoljstvo. Vse to držita dva glavna stebra, in sicer Just in Time (ob 

pravem času) in Jidoka (Liker 2012, 28):   

· »angl. Just in Time − JIT«, oskrba ravno ob pravem času: zanjo je značilno, da pride željen 

material na določeno mesto vedno ob pravem času in v željeni količini. Podjetje s 

stabilnostjo procesa pridobi glavni pogoj za delovanje JIT, ki pa ga ni možno uresničiti čez 

noč − za podjetje predstavlja dolgoročni cilj (Sayer in Williams 2012, 21). 

· » jap. Jidoka«, steber avtomatizacija po meri človeka: omogoča delovanje stroja, ki je 

sposoben zaznati odstopanja od predvidenega delovanja in je v takšni situaciji zmožen 

samostojne zaustavitve. Ti stroji so omogočili zmanjšanje delovne sile, saj je posamezen 

delavec lahko izvajal delo na več strojih hkrati in posredoval le v primeru, če je prišlo do 

napake (Liker 2012, 28). 
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Med tema dvema stebroma najdemo zaposlene, ki so temelj in bistvo vitke proizvodnje, ne pa 

orodja in modeli. Načelo Toyotinega proizvodnega sistema »spoštovanje do ljudi« namenja 

zaposlenim, dobaviteljem in kupcem veliko mero spoštovanja, saj so ključni element za 

preobrazbo podjetja v vitko podjetje in brez slednjega načela tudi kultura stalnih izboljšav ne 

more dobro zaživeti. Koristni zaposleni, ki si nenehno prizadevajo za popolnost, so le tisti, ki 

so usposobljeni, motivirani in vzpodbujeni s strani vodstva (Hines idr 2012, 76). Hiša stoji na 

trdnih »temeljih« stabilnosti in standardizacije. Slednji omogočata, da se z njuno pomočjo 

odpravijo vse nepotrebne aktivnosti, dosežejo čim večje učinkovitosti, zmanjša verjetnost 

napak in izboljša produktivnost v času izvajanja operacije na trenutni ravni poznavanja procesa 

(Liker 2012, 116).  

 

Slika 2: Hiša Toyotinega proizvodnega sistem – TPS 

Vir: Sayer in Williams 2012, 21. 

Toyotin primer dobre prakse je pokazal način uspeha, kjer današnja podjetja uspevajo z 

uvajanjem metod in tehnik. TPS je eden izmed najbolj proučenih sistemov vodenja proizvodnje 

v svetu. Danes vitkost najdemo na različnih področij delovanja (tudi s prirejenim pristopom) in 

ne več le v proizvodnih podjetjih. TPS uvajajo z namenom ureditve in izboljšave dela ter za 

pridobitev časa in kvalitete, s tem pa si zagotovijo koristi tako izvajalca kot tudi uporabnika 

storitev. 

Podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o. je s projektom Vitko podjetje (angl. Lean Enterprise) 

pričelo leta 2005. Izvajali so ga s pomočjo štiridnevne delavnice, k na kateri so se zaposleni, 

razporejeni v skupine, učili prepoznavati nastale izgube, jih narediti opazne in jih odpraviti. Za 

podjetje je bilo pomembno, da so bili v ta projekt vključeni vsi zaposleni, od katerih pa je bilo 

v nadaljevanju odvisno trajanje projekta (GKN Driveline Slovenija, d. o. o. 2015, 9).  
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3.3 Principi vitke proizvodnje 

Bistvo vitke proizvodnje se nahaja v petih ključnih načelih, ki podjetju omogočajo odpravo 

izgub in s pomočjo katerih lahko koncepte vitke proizvodnje uporabljajo tudi v drugih podjetjih 

(in ne samo v avtomobilski proizvodnji) ali (drugih) državah. Ključna načela so (Dimovski, 

Penger in Škerlevaj 2002, 263): 

· Vrednost izdelka: opredelitev ustvarjanja in neustvarjanja vrednosti izdelka s strani kupca 

in ne s strani posameznih podjetij, funkcij in oddelkov. V ospredju je kupec. 

· Tok vrednosti: pri celotnem toku materiala je potrebno opredeliti vse korake, ki so povezani 

z oblikovanjem, naročilom in z izdelovanjem izdelka. S tem se najdejo izgube, ki 

zmanjšujejo vrednost. 

· Pretok: izvajanje ukrepov, ki brez motenj ali čakanj ustvarjajo vrednost tekoče in 

nepretrgano.  

· Poteg s trga: s strategijo vlečenja (angl. Pull) podjetje omogoči kupcu izdelek po njegovi 

želji in potrebi. Podjetje pa pri tem ne sme vsiljevati svojih proizvodov. 

· Popolnost: z odkrivanjem in odpravljanjem izgub si podjetje pridobi popolnost v celotni 

vrednostni verigi, s pomočjo prvih štirih načel. 

 

Slika 3: Principi vitke proizvodnje 

Vir: Dimovski, Penger in Škerlevaj 2002, 263. 

3.4 Orodja in tehnike za ohranjanje vitkega okolja 

Podjetja vitkosti ne bodo dosegla s samo uporabo orodij in tehnik, saj slednja predstavljajo zgolj 

pomoč (za reševanje težav in pri podpori strategij za vitkost) za tista podjetja, ki že delujejo na 

principu vitkega delovanja. Organizacije z vitko filozofijo niso le podjetja, ki uspešno uvajajo 

in delujejo s pomočjo orodij vitkosti, temveč so to podjetja, ki imajo jasen in usklajen namen 

delovanja, vizijo ter poslovanje, ki temelji na osnovi ključnih poslovnih procesov. Da bi 

sposobnost vitkega poslovanja razširili na celotno podjetje, vodilni vlagajo veliko truda v 

zaposlene. Ti morajo biti usposobljeni za vključitev v delo, izkazovati pa  morajo tudi pravo 

vedenje, ki vključuje sposobnost »voditi vitek življenjski slog podjetja«.   
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Preglednica 1: Orodja vitke proizvodnje 

5 S 

· Začetno osnovno orodje za uvajanje vitkosti: 

· Razvrščanje (Seiri): odstrani z delovnega mesta vse, kar ni 

potrebno in ne prinaša novih vrednosti; 

· Urejanje (Seiton): uredi delovno mesto za hitrejšo dostopnost 

in preprečitev odvečnega gibanja; 

· Čiščenje (Seiso): čistiti, vzdrževati red in čistočo na vseh 

delovnih mestih; menedžment mora priznati čas, porabljen za 

čiščenje, kot del delovnika; 

· Standardizacija (Seiketsu): vsak natančno ve, kakšne so 

njegove odgovornosti, delo in zadolžitve. 

· Vzdrževanje (Shitsuke): vzdrževanje discipline. 

Odpravlja predmete in dejanja 

zaposlenih, ki niso potrebni pri 

proizvodnem procesu in so 

posledica slabe organizacije 

delovnega prostora (npr.: 

zapravljanje časa zaradi iskanja 

določenega predmeta) 

Vizualni management (pregledna tovarna) 

Zasloni in naprave v celotnem podjetju pripomorejo k 

izboljšanju informacijskega pretoka.  

Zagotavlja pretok, preglednost in razumljivost 

danih informacij vsem zaposlenim v podjetju 

za omogočanje hitre in stalne izboljšave. 

5 x Zakaj 

Metodologija reševanja problema v podjetju, ki ne obravnava le 

trenutne težave, ampak išče vzroke za nastanek težav. Petkrat 

vprašanje Zakaj pripelje do razkritja pravega osnovnega problema. 

Podajo dejanske vzroke trenutnih 

težav in omogočajo pripravo 

načrta za izboljšave ali rešitve. 

Jap. Poka Yoke (»otročje lahko«) 

Sistem odkrivanja in preprečevanja predhodnih napak v 

proizvodnem procesu, z namenom da izvajamo delo 

brez napak.  

Preprečuje, da bi komponente neustrezne 

kakovosti vstopile ali  zapustile proces (npr. 

onemogočena napačna uporaba USB ključa). 

7 (8) W izgube (angl. Waste) 

Karkoli v proizvodnem procesu, ki ne ustvarja dodane vrednosti 

izdelka, je izguba. 7 W-jev predstavlja: 

· odvečna, prevelika proizvodnja, 

· odvečna zaloga, 

· odvečno čakanje, 

· odvečni gibi, 

· odvečni transport, 

· odvečni izmet, 

· odvečne obdelave, 

· napačno vodeni sodelavci. 

Z ugotavljanjem in 

odstranjevanjem del in 

odvečnega časa omogoča 

stalno izboljševanje procesov.  
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TPM – Celovito produktivno vzdrževanje (angl. Total Productive Maintenance) 

Celovito produktivno vzdrževanje dosega optimalno 

učinkovitost, zanesljivost in produktivnost podjetja in 

opreme. Vzdrževanje strojev in opreme mora biti na enaki 

kakovostni ravni, kot je kakovost proizvodov. 

Če stroji ali oprema niso zanesljivi, lahko 

povzročijo povečanje obsega zalog. Do 

tega pa prihaja v primeru, če nastajajo 

pogoste okvare ali zaradi slabe kakovosti. 

S.M.E.D. – Hitre menjave (angl. Single Minute Exchange of Die) 

Hitra menjava orodja ali »če ne boš zamenjal orodje v eni 

minuti, boš umrl« pripomore k zmanjševanju izgub v 

proizvodnji s hitrejšim in učinkovitejšim načinom menjave 

serije v proizvodnem procesu. 

Ker menjava orodij in nastavljanje strojev 

ne ustvarjata nove vrednosti, morata biti 

izvedeni v čim krajšem  možnem času. 

Avtomatizacija (jap. Jidoka) 

Oblikovanje opreme za delno avtomatizacijo proizvodnega 

procesa (delna avtomatizacija je običajno precej cenejša kot 

popolna), ki se samodejno ustavi, ko pride do napake. 

Omogoča, da lahko zaposleni spremljajo 

več operacij hkrati (znižanje stroškov 

dela) ter prej zaznajo in odkrijejo napako 

(izboljšanje kakovosti). 

Kanban  

Je mehanizem za regulacijo pretoka blaga tako v 

tovarni kot z zunanjimi dobavitelji in kupci. Načelo 

kanbana je, da se izdelki proizvajajo samo, ko se 

posreduje signal. 

Pomaga pri zmanjševanju zalog in 

odpravljanju čezmerne proizvodnje. Namesto 

fizičnih naročil deluje sistem preko kanban 

kartic. 

Standardizirano delo 

Najbolj učinkovito in varno izvajanje aktivnosti ter izločanje aktivnosti, 

ki ne prinašajo vrednosti, lahko omogoča le natančno določeno izvajanje 

delovne operacije, ki je rezultat standardiziranega postopka dela.  

Omogoča lažjo ohranjenost 

vitkosti in stalne izboljšave 

ter izboljšuje uspešnost. 

Ravno ob pravem času (angl. Just In Time − JIT) 

Upošteva načelo potega s trga (angl. Pull), ki temelji na 

osnovi povpraševanja (naročil) kupcev in ne na načelu 

zalog »angl. Push«, ki zajema predvideno 

povpraševanje. Opira se na številna orodja vitkosti, kot 

so: neprekinjen tok, Kanban, standardizirano delo in 

taktni čas. 

Omogoča najmanjše možne zaloge, 

izboljšanje denarnega toka, zmanjšanje 

potreb po prostoru ter krajše dobavne roke, ki 

omogočajo proizvodnjo na podlagi potreb 

kupcev. 

Vir: Lean Production 2013.  
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3.5 Izhodišče vitke proizvodnje  

»Vitko podjetje se ne rodi iz tistega, kar vidimo, temveč iz tega, kako razmišljamo.« Vitkost ne 

zajema le orodja, temveč temelji tudi na povsem novem razmišljanju o načinu upravljanja 

podjetja, kar omogoča ustvarjanje in oblikovanje novih izzivov, vrednot in vizij, s pomočjo 

katerih naj bi vitkost postala del življenja zaposlenih in doprinesla k prednostim in izboljšavam. 

Podjetjem omogoča oblikovanje delovnega okolja, v katerem je pregledno in jasno določen 

način upravljanja na vseh ravneh, kjer prevladuje spoštovanje in cenjenje med posamezniki in 

kjer je izražena možnost uresničevanja, doseganja, oblikovanja in vpeljevanja lastnih ciljev in 

idej zaposlenih na vseh področjih. To podjetju zagotavlja spremljanje izboljšav in stalen 

napredek podjetja (GKN Driveline Slovenija, d. o. o. 2015, 9). 

 

Slika 4: Organizacija procesa v skladu z načeli vitke proizvodnje 

Vir: Kešetović 2012, 228. 

Popolnost in večno iskanje le-te je glavni cilj načela vitke proizvodnje. Tu doseženi cilji nikoli 

ne smejo predstavljati zadovoljstva, temveč morajo udeleženci neprestano iskati načine za 

izboljšave.  

Preglednica 2: Razlike med tradicionalnim in vitkim podjetjem 

 »tradicionalno« »vitko« 

Cilji podjetja Premagati konkurenco Pridobiti kupce 

Kultura vodenja Reševati probleme Preprečiti probleme 

Prioritete Rezultati Rezultati in procesi 

Navodila Statična Dinamična 

Zaposleni Strošek in težave Potencial in možnost 

Stroji/Oprema Draga, specializirana Majhni in visoko fleksibilni 

Reševanje problemov »Kdo je kriv?« krize »Kaj je izvor problema?« 

Vir: Kešetović 2012, 228. 
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3.5.1 Doseganje in ohranjanje vitkosti 

Veliko podjetij se za uvedbo vitkosti odloči zaradi želje po večjem zaslužku. Zanimiv je primer 

podjetja gospodinjskih aparatov Whirlpool, ki je uvedel načela vitkosti v svojem podjetju na 

ducatu obratov z dvema različnima načinoma. »V polovici obratov so v proizvodnji uvedli 

izjemno usmerjen pristop nenehnega napredka (jap. Kaizen), ki je hitro prinesel rezultate. V 

drugih obratih pa so sprejeli mnogo previdnejši in sistematičen pristop, pri čemer so 

osredotočenost usmerili na spremembo kulture. Pri slednjem na kratki rok ni bilo rezultatov, 

dolgoročno pa je kazalo na uspeh«. (Hines idr. 2012, 10) 

 

Slika 5: Pot do izboljšanja učinkovitosti skozi čas 

Vir: Hines idr. 2012, 10. 

Za doseganje in ohranjanje vitkosti je v podjetju ves čas potrebno v ospredje postavljati kupca, 

ga razumeti in vedeti, kaj je pri njem cenjeno. Podjetja, ki uvedejo sistem vitkosti, a tega sistema 

pogosto ne uspejo ohraniti, se običajno ne posvetijo dovolj zmanjšanju ali odpravi dejavnosti, 

ki predstavljajo izgube v podjetju. Z analizo in oceno proizvodnega procesa,  podjetja pridobijo 

ugotovitve dejanskih vzrokov, ki povzročajo slabosti v podjetju. Te so (Unterlechner, Štok in 

Markič 2009, 147): 

· Čezmeren transport: čezmerno gibanje oseb, informacij ali blaga, kar povzroča izgubo časa, 

trud in strošek. 

· Nepotrebne zaloge: čezmerno skladiščenje in zamuda z informacijami ali izdelki, kar 

povzroča prevelike stroške in slabo storitev za kupce. 

· Nepotrebno gibanje: slaba organizacija delovnega mesta, ki povzroča slabe ergonomske 

razmere, npr. pretirano sklanjanje ali stegovanje, in pogosto izgubo predmetov. 

· Čakanje: dolga obdobja nedejavnosti pri osebah, informacijah ali blagu, ki povzročajo slab 

tok in dolg dobavni rok. 
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· Neustrezna obdelava: izvajanje delovnih procesov z napačnim naborom orodij, postopkov 

ali sistemov, pogosto v primerih, ko bi bil preprostejši pristop morda učinkovitejši. 

· Čezmerna proizvodnja: prevelika ali prezgodnja proizvodnja povzroča slab tok informacij 

ali blaga in preseže zaloge. 

· Napake: pogoste napake in papirologija, težave s kakovostjo izdelkov ali neučinkovita 

dobava.  

3.5.2 Deset nasvetov za ohranjanje vitkosti 

Hines idr. (2012, 11) navaja deset nasvetov za ohranjanje vitkosti, ki pripomorejo k ugotovitvi 

uspešnosti pri poslovanju podjetja s konceptom vitke proizvodnje: 

· Na vitkost glejte kot na filozofijo za uspeh in ne kot na vrsto orodij in tehnik. 

· Načelo vitkosti uvedite v celotni organizaciji. 

· Osredotočite se na izboljšanje procesov ali tokov materiala in informacij, ne na oddelke. 

· Vse, kar počnete, povežite z ustvarjanjem vrednosti za svoje kupce, organizacijo in 

zaposlene. 

· Ne posnemajte zgolj drugih, temveč pretehtajte svoj pristop glede na to, kaj želite doseči. 

· Poskrbite, da bodo vsi vedeli, kaj poskušate doseči in zakaj. 

· Komunikacijo in ključne kazalnike uspešnosti uskladite z ustvarjanjem in ohranjanjem 

vitke organizacije. 

· Zagotovite zadostne človeške vire in usposabljanje v celotni organizaciji. 

· Ni dovolj, da voditelji le govorijo o vitkost; s svojimi dejanji morajo dokazovati, da mislijo 

resno. 

· Poskrbite, da vaš sistem za finance in nagrajevanje ustrezno spodbuja dejavnost za vitkost 

in motivira vaše zaposlene. 
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3.5.3 Prednosti koncepta vitkosti 

Preglednica 3: Prednosti koncepta vitkosti 

Operativne izboljšave 

Manjši pretočni čas. 

Večja produktivnost. 
Zmanjšanje zalog. 

Boljša kakovost. 
Manjše potrebe po prostoru. 

Administrativne 

izboljšave 

Manj napak pri proizvodnji naročil. 
Izboljšanje storitev do kupcev. 

Manjša potreba po delavcih. Enako število zaposlenih je zmožno opraviti 
večji obseg naročila. 

Večje osredotočenost podjetja na potrebe kupcev. 

Strateške izboljšave 
Nove marketinške strategije, ki temeljijo na zmanjševanju časa, stroškov in 
na izboljševanju kakovosti. 
Širitve na nove trge, pridobitev novih kupcev in enakost konkurenci. 

Vir: Saxena 2009, 514. 

3.5.4 Model ledene gore za vitkost 

Podoba ledene gore podaja razlago o uvedbi načel vitkosti. Ledena gora je grajena iz »vidnega 

dela«, ki ima manjši pomen v primerjavi z »nevidnim delom«, ki pa v organizaciji predstavlja 

pomembnejši del. Hines idr. (2012, 13) navajajo: »Ponavadi ni pomembno tisto, kar vidite, 

temveč tisto, česar ne vidite …« 

 

Slika 6: Model ledene gore za ohranjanje vitkosti 

Vir: Hines idr. 2012, 13. 

Očem vidni del predstavlja izraz očem nevidnega dela oziroma tistega dela ledene gore, ki je 

skrit pod vodo in prikazuje le delno razumevanja delovanja podjetja, saj je osnova, na kateri 

delovanje temelji, očem nevidna. Ta del predstavlja strategijo, procese, organizacijsko strukturo 

podjetja, javno dostopne podatke o podjetju, javne pisne materiale itd. (Bauer idr. 2009, 39). 
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Očem nevidni del, ki predstavlja 90 odstotni delež in ga Bauer idr. (2009, 39) poimenujejo kot 

»mehki – nevidni elementi«, in jih lahko spoznamo šele takrat, ko že nekaj časa poznamo 

delovanje podjetja oziroma ko postanemo del njega. Sem sodijo pravila, norme obnašanja, 

dogme, razmerje moči, vrednote, medsebojni odnosi, status, občutki, motivacija, tabuji in 

predsodki, organizacijska kultura itd. Na kratko: gre za strategijo in uskladitve, voditeljstvo, 

vodenje in angažiranost.   

· Strategija in uskladitev: za vzpostavitev usklajenosti strategij, vizije in cilja je potrebno, da 

so ti razširjeni v celotnem podjetju in so z njimi seznanjeni vsi v organizaciji. 

· Voditeljstvo: vodilo vsakega vodje je vizija. Njegova naloga je, da posamezniku v podjetju 

omogočiti sodelovanje v strateškem procesu, vključevanje pri izvedbi sprememb, omogočiti 

pa mora tudi odpravljanje vzrokov in zmanjšanje neustreznega obsega dela. 

· Vodenje in angažiranost: sta vodilo za vodenje in končni uspeh podjetja, h kateremu močno 

pripomoreta dobra strategija in uskladitev ter voditeljstvo. Med drugim sta odvisni tudi od 

posameznikov v podjetju, od značilnosti slednjih, od komunikacije z njimi ter od njihove 

usposobljenosti. 
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4 PREDSTAVITEV PODJETJA GKN DRIVELINE SLOVENIJA, D. O. O. 

Podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o. je nastalo leta 1987 in danes predstavlja del 

multinacionalke GKN, divizije Driveline, ki obsega 56 lokacij v 22 državah.  Z inovacijami in 

razvojem inženirskih projektov, vključevanjem zaposlenih, zadovoljstvom kupcev, varstvom 

okolja in varnim delovnim okoljem si podjetje prizadeva ohranjati trajnostni razvoj ter slediti 

zastavljeni poslovni strategiji in zagotavljanju vodstvenega položaja na področju avtomobilskih 

transmisij in avto delov (GKN Driveline Slovenija, d. o. o. 2015). 

4.1 Zgodovina in razvoj podjetja 

Podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o. je v sedanji pravno-organizacijski obliki nastalo leta 

1987. Začetki poslovanja družbe segajo v leto 1985, ko je obrat »Joint Venture« pričel z redno 

proizvodnjo homokinetičnih zglobov (HKZ). Ustanovila so ga podjetja Uni Cardan AG iz 

Nemčije, IMV iz Novega mesta, Autocommerce iz Ljubljane ter kovaško podjetje Unior iz 

Zreč. Ob razpadu jugoslovanskega trga leta 1991 je podjetje v celoti spremenilo svoj proizvodni 

program, nadomestili so izgubljen trg ter z jasno zastavljenimi cilji in vizijo sprejeli nove 

gospodarske in politične spremembe. Pričeli so poslovati z Renault Revozom iz Novega mesta, 

ki je predstavljal njihovega največjega odjemalca avtomobilskih komponent v Sloveniji 

(Ravničan 2013, 62). 

 

Slika 7: GKN Driveline Slovenija, d. o. o.  

Vir: GKN Driveline Slovenija, d. o. o. 2015. 

Od leta 1998 pa je današnje podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o. prišlo pod okrilje GKN 

Driveline, ki je eden od vodilnih dobaviteljev komponent v avtomobilski industriji. Večinski 

lastniški delež podjetja GKN Driveline Slovenija, d. o. o., ki se nahaja v Zrečah, predstavljajo 

tujci. Podjetje zaposluje več kot 300 delavcev, pri čemer dobri dve tretjini zaposlenih izvajata 

svoje delo v proizvodnji, ostali pa v drugih neproizvodnih dejavnostih. Je globalno proizvodno 

podjetje, predano rasti in razvoju. Podjetje si prizadeva prevzeti vodilno vlogo in kakovost v 

vseh segmentih poslovanja. Njihov proizvodni asortiment je namenjen proizvajalcem osebnih 

avtomobilov s sprednjim pogonom in ciljnim kupcem nadomestnih delov. Njihov proizvodni 
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program je zelo specifičen, kar pomeni, da so sestavine izdelkov, ki morajo izpolnjevati zahteve 

oziroma potrebe potencialnih odjemalcev, natančno opredeljene in dogovorjene skupaj s 

proizvajalci avtomobilov, saj je le takšen izdelek oziroma komponenta primerna za vgradnjo v 

avtomobile (Ravničan 2013, 62). Iz tega razberemo, da GKN Driveline Slovenija, d. o. o. kot 

proizvajalec teh izdelkov oziroma komponent nima možnosti o samostojnem odločanju glede 

dodajanja sestavin in funkcij izdelkov, ker je njihova komponenta bistvenega pomena v 

končnem proizvodu – avtomobilu. »Komponente so vitalni in sestavni deli avtomobila.« 

4.2 Strategija podjetja  

 

Slika 8: Strategija do leta 2018 

Vir: GKN Driveline Slovenija, d. o. o. 2014. 

Podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o. svojo strategijo ustvarja na osnovi časovne 

perspektive, ki zajema pogled v daljše časovno obdobje, se pravi, kaj se bo dogajalo v 

prihajajočih letih. Njihova okvirna strategija za nadaljnja leta temelji na rasti podjetja. Začrtali 

so smer razvoja in vsebinsko definirali, kaj bodo na tej lokaciji znotraj GKN-a počeli. Njihova 

vizija je spremljanje vzhodnih trgov, kar ob splošno znanem razvoju avtomobilske industrije v 

Evropi pomeni nadaljnjo rast in razvoj podjetja. Podjetje najde svojo konkurenčno prednost v 

fleksibilnosti, s pomočjo katere bodo dosegli optimalno proizvodnjo komponent in hkrati 

izkoristili vse kapacitete za montažo polgredi. Predviden načrt investicij kaže na to, da bodo 

povečali kapacitete na področju proizvodnje zglobov in temeljito prenovili opremo za 

proizvodnjo tripode. Ključni pomen predstavlja tudi pretok materiala, kar se podjetje tudi 

zaveda, da bo potreben dovoljšnji prostor za obvladovanje zalog. Zavedajo pa se tudi, da 

postajata kakovost izdelkov in spremljanje kupcev ključna za pridobivanje novih poslov. 

Najvišji prioriteti v podjetju sta varnost in zdravje zaposlenih pri delu . Vsak posamezen 

zaposleni v GKN Driveline Slovenija, d. o. o. predstavlja pomemben delež, ki pripomore k 

doseganju in preseganju zastavljenih ciljev (GKN Driveline Slovenija, d. o. o. 2014).  
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4.3 Vizija, poslanstvo in vrednote podjetja 

Vizija podjetja GKN Driveline Slovenija, d. o. o.: 

»Kaj smo in kaj želimo doseči?« »Naša vizija za GKN Driveline je, da postanemo dobavitelj 

številka ena transmisijskih komponent (sestavnih delov) in sistemov, pri katerih delovanje 

temelji na najvišjih standardih kakovosti, celovitosti in učinkovitosti.« Postati želijo eden od 

vodilnih dobaviteljev avtomobilskih komponent na svetu (GKN Driveline Slovenija, d. o. o. 

2015).  

Poslanstvo podjetja GKN Driveline Slovenija, d. o. o. (GKN Driveline Slovenija, d. o. o. 2015):  

»Kaj bomo naredili za zagotovitev zastavljenih želja?« »Naša naloga je, da oblikujemo in 

izdelamo vrhunske transmisijske proizvode ob zagotovitvi najboljših storitev za kupce. S tem 

bomo ustvarili vrednost za kupce in delničarje. Da bi dosegli naše poslanstvo, bomo: 

· Ustvarili najboljše transmisijske proizvode in sistemske rešitve za naše kupce; 

· Na vseh področij poslovanja dosegli vodilni tržni delež; 

· Zadovoljili ali presegli pričakovanja kupcev v kakovosti, stroških in dobavi; 

· Bomo še naprej zaželen delodajalec za usposobljene in motivirane zaposlene; 

· S spoštovanjem in poštenostjo obravnavali naše udeležence pri poslovanju (lokalna 

skupnost, kupci, zaposleni, okolje in delničarji).« 

Vrednote podjetja GKN Driveline Slovenija, d. o. o. (GKN Driveline Slovenija, d. o. o. 2015): 

Cenijo svoje zaposlene: 

· Prepoznavati prispevek vsakega zaposlenega in pomembnost osebnega zadovoljstva; 

· Ustvariti delovno okolje, ki bo varno in zdravo; 

· Zagotavljati pošteno plačilo in priznanje za individualne dosežke, podpirati, vzpodbujati in 

pomagati svojim ljudem, da bodo lahko uresničili svoje potenciale. 

Cenijo svoje delničarje (so zavezani dajati vrednost svojim delničarjem). Cenijo svoje kupce 

(si prizadevajo biti najboljši v razvijanju, stalnem izboljševanju proizvodov in storitev). Cenijo 

svoje dobavitelje (njihov cilj je prepoznavanje bistvenih prispevkov dobaviteljev, s podporo in 

razvijanjem njihovih zmožnostih). Cenijo svoje partnerje (graditi učinkovite odnose s partnerji 

pri skupnih vlaganjih).  

Cenijo svojo vlogo v skupnosti/družbi: 

· Celovito delovanje in uporabljanje najvišjih standardov korporacijskega nadzora; 

· Pozitivno prispevati k okolju; 

· Ravnati se po vseh relevantnih pravnih normah; 

· Pozitivno prispevati k zmanjševanju odpadkov in varovanju okolja. 
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4.4 Proizvodno-prodajni program podjetja 

GKN Driveline proizvaja izdelke, ki zajemajo funkcionalnost, dolgo življenjsko dobo in so 

okolju prijazni. K temu pripomorejo poslovanje podjetja po najvišjih standardih kvalitete, 

proizvodnja visoko kakovostnih izdelkov ter zagotavljanje celovitosti poslovanja. Proizvodni 

program GKN Driveline Slovenija, d. o. o. obsega izdelke, kot so: polgredi, homokinetični zglobi 

(različnih velikosti in tipov za različne vrste avtomobilov), tripode, peste. 

Polgredi: Ta komponenta omogoča prenos moči z motorja na kolesa, glede na krmilni kot 

kolesa. "V podjetju se zavedajo, kakšen vpliv ima omenjena komponenta na dinamiko vozila, 

njegov zvok, vibracije, življenjsko dobo, učinkovitost in prihranek pri teži ter kako ključna je 

njena vloga pri povečanju dovoda moči, delovanju in udobju (GKN Driveline Slovenija, d. o. 

o. 2015, 6). 

Homokinetične globe (HKZ): HKZ zglobi so primerni za osebna vozila in vozila z manjšo 

nosilnostjo in omogočajo maksimalni zgibni kot, s pomočjo katerega izpolnjujejo kriterije 

krmiljenja in gibanja vzmeti (GKN Driveline Slovenija, d. o. o. 2015, 6). 

Tripode: To komponento najdemo nameščeno na polgred, vgrajujejo pa jo v srednje zmogljiva 

vozila. Njena prednost je, da omogoča nizek nivo hrupa (GKN Driveline Slovenija, d. o. o. 

2015, 6). 

Glavni kupci omenjenega podjetja so trg rezervnih delov (GKN Driveline Industrial and 

Distribution Services) in avtomobilski proizvajalci: 

· Fiat, Renault, Toyota, Opel, Zastava, BMW,  

· druga GKN Driveline podjetja. 

V podjetju GKN Driveline Slovenija, d. o. o. proizvodni izdelki funkcionirajo tako, da služijo 

za prenos pogonske energije iz avtomobilskega motorja na kolo. Njihovi proizvodi temeljijo na 

oblikovanju dolge življenjske dobe, brezhibne funkcionalnosti in visoke kakovosti, ki se lahko 

enači z ravnjo kakovosti evropskih avtomobilskih proizvajalcev. V času svojega obstoja je 

podjetje pridobilo številne certifikate za skrb za okolje, zdravje in varnost pri delu (GKN 

Driveline Slovenija, d. o. o. 2015, 3). 
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5 ANALIZA UPORABE METODE 5S V PODJETJU GKN DRIVELINE 

SLOVENIJA, D. O. O. 

Podjetja morajo zaradi vplivov gospodarskih, ekonomskih in tržnih razmer  nenehno vlagati v 

izboljšave in inovacije svojega proizvodnega sistema. Samo tako se lahko obdržijo na 

svetovnem globalnem trgu. Za uvedbo različnih orodij vitke proizvodnje mora podjetje 

upoštevati več dejavnikov, na podlagi katerih se podjetje odloči, katera metoda najbolje pokriva 

proizvodne potrebe in proizvodno filozofijo v podjetju. Temeljito in natančno uvajanje metode 

pa podjetju prinese »ključ do uspeha.« 

5.1 Vpeljava metode vitke proizvodnje 5S 

Izvajanje metode 5S v popolnosti pripomore k doseganju osnovnega uspeha podjetja, ki je 

zadovoljitev želja in potreb kupcev. Postavljajo jo kot prvi korak pri uvedbi vitkosti v podjetju. 

Metoda 5S podjetju prinese spremembe pri vodenju zaposlenih, dolgoročne učinke 

standardizacije, transparentnosti (odstopanja od predpisanih standardov), produktivnosti ter 

zmanjšanje odpadkov oziroma izgub v procesih. Če podjetja metodo 5S enačijo z enkratno 

čistilno akcijo, lahko to pripelje do hitre pozabe resničnih problemov, kjer lahko učinki metode 

zbledijo že ob prvem naslednjem povečanem naročilu. 

5.2 Učinki vpeljave metode 5S v podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o. 

Rezultat uporabe metode 5S pripelje do organiziranega in usklajenega delovnega mesta, kjer so 

orodja in materiali zaradi urejenosti in čistoče dostopni vsem zaposlenim v podjetju. Vsa orodja 

in materiali so takoj na voljo, brez prekinitve ali neučinkovitosti pri izvajanju dela. Proaktiven 

in motiviran tim v podjetju se zavzema za nadaljnje izboljšave na svojem delovnem področju 

ter izmenjuje najboljšo prakso z drugimi delovnimi področji v podjetju. Kultura 5S je vlagati v 

vse zaposlene kot »delovni način življenja«.   

5.2.1 Razvrščanje  

Cilj te stopnje je v neposredni bližini ohraniti le tiste elemente, ki so bistveni za delovanje in 

vzdrževanje posameznega procesa v podjetju. Potrebno pa je odstraniti elemente in snovi, ki 

pri izvajanju dela nimajo uporabnega pomena in povzročajo zmanjševanje učinkovitosti na 

delovnem mestu. Ta stopnja pripomore k zmanjšanju količine odpadkov in k zmanjšanju 

porabljenega časa, ki ga delavec porabi zaradi iskanja pravega orodja. 
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Slika 9: Razvrščanje  

Vir: GKN Driveline Slovenija, d. o. o.. 

Slika 9 prikazuje ločitev potrebnih od nepotrebnih elementov. To nalogo izvajajo operaterji 

oziroma zaposleni sami pod nadzorom vodje ekipe, saj ti najbolje vedo, kaj je temeljno za 

izvedbo posamezne aktivnosti. Njihova naloga je, da pregledajo vsak element in nato določijo, 

kaj pri poslovanju predstavlja bistven pomen. Pri sprejemu odločitve o tem, kateri elementi naj 

bodo na delovnem mestu, si pomagamo s spodnjo tabel. 

Preglednica 4: Kako se odločiti, če je sredstvo na delovnem mestu potrebno ali ne 

Kako pogosto se uporablja? Kaj narediti z njim? 

Nikoli uporabljeno Odstraniti, prodati ali zavreči 

Samo enkrat ali dvakrat na leto Shraniti v oddaljenem prostoru 

Enkrat na mesec Shraniti v objektu, vendar stran od »uporabne točke« 

Enkrat na teden Shraniti v delovnem območju 

Enkrat ali večkrat na dan Shraniti blizu »uporabne točke« 

Vir: GKN Driveline Slovenija, d. o. o.. 

S pomočjo vprašanj, ki jih najdemo v preglednici 4, je podjetje GKN Driveline Slovenija, d.  o. 

o. določilo najbolj ustrezne ukrepe za posamezno postavko, na osnovi pogostosti njene uporabe. 

Preglednica omogoča pravilno ločevanje predmetov, ki jih v podjetju ne uporabljajo vsaj enkrat 

na mesec, od predmetov, ki pa jih v podjetju uporabljajo vsaj enkrat na mesec in morajo biti na 

voljo.  

5.2.2 Čiščenje 

Čiščenje je oblika nadzora, ki določa trenutno stanje opreme in beleži vsakršne težave. 

Pripomore k hitrejšemu odkrivanju nepravilnosti in omogoča zmanjšanje obremenitve 

vsakodnevnega čiščenja. Z uvedbo te stopnje se izboljša varnost (manj olja na tleh zmanjšuje 

nevarnost zdrsa), z izločitvijo umazanije na procesih se izboljša kakovost proizvodov, prav tako 

pa je lažje vidno, kdaj in kje se na stroju pojavijo napake in poškodbe, kot so puščanje olja ali 

uhajanje zraka. Čiščenje je pomemben dejavnik, saj pripomore k zmogljivosti in k sposobnosti 

stroja, da le-ta pravočasno proizvede zahteve kupca.  

Jasno definirana meja 

delovnega območja 
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Slika 10: Čiščenje 

Vir: GKN Driveline Slovenija, d. o. o.. 

Na sliki 10 sta prikazana primer poškodbe na stroju v podjetju GKN Driveline Slovenija, d. o. 

o., ki je postala vidna po čiščenju, in primer poškodbe cevi za električne vodnike na stroju, ki 

bi lahko povzročila električni stik. Po čiščenju delovnega prostora in strojev, ki jih je potrebno 

čistiti od zgoraj navzdol, se najdene težave zabeležijo z rdečim kartonom (angl. Red Tag), ki 

zajema vse nepravilnosti na posameznem stroju, nosi pomen vizualnega prepoznavanja 

problema in pripomore, da vzdrževalno osebje v podjetju hitreje opazi napako na stroju. Rdeči 

karton zajema čim krajši in bistven opis, ki bo podal natančne podatke nastalega problema, kot 

so: kratek opis nastalega problema, številko dnevnika, kratek opis morebitnega protiukrepa ter 

ime osebe in čas ugotovitve napake. Vsebino rdečega kartona v obravnavanem podjetju 

evidentirajo v dnevnik (angl. Red Tag Log), ki se uporablja za spremljanje vseh nastalih težav 

in danih protiukrepov na delovnih mestih in strojih. V dokument je potrebno zabeležiti številko 

oznake, kaj je problem oziroma težava, protiukrep (takojšnje ukrepanje ali ukrepanje po potrebi, 

v primeru, ko se ugotovi vzrok), kdo je odgovoren za sprejemanje ukrepov, kdaj se bo ukrepanje 

končalo in stanje vseh načrtovanih ukrepov (glej prilogo 4). Vse te sprotno posodobljene 

podatke pa podjetje prikaže na zaslonih (angl. Red Tag Monitor), ki jih imajo na delovnih 

mestih (v halah) postavljene zato, da so vsi zaposleni seznanjeni z doseženimi napredki. 

5.2.3 Urejanje  

Bistveni elementi, ki se pri proizvodnji uporabljajo neprestano oziroma so nujno potrebni, 

morajo biti na dosegu rok (čim bližje točki uporabe ter na najprimernejšem mestu), enostavno 

dosegljivi za uporabo in jasno označeni. To prinese večjo razvidnost, pri kateri takoj vidimo, 

kam kateri element sodi in ali je le-ta v zadostni količini.  

  

Puščanje olja po 
čiščenju 
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Slika 11: Urejanje  

Vir: GKN Driveline Slovenija, d. o. o.. 

Podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o. uporabnost bistvenih elementov čim bolj 

poenostavlja in slednje postavlja čim bližje k točki uporabe oziroma, v primeru nezadostnega 

prostora, blizu delovnega mesta. Zaradi (pre)velikih orodij imajo premične »shranjevalne 

table«, ki jih delavci lahko premikajo, kot prikazuje slika 11. Cilj urejanja omogoča preglednost 

s pomočjo oznak in senc iz katerih je možno razbrati nepopolno stanje oziroma manjkanje 

orodij. To pripomore k lažjemu komuniciranju ter k nenehnim izboljšavam, na katere vplivajo 

vsi zaposleni, saj je pomanjkljivost razvidna takoj in tudi tistim, ki ne delajo na tem delovnem 

mestu. V podjetju so oblikovno mesto ročnega orodja in šablon na »shranjevalnih tablah« 

pridobili s pomočjo lepenke, na katero so obrisali oblike trenutno najboljše postavitve 

posameznega orodja, kot prikazuje slika 12. V podjetju pa imajo tudi barvno ureditev, ki 

pripomore k ločevanju zabojnikov, cevi, ločevanju strank (npr.: modra predstavlja izdelke za 

Ford, zelena za Land Rover). S tem so pripomogli k upravljanju in zmanjšanju porabe časa, 

potrebnega za iskanje predmetov oziroma orodij.  

    

Slika 12: Urejanje 

Vir: GKN Driveline Slovenija, d. o. o.. 

5.2.4 Standardiziranje 

Ključna točka te stopnje je, da se z uvedbo standardnih postopkov in vzpostavitev sistema ves 

čas vlaga v prve tri S-je oziroma v korake, saj bo le tako dosežen standard čistoče in majhnih 

sprememb v delovnem okolju. Če želimo obdržati pridobljene spremembe, je potrebno določiti 

aktivnosti in dogovore za izvajanje nalog (kdaj, kje in kako) ter odgovorno osebo. Za 

standardizacojo 5S pogojev podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o. uporablja dokumente, 
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kot so dnevni kontrolni list (priloga 5), revizijski kontrolni list (priloga 6) in akcijski načrt dela 

(priloga 4): 

· Dnevni kontrolni list mora biti nameščen na vidnem kraju in na delovnem mestu, na 

katerega se le-ta nanaša. Ob končanem delu mora delavec zabeležiti vse ugotovljene težave, 

ki so nastale med delom. Tiste težave, ki jih delavec ne zmore odpraviti sam, mora sporočiti 

vodji skupine in zabeležiti z »Red Tag«. 

· Revizijski kontrolni list v podjetju uporabljajo za preverjanje pravilnega delovanja 5S 

sistema in ga izpolnjujejo zaposleni na posameznem delovnem mestu, kjer morajo oceniti 

posamezno kategorijo s točkami ter z navedbo pripombe. Zajema podatke o tem, kako dolgo 

poteka izvajanje ukrepov ter kolikšno število rdečih kartonov zajema. 

· Akcijski načrt dela (priloga 4) predstavlja ključni dokument za pomoč pri izvajanju 

izboljšav. 

5.2.5 Disciplina 

Zadnji S zajema celoto metode 5S, ki zagotavlja varnejše, organizirano, produktivno in 

učinkovito delovno okolje, na katerega so zaposleni ponosni. Tu podjetje s svojim delovanjem 

stremi k popolnosti, ki jo pridobi z nenehnim izboljševanjem in usposabljanjem (kaizen 

delavnice) različnih procesov v podjetju. Naloga poslovodstva je, da prevzame aktivno vodilno 

vlogo pri samem spodbujanju 5S med zaposlenimi, kjer mora vsakdo v podjetju razumeti 

pravila ugodnosti lastne discipline. Potrebna je kultura delavcev, ki podpira izboljšave, 

pridobljene z metodo 5S, v celotnem podjetju GKN Driveline Slovenija, d. o. o. Da je disciplina 

dosežena, pa je potrebno upoštevanje predpisanih postopkov in pravil s strani vseh udeležencev 

v podjetju. Podjetje mora poskrbeti za to, da so vsi zaposleni poučeni in imajo možnost udeležbe 

na delavnicah metode 5S, za pridobitev znanja in koristi. Da je izvajanje metod 5S sistema 

pravilno, poskrbijo revizijske službe, ki v podjetju pogosto izvajajo ponovne preglede in s tem 

zaposlene seznanjajo s pravilnostjo delovanja in rešljivostjo vseh nastalih težav. 
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6 VPLIV VITKOSTI NA KAKOVOST PROCESOV V PODJETJU GKN 

DRIVELINE SLOVENIJA, D. O. O. 

Naravoslovec Charles Darwin (Vujica Herzog 2011, 54) je v svoji teoriji evolucije zapisal: »Na 

poti razvoja ne preživijo najmočnejši, niti najboljši, ampak tisti, ki so pripravljeni na 

spremembe.« Spremembe v podjetju prinašajo nepoznane novosti, zato le-te podjetju 

predstavljajo »nujno zlo«, ki pa se ga podjetja bojijo. Vsa podjetja − tudi tista najuspešnejša − 

nihajo pri vzponih in padcih, kar pa jim posledično prinaša prednosti, saj jim takšne situacije in 

nove spremembe pomagajo, da postanejo boljša in še močnejša. 

6.1 Namen in cilji raziskave 

Konkurenčnost in poslovno uspešnost si lahko podjetje pridobi z pravilnim pristopom vitke 

proizvodnje, kjer lahko s pomočjo vitkega razmišljana pridobijo meritve in metode, ne samo na 

ravni proizvodnje temveč na ravni celotnega podjetja. Vitka proizvodnja prispeva k izdelavi 

izdelkov vrhunske kvalitete, na podlagi učinkovitega in ekonomičnega načina; manjši človeški 

napor, manjše zaloge, hitra odzivnost na zahteve trga, urejena proizvodnja brez prostorske 

stiske itd. To smo v tej nalogi slišali že neštetokrat in tako zapisujejo številni avtorji v teoriji. 

Odgovoriti na vprašanje, kako se teorija vpliva vitkosti na kakovost in konkurenčnost 

poslovanja sklada s prakso, je glavni namen in cilj raziskave, ki smo ga dosegli s pomočjo 

analize delovanja podjetja GKN Driveline Slovenija, d. o. o.  

6.2 Priprava in izvedba raziskave 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo intervjuja, ki je vseboval pet glavnih sklopov vprašanj, vsak 

sklop pa je vseboval tudi (številna) podvprašanja. Ta so se nanašala na strategijo vitkosti in na 

njen vpliv na kakovost procesov in na kakovost izdelkov v izbranem podjetju. Na zastavljena 

vprašanja je odgovarjala ena oseba, ki v obravnavanem podjetju deluje na vodilnem področju, 

in sicer gre za vodjo stalnih izboljšav. Stališča, ki jih je intervjuvanec zavzel ob zastavljenih 

vprašanjih, smo strnili v smiselno celoto.  

6.3 Analiza rezultatov 

Odličnost proizvodnje je pristop, ki prikazuje in odstranjuje »odpadke« ter pripomore k 

ohranjanju izboljšav v proizvodnih procesih in pri izvajanju samih dejavnostih. Vitka strategija 

zajema področje poslovne odličnosti, kjer podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o. v svoje 

procese vključuje nenehne izboljšave za doseganje optimalnega celotnega učinka podjetja. Z 

nenehnim zmanjševanjem in prepoznavanjem izgub v proizvodnji in pisarnah izboljšujejo ter 

ohranjajo poslovno odličnost procesov.  
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6.3.1 Uvedba strategije vitke proizvodnje v podjetje 

Strategija vitkosti je v podjetju GKN Driveline Slovenija, d. o. o. prisotna že od samega začetka 

delovanja podjetja, in sicer že od leta 1986, z vitkim podjetjem (angl. Lean Enterprise) pa so se 

leta 2005 pričeli prvi koraki. Ta program je bil izveden globalno in teži k nenehnim 

izboljšavam. Prve korake vitke proizvodnje so napravili s treningi, ki so jih pionirji izvajali 

skozi celo leto, z določenimi aktivnostmi implementacije v sklopu teh treningov. Koliko časa 

je trajalo vpeljevanje vitkosti v celotno podjetje, je težko definirati, saj vpeljevanje vitkosti z 

nenehnim izpolnjevanjem in dopolnjevanjem danes v podjetju še vedno traja. To pomeni, da se 

ni in se tudi ne bo končalo, saj v podjetju neprestano stremijo k izboljšavam. Cilji vitke 

proizvodnje se v podjetju kažejo v nenehnih izboljšavah, ki jih pridobivajo z majhnimi in 

večjimi koraki, v prepoznanju teh korakov in v vključevanju zaposlenih. Za izvedbo vitke 

organizacije in samih pogojev morajo biti ti točno določeni in planirani, saj se lahko samo tako 

prične njihovo izvajanje tako v sami proizvodnji kot tudi v pisarnah. Pri tem ima velik vpliv 

vodstvo zaposlenih, ki aktivnosti izvaja in spremlja. 

6.3.2 Problemi ob uvajanju strategije vitke proizvodnje v podjetje 

Vsaka uvedena sprememba v kakršni koli organizaciji na začetku povzroči negativno reakcijo 

udeležencev sprememb (zakaj je to potrebno, saj današnje poslovanje zadostuje in z njim 

dosegamo pogoje poslovanj, ali sprememba funkcionira ali ne funkcionira itd.). Preden se je 

vse skupaj res začelo implementirati in izvajati in preden so ljudje oziroma zaposleni začeli 

dojemati, da gre za uvedbo zelo dobrih orodij, ki vplivajo na optimizacijo procesov, je preteklo 

kar nekaj let. Seveda ob močni zavezi vodstva, ki je bistveno pripomoglo k temu, da danes 

lahko govorijo o uspehu. 

Način usposabljanja zaposlenih 

Tako interna kot eksterna izobraževanja se izvajajo v sklopu GNK Driveline Slovenija, d. o. o., 

in sicer v obliki treningov in delavnic. V podjetju GKN Driveline Slovenija, d. o. o. se plani 

naredijo letno, nato pa se jih predstavi v proizvodnji, v kateri se te delavnice v živo izvajajo ob 

združitvi teorije s prakso. Interno izobraževanje zaposlenim na posameznih delovnih mestih 

prinese poglobljeno znanje, ki pa si ga na novo zaposleni delavci v podjetju pridobijo že z 

uvajalnim seminarjem. Ta se izvaja v šestih sklopih, ki predstavljajo najpomembnejše 

značilnosti in delovanja podjetja. Izvajalci teh seminarjev so zaposleni v podjetju oziroma 

interni predavatelji. Uporabljajo pa tudi mentorstvo, ki pomaga novim delavcem pri uvajanju v 

delo. V podjetju med drugim izvajajo globalne zunanje treninge bodočih vodij vitkega podjetja. 

S temi posegi želijo doseči pridobljeno in obogateno znanje in izkušnje, da bodo lahko 

uporabljali vitka orodja za olajšanje vsakodnevnega dela in optimizacijo samih procesov. Ta 

način izobraževanja (eksterno izobraževanje) je finančno omejen, saj za podjetje predstavlja 
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dražjo obliko, kot je interno izobraževanje. Denarni znesek, ki ga nameni za to obliko 

izobraževanja, podjetje določi že na začetku leta skupaj s planom usposabljanja.  

Treningi se v podjetju GKN Driveline Slovenija, d. o. o. po načelu kadrovanja izvajajo na 

podlagi evropskega globalnega sistema, porazdeljeni pa so v večje število razredov. Program 

vodij nenehnih izboljšav traja celo leto. Porazdeljen je v tri sklope z dvakratno implementacijo 

oziroma izvedbo predavanj na osnovi združene teorije in prakse, kjer na koncu sledijo 

prezentacije projektov skupin vsem devetnajstim vodjem iz firm, ki delujejo v okviru GKN 

Driveline. S tem si pridobijo poglobljen trening na podlagi močne podpore prakse. 

Priprava proizvodnje na pogoje vitkosti 

Da dosežejo pogoje vitkosti in vzdržujejo to, kar so začrtali, je potrebno delati vsak dan. 

Pomanjkljivosti vidijo kot izziv, področja, na katerih so pomanjkljivosti nastale, pa poskušajo 

preko delavnic in z uporabo vitkih orodij izboljšati. 

V lanskem letu je nova Evropska organizacija prinesla veliko sprememb v GKN Driveline 

Slovenija, d. o. o., kjer so morali največji poudarek nameniti zavedanju o varnosti in postavitvi 

novih standardov iz področja LE-ja. Vse nastale spremembe, ki so jih uvedli, so se obrestovale, 

saj se lahko pohvalijo s priznanjem, da so bili izbrani za najbolj varno GKN-ovo podjetje v 

Evropi. Velike spremembe pa so se dogajale tudi na področju barvanja strojev, preplastitve 

transportnih poti, naročil novih elementov za proizvodnjo itd. Namen teh aktivnosti je v 

postavitvi standarda, ki bo veljal za celotno podjetje. Pridobljeni rezultati, ki so jih pridobili na 

podlagi sprememb, so se npr. pokazali na montažni liniji polgredi, kjer so lahko pričeli z delom 

na novi liniji Dacia ter novemu kupcu Dacia iz Romunije že odposlali prvo serijsko proizvodnjo 

polgredi. Poleg tega, da so linijo uredili po LE standardu, se srečevali z različnimi težavami pri 

zagonu linije, je bilo potrebno usposobiti še skupino sodelavcev za delo. Prav tako kot na 

predhodni liniji se zadeve odvijajo na liniji montaže polgredi Twingo, katero so že uspeli 

postaviti na svoje mesto in kjer se izvaja njeno testiranje. Spremembe v proizvodni so vidne 

tudi na področju Layout-a (spremembe položaja strojev in naprav). Takšni projekti so zelo 

zahtevni, saj je, glede na nove standarde, potrebno poleg prestavitev, rekonstrukcij linij in 

barvanja skrbeti tudi za nemoteno oskrbo njihovih kupcev. Bistvene spremembe v njihovi 

proizvodnji pa predstavljajo tudi razdelitve vrednostnih pretokov materiala in njihovo 

optimiziranje. 

Največja pozornost na začetku uvajanja vitkosti 

Na samem začetku so največje ovire predstavljali razumevanje orodja vitkosti, novo potrebno 

znanje za pravilno uporabo in vprašanje namena takšnih sprememb. 
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Vloga zaposlenih, vodstva, dobaviteljev 

Zaposleni pri izvajanju vitke strategije predstavljajo najpomembnejšo vlogo, kjer mora biti 

vodstvo vzgled vsem nadaljnjim aktivnostim ter mora predstavljati temeljno črto kulture 

vodenja nekega podjetja. Dobavitelji pa se morajo prilagajati preko zahtevanih standardov, ki 

delujejo v podjetju, in na osnovi teh dobavljati zahtevane produkte podjetju GKN.  

Ker so zaposleni najpomembnejši, v podjetju spremljajo in nadgrajujejo pozitivno klimo in 

pridobivajo meritve zadovoljstva zaposlenih z anonimnimi anketami o mnenju zaposlenih, ki 

jo v celotnem GKN-u izvajajo vsako drugo leto (v septembru), saj le-ta posledično pozitivno 

vpliva na njihovo počutje pri delu, podjetje GKN spreminja v še boljše delovno okolje ter 

dokazano izboljša učinkovitost poslovanja. Rezultati so pokazali kako uspešni so pri dejavnikih 

zavzetosti po kategorijah. V primerjavi z letom 2011 se kaže napredek na področju poslovne 

zgodbe in poštenosti, medtem ko sta glas zaposlenih in zavzeto vodenje dosegla nižje rezultate 

v primerjavi z 2011. Katere so izstopajoče trditve, s katerimi so se zaposleni najbolje strinjali, 

in katere trditve so ocenili kot najslabše, prikazuje slika 13. 

 

Slika 13: Anketa o mnenju zaposlenih 2013 

Vir: GKN Driveline Slovenija, d. o. o. 2014. 

Trditev, s katero so se anketiranci najbolj strinjali, je, da pridobivajo jasno določene delovne 

naloge in pričakovanja glede končnega cilja na posameznem delovnem mestu. To je potrdilo 

kar 85 % anketiranih zaposlenih. Trditev, da med zaposlenimi in vodstvom podjetja obstaja 

visoka stopnja zaupanja, pa so anketiranci ocenili najslabše. Iz slike 13 je razvidno, da se je s 

tem odgovorom strinjalo le dobrih 45 % vprašanih, preostalih 55 % zaposlenih pa ne občuti 

visoke stopnje zaupanja med zaposlenimi in vodstvom podjetja. Po anketi je bila izvedena 

diskusija o rezultatih, katere cilj je bil predlagati aktivnosti za izboljšave, kot so: razviti politiko 

dajanja in prejemanja povratnih informacij vsem zaposlenim, nadaljnji razvoj sheme plačnega 

sistema za variabilne in fiksne delavce, uskladitev in izboljšave merilnih sistemov, nadaljnje 

izboljšave pri časih menjav, večopravilnosti zaposlenih in upravljanje z zalogami itd.  
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Uvajanje vitkosti v oddelkih 

Uvajanje se izvaja v vsakem oddelku in ne samo v proizvodnji. S prvimi aktivnostmi pričnejo 

v pisarnah, nato pa se nadaljujejo v proizvodnji. Tako so v podjetju na podlagi organiziranega 

poslovanja po korakih vitke proizvodnje, 5S, vizualizacije, informativnih tabel, ki se nahajajo 

na hodnikih in v halah, vsi seznanjeni z aktivnostmi v podjetju. Zakaj vse to? Ker želijo, da to 

postane del njihove vsakodnevne kulture oziroma kulture njihovega podjetja. 

Nevarnosti, pri poslovanju z vitko organizacijo 

Največja nevarnost se izraža v tem, da velikokrat kakšne določene implementacijske aktivnosti 

zamrejo in popolnoma poniknejo v pozabo, ker se raziskavi vzrokov zamrtja in vzrokov 

nevzdrževanja in nenadgrajevanja ne daje pomena. Praksa pa je prinesla tudi pozitivne obrate, 

kjer so zamrle aktivnosti aktivirale končne rezultate, pridobljene z novo nastalimi aktivnostmi, 

ki so bili še boljši kot predhodni. 

Odziv ljudje na spremembe 

Od samega začetka vsaka nova uvedena sprememba večinoma vedno prinese nek negativen 

pristop, ampak v končni fazi tudi zaposleni sprejemajo nove korake in strategijo njihovega 

celotnega podjetja. To prikazuje nekakšno zavezo vseh zaposlenih, od samega vrha do zadnjega 

delavca v podjetju GKN Driveline Slovenija, d. o. o. K temu stremijo vsi. V podjetju, kjer 

stremijo k tistim minimalnim zahtevam po 5S ali vizualizaciji, je počutje zaposlenih veliko 

boljše kot v nekem zanemarjenjem, neorientiranem prostoru 

6.3.3 Analiza zadovoljstva kupcev 

Z letnimi anketnimi vprašalniki o zadovoljstvu svojih kupcev (angl. Customer satisfaction)  

pridobivajo povratne odgovore kupcev, kjer jih nato prikažejo na »sodno stran« ob prisotnosti 

celotnega vodstva. Ti zadajo korektivne aktivnosti oziroma ukrepe za zmanjšanje ali celo za 

odpravo nastalih pomanjkljivosti.  

Vpliv korporativnega audita na kupca 

Z vidika globalnega podjetja je njihov adut poenoten standard celic, transportnih poti, internega 

pretoka materiala ipd., kar predstavlja tudi pozitiven vpliv na zunanje kupce. S pomočjo 

strategije vitkosti, omogočajo presežna pričakovanja pri kupcih. 

Večina auditov se naredi z namenom, da se kupcem dokaže, da obvladujejo svoje procese in 

poslovanje. Le tako jim zaupajo in verjamejo, da jim bodo dobavljali kakovostne izdelke in to 

pravočasno. Korporativni audit pa je v podjetju izveden na zahtevo njihovih lastnikov. Ti 

hočejo videti poslovanje podjetja predvsem skozi procese, ki imajo finančne posledice.  Zaradi 

tega gledajo predvsem na naročanje materiala in storitev, obvladovanje zalog, prodajo, izračun 
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plač, investicije, plačevanje dobaviteljem in zaposlenim, pripravo bilanc idr. Manj pa gledajo 

samo proizvodnjo, obvladovanje kakovosti proizvodov in podobno. Če jih prepričajo v svoje 

dobro delo in pridobijo njihovo zaupanje, potem imajo večje možnosti za nove projekte v 

prihodnjih letih. Nazadnje so imeli tak audit pred petimi leti, in sicer leta 2008, kjer so auditerji 

tri tedne izvajali pregled; včasih se poglobijo le v določeno področje, kot so zaloge, in to gledajo 

tri tedne. Včasih pa je to generalni audit, kjer gledajo vse in takšnega so imeli v podjetju GKN 

Driveline Slovenija, d. o. o..  

 

Slika 14: Korporativni audit julij 2013 

Vir: GKN Driveline Slovenija, d. o. o. 2013. 

Dosežen rezultat v podjetju GKN Driveline Slovenija, d. o. o. prikazuje slika 14. Ocenjevala so 

se razna področja (nadzor, informacijsko upravljanje, razmejitev dejavnosti, celoten nadzor 

okolja), ki pa morajo biti čim bližje 100 %. Podjetja, ki so v rdečem ali oranžnem območju, so 

v kritičnem območju, so pod drobnogledom, nanje pa se vršijo veliki pritiski. Zeleno območje 

predstavlja želen rezultat, v modrem pa so najboljša podjetja, ki obvladujejo procese in 

poslovanje nad pričakovanji. Rezultat podjetja GKN Driveline Slovenija, d. o. o.  je bil 75 %, 

kar pomeni željen oziroma sprejemljiv rezultat. Imajo pa tudi nekaj področij, ki predstavljajo 

dobro prakso. To pomeni, da so med 25 % najboljšimi podjetji v GKN. »Auditerji niso našli 

področja, ki bi ga slabo obvladovali, ampak so imeli le nekaj manjših priporočil«.  

Projekt eKanban 

Da so kupci zadovoljni z njihovim poslovanjem, je podjetje GKN ZRE uvedel eKanban na 

dobaviteljevi strani v sistemu QAD, s kupcem GKN OLE. V podjetje so prišli strokovnjaki s 

področja delovanja eKanban sistema, tako iz GKN kot tudi iz podjetja Ultriva, ki je pripravilo 

program za uspešno delovanje. S pomočjo eKanban-a je sledila odprema k omenjenemu kupcu 

v produkcijskem okolju oziroma živi bazi. Odprema (od priprave nalogov za odpremo do same 

fizične odpreme) je v podjetju potekala brez večjih problemov, manjše težave so nastale pri 

prenosu podatkov v bazo GKN OLE, ki pa so jih GKN-ovi strokovnjaki hitro odpravili. 

EKanban omogoča, da so na strani GKN ZRE kot dobavitelja in na strani GKN OLE kot kupca 

v vsakem trenutku vidni stanje zalog pri kupcu, naročen material za odpremo in material na 
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poti. Odprema naročenih zglobov in tripod mora biti v polnih zabojih in pripravljena 

pravočasno. Vsak zaboj mora biti opremljen z 18-mestno številko, ki je predhodno določena. 

6.3.4 Analiza učinkov uvajanja strategije vitke proizvodnje v podjetje 

Prvi korak vpeljave vitkosti v podjetje je razumevanje vsebine, ki jo podaja »teorija« vitkosti, 

kar pomeni, da v podjetju vsi govorijo poenoten jezik. Ko se govori o vitkem podjetju takoj 

vedo, da govorijo o svoji piramidi, ki predstavlja vizijo in poslovno uspešnost, prikazuje okvir 

uporabe vseh orodij ob jasnem razumevanju predhodnega ter podaja standarde, ki jih, ne samo 

v njihovi firmi ampak tudi globalno, začrtajo tako, da vedo in sledijo standardu v celotni 

globalni sestavi podjetja.  

Vitko poslovanje ima v podjetju GKN Driveline Slovenija, d. o. o. logotip piramide, kar 

dokazuje, da se ob njegovi prisotnosti na posameznem področju odpravljajo izgube in 

povečujeta učinkovitost ter odličnost podjetja. Ob vsakoletnem pregledu izvedenih aktivnosti, 

začrtajo nove, ki so povezane z letnimi strateškimi zastavljenimi cilji podjetja. V sklopu vitke 

strategije so njihove glavne smernice, da bodo v celoti sledili standardom GKN Europe, kar 

pomeni poenotenje oznak in vizualizacije podjetja, proizvodnje in pisarn, da bodo čim bolj 

poenotili oziroma optimizirali notranji pretok materiala (uporaba poenotene embalaže – 

»Kolox-embalaža«, ter pretok notranjega transporta materiala z »vlakom«,…) ter da 

vključujejo vse zaposlene v poznavanje metod nenehnih izboljšav. 

V petletni strategiji imajo tudi projekt pod imenom »What good looks like«, kjer si vse EUR 

GKN podjetja izmenjujejo »dobro prakso«, kar pomeni, da izmenjajo med seboj odlične 

rezultate svojega dela. 

 

Slika 15: Piramida vitkosti  

Vir: GKN Driveline Slovenija, d. o. o. 2014. 
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Koraki vpeljave vitkosti v podjetju se začnejo z delavnicami (kaizen), v katerih sodelujejo vsi 

zaposleni, tudi vodstvo, katerega predstavniki po potrebi prav tako oblečejo pajace in v 

proizvodnji izvajajo 5S. Pridobljene analize odražajo korake vpeljave vitkosti in so vidne na 

obveščevalnih tabelah, ki jih izpolnjujejo operaterji oziroma delavci. Te table pa imajo v 

podjetju obveščevalni namen, saj lahko na podlagi podanih podatkov delavci vsakodnevno 

spremljajo svoje kazalnike uspešnosti oziroma spremljajo svoj dnevni output.  

Pridobitve ob odpravi izgub (potrat) v poslovanju  

Z odpravo izgub se poveča učinkovitost poslovanja, predvsem pa slednje vpliva na 

optimiziranje delovnih prostorov in procesov. Pri kreiranju novega pristopa vedno ustvarjajo 

dolgoročne plane, ki ne morejo biti izvedeni »iz danes na jutri«, kljub temu, da predhodno 

členijo kratkoročne plane za dosego začrtane vizije. Tako tudi z vpeljavo vitkega podjetja niso 

hiteli in ne hitijo, ampak jo z majhnimi koraki uvajajo v samo poslovanje svojega podjetja, kar 

je razvidno iz dejstva, da so z njo konkretno začeli že leta 2005. Kot primer: »ko smo govorili 

o nekem procesu in o njegovih izboljšavah smo na začetku podajali manjša števila predlogov, 

se pravi končali smo z največ dvema predlogoma. Danes smo že na takšni stopnji, da naš bodoči 

oziroma vizionarski proces nadgrajujemo s štirinajstimi predlogi, ki se samo dopolnjujejo«. 

Danes želijo dolgoročno upoštevati vse dejavnike in procese za vključevanje v posamezno 

izboljšavo. K temu stremijo vsi zaposleni v podjetju GKN Driveline Slovenija, d. o. o. 

Prizadevajo si, da v procesih ni odvečnega nepotrebnega dela, ki jim ga kupec ne bo plačal, 

čeprav se temu v realnem poslovanju ne morejo povsem izogniti. Včasih je potrebno narediti 

delo, ki nima neke dodane vrednosti, da dosežejo dodano vrednost za kupca. Vendar stremijo 

k temu, da bi do tega prišlo čim manjkrat, in lahko rečejo, da jim to v večini tudi uspeva, s 

pomočjo predpriprav in z optimizacijo samega notranjega pretoka materiala.  

V podjetju se trudijo, da ima operater oziroma delavec maksimalno zagotovljena vsa orodja 

oziroma olajšave, ki mu omogočajo, da morebitne napake izloči že v samem predhodnem 

procesu oziroma se jim izogne. Tako do slednjih v procesu sploh ne pride. »Vendar pa še vedno 

nastajajo napake, saj smo vsi samo ljudje«. Lahko pa se pohvalijo, da dosežejo manj napak v 

procesu. 

Z vpeljavo vitke strategije v podjetje so dosegli manj nepotrebnega gibanja in še vedno 

neprestano delajo na izboljšavah. Zdaj so že tako daleč, da ob spremembi samega procesa takoj 

naredijo novo standardno delo, kjer definirajo gibanje delavca za čim manjše in racionalno 

gibanje v sami celici. 
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Priznanja ob pravilnem pristopu z vitko organizacijo 

GKN Driveline Slovenija, d. o. o. deluje globalno in zasluga za slednjega gre tudi podjetju GKN 

Driveline Slovenija, d. o. o. Direktnega priznanja v sklopu Lean nagrad sicer slovensko podjetje 

še ni pridobilo, je pa GKN Driveline Slovenija, d. o. o. aktiven udeleženec določenih 

tekmovanj, ki jih omogoča inštitut za vitkost.  

Konkurenca in vitka organizacija 

Definitivno bi zelo težko kljubovali konkurenci brez vitke organizacije, saj so danes časi zelo 

tempirani in zelo težko bi kljubovali konkurenci brez dobre organizacije oziroma brez dobre 

vitkosti v delujočih procesih. Velik pomen pridobi vitkost, kadar v podjetju govorijo o menjavi, 

ki je ključnega pomena za kupca, saj se on ne ukvarja s problemom, koliko časa porabijo za 

samo menjavo stroja, temveč želi imeti v določenem času tisto, kar mu je bilo z zavezo 

obljubljeno. Brez vseh teh uporab orodij bi podjetje težko kljubovalo konkurenci.  

6.4 Predlogi za nadaljnje uvajanje vitkega poslovanja v podjetju  

V podjetju sestavljajo strategijo vitkosti (priloga 2). Vsako leto jo sestavijo in pregledajo najprej 

v podjetju GKN ZRE, nato pa jo odpošljejo v »globalo«. Zajema začrtane osnovne korake, ki 

prikazujejo cilj podjetja, kje so bili, kje so in kam želijo priti: od razširjanja podjetja in notranjih 

pretokov do skladiščenja materiala, sodelovanja z dobavitelji. Ta terminski plan je sestavljen, 

pregledan in obnovljen vsako leto in točno prikazuje, kaj podjetje v nadaljnjih letih delovanja 

čaka, ne samo v prihajajočem letu temveč dolgoročno tudi v petletni strategiji. 

Nastajajo pa tudi problemi, ki so vidni pri polnjenju skladišča. Ta problem nastane zaradi 

nepravilne komunikacije med službami znotraj podjetja in kupci. K odpravi tega problema 

predlagamo pogostejšo kontrola skladiščenja gotovih izdelkov in kontrolo rednega praznjenja 

skladišč. Pri tem imajo velik vpliv tudi dober odnos in razumevanje s kupci ter upoštevanje 

rokov dobave. 

Zastavljen cilj, s katerim pogojujejo, da so njihovi globalni lastniki zadovoljni z njimi in jim 

tako omogočajo nadaljnji razvoj z novimi stroji dosegajo vsako leto. To jim je nekakšno merilo, 

da prisluhnejo potrebam, ki so potrebne za delovanje podjetja GKN Driveline Slovenija, d. o. 

o. Za dosego vsakoletnega cilja predlagamo podjetju, da čim prej razširi eKanban med tiste 

kupce, ki pri poslovanju podjetja GKN ZRE predstavljajo pomembnejšo vlogo. Le tako bodo 

lahko sproti spremljali stanje zalog in naročil pri posameznemu kupcu. 

Strategija vitkosti je majhen vendar zelo pomemben pristop za podjetje. Podjetje GKN 

Driveline Slovenija, d. o. o. je že v takšni fazi, da sami zaposleni stremijo k drobnim detajlom 

in vračajo sisteme oziroma orodja nazaj tja, kjer jih vzamejo. V podjetju je vitkost postala ne 

samo »muha enodnevnica« ampak je prerasla v kulturo delovanja in poslovanja podjetja, ki se 
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samo še nadgrajuje. Za še boljše cilje predlagamo, naj podjetje izvaja čim več kaizen delavnic, 

kjer sodelujejo tako delavci, vodje projektov, vodje služb, kot tudi poslovodje, osebje iz uprave 

podjetja, skratka vsi zaposleni v podjetju, saj s tem pripomorejo k izboljšavam, ki vplivajo na 

stanje dodajanja vrednosti. S tem bodo pridobili rezultate pripravljenosti in odzivnosti 

zaposlenih na izredne razmere v GKN Driveline Slovenija, d. o. o. Zaposleni bodo na podlagi 

pridobljenih informacij vedno pravilno pristopili k nepredvidljivi nastali škodi. Priporočljivo 

pa je tudi, da zaposlenim omogočijo še večji vpliv pri možnih izboljšavah na proizvodnih 

procesih, saj lahko s produktivnejšim sodelovanjem s tehnologi na področju kakovosti 

pripomorejo k zmanjšanju nastalih težav. Ne le vodje temveč vsi zaposleni morajo aktivno 

sodelovati pri navajanju predlogov za izboljšave, saj bodo zaposleni na takšen način pridobili 

večje veselje za delo ter občutek vključenosti v delovanje podjetja.  

Predlagamo, da podjetje v primeru nastanka težav v proizvodnji slednje ne le preleti, temveč 

nanje gleda kot na nastalo priložnost, na podlagi katere bodo z odpravo osnovnih vzrokov 

pridobili izboljšave. Te težave lahko tudi zmanjšajo, če bodo zaposleni med seboj izmenjavali 

informacije, ideje in znanja, še posebej v času izmen, kjer naj zaposleni vse ključne informacije 

prenesejo naprej. 

Kupci svoje nezadovoljstvo nad izdelki ali nad izvedenimi storitvami izražajo z reklamacijami. 

Raziskave, ki so jih v podjetju GKN Driveline Zreče, d. o. o. izvedli, na podlagi pogostosti 

ponavljajočih problemov v enoletnem obdobju, so  pokazale, da se je 30 % odjemalcev soočalo 

z enakim problemom enkrat, 10 % odjemalcev dvakrat in 20 % odjemalcev trikrat. Preostalih 

40 % odjemalcev pa ni imelo v obdobju enega leta nikakršnih ponavljajočih problemov (GKN 

Driveline Slovenija, d. o. o. 2014). Da bi podjetje zmanjšalo ali se celo izognilo temu problemu, 

predlagamo sprotne kontrole samih procesov ter sistematično odstranjevanje izvornih 

problemov. 

Priložnost predstavlja tudi obsežnejše uvajanje vitkega poslovanja v administracijo (angl. Lean 

Office) in ne samo uporabo vitkosti v proizvodnji. 

Podjetje se mora neprestano posvečati nenehnim izboljšavam in inovacijam, saj bodo le tako 

dosegli, da se bo nivo vitkosti nenehno dvigoval, tudi s pomočjo metodologije TRIZ 

(sistematičnega inoviranja). 
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7 SKLEP 

Vitko poslovanje podjetju omogoča transparentnost, ki vsem (podizvajalcu, dobavitelju, 

distributerju, odjemalcu in zaposlenemu) dovoljuje vpogled v celoto in tako zagotovi 

preprostejše odkrivanje napak in odkrivanje izboljšav, ki ustvarjajo vrednost. Podjetje, kot je 

GKN Driveline Slovenija, d. o. o., že deluje na principih vitkosti in jo gradi na dobrih temeljih.  

Nenehne izboljšave v podjetju predstavljajo strategijo vitkosti, ki prinaša pozitivno spremembo 

pri poslovnih rezultatih in večje možnosti, da se zadovoljijo potrebe kupcev. Podjetja svojo 

poslovno uspešnost gradijo na temelju, ki predstavlja izboljšave, saj le s tem pridobijo 

predpogoje za uresničevanje kupčevih potreb in pričakovanj, zahteve in želje za zmanjševanje 

poslovnih stroškov ter za kakovost izdelkov. Danes pogoje kakovosti postavlja kupec in ne več 

proizvajalec, kar pomeni da je v ospredje postavljen kupec ter z njim njegovo zadovoljstvo ali 

nezadovoljstvo. Če podjetje ne vlaga v svoje kakovostno poslovanje, ga to pripelje do stroškov, 

ki predstavljajo nezadovoljstvo potrošnika nad proizvodom, ter do izgube kupčevega zaupanja 

v sam ugled podjetja. 

Koncept vitke proizvodnje je v podjetju GKN Driveline Slovenija, d. o. o. dobro poznan, saj so 

s tem »projektom« pričeli že leta 2005, z njegovo pomočjo pa zagotavljajo zadovoljstvo kupcev 

s kakovostnimi proizvodi in storitvami, ob pravem času in s ceno, za katero so kupci 

pripravljeni plačati. Razmišljanje zaposlenih v podjetju pripelje do rojstva vitkega podjetja, saj 

morajo novi izzivi, vrednote in vizija temeljiti na povsem novem načinu razmišljanja, ki 

doprinese k izboljšavam in tako postane del življenja zaposlenih. Strategija vitkosti v podjetje 

prinese delovno okolje, v katerem je pregledno in jasno določen način upravljanja na vseh 

ravneh, kjer prevladujeta spoštovanje in cenjenje med posamezniki in kjer je zagotovljena 

možnost uresničevanja, doseganja, oblikovanja in vpeljevanja lastnih ciljev in idej zaposlenih 

na vseh področjih.  

Uvedba metode 5S v obravnavanem podjetju je med zaposlenimi postopoma prišla v navado in 

danes določa elemente delovnega procesa, v sklopu katerih so delovna mesta organizirana in 

usklajena in kjer so orodja in materiali na voljo vsem zaposlenim ob pravem času in na pravem 

mestu. Kontrole in revizije se izvajajo v manjšem obsegu ali pa sploh niso več potrebne, saj vsi 

zaposleni prepoznavajo, da ima ohranjanje doseženih izboljšav v poslovanju pozitiven vpliv na 

njihovo produktivnost in kakovost pri delu. Torej uvedbo metode 5S v podjetju niso 

obravnavali kot »enkratno čistilno akcijo«, ki bi ob večjem naročilu zbledela, temveč so jo 

sprejeli in z njo »živijo«.  

Vitkost je proces, ki traja v neskončnost. To pomeni, da podjetja, ki svoje poslovanje že gradijo 

na strategiji vitkosti, nikoli ne dosežejo njenega konca. Vedno se najde način, ki je boljši in 

učinkovitejši od danega procesa. 
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VPRAŠANJA INTERVJUJA 

1. Ker se danes v ospredje postavlja kupca, je temeljni motiv vsakega podjetja, ki želi uspešno 

poslovati, da v celoti izpolni njegove zahteve, potrebe in želje, ki pa jih lahko pridobi z 

uvedbo vitke strategije. Kako pa je pri Vas potekala uvedba vitke strategije v podjetju GKN 

Driveline Slovenija, d. o. o.? 

· Kdaj ste pričeli s pripravami na izvajanje vitkega poslovanja? 

· Koliko časa je trajalo, da ste vpeljali vitkost v celotno podjetje? 

· Kako dosegate cilje vitke proizvodnje in pogoje za samo izvedbo le-te? 

2. Vsake spremembe prinašajo s seboj različne novosti, ki predstavljajo »nujno zlo«, katerega 

se podjetja bojijo. S kakšnimi problemi ste se poprijeli v podjetju GKN Driveline Slovenija, 

d. o. o. ob uvedbi vitke proizvodnje? 

· Kako ste se lotili vpeljave strategije vitkosti v podjetje? 

Način usposabljanja zaposlenih. 

Priprava proizvodnje na pogoje vitkosti. 

Čemu ste na začetku uvajanja vitkosti namenili največ pozornosti. 

Vloga zaposlenih, vodstva, dobaviteljev… 

Ali se je uvajanje vitkosti izvajalo v vsakem oddelku posamezno? Zakaj? 

· Na kakšne nevarnosti ste naleteli pri prehodu podjetja v vitko organizacijo? 

· Kako so se na te spremembe odzvali zaposleni in vsi, ki so povezani s podjetjem? 

3. Analiza zadovoljstva kupcev v podjetju GKN Driveline Slvoenija. 

· Namen večinskih auditov je, da se z rezultati kupcem dokaže učinkovitost 

poslovanja. Kaj pa predstavlja KORPORATIVNI AUDIT: kakšen vpliv ima na 

kupce, kaj z njim dosegate? 

· Ali lahko zadovoljstvo kupcev dosegate tudi z uvedbo eKanban-a – na kakšen način 

ter kakšen je končni rezultat? 

4. Analiza učinkov uvajanja strategije vitkosti v podjetju. 

· Z odpravo izgub podjetja v večini pridobijo izboljšave pri samem poslovanju. Kaj ste 

Vi pridobili z odpravo izgub v poslovanju, kje se čutijo največje spremembe? 

V procesih ni odvečnega nepotrebnega dela, ki nam ga kupec ne bo plačal, torej 

ne proizvajamo več, kot je potrebno. 

Dosežemo manj napak v procesu. 

Dosežemo manj nepotrebnega gibanja virov v procesih . 
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· PRIZNANJA: Ali lahko učinke delovanja in pravilen pristop k vitkemu poslovanju 

pohvalite s kakšnimi priznanimi nagradami? 

· Danes se nobeno podjetje ne more izogniti izpostavljenosti pritisku ki ga povzroča 

globalna konkurenca, zato ta za podjetja predstavlja največji problem. Kakšen pomen 

predstavlja vitka strategija v Vašem podjetju in ali bi brez vitke organizacije težko 

kljubovali konkurenci? 

5. Nadaljnji koraki v razvoju vitkega poslovanja. 

· Kakšen namen predstavlja TERMINSKI PLAN projekta Lean? 

· Kakšen je bil zastavljeni cilj in ali ste ga ob uvedbi vitkosti dosegli? 

· Ali strategija vitkosti zadošča za uspešno in učinkovito vodenje podjetja? 
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