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POVZETEK 

V nalogi smo predstavili vlogo managementa kakovosti za uspešno poslovanje podjetja in 

podrobneje predstavili njegov pomen v službi oskrbne logistike. Na primeru izbranega podjetja 

GKN Driveline Slovenija, d. o. o., smo analizirali management kakovosti v službi oskrbne 

logistike in predstavili politiko kakovosti podjetja. Na podlagi že uveljavljenih metod v podjetju 

smo predstavili predloge izboljšav, ki bodo izboljšale njihov proces managementa kakovosti. 

Ključne besede: management, podjetje, kakovost, proces, metode, TQM, logistika, GKN 

Driveline Slovenija, d. o. o.  

SUMMARY 

In our diploma thesis we introduced the importance of quality management for a company's 

successful economy. Further on we introduced the meaning of quality management in the field 

of supply logistics. Our example company was GKN Driveline Slovenija d.o.o. in which we 

analized quality management in supply logistics. We also introduced the quality policy of the 

company GKN Driveline Slovenija d.o.o.. At the end we gave some ideas how the company 

could improve their quality management process. 

Keywords: management, company, quality, process, method, TQM, logistics, GKN Driveline 

Slovenia, d. o. o.  
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1 UVOD  

Danes se na svetovni trg dnevno uvede na tisoče novih izdelkov, storitev in tehnologij. Tržišče 

se polni z vsako pretečeno minuto, s tem pa se konkurenca na trgu vedno bolj povečuje. 

Posledično je zaradi natrpanosti trga ogrožen tudi obstoj podjetij, ki so že na trgu. Zato je za 

vsa podjetja ključno, da se venomer razvijajo in sledijo razvoju, saj si lahko le tako zagotovijo 

obstoj na tržišču. Eno izmed največjih konkurenčnih prednosti podjetja lahko predstavlja 

kakovost izdelkov, ki skozi zgodovino pridobiva vedno večji pomen.  

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Kakovost dobro opisuje naslednja definicija: »Pojmovanje kakovosti je zapleteno področje, 

bistveno pri opredelitvi pojma kakovosti pa je, s katerega vidika jo raziskujemo: kot odjemalcu 

nam predstavlja kakovost izdelka oziroma storitve, kot proizvajalcu tega istega izdelka oziroma 

storitve pa pomeni kakovost izdelkov oziroma storitve, procesov, zaposlenih, oddelkov, 

organiziranosti, podatkov, ciljev.« (Unterlechner, Meško Štok in Markič 2009, 65).  

Marolt in Gomilšek (2005, 27) sta zapisala, da moramo pri določanju kakovosti upoštevati 

naslednje dejavnike: vizija podjetja, zahteve ciljnih kupcev, razpoložljivi viri, zakoni in 

predpisi, standardi kakovosti, tehnološki razvoj, kot pomemben dejavnik pa štejejo tudi 

predlogi zaposlenih.  

Kakovost je torej pomembna tudi pri vodenju in upravljanju podjetja. Management kakovosti 

ali vodenje kakovosti predstavlja nekakšno širše ime, vendar je njegova bistvena vloga ravno 

zagotavljanje kakovosti. 

»Zagotavljanje kakovosti je bistvena sestavina obvladovanja kakovosti. Skratka, kakovost mora 

vedno predstavljati prvo načelo podjetja.« (Ishikawa 1987, 70). 

Šostar (1996, 4) je zapisal, da zagotavljanje kakovosti ne obsega le preverjanje kakovosti, 

temveč obsega več dejavnosti, kot so opredelitev ciljev in kriterijev, določitev in razvoj lastnih 

preverjanj ter analiz. Zagotavljanje kakovosti mora biti usmerjeno v razvoj, proizvodnjo, 

montažo in logistične procese.  

Osrednja vsebina projektne naloge predstavlja raziskovanje področja managementa kakovosti. 

Na primeru izbranega proizvodnega podjetja GKN Driveline Slovenija smo predstavili pomen 

managementa kakovosti v službi oskrbne logistike.  

Osnovni obravnavan problem v nalogi je, kako naj izbrano proizvodno podjetje s pomočjo 

managementa kakovosti dosega konkurenčnost, učinkovitost in uspešnost poslovanja ter na ta 

način še naprej zagotavlja svojo nadaljnjo rast in obstoj. 



2 

Služba oskrbne logistike je ključna za delovanje izbranega podjetja. Lahko jo opišemo kot 

proces načrtovanja, izvajanja in spremljanja delovanja dobavne verige, ki mora potekati čim 

bolj učinkovito.  

V proizvodnem procesu sta si logistika in proizvodnja soodvisni. Kakovost dela logistične 

službe lahko vpliva tudi na dinamiko proizvajanja, kar pomeni, da lahko logistika v primeru 

nepravilnega delovanja povzroči tudi zaustavitev proizvodnje (Šuhel, Mertik in Tovšak 2009, 

299). 

»Sistem vodenja kakovosti zagotavlja okvir za izvajanje družbene odgovornosti podjetja v vseh 

ravneh managementa podjetja in tako ustvarja podlago za vzpostavitev trajnostne politike.« 

(Beuran idr. 2014, 178).  

Kakovost lahko razumemo kot skupek mnogih podjetniških nalog, ki se vse navezujejo na 

management. Med najpomembnejšimi strategijami zagotavljanja kakovosti je koncept 

management celovite kakovosti – TQM (angl. Total Quality Management). »Management 

celovite kakovosti je skupek podjetniških sprememb in orodij, s pomočjo katerih naj bo podjetje 

stalno izboljševalo kakovost svojih procesov in proizvodov in si s tem izboljšalo svojo 

učinkovitost, uspešnost, in s tem povečalo svojo fleksibilnost na trgu.« (Marolt in Gomišček 

2005, 32).  

Management kakovosti poudarja predvsem pomen stalnega izboljševanja in nadgrajevanja ter 

povezanosti v podjetju. V projektni nalogi smo na kratko predstavili določene modele in 

metode, s katerimi bi si lahko olajšali obvladovanje kakovosti.  

Izpostavili smo različne metode zagotavljanja kakovosti. Vsaka izmed metod ima svoje 

prednosti in slabosti, ki bi morebiti predstavljale tudi ključ do zagotavljanja kakovosti 

managementa. Zagotavljanje kakovosti smo v prvem delu projektne naloge na splošno 

predstavili in se nato osredotočili na dejansko stanje v službi oskrbne logistike podjetja GKN 

Driveline Slovenija, d. o. o. Na podlagi teorije smo prikazali, da je zagotavljanje kakovosti 

logistične službe zelo pomembno za nemoteno delovanje proizvodnega procesa, saj lahko 

manjša napaka pripelje do velikih nepotrebnih stroškov.  

1.2 Namen in cilj 

Namen naloge je raziskati aktualno literaturo s področja managementa kakovosti v 

proizvodnem podjetju in opredeliti pojme povezane z obravnavano tematiko. 

Na podlagi teoretičnih spoznanj smo raziskali pomen zagotavljanja kakovosti v službi oskrbne 

logistike v podjetju GKN Driveline Slovenija, d. o. o. 
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Cilj zaključne projektne naloge je razviti predloge in izboljšave za izboljšanje managementa 

kakovosti v izbranem podjetju. 

1.3 Metodologija 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili sledeče metode raziskovanja: 

- Metoda deskripcije oziroma opisovanja: njen namen je opisovanje dejstev, pojavov in 

procesov. 

- Metoda kompilacije: kar pomeni povzemanje stališč, spoznanj, opazovanj in sklepov drugih 

avtorjev ter lastnih spoznanj. 

- Metoda študije poslovne dokumentacije in študije primera izbranega podjetja v panogi.  

- Metoda sinteze spoznanj. 

Teoretični del naloge je zasnovan na podlagi proučevanja sekundarnih javno dostopnih virov 

in monografij domačih in tujih avtorjev na izbrano temo. Opredelili smo različne pojme in 

pojave, ki so povezani s tematiko raziskovanja. Uporabili smo tudi analize javno dostopne 

strokovne literature in dostopnih dokumentov podjetja.  

V empiričnem delu smo predstavili management kakovosti na primeru izbranega podjetja. 

Glede na teoretični del smo raziskali pomen managementa kakovosti v službi oskrbne logistike 

in na podlagi analize in primerjave teoretičnih dejstev prišli do različnih spoznanj. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavke: 

- Predpostavljamo, da se management izbranega podjetja zaveda pomembnosti področja 

kakovosti in ima interes za spremembe na tem področju. 

Omejitve: 

- Izbrano podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o.  

- Omejitev do dostopa internih virov podjetja. 

- Uporaba javno dostopnih virov o tematiki. 

- Poslovnih skrivnosti nismo objavljali. 

- Omejenost raziskave od maja 2015 do avgusta 2015. 
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2 MANAGEMENT KAKOVOSTI 

»Skladno z razvojem tehnologije, proizvodnih sredstev, delitve dela, organizacijskih znanj, 

družbenih odnosov, ekonomskih načel, znanja delovne sile in drugih faktorjev so se spreminjali 

tudi pristopi in načini doseganja kakovosti.« (Marolt in Gomišček 2005, 11).  

2.1 Management kakovosti skozi zgodovino  

Glede na napredek in spremembe načina življenja se skozi zgodovino spreminjajo tudi načini 

in pristopi, s katerimi podjetja zagotavljajo kakovost. Slika 1 prikazuje razvojne stopnje 

časovnega razvoja doseganja kakovosti.  

 

 

Slika 1: Prikaz glavnih stopenj časovnega razvoja doseganja kakovosti 

Vir: Marolt in Gomišček 2005, 12. 

Marolt in Gomišček (2005, 11–12) sta glede na predhodno sliko časovno razvojne stopnje ločila 

na dva glavna načina proizvodnje, in sicer na neindustrijski in industrijski način proizvodnje. 

Neindustrijski način predstavlja obrtniški in manufakturni način proizvodnje do približno leta 

1900. Za nas pomembnejši pa je industrijski način proizvodnje, ki je aktualen še dandanes, saj 

služi za proizvodnjo izdelkov ali storitev.  
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Marolt in Gomišček (2005, 11–16) predstavljata industrijski način proizvodnje na podlagi 

naslednjih stopenj:  

1. stopnja: Kontrola kakovosti – QC (angl. Quality Control) 

Kontrola kakovosti se je pričela v začetku 20. stoletja in je trajala do približno leta 1960. 

Predstavlja začetek industrijskega načina proizvodnje, ki je zelo pomembna še danes. Zanjo sta 

značilni predvsem veliki delitvi dela in proizvodnja identičnih proizvodov v večjih količinah. 
Velik pomen ima tudi služba kontrole kakovosti, ki se pojavi kot nova funkcija v podjetju. 

Naloga kontrolorja kakovosti je predvsem preverjanje skladnosti karakteristike kakovosti 

izdelanih proizvodov s predpisanimi standardi. Na podlagi ocene pa določijo ustreznost in 

neustreznost proizvoda (Marolt in Gomišček 2005, 11-12). 

2. stopnja: Zagotavljanje kakovosti – QA (angl. Quality Assurance) 

Začetek stopnje zagotavljanja kakovosti sega v začetek 60. let ob spoznanju, da je problematika 

kakovosti podjetja bolj kompleksna in je ni mogoče zadovoljevati le s kontrolo že izdelanih 

proizvodov. Staro načelo so zamenjali z novim, katerega bistvo je poudarek na preprečevanju 

neustreznih proizvodov. Aktivni pristop pomeni, da je potrebno v čim večji meri preventivno 

zmanjševati možnost neustreznih proizvodov. Zagotavljanje kakovosti tako ni več samo 

tehnične, temveč tudi organizacijske narave, kar pomeni odgovornost celotnega podjetja. Za 

poenoten pristop kakovosti so bili izdelani standardi, ki še dandanes služijo za sistematično 

določanje odgovornosti posameznih služb v zvezi s kakovostjo. (Marolt in Gomišček 2005, 13-

14). 

3. stopnja: Stalno izboljševaje kakovosti – CQI (angl. Continuous Quality Improvment ) 

Zadnja stopnja se je začela v 90. letih, ko se je na problematiko kakovosti pričelo gledati skozi 
procese poslovanja. Ta stopnja zagovarja osredotočenost na izboljševanje vseh procesov 
poslovanja, ki se nahajajo v podjetju. Tako imenovani procesni pristop, ki je nastal zaradi novih 

zahtev globalnega trga, naj bi pripomogel k večji učinkovitosti in uspešnosti podjetja.  (Marolt 

in Gomišček 2005, 15-16). 

2.2 Opredelitev pojma kakovosti 

Kakovost je zelo težko enoznačno opredeliti, saj nanjo vpliva veliko dejavnikov, zaradi katerih 

se definicije razlikujejo. Šostar je zapisal (2000, 7), da je uvedba notranjega evropskega tržišča 

(EGS), kakor tudi odprtje zahodnoevropskih tržišč, ter vsa večanja, prisotnost azijskih podjetij 

na svetovnem tržišču, vse to pa posledično vpliva na vedno ostrejše tržne situacije v Evropi. To 

je eden izmed vzrokov, da postaja kakovosti izdelkov in storitev vedno bolj pomemben strateški 

dejavnik in hkrati tudi ena najpomembnejših nalog managementa.  

»Dejavnik, ki vpliva na trajni uspeh podjetja, gotovo predstavlja kakovost, saj daje upanje, da 

si na ta način pridobimo zvestobo kupcev. Medtem se slaba kakovost v nasprotnem primeru 
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razmeroma hitro kaznuje in v večini primerih pusti velike stroške. Neustrezna kakovost ali 

nekakovost je ugotovljeni razkorak med ciljno in doseženo kakovostjo, ki ga lahko ocenimo v 

celoti z ekonomskimi izrazi.« (Jocou in Lucas 1995, 42–188).  

Pomen kakovosti pri poslovanju podjetja predstavlja torej ključen element uspeha, ki pa ga ni 

tako lahko zagotoviti. Kakovost je namreč zelo težko opisati v definiciji, saj je lahko postavljena 

v različnih okoliščinah, kjer posledično na njeno opredelitev vplivajo različni dejavniki.  

To potrjujeta tudi Piskar in Dolinšek (2006, 35–36), ki sta zapisala, da je zelo težko opredeliti 

splošno definicijo kakovosti, saj lahko nanjo gledamo iz različnih perspektiv. Zato je zelo 

pomembno, da upoštevamo njeno vlogo na različnih ravneh podjetja. Pomen in razumevanje 

kakovosti se torej razvija tudi glede na spreminjanje stroke, ki se ukvarja s področjem 

kakovosti.  

»Crosby opredeljuje kakovost proizvodov in storitev, kot usklajenost z zahtevami odjemalcev 

ter nasprotuje uporabi vsakega drugega razumevanja kakovosti.« (Crosby 1989, 17–22 cit. 

Piskar in Dolinšek 2006, 36). Glede na njegovo definicijo lahko sklepamo, da je kakovost v 

tistem času zgodovine začela pridobivati večji pomen. Vendar jo Crosby opredeljuje le na ravni 

proizvoda in storitve, kar pa se je do danes zelo spremenilo. To lahko potrdimo z naslednjo 

definicijo.  

»Kakovost že dolgo ni več samo tehnična kategorija, ne pomeni le, da je izdelek (storitev) 

ustrezen glede na tehnične zahteve, temveč kakovost vse bolj povezujemo v povezavi s 

potrebami kupca, odjemalca, porabnika in uporabnika z njegovimi zahtevami, željami in 

pričakovanji. Pričakovanja so izraz vrednot posameznika, družbe v opredeljevanju svobode, 

enakopravnosti, varovanja okolja, zdravja ljudi, učinkovitosti in uspešnosti poslovanja.« 

(Unterlechner, Meško Štok in Markič 2009, 65).  

Glede na opredelitve kakovosti lahko vidimo, da ima izraz kakovost zelo širok in zapleten 

pomen. V smislu masovne proizvodnje potrošnih dobrin naj bi veljalo, da kakovost zagotavlja 

možnost uporabe. Vendar tudi ta definicija ne zadošča popolnoma, predvsem zaradi 

mnogovrstnosti, zapletenosti ter nenehnega spreminjanja tržišča. V sodobnem pojmovanju je 

kakovost spremenljiva presoja večine, ki je neposredno povezana tudi z etičnimi načeli (Šostar 

2000, 22–23). 

Na podlagi predhodnih opredelitev kakovosti lahko vidimo, da se je definicija skozi zgodovino 

nenehno spreminjala. Nanjo namreč vplivajo tudi vedno ostrejše tržne razmere, ki se jim mora 

prilagajati celotni poslovni proces. Zaradi vedno večje zasedenosti trga pa posledično narašča 

pomen kakovosti, saj nam ta danes predstavlja veliko prednost ped konkurenco. Skratka, njen 

pomen skozi zgodovino le narašča, posledično pa predstavlja vedno večji izziv podjetjem, saj 

je njeno zagotavljanje vedno težje.  
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Zagotavljanje kakovosti 

Sistem zagotavljanja kakovosti mora izpolnjevati zahteve kakovosti v skladu z gospodarskim 

pristopom. Sodobni sistem zagotavljanja kakovosti vključuje poleg managementa kakovosti 

tudi funkcionalni organizacijski potek z ustrezno organizacijsko izgradnjo sistema kakovosti, 

ki je primerna za poslovanje celotnega procesa. Podjetje, ki poteka v sodobnem sistemu, mora 

vsebovati elemente kakovosti po DIN ISO 9004 in DIN 5535, elementi skupaj namreč 
sestavljajo učinkovite ukrepe in rezultate kakovosti v poslovnem procesu (Šostar 2000, 22–25). 

Zagotavljanje kakovosti predstavlja najpomembnejšo nalogo podjetja pri obvladovanju 
kakovosti, saj je kakovost brez nje le pojem.  

Slika 2: Krog kakovosti  

Vir: Šostar 2000, 25. 

Slika 2 nam predstavlja, kako poteka zagotavljanje kakovost v podjetju. Kot vidimo, zunanji 

krog zajema medsebojno povezane naloge, ki jih mora podjetje opravljati skozi proces 

delovanja. V notranjosti koga so predstavljeni oddelki podjetij in njihove medsebojne 

povezave.  

Danes je pogled na kakovost nekoliko razširjen, kar se kaže tudi v posameznih fazah 
managementa, ki niso neodvisne, ampak so medsebojno povezane, saj lahko le tako dosežejo 
željeno kakovost. Obseg načrtovanja kakovosti zavzema celoten proizvodnji proces, ki se začne 
že s potrebami kupcev, sledi pa mu zasnova, razvoj, proizvodnja izdelka in končna uporaba. Pri 

organizaciji zagotavljanja kakovosti morajo biti vse aktivnosti procesa tehtno zasnovane in 

določene (Šostar 2000, 25–26). 
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Postopek doseganja željene kakovosti mora biti natančno začrtan, saj tako podjetje lažje doseže 
zastavljene cilje. Zaradi nepravilne razporeditve pa lahko pride do zmede, kar pa lahko povzroči 
nepotrebne zaplete za podjetja.  

Pomemben člen za zagotavljanje kakovosti pa predstavljajo politika, cilji in strategija 
kakovosti. Medsebojno so povezani predvsem glede odločitev o usmerjenosti podjetja, kot tudi 

načinov doseganja zastavljenih ciljev. Politika kakovosti določa usmerjenost podjetja in 

predstavlja osnovno izhodišče za management kakovosti, vendar mora biti za pravilno 
delovanje usklajena s politiko celotnega podjetja. Cilji kakovosti služijo kot vodilo za odločitev 
in dejavnosti, ki jih je potrebno izvršiti za njihovo dosego. Izbrani cilji in strategije v relaciji s 

kakovostjo so izhodni proces odločanja v podjetju (Marolt in Gomišček 2005, 27). 

Predhodna opredelitev politike, ciljev in strategije predstavlja najpomembnejši del procesa 
zagotavljanja kakovosti. Podjetja morajo natančno določiti njihove cilje v zvezi s kakovostjo, 

ki pa morajo biti enaki tako politiki kakor tudi predhodno zastavljenim ciljem podjetja. Podjetje 

lahko le tako dosega zastavljeno politiko kakovosti in s tem poveča svojo konkurenčno 
prednost.  

Šostar (2000, 34) je izpostavil štiri naloge zagotavljanja kakovosti, ki si sledijo v naslednjem 

vrstnem redu: 

- načrtovanje kakovosti, 
- nadzor kakovosti, 

- upravljanje kakovosti, 

- zahteve kakovosti. 

Načrtovanje kakovosti predstavlja osnovni okvir, ki služi kot izhodišče pri doseganju 

zagotavljanja kakovosti. Naslednja zelo pomembna naloga je nadzor kakovosti, s pomočjo 
katere mora podjetje preverjati stanje izvajanja procesa zagotavljanja kakovosti. Model temelji 

na šestih razsežnostih kakovosti: ustreznost, točnost ocene, pravočasnost in točnost objave, 
dostopnost in jasnost, primerljivost ter skladnost. Glede na predhodno naštete dimenzije 
kakovosti statistična podjetja pripravijo poročilo, ki služi kot natančen pregled in vpogled v 

rezultate kakovosti (Arnež in Noč Razinger 2012, 10). 

Nadzor kakovosti se deli na tri različne elemente. Prvi predstavlja načrtovanje nadzora, drugi 
izvajanje, na koncu pa sledi še vrednotenje in obdelava rezultatov.  

Na podlagi značilnosti kakovosti določimo predpostavke in naloge, ki naj bi v določenem 
primeru služile za zagotavljanje kakovosti. Izvajanje nadzora je v večini primerov že vključeno 

v proizvodnji proces podjetja ali v sistem zagotavljanja kakovosti in omogoča doseganje 
natančnih rezultatov. Izreden pomen za nadzor kakovosti pa predstavljata tudi vrednotenje in 

obdelava rezultatov, saj prestavljata osnovo za učinkovito načrtovanje nadzora in upravljanja 
kakovosti. Analiziranje kakovosti in določanje ukrepov za odpravljanje morebitnih napak pa 

prestavlja glavno nalogo upravljanja kakovosti (Šostar 2000, 36). 
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Delitev nalog nam nazorno prikaže, da je zagotavljanje kakovosti zelo kompleksna funkcija, ki 

brez natančnega načrtovanja ne more uspevati z zadovoljivimi rezultati. Najpomembnejše je 
sledenje podjetja vsakemu koraku načrtovanja kakovosti, stalno izvajanje natančnega nadzora 

in upravljati kakovost na podlagi zastavljenega načrta. Zelo pomembno je tudi to, da podjetje 

upošteva ugotovljene rezultate, s pomočjo katerih mora venomer izboljševati in prilagajati 

proces zagotavljanja kakovosti. Tako lahko pričakujejo vedno boljše rezultate, posledično pa 

večjo konkurenčno prednost (Šostar 2000, 36–47). 

2.3 Opredelitev pojma management kakovosti 

Pojem management sta Marolt in Gomišček (2005, 121) opredelila kot koordinirane aktivnosti 

za vodenje in nadzor podjetja. Izraz management pa se lahko nanaša tudi na osebe oziroma 

ljudi, ki so odgovorni za vodenje in nadzor podjetja. Management kakovosti so torej 

koordinirane dejavnosti za vodenje nadzora podjetja s kakovostjo.  

»Management kakovosti je vzajemno delovanje različnih vidikov, metod, elementov in 

struktur. Osnova managementa kakovosti predstavlja uporaba in razpoložljivost strategij, 

metod, orodij, postopkov, dokumentacije, zavzetosti delavcev in pomožnih sredstev.« (Šostar 

2000, 28).  

Poleg managementa kakovosti sta pomembna elementa za sodobni sistem zagotavljanja 

kakovosti funkcionalnost podjetja z ustrezno organizacijo in izgradnja sistema kakovosti, ki je 

primerna za izvajanje nalog in zahtev celotnega procesa (Šostar 1996, 135). 

Management kakovosti nam torej predstavlja skupek elementov, ki služijo podjetju za 

upravljanje kakovosti in izboljševanje procesa dela. Pomen izvajanja managementa kakovosti 

pa skozi zgodovino le narašča, saj kot smo že predhodno omenili, kakovost predstavlja eno 

izmed največjih konkurenčnih prednosti, ki omogočajo podjetju več možnosti obstoja na trgu 

(Šostar 2000, 26–27).  
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Slika 3: Management kakovosti  

Vir: Šostar 2000, 27. 

Vendar pa ne zadošča le govor o managementu kakovosti, pomembno je predvsem, da podjetje 

dobro poveže vse elemente, ki povezujejo in vplivajo na management kakovosti v podjetju. 

Dober proces managementa kakovosti omogoča podjetju, da lažje dosega cilje kakovosti. 

»Vedo o managementu je torej treba razumeti kot proučevanje dela managerjev in dajanje 

napotkov managerjev, kako naj uravnavajo delovanje podjetja, da bi dosegli njihovo uspešnost 

ali vsaj učinkovitost posameznih delov. Nanju gledamo kot na multidisciplinsko vedo, saj 

vključuje več ved in znanosti, ki so tehnične, biološke, ekonomske, psihološke in sociološke.« 

(Dolinšek idr. 2006, 42).  

2.4 Standardi kakovosti ISO 

2.4.1 Opredelitev in zgodovina standardov kakovosti ISO 

Management kakovosti torej predstavlja zelo veliko področje, katerega bistvo je upravljanje in 

zagotavljanje kakovosti v podjetju. Pri opredelitvi kakovosti smo videli, da na njen pomen 

vpliva veliko različnih dejavnikov, ki vplivajo tudi na določitev kakovosti. V podjetjih so 

morali za lažjo predstavo opredeliti, kaj je in kaj ni kakovost. 

»Standardizacija je dejavnost vzpostavljanja določil glede na dejanske ali možne težave za 

skupno in ponavljajočo se uporabo, z namenom, da se doseže optimalna stopnja urejenosti na 

danem področju. Standardi kakovosti tako omogočajo enotni jezik med odjemalci in 

proizvajalci. Gre za dokumentirane sporazume, ki vsebujejo tehnične opise in druga natančna 

merila, kot so pravilniki, navodila, obrazci …« (Piskar in Dolinšek 2006, 44–45).  
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S pomočjo dokumentiranih sporazumov podjetja lažje ocenjujejo in sledijo managementu 

kakovosti. Predvsem zaradi usklajenosti na celotni ravni poslovanja, kar predstavlja zelo velik 

pomen, saj tako podjetja svoje cilje kakovosti lahko oblikujejo glede na že postavljene omejitev, 

to pa jim zelo olajša delo. »Namen teh standardov je, da se zagotovi usklajenost materialov, 

proizvodov, procesov, storitev z zahtevami standarda, in jih je treba dosledno upoštevati.« 

(Piskar in Dolinšek 2006, 45).  

Standard ISO 9000 za management kakovosti je prvič izšel leta 1987 in je vseboval 98 zahtev, 

ki jih morajo upoštevati različne službe oziroma enote podjetja, da bo zagotovljena kakovost 

proizvoda. Torej so se ISO standardi navezovali na organizacijsko-managerski del podjetja, 

zato niso spreminjali tehničnih standardov. ISO standardi so služili kot standardi sistema 

kakovosti v podjetju in ne proizvodov. Skozi leta so se standardi posodobili glede na napredek 

in spremembo poslovanja podjetja. Nov standard ISO 9000:2000 je tako izšel decembra leta 

2000 (Marolt in Gomišček 2005, 102–103). 

Certificiranje in ISO 9000 standardi postanejo osnova za urejanje podjetij. Naraščati začne 

število seminarjev, nekdanji specialisti za kakovost pa se spremenijo v svetovalce, presojevalce, 

učitelje kakovosti. Te dejavnosti in določene uspešne realizacije v mednarodnem prostoru so 

nedvomno pripomogle k hitrejšemu vključevanju podjetij v tržišče EU. Posledično si je 

Slovenija pridobila ugled v EU, poslovanje se vseskozi spreminja, zahteve kakovosti pa so 

skozi leta le še narastla (Kozina 2009, 4). 

Kakor vidimo pri kratkem pregledu zgodovine, so se standardi ISO nekoliko spremenili, vendar 

njihovo bistvo ostaja isto in še dandanes služijo kot osnova za doseganje managementa 

kakovosti v podjetju.  

2.4.2 Družina standardov kakovosti ISO 9000 

Cilj vsakega podjetja je uspešno poslovanje in zadovoljevanje želja kupcev. Najbolj učinkovito 

orodje za uresničevanje kupcev je zagotavljanje kakovosti. Najlažja izbira doseganja 

zastavljenih ciljev zagotavljanja kakovosti pa je sledenje in postavitev sistema na podlagi 

standarda ISO 9000. Sistem kakovosti po ISO 9000 podaja podjetju smernice, kako oblikovati 

sistem upravljanja in vodenja kakovosti, da bodo dosegli zahtevane lastnosti tako izdelka kakor 

tudi procesa dela (Šostar 2000, 219–220). 

V raziskavi, ki je potekala leta 2012, sta avtorja strokovnega članka Hesham Magd in Fadi 

Nabuls (2012, 158–165) presojala o priljubljenosti in uporabnosti ISO 9000, ki se uporablja kot 

pristop k upravljanju poslovnih procesov in pomaga podjetjem pri uvajanju učinkovitega 

sistema vodenja kakovosti. Po pregledu literature in analizi stanja podjetij, ki uporabljajo 

standard ISO 9000, so ugotovitve pokazale, da imajo pozitiven vpliv in predstavljajo dobro 

izhodišče za upravljanje poslovnih procesov takšnih orodij za ohranjanje kakovosti poslovanja.  
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Glede na ugotovitve raziskave lahko vidimo, da standard ISO 9000 prav gotovo pripomore k 

obvladovanju managementa kakovosti v podjetju. Zapletenost procesa zagotavljanja kakovosti 

posledično vpliva tudi na delitev ISO standarda 9000.  

»Glavni trije standardi družine ISO 9000 so:   

- ISO 9000 – sistem managementa kakovosti, ki podaja osnove in določa terminologijo za 
sistem managementa kakovosti. 

- ISO 9001 – sistem managementa kakovosti, ki določa zahteve s sistemi, in si tako prizadeva 

povečati zadovoljstvo kupcev.  

- ISO 9004 – sistem managementa kakovosti, ki nudi smernice uspešnosti in učinkovitosti ter 

dosego cilja izboljšanja delovanja podjetja. Dodatni standard prestavlja ISO 19011, ki nudi 

navodila za presojo sistemov managementa kakovosti in sistemov managementa 

okoljevarstva.« (Marolt in Gomišček 2005, 104–105).  

Marolt in Gomišček (2005, 105–108) sta navedla osem načel managementa kakovosti, ki so 

glavni elementi razvoja celotne družine standardov ISO 9000. Njihovo poznavanje tako 

predstavlja predpogoj za pravilno in uspešno uporabo zahtev standardov. Načela managementa 

kakovosti so naslednja:  

1. Osredotočenost na kupce – izpolnjevanje zahtev in potreb kupcev. 

2. Vodenje – za uspešno poslovanje je pomembno enotno vodenje celotnega managementa 

podjetju, njihova povezanost in usmerjenost vseh vodij v skupne cilje.  

3. Sodelovanje zaposlenih – vključevanje zaposlenih je ključni element uspeha, saj se tako 

zaposleni počutijo koristne in posledično prinesejo dodatno vrednost podjetju.  

4. Procesni pristop – krajši čas in zanesljivejši doseg željenih rezultatov.  

5. Sistemski pristop k managementu – pomeni vodenje medsebojno povezanih procesov kot 

sistem, kar pa nam omogoča uspešnejše doseganje ciljev. 

6. Stalno izboljševanje – nujno potreben stalni cilj vsakega podjetja, saj omogoča sposobnost 

hitrega odziva na priložnosti in nove zahteve. 

7. Odločanje na osnovi dejstev – analiza podatkov nam omogoča izbor uspešnejših odločitev.  

8. Obojestransko koristni odnosi z dobavitelji – medsebojna povezanost prinese obojestransko 

dobri odnos, ki povečuje možnost obeh stani za ustvarjanje vrednosti.  

Vsako načelo predstavlja del procesa managementa kakovosti in določa, kako mora ta potekati, 

da sledi standardom kakovosti ISO 9000. Načela imajo največjo vrednost, če jih podjetje 

uporablja medsebojno povezano, saj tako doseže najboljše rezultate in izboljša delovni proces 

podjetja.  

Pristop na osnovi sistema managementa kakovosti vzpodbuja podjetja, da analizirajo kupčeve 

zahteve, da definirajo procese, in tako povečajo zadovoljstvo kupcev. Sistem managementa 

kakovosti pa zaradi vedno večje konkurence podjetja sili k stalnemu izboljševanju tako 

proizvodnje kakor tudi procesov. Tako si namreč podjetje poveča možnost uspeha in posledično 

olajša doseganje zastavljenih ciljev kakovosti (Marolt in Gomišček 2005, 105–108). 
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2.5 Teoretična obrazložitev logistične funkcije 

Vsako podjetje je zaradi učinkovitejšega dela razdeljeno na več različnih oddelkov oziroma 

služb, ki pokrivajo določeno področje. Na podlagi delitve glavnih služb se določijo vodje, ki 

skrbijo za red in nemoten potek na določenem področju, posledično pa na proces dela celotnega 

podjetja. Velik pomen predstavlja tudi medsebojna komunikacija služb in njihovo vzajemno 

sodelovanje pri doseganju ciljev. Vsekakor predstavlja usklajenost delovanja služb v podjetju 

velik pomen uspešnosti podjetja. Vendar pa so določene službe nekoliko večjega pomena za 

nemoteno poslovanje podjetja. Velikega pomena v proizvodnih podjetjih je predvsem služba 

oskrbne logistike (GKN Driveline 2015). 

»Služba oskrbovalne verige je zadolžena za racionalizacijo poslov na strani ponudbe dejavnosti 

za maksimiranje vrednosti za stranke ter pridobitev konkurenčne prednosti podjetja na trgu. 

Prednostna naloga službe oskrbovalne verige SCM (angl. Supply Chain Management) je 

predvsem ta, da z dobavitelji in kupci razvijajo in izvajajo dobavne verige, ki morajo potekati 

čim bolj učinkovito in gospodarno, kot je mogoče. Dobavne verige zajemajo vse, od 

proizvodnje do razvoja proizvoda, in informacijskih sistemov, ki so potrebni za usmerjanje teh 

zavez.« (Investopedia 2014). 

Definicija nam nazorno in podrobno predstavlja pomen in bistvene naloge službe logistike. 

Tako lahko vidimo, da je njihovo delo neposredno povezano tako s skladiščenjem in odpremo 

izdelkov kakor tudi s proizvodnjo, ki jo oskrbujejo z materialom. Zavedati se moramo, da v 

primeru nepravilnega procesa dela logistike lahko proizvodnja ostane brez potrebnega 

materiala, kar bi podjetju posledično prineslo veliko izgubo in nepotrebne stroške. Enako pa 

velja tudi za skladiščenje in odpremo, saj lahko vsaka zamujena minuta prinese nezadovoljstvo 

kupcev.  

Logistika je za podjetje lahko eno izmed najboljših sredstev za doseganje konkurenčne 

prednosti, saj jo je težje posnemati kakor ostale elemente trženja, kot so cena, proizvod in 

promocija. Moč logistike je najbolj vidna predvsem pri doseganju ciljev podjetja, ki so povezani 

z oskrbo kupca. Podjetja, ki razumejo in izkoriščajo potencial logistike kot konkurenčno 

sredstvo, vključujejo logistiko med ključne elemente v procesu planiranja (Čižman 2002, 26). 

Šuhel, Mertik in Tovšak (2009, 299) so zapisali, da imata v proizvodnem procesu logistika in 

proizvodnja skoraj enako stopnjo pomembnosti, saj nedoslednost obeh povzroči ustavitev 

proizvodnje. Kakovost logistike v proizvodnji med drugim torej vpliva tudi na potek 

proizvodnega procesa, zato pa je potrebno proizvodne procese dobro preučiti in natančno 

načrtovati. Strokovno znanje logistike, kakor tudi načrtovanje, je zelo obsežno, zato morajo 

podjetja dosledno upoštevati vse dejavnike, da bodo lažje dosegla zastavljene cilje.  

»Bistvo učinkovitega managementa logističnih procesov je zmanjševanje (optimizacija) vseh 

stroškov logističnih aktivnosti v podjetju. Ker imajo odločitve, ki so rezultati logističnega 
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managementa, velik vpliv na celotne stroške podjetja, je poznavanje logističnih aktivnosti in 

njihovih modelov in metod, ki omogočajo optimalizacijo logističnih stroškov, ključen pomen 

za učinkovito uporabo sodobne informacijske tehnologije v logističnem managementu.« 

(Čižman 2002, 46).  

Kakovost v službi logistike predstavlja zelo veliko vlogo in potrjuje dejstvo, da je management 

kakovosti v določenih službah večjega pomena. Dejstvo je, da je vsaka služba pomembna na 

drugačen način, vendar ima vsekakor veliko večji pomen tista, ki lahko neposredno vpliva na 

ustavitev proizvodnega procesa.  
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3 MANAGEMENT ZAGOTAVLJANJA CELOVITE KAKOVOSTI  

V tem poglavju smo opredelili, ter predstavili teoretično razlago managementa kakovosti in 

določene elemente, ki so neposredno povezani z zagotavljanjem celovite kakovosti.  

3.1 Opredelitev managementa celovite kakovosti  

»Management celovite kakovosti (angl. Total Quality Management – TQM) je proces, katerega 

cilj je nenehno izboljševanje poslovnih procesov v podjetju, kar na daljši rok vodi podjetje v 

odličnost. TQM se ne more nikoli zaključiti. TQM dosegamo s pomočjo managementa, s cilji, 

z vizijo, s popravljanjem in ukrepi, s presojo, z izobraževanjem, s sodelovanjem vseh 

zaposlenih. TQM predstavlja model celotnega podjetja, obvezo vseh delavcev do 

neprekinjenega izboljševanja kakovosti, skupinsko delo in kakovost, jasna merila kakovosti, 

pomen poročanja kakovosti, poudarek na kakovosti procesa. Model predstavlja dojemanje 

kakovosti in managementa kakovosti, kot splošno filozofijo podjetja, ki jo morajo sprejeti vsi 

zaposleni.« (Šostar 2000, 15). 

Definicija, ki jo je zapisal Šostar, nam zelo dobro predstavi pomen TQM in njegove naloge. 

Njegova najpomembnejša naloga je nenehno izboljševanje, kar pa posledično pripelje tudi do 

zagotavljanja kakovosti. TQM predstavlja enega izmed najboljših procesov, s katerim lažje 

upravljamo management kakovosti v podjetju. 

Raziskava (Duran, Çetindere in Şahan 2014) je pokazala, da so v povprečju podjetja, ki ne 

izvajajo TQM (z vidika kupca usmerjenost, uspešnost, udeležba zaposlenih, kontrola kakovosti 

itd.), uspešnejša od tistih, ki ga izvajajo. Statistične značilnosti v študiji so potrdili rezultati, ki 

so boljši pri podjetjih, ki izvajajo TQM. Zato je mogoče reči, da so rezultati, ki se nanašajo na 

kulturo kakovosti, občutno boljši v primeru, če podjetje uporablja TQM. Predvsem zato, ker 

lahko spremembe kulture kakovosti podjetje lažje dosega s pomočjo učinkovite TQM, torej 

rezultat podpira literaturo (Duran, Çetindere in Şahan 2014, 76). 

Kakor sta zapisala Marolt in Gomišček (2005, 32), si TQM prizadeva, da bi vsi zaposleni 

sodelovali v čim večji meri in tako prispevali k uspešnosti podjetja. Izvor managementa 

kakovosti namreč izhaja predvsem iz tehnik finančnega managementa, tehnik trženja in tehnik 

načrtovanja načel organiziranja. Teoretična osnova TQM-a izvira predvsem iz področja 

statističnega nadzora procesa (SPC), ki temelji na vzorčenju in analizi spremenljivosti. SPC 

sledi uporabi teorije vzorčenja za kontrolo proizvodnih procesov zato, da bi podjetja čim hitreje 

odpravila čim več slabosti in napak, ki delujejo v procesu. Zato s pomočjo SPC podjetja tekoče 

nadzirajo spremenljivost procesa in tako sproti ugotavljajo nepravilnosti in izboljšujejo napake.  

Sodelovanje zaposlenih pri procesu TQM je bistvenega pomena, saj lahko na ta način lažje 

izboljšujejo in nadgrajujejo delovne procese. Dejstvo je, da skupina ljudi vsekakor več ve kakor 

posameznik. Ključ do prave rešitve se torej nahaja v vzajemnem sodelovanju managerjev in 
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zaposlenih, ki s skupnimi močmi lažje najdejo zadovoljive izboljšave. Za pravilno delovanje 

TQM pa je velikega pomena tudi statistični nadzor procesa (angl. Statistical Process Control – 

SPC), ki omogoča hitrejše identificiranje napak procesa in izboljšav.  

Pristop pa glede na besede Marolta in Gomiščka (2005, 33) prinaša dvojni pozitivni učinek. 

Prvi pozitivni učinek vključuje načelo, da je samo operater ali tim bolj primeren za nadzor 

procesa kakor kontrolor. To pa predvsem zato, ker je kontrolor osredotočen predvsem na fizične 

lastnosti in nima pristojnosti izboljšav. Proces SPC zagotavlja operaterju ali timu poleg 

prilagajanja in iskanja vseh spremenljivih dejavnikov, ki negativno vplivajo na proces, tudi 

pristojnost izboljšave procesa. Kot drugi pozitiven učinek pa je poudarek tako SPC kakor tudi 

TQM na ugotavljanju in odpravi prvotnega izvora spremenljivosti, in tako posledično ne le 

izboljšata, ampak strmita k odpravi napake procesa. TQM torej predstavlja strategijo, ki razširja 

načelo izboljševanja kakovosti na vse funkcije in nivoje podjetja. Pri tem mu zelo pomaga SPC, 

ki omogoča boljši nadzor in lažje zagotavljanje ciljev.  

Cilji TQM-a, ki jih je opredelil Šostar (2000, 16–17), so naslednji: 

1. Usmerjenost managementa podjetja k odjemalcem in kakovosti. 

2. Poudarek na pomenu delovnih procesov. 

3. Izboljševanje ugleda v javnosti.  

4. Uporaba orodij kakovosti, meritev in sistematično vrednotenje rezultatov. 

5. Zadovoljstvo kupcev. 

6. Vpliv managementa na zaposlene. 

7. Strategija kakovosti. 

8. Zadovoljstvo med zaposlenimi. 

9. Spremljanje vpliva strategije in takojšnje popravljanje napak.  

Kot lahko vidimo se cilji TQM nekoliko prekrivajo s cilji managementa kakovosti, kar pa nam 

potrdi dejstvo, da sta medsebojno zelo povezana. TQM namreč predstavlja nekakšen celovit 

proces, na podlagi katerega je razvitih veliko orodij managementa kakovosti, s katerimi podjetja 

lažje dosegajo oziroma upravljajo kakovost podjetja. Glavni koncept procesa TQM predstavlja 

predvsem stalno izboljševanje, kar nam potrjuje naslednja razlaga.  

»TQM uporablja izraz stalno izboljševanje, da s tem poudari idejo, da je izboljševanje v bistvu 

stalen proces reševanja problemov. O stalnem izboljševanju govorimo takrat, kadar način 

vodenja in vključenost zaposlenih ter kultura v podjetju spodbujajo zaposlene k stalnemu 

razmišljanju o možnih izboljšavah in predlogih. Stalno izboljševanje temelji na dveh osnovah: 

sistematičnost izboljšave (strokovna osnova) in ponavljanje izboljšav.« (Marolt in Gomišček 

2005, 85).  
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Slika 4: Bistveni dejavniki modela TQM  

Vir: Marolt in Gomišček 2005, 41. 

Kot glavne dejavnike uspešnosti TQM sta Marolt in Gomišček (2005, 40) izpostavila: 

- timsko zasnovana struktura podjetja, 

- zadovoljitev zahtev in želj kupcev, 

- stalno izboljševanje procesov,  

- uspešno vodenje, 

- sodelovanje in izobraževanje zaposlenih,  

- široka uporaba orodij managementa. 

3.2 Demingov krog (PDCA) 

»Demingov krog, ki ga prepoznamo tudi kot krog PDCA (angl. plan, do, chake, act), služi kot 

orodje, ki sili v nenehno izboljševanje procesov podjetja.« (Duran, Çetindere in Şahan 2014, 

68).  

Doseganje stalnega izboljševanja predstavlja vsakemu podjetju velik izziv, saj zajema 

kompleksen proces, ki ga ni enostavno izpeljati. Zato obstajajo določeni modeli in metode, ki 

ta proces olajšajo in dajejo podjetjem smernice.  

Pri doseganju ponavljajočih izboljšav predstavlja zelo pomemben model Demingov krog, 

PDCA (angl. Plan, Do, Check, Act) cikel, ki predstavlja načelo stalnega izboljševanja, ki 

vsebuje načrt za dosego izboljšav (Jocou in Lucas 1995, 37). 

»PDCA cikel je vedno predstavljen kot krog, ki ponazarja stalnost narave izboljšav. Stalnost 

izboljšav ni mogoče doseči brez ponavljanja. Z večkratno ponovitvijo ciklusa podjetje 

postopoma doseže višji nivo kakovosti izdelkov, kakor tudi procesov izdelave.« (Marolt in 

Gomišček 2005, 87).  
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Slika 5: Načelo nenehnega izboljševanja (PDCA) 

Vir: Marolt in Gomišček 2005, 86. 

Slika 5 nam nazorno prikazuje način delovanja PDCA cikla. Glede na prikaz slike lahko vidimo, 

da ponavljajoča dejanja omogočajo vedno boljšo kakovost. To pa vsekakor pomeni, da si s tem 

načelom podjetje zagotavlja lažjo in boljšo pot k stalnemu izboljševanju kakovosti. Posamezne 

elemente, ki sestavljajo PDCA cikel, pa smo nazorno predstavili v preglednici 1. Na podlagi 

teoretične opredelitev nam tabela prikazuje pomen vsake kratice, iz katerih je sestavljen PDCA 

cikel, in funkcijo, ki jo predstavlja. Zaporedje dosledno opravljenih elementov, ki sestavljajo 

PDCA cikel, podjetju omogoča vedno boljšo kakovost delovnih procesov podjetja (Marolt in 

Gomišček 2005, 86). 

Preglednica 1: Opis PDCA cikla 

Vir: Marolt in Gomišček 2005, 86. 

 

P Plan – PLANIRAJ 
Natančno določiti, kateri so ključni problemi pri 
obstoječem procesu ali dejavnosti, in planirati izboljšavo. 

D Do – IZVRŠI Izvršiti planirane dejavnosti in izboljšave. 

C 
Check – 

PREVERI 

Preveriti s pomočjo analitičnih rezultatov, ali je planirana 
izboljšava dosežena. 

A Act – UKREPAJ 
Dokumentirati spremenjeno izboljšavo procesov in v 
prihodnje uporabljati izboljšanega.  
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Marolt in Gomišček (2005, 86) sta zapisala, da načelo cikličnega ponavljanja izboljšav nudi 

model izvrševanja izboljšav na principu ponavljanja. Tako lahko podjetje na osnovi resničnih 

povratnih informacij glede na predviden cilj doseže izboljšanje. Za delovanje procesa stalnega 

izboljševanja je nujno potrebno pridobivanje povratnih informacij o trenutnem stanju, saj lahko 

podjetje tako morebitne napake sprotno odpravi.  

Kakor smo že omenili, obstaja več vrst izboljševanja procesov, ki so primerni za različne 

okoliščine. Cikel PDCA tako uvršamo med reaktivno izboljševanje, to pa zato, ker se nanaša 

na izboljšanje neustreznega procesa ali ugotovljene napake. Obstaja tudi cikel SDCA (angl. 

Standard, Do, Check, Action), ki pa se uporablja za ureditev procesov (Marolt in Gomišček 

2005, 86). 

»Pri ureditvi procesov je bistvenega pomena, da obstaja standard, ki je uporabljen kot kriterij 

za odločanje ali »output« v skladu s standardom.« Drugače pa deluje na enak način, kakor cikel 

PDCA, vendar kljub temu da sta ločena procesa, med njima obstaja povezava, ki je prikazana 

na naslednji sliki (Marolt in Gomišček 2005, 86–88). 

 

 

Slika 6: Povezava med PDCA in SDCA ciklusom  

Vir: Marolt in Gomišček 2005, 88. 

Cikel SDCA nam podaja okvir za spoznavanje standardov, poleg tega pa služi kot lažji način 

njihove uporabe. Za to pa podjetje definitivno potrebuje naprej določen proces, ki ga predstavlja 

cikel SDCA. 
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»Osnovni ciklus procesa imenujemo tudi ciklus vsakodnevnega dela. V njem je podan standard 

(S) kot zahteva, ki jo mora proces v teku svojega delovanja doseči (D). Rezultati procesa se 

preverjajo (C). V primeru, da rezultati niso ustrezni, je potrebna korelacija procesa (A), da se 

tako zagotovi dosega standarda. V primeru, da so rezultati v skladu z določenim standardom, 

proizvodnja teče nemoteno.« (Marolt in Gomišček 2005, 89).  

Občasno je v podjetju potrebno izboljšati proces dela in tako zmanjšati variabilnost procesa. V 

tem primeru je uporabnejši cikel PDCA. S pomočjo modela za izboljševanje poskušamo v čim 

večji meri odkriti najpomembnejše faktorje, ki vplivajo na spremenljivost procesa, in jih 

skušamo zmanjšati ali popolnoma odpraviti vplive. Načeloma je glavni smisel cikla SDCA in 

PDCA cikla stalno izmenjevanje, saj s tem podjetje dosega najboljše rezultate (Marolt in 

Gomišček 2005, 89).  

3.3 Nekatera orodja managementa kakovosti  

Management kakovosti je torej zelo obsežen proces, saj vključuje veliko dejavnikov, ki vplivajo 

na kakovost. Za lažje obvladovanje lahko podjetje uporablja različna orodja, ki omogočajo 

boljši in učinkovitejši management kakovosti.  

3.3.1 Model odličnosti EFQM 

Podjetja so morala skozi zgodovino vedno bolj poudarjati pomen kakovosti, saj so le tako prišle 

na raven odličnosti. Začetki modela odličnosti EFQM (angl. European Fundation for Quality 

Management) segajo vse do leta 1990, ko je štirinajst držav ustanovilo evropski sklad za 

upravljanje kakovosti – »European Fundation for Quality Management«. Tako je EFQM ob 

podpori Evropskega podjetja za kakovost razvila model za poslovno odličnost, ki je še danes 

podlaga evropske nagrade za kakovost (angl. European Quality Award) (Sraka-Šadl 2009, 51). 

Na razvoj modela odličnosti je vsekakor vplival vedno večji poudarek kakovosti in pomen te 

za uspeh podjetij. Najverjetneje so na podlagi tega prišli do zaključka, da strmenje ne le h 

kakovosti, temveč k odličnosti, prinese podjetju večje možnosti uspeha. Glede na to, da so si 

podjetja zastavila cilj doseganja odličnosti, kateremu pa lahko sledijo samo s stalnim 

napredovanjem. Torej je pri doseganju odličnosti velikega pomena stalni napredek.  

»Model odličnosti EFQM je splošen in neobvezujoč okvir, ki temelji na devetih osnovnih 

merilih in dvaintridesetih podmerilih. Pet od osnovnih meril spada v skupino tako imenovanih 

dejavnikov in štiri merila v skupino rezultatov. Dejavniki v bistvu predstavljajo dejavnosti, ki 

jih izvaja podjetje, medtem ko rezultati predstavljajo dosežke podjetja. Model EFQM priznava, 

da obstaja veliko pristopov k doseganju trajne odličnosti v vseh pogledih delovanja podjetja. 

Temelji na merilih: odlični rezultati pri delovanju, odjemalcih, zaposlenih in družbi se dosegajo 
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z voditeljstvom, ki je gonilo politike in strategije, zaposlenih, partnerstev, virov in procesov.« 

(Marolt in Gomišček 2005, 527–528).  

Glede na zapis Marije Sraka-Šadal (2009, 52) smo opredelili namen in cilje modela odličnosti, 

saj bomo tako lažje razumeli delovanje modela odličnosti EFQM.  

Namen EFQM:  

- Spodbujanje k vedno večji razširitvi in uvajanju sodobnega sistema zagotavljanja kakovosti 

ter k načrtovanju in izvajanju sodobnega procesa, ki podjetjem zagotavlja večjo 

konkurenčno prednost.  

- Managerjem nudi orodje za stalno izboljševanje kakovosti v podjetju.  

- Pripomore pri doseganju globalne konkurenčnosti (Sraka-Šadal 2009, 52).  

Cilji EFQM:  

- Vedno večje zavedanje in širitev o EFQM modelu, ki nam predstavlja celovito vodenje 

kakovosti oziroma odličnost poslovanja.  

- Povečanje prizadevanja za doseganje kakovosti s pomočjo modela EFQM. 

- Spodbuda k samoocenjevanju. 

- Vedno večji pomen konkurenčnih primerjav. 

- Dosega priznanja PRSPO (Priznanje Republike Slovenija za poslovno odličnost) (Sraka-

Šadal 2009, 52). 

»Model odličnosti se lahko uporablja za različne namene, kot na primer za samoocenjevanje, 

ocenjevanje s tretje strani, primerjavo z drugimi podjetji ali kot podlaga za vlogo za evropsko 

nagrado kakovosti.« (Marolt in Gomišček 2005, 533) 

Teorija torej predstavlja model EFQM kot enega izmed najprimernejših modelov za podjetja, 

ki morajo izboljšati kakovost. To pa lahko na nek način potrdimo s strokovnim člankom, ki 

opisuje rezultate EFQM. Strnjeno je, da lahko podjetja s pomočjo modela dosežejo, kar so tudi 

dosegla, izboljšanje poslovnih rezultatov. Vendar predstavlja bistveni ključ do uspeha 

predvsem upoštevanje in izboljšanje dejavnikov oziroma meril. Poudarek je torej na sledenju 

modela, to pa nam prinese veliko prednost, predvsem bi naj  predstavljalo zmanjšanje stroškov 

pri zaposlenih in odjemalcih in nepotrebne stroške podjetij (Germ 2004, 36–43). 

3.3.2 Koncept RADAR  

Pomoč podjetjem pri delovanju modela EFQM omogoča točkovna matrika RADAR, ki jo 

podjetje uporablja pri metodi samoocenjevanja. Samoocenjevanje pomeni obsežen načrten in 

regularen pregled dejavnosti in rezultatov podjetja na podlagi modela odličnosti EFQM (Marolt 

in Gomišček 2005, 533). 



22 

»Matrika RADAR obsega naslednje vidike: rezultati (angl. Results), pristop (angl. Approach), 

razširjenost (angl. Depoyment), ocenjevanje (angl. Assessment) in pregled (Rewiew).« (Sraka-

Šadl 2009, 54).  

Glede na predhodni opis lahko poenostavljeno zapišemo, da matrika RADAR predstavlja 

nekakšno pomoč pri sledenju modela odličnosti EFQM. Predhodno naštete vidike bi namreč 

lahko uvrstili tudi v potek doseganja modela odličnosti EFQM, kar nam še dodatno potrjuje 

pomen in neposredno povezavo matrike RADAR z modelom odličnosti EFQM.  

3.3.3 Metoda QFD 

»Metoda za razvoj funkcij kakovosti oziroma hiša kakovosti (angl. Quality Function 

Deployment QFD) služi za sistematično in jasno opredeljeno načrtovanje izdelkov oziroma 

njihove kakovosti. Usmeritev je pri tem odvisna predvsem od zahtev trga oziroma možnosti 

uporabnikov, na osnovi česar se določijo specifikacije in tehnične lastnosti izdelkov. Pri tem 

morajo vse posamezne enote podjetja sodelovati v sistematičnem izpolnjevanju tehničnih 

zahtev.« (Šostar 2000, 102).  

Glavni cilj metode QFD je torej uskladiti tehnične lastnosti izdelka in tako zagotoviti potrebe 

kupcev. To pa lahko podjetja dosežejo s pomočjo skupnega delovanja vseh služb v podjetju, 

saj je delo vsake posamezne enote podjetja odvisno od končnega rezultata. Kar pa nas prepelje 

do spoznanja, da mora biti podjetje, ki hoče uspeti, enotno in usklajeno na vsakem področju 

(Šostar 2000, 102). 

Z lažje razumevanje metode QFD je Šostar (2000, 102) predstavil glavne cilje, ki nudijo 

pomoč pri razvijanju strategije: 
- Določiti koristi kupcev. 

- Zagotavljati zadovoljstvo kupcev.  

- Izboljšanje konkurenčnosti podjetja. 

- Pridobivanje novih tržišč. 

Za doseganje predhodno naštetih ciljev pa mora podjetje po besedah Adolfa Šostarja (2000, 

103) ločiti tri različne pojme kakovosti, ki so ključni za pravilno delovanje metode QFD: 

1. Kakovost s stališča kupcev, ki predstavlja glavno merilo kakovosti.  

2. Kakovost kot celoten vtis, kar pomeni, da vedno ocenjujemo kakovost s pomočjo skupnega 

vtisa. 

3. Kakovost kot kompleksna lastnost, kar pomeni, da ne ocenjujemo le tehnične lastnosti, 

temveč tudi dejanja in osebe, ki so neposredno ali posredno povezane z izdelki.  

Za metodo QFD je pomembno, da jo v podjetju začnejo uporabljati čisto na začetku faze iskanja 

izdelka na tržišču, saj lahko le tako natančno določijo morebitne potrebe kupcev. Uporabna je 

pri vseh vrstah izdelkov in tudi pri storitvah. Najbolj pa je priporočljiva v primeru, če podjetje 

pokriva tržišče s hitro spreminjajočimi zahtevami kupcev (Šostar 2000, 104). 
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Izvajanje metode QFD je Adolf Šostar (2000, 207) razdelil na naslednje korake: zahteva tržišča 

(želje kupcev), vrednotenje zahtev kupcev, preverjanje služb za stranke, lastnosti željenega 

izdelka, določanje merljivih jasnih ciljev, ciljna usmeritev, težavnost tehnične izvedbe, analiza 

povezanosti, ocena izdelka s strani kupcev, analiza ocenjevanja s strani kupcev, primerjava 

konkurenčnih izdelkov in analiza zasnove izdelka.  

3.3.4 Metoda Poke Yoke 

»Poka-Yoke je japonski izraz: »Poka« je nepričakovana naključna napaka, »Yoke« pa pomeni 

zmanjševanje. S to metodo bi torej preprečevali naključne napake, izdelovalne procese pa 

oblikovali tako, da lahko izdelamo le izdelke brez napak.« (Šostar 2000, 139).  

Glede na predhodno definicijo vidimo, da metoda Poke-Yoke strmi k proizvodnji brez napak, 

kar pa vsekakor podjetje lahko dosega le z dobro politiko kakovosti.  

Osnovno idejo metode Poka-Yoke je Šostar (2000, 140) predstavil na podlagi dejstva, da 

napake nastajajo zaradi pomot, ki pa nastanejo zaradi pozabljivosti, zamenjav, nesporazumov, 

napačnega prebranega ali odčitanega in nezadostnih informacij ali neustrezne komunikacije. 

Torej je celotni proces zgrajen na osnovi preprečevanja pomot, kar si lažje predstavljamo kot 

varna orodja pred napačnim rokovanjem.  

V praksi je metodo Poke-Yoke nekoliko težje obvladati, to velja predvsem za večje 

proizvodnje. Podjetje mora namreč za vsako delovno mesto prvotno preveriti možne pomote in 

jih nato odpraviti. Vendar pa v podjetju nimajo samo tehničnih pomot, ki jih lahko odpravimo 

z drugim orodjem, temveč tudi napake, do katere je opravičen vsak delavec. Predvsem zaradi 

tega je metoda težko obvladljiva v celoti, vendar je v primeru delovanja vsekakor eden 

najboljših načinov obvladovanja kakovosti (Šostar 2000, 141).   
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4 MANAGEMENT KAKOVOSTI NA PRIMERU PODJETJA GKN SLOVENIJA, 

D. O. O. 

4.1 Pregled zgodovine podjetja 

 »GKN Industries Limited je veliko multinacionalno podjetje s sedežem v Angliji, ki obsega 

zelo široko področje delovanja. Podjetje ima podružnice v več kot tridesetih različnih državah 

po svetu in tako posledično zaposluje več kot 49.700 ljudi. Prisotnost na različnih trgih jim 

posledično omogoča večjo prepoznavnost in hitrejši ter enostavnejši prodor na rastoče 

potencialne trge.« (GKN Driveline 2015).  

Za lažjo predstavo zgodovino podjetja predstavljamo v spodnji preglednici.  

Preglednica 2: Zgodovina GKN Driveline Slovenija.    

Vir: GKN Driveline 2015. 

1986 
Ustanovitev obrata v Zrečah. 

Glavni delničarji: Unior, d. d., 88 % , GKN 10 % 

1987 Začetek proizvajanja tripod in spojev za ZASTAVO. 

1988 Razvoj serije dobav za ZASTAVO. 

1991 Izguba glavne stranke ZASTAVA zaradi jugoslovanske vojne.  

1993 
Zmanjšanje osnovnega kapitala in prevzem delnic. 

Unior, d. d., 71 %, GKN 18 %. 

1994 Začetek proizvodnje novega izdelka – gredi.  

1996 GKN Driveline prevzel kar 74 % delnic, Unior, d. d., 26 %. 

1998 
GKN Driveline v celoti prevzel 100 % lastništvo podjetja in tako postal 

edini lastnik.  

1999 
Pridobitev zemljišča in zgradbe od Unior, d. d. 

Prekinitev pogodbe z Renault in pridobitev novega kupca FIAT. 

2004 Širitev proizvodnje tripod in HKZ. 

2008 Končan širitveni načrt in povečanje kapacitet proizvodnje.  

2010 Začetek sodelovanja z novim kupcem: BMW Mini  

2011 25. obletnica stranke: FIAT Srbija. 

2013 Sodelovanja z novo stranko: Dacia Duster Romania in Renault. 

2014 Začetek sodelovanja z novo stranko: Revoz – Novo mesto. 
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4.2 Opredelitev poslanstva, ciljev in vizije  

4.2.1 Poslanstvo 

»Poslanstvo družbe GKN Driveline d.o.o., Slovenija, Zreče, je, da sledijo svojim ciljem, 

načelom in politiki podjetja. Poleg tega se trudijo strmeti k stalnemu razvoju proizvodnje in 

procesa poslovanja.« (GKN Driveline 2015).  

Njihov način poslovanja pa lahko najbolje predstavimo z naslednjimi obljubami, ki so 

predstavljene tako iz strani podjetja kakor tudi s strani zaposlenih. 

Preglednica 3: Obljube GKN Driveline  

Vir: GKN Driveline 2015. 

Obljube podjetja GKN Driveline Slovenija  

zaposlenim: 

Obljube zaposlenih v podjetju GKN 

Driveline Slovenija: 

Z vlaganjem v izobraževanje vas bomo 

podpirali in s tem ustvarili podjetje, ki ga bo 

odlikovala visoka kakovost z 

zagotavljanjem izjemnih storitev. 

Zavezan sem h GKN-ju in k ustvarjanju 

izjemno kakovostnega podjetja, ki je 

osredotočeno na svoje odjemalce. To 

zavezanost dokazujem s svojim delom. 

Pomagali vam bomo razviti ves vaš 

potencial in ne bomo dopustili nikakršne 

diskriminacije. 

Ostalih sodelavcev ne izpostavljam 

nevarnostim, zaradi katerih se lahko 

poškodujejo, in hkrati se bom posvetoval z 

vsakim, za katerega bom vedel, da ne dela 

varno.  

Zagotovili vam bomo varno delovno okolje. Vedno spoštujem pravice ostalih članov 

tima. 

Storili bomo vse, kar je v naših močeh, da 

bi naš vpliv na okolje zmanjšali na najnižjo 

možno raven.  

Verjamem v odkrito in primerno obnašanje 

v vsakem trenutku.  

Vsi smo del širše družbe, zato bomo 

pozitivno prispevali k skupnosti, katere del 

smo. 

Vem, da imam pravico prijaviti obnašanje, 

ki ni primerno, in to bom tudi storili.  

Če boste imeli težave, vam bomo 

prisluhnili.  

Pomagal bom varovati okolje in podpirati 

lokalne skupnosti.  
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4.2.2 Cilji 

Njihovi strateški cilji so predvsem prispevati k donosnosti z izrabo obstoječih kapacitet in z 

učinkovitim proizvodnim konceptom razviti kapacitete za HKZ in Tripode in s tem podpirati 

rastoče trge Vzhodne Evrope ter postati najbolj stroškovno učinkovito podjetje znotraj GKN 

Industries Limited. Njihov glavni cilj je predvsem ohranjanje vrednosti s povečanjem nabora 

lokalnih dobaviteljev in z lokalizacijo novih proizvodov. Podjetje GKN Driveline Slovenija je 

zelo uspešno podjetje, ki je skozi leta delovanja vidno izboljšalo svoje poslovanje in je danes 

svetovno prepoznavno podjetje z dobrim imenom in dolgo tradicijo, kar je njihova velika 

konkurenčna prednost (GKN Driveline 2015). 

4.2.3 Vizija 

»Vizija podjetja je postati zaželen dobavitelj za kupce v Južni in Vzhodni Evropi z 

zagotavljanjem rešitev za celovito upravljanje raznolikosti proizvodnje homokinetičnih 

zglobov znotraj Evrope.« (GKN Driveline 2015).  

4.3 Predstavitev dejavnosti podjetja 

Podjetje GKN Driveline Slovenija sodi v program GKN Driveline Avtomotive, področje 

proizvodnje avtomobilskih transmisij in avtomobilskih delov. Že vse od leta 1986 se nahaja v 

Zrečah. Danes zaposluje v Zrečah 326 delavcev, v prihodnosti pa v podjetju napovedujejo 

povečanje povpraševanja po delovni sili. Njihov asortiment izdelkov je dokaj širok, saj 

proizvajajo tri različne skupine izdelkov, in sicer polgredi, HKZ in tripode. Različni modeli in 

velikosti njihovih izdelkov pa predstavljajo tudi globino asortimenta. Njihovi končni izdelki so 

namenjeni avtomobilskim proizvajalcem osebnih vozil s prednjim pogonom, ki predstavljajo 

večino njihovih kupcev, manjši odstotek potrošnikov pa predstavljajo tudi potrošniki na trgu 

rezervnih delov. Njihovi glavni kupci so tako znani proizvajalci avtomobilske industrije in 

GKN podjetja širom po svetu (GKN Driveline 2015).  

»Eksterni kupci, ki jim neposredno dobavljajo proizvode, so naslednji: BMW Avstrija, Fiat 

Automobili Serbia, Dacia Romunija, Revoz Slovenija, Suzuki Madžarska. Posredne dobave pa 

predstavljajo dobave internim kupcem GKN v naslednje države: Italija, Francija, Španija, 

Poljska, Turčija, Malezija in Amerika. Skozi leta delovanja je podjetje povečalo tudi svoje 

kapacitete proizvajanja, ki danes znašajo za polgredi 5875 kos/dan, homokinetične zglobe 

15000 kos/dan in tripode 18000 kos/dan. Posledično se je skozi leta povečevala tudi njihova 

letna prodaja, ki se je od leta 2002 do 2013 povišala za več kot 120 %. Glede na presenetljive 

rezultate v preteklih letih lahko vidimo, da podjetju uspeva kljub težkim časom na trgu.« (GKN 

Driveline 2015).  
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4.4 Uporaba standardov kakovosti v GKN Driveline Slovenija 

»V podjetju je management kakovosti na prvem mestu. Za kakovost je odgovoren sleherni 

zaposleni v podjetju. To je dobro razvidno iz našega mota, ki se glasi: »Kakovost to smo mi.« 

Naše vodilo, ki mu sledimo, se glasi: »Inovativno in proaktivno razmišljanje ter delovanje je 

uspeh preteklosti in nadgradnja prihodnosti, kar se posledično rezultira v preseganju 

pričakovanj kupcev.« Vzpostavljen imamo celoviti sistem upravljanja kakovosti, ki ga letno 

preverjamo, in kot potrditev ustreznosti so pridobljeni certifikati: ISO TS 16949, OHSAS 

18001, ISO 14001,50001 in certifikat Družini prijaznega podjetja.« (Franc Orešnik, intervju z 

avtorjem, 4. junij 2015).  

Glede na predhodni moto podjetja je razvidno, da podjetje venomer sledi kakovosti in v ta 

proces vključuje vse zaposlene podjetja. Njihov namen je predvsem motivacija zaposlenih, saj 

jim vključevanje v nadgradnjo procesa daje občutek, da so pomemben del podjetja. Tako 

podjetje poskrbi, da se zaposleni na delu počutijo sproščeno in so polni delovnega elana ter so 

tako pripravljeni priskočiti na pomoč v primeru težav. Na različne načine se trudijo, da 

zaposlenim omogočijo prijazno delovno okolje. Prejeli so tudi potrdilo, ki ga je izdalo nemško 

podjetje – certifikat Družini prijaznega podjetja. Zaposleni podjetju predstavljajo največjo 

konkurenčno prednost in sredstvo za doseganje najboljših rezultatov poslovanja. Zato lahko 

tudi certifikat Družini prijaznega podjetja v prenesenem smislu štejemo kot standard kakovosti 

(GKN Driveline 2015).  

GKN Driveline Slovenija skrbi tudi za varnost pri delu in za prijazna delovna mesta zaposlenih. 

Dokaz za upoštevanje varnosti in zdravja pri delu pa potrjuje certifikat OHSAS 18001. 

Upoštevanje varnosti pri delu je večjega pomena za nemoteno delovanje in za kakovostno 

poslovanje podjetja. Neupoštevanje pravil lahko privede do nepotrebnih težav in zapletov 

(GKN Driveline 2015). 

Danes se zaradi velike onesnaženosti zelo poudarja pomen varovanja okolja tako posameznikov 

kot tudi podjetij. V podjetju GKN Driveline Slovenija so osveščeni in se zavzemajo za 

varovanje okolja ne več različnih načinov. Njihov trud za varovanje okolja pa potrjuje certifikat 

ISO 14001, mednarodno priznan certifikat, ki daje določene smernice, kako mora podjetje 

poslovati, da bo okolju prijazen. Pred kratkim so pridobili nov standard, ki se na nek način 

povezuje tudi z varovanjem okolja, saj okolje onesnažuje tudi prekomerna raba energije. 

Certifikat ISO 50001 podjetju torej daje navodila o sistemu uporabe energije, ki tako izboljšuje 

sistem porabe energije. Tako podjetje prihrani nekaj stroškov in posledično varuje okolje. Vsak 

izmed predhodno opisanih certifikatov podjetju pomaga pri lažjem upravljanju kakovosti, 

predvsem zaradi pokrivanja različnih področji. Podjetje GKN Driveline Slovenija je pridobilo 

tudi certifikat ISO TS16949, ki izhaja iz certifikata ISO 90001. Ta certifikat se zavzema za 

stalen razvoj in izboljševanje kakovosti ter predstavlja potrditev dobrega dela podjetja, kakor 

tudi opomin za poslovanje v prihodnosti (GKN Driveline 2015). 
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Standardi predstavljajo veliko prednost podjetja, saj si s pridobitvijo certifikata pridobijo 

potrdilo za opravljeno delo. Kljub temu pridobitev certifikata ne predstavlja tisto glavno skrb 

podjetja, temveč vzdrževanje stanja, ki ga standard zahteva. Glede na številne certifikate, ki jih 

imajo v podjetju, lahko vidimo, da jih stalno nadgrajujejo in sledijo njihovim načelom.  

4.5 Opis službe oskrbne logistike v podjetju GKN Driveline Slovenija 

Služba oskrbne logistike (SCM) se deli na dva različna dela. Prvi del predstavlja služba nabave, 

ki skrbi za nabavo materiala, da lahko proizvodnja nemoteno posluje in lahko podjetje izpolni 

naročila kupcev. Drugi del pa je služba prodaje, ki skrbi za prodajo proizvedenih delov in za 

izpolnitev naročil kupcev. Obe službi sta med sabo tesno povezani, druga brez druge ne more 

delovati. SCM je v podjetju neposredno povezana s skladiščem, ki ima veliko odgovornost, saj 

skrbi za pravilno odpremo kupcem in za prevzem materiala dobaviteljev.  

»Skladišče je poslovni objekt za skladiščenje blaga, ki je lahko različnih vrst. Po navadi imajo 

v skladiščih nakladalni dok za natovarjanje in raztovarjanje blaga iz tovornjakov, kar jim olajša 

delo. Pogosto v skladiščih uporabljalo dvigala in viličarje za prevoz blaga, ki ga po navadi 

prevažajo s pomočjo standardnih ISO palet. V skladišču večinoma hranijo ves material, 

embalažo, rezervne dele, sestavne dele ali končne izdelke povezane s proizvodnjo.« (GKN 

Driveline 2015).  

»V SCM redno dnevno na sestankih preverimo neskladnosti vezane na kakovost in se 

dogovorimo za ustrezne kratkoročne in dolgoročne ukrepe. Demingov krog: PDCA je osnova 

našega dela. Kakovost za SCM ne pomeni samo kakovost izdelkov, temveč tudi kakovost 

izvajanja vseh del in nalog: tj. kakovost sistema, izdelkov, procesa nabavne, prodajne logistike, 

skladiščenja, informiranja …« (Franc Orešnik, intervju z avtorjem, 4. junij 2015).  

Organizacijska struktura službe oskrbne logistike 

Delitev dela v vsaki službi predstavlja osnovo za tekoči potek dela, saj delavci tako točno vedo, 

katere so njihove obveznosti. Poleg tega, da so delavci seznanjeni glede določitve nalog, tudi 

nadrejeni vodja v primeru težav ve, na koga se mora obrniti. Torej je potek dela v primeru dobre 

organizacijske strukture lažji. V službi oskrbe logistike GKN Driveline Slovenija uporabljajo 

preprosto organizacijsko strukturo, ki jo vidimo na sliki 7. Na podlagi slike ni vidna tudi delitev 

dela, ki jo ima vsak izmed zaposlenih točo določeno. Neposredna povezanost skladišča in 

službe SCM je razlog, da je v organizacijski strukturi vključen tudi vodja skladišča. SCM in 

skladišče morata namreč venomer poslovati z roko v roki.  
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Slika 7: Organizacijska struktura oskrbne logistike v GKN Driveline Slovenija 

Vir: GKN Driveline 2015. 

Njihova izpopolnjena organizacijska struktura je tista, ki jim pomaga pri razdelitvi del. Delitev 

del namreč v veliki meri vpliva na nemoteno poslovanje, saj je zelo pomembno, da vsak izmed 

zaposlenih dobro pozna svoje zadolžitve. V primeru težav morajo vsi zaposleni v službi SCM 

vedeti, kam se morajo obrniti, da lahko težave čim prej odpravijo.  

4.6 Uporaba metod managementa kakovosti v podjetju 

»Obstajajo različni pristopi, metode in orodja za preverjanje. Ni bilo lahko vzpostaviti sistema, 

ki v našem podjetju živi, je pa ključna naloga nenehno izboljševanje, kar izvajamo na naslednje 

načine: redni dnevni, tedenski, mesečni sestanki; GEMBA WALK; timski pristop.; reševanje 

problemov v skupini, knjiga izboljšav; načelo: »Ne pojdi mimo in takoj ukrepaj in predlagaj 

izboljšavo« (angl. Do not walk).« (Franc Orešnik, intervju z avtorjem, 4. junij 2015).  

Kakor vidimo, v podjetju uporabljajo različne metode managementa kakovosti, o katerih 

mogoče ni toliko govora v teoriji, vendar so v praksi zelo uporabne. V praksi stvari potekajo 

nekoliko bolj zapleteno, zato se določene metode medsebojno prepletajo, saj tako pripomorejo 

k uspešnejšim rezultatom.  

Metode zagotavljanja kakovosti ne predstavljajo vedno le orodij managementa, ki so opisani v 

teoriji. Zagotavljanje kakovosti lahko pomeni tudi minimalni trud zaposlenih za čisto in varno 

delovno okolje ter urejenost proizvodnje. Vključenosti zaposlenih v proces managementa 

kakovosti, ravno iz tega razloga, predstavlja za podjetje GKN Driveline ključen način 

obvladovanja kakovosti. 

Za podrobnejši opis metode, ki jo uporabljajo v podjetju, smo se odločili za GEMBA WALK 

(jap. Gemba, angl. Walk), ki v prevodu pomeni »odhod na lice delovnega mesta, dogodka, 

problema, tam, kjer je problem nastopil«. Ta metoda prvotno zelo nazorno prikazuje tesno 

povezanost SCM in skladišča. Kakor smo že predhodno predstavili, je SCM nadrejena služba 
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skladišču, ki pa ima veliko odgovornost, saj mora skrbeti tako za odpremo materiala kakor za 

dotok materiala v proizvodnjo. Zaradi pomembnosti funkcije, ki jo skladišče predstavlja v 

podjetju, so se odločili, da vodja SCM dvakrat dnevno vsak dan opravi obhod in oceni stanje 

urejenosti skladišča, zunanje deponije in proizvodnje. GEMBA WALK torej predstavlja 

metodo zagotavljanja kakovosti, saj lahko s pomočjo nje SCM sprotno odpravlja napake in 

uvaja potrebne izboljšave.  

»Cilj izvajanja GEMBA WALK v podjetju GKN Driveline Slovenija so:  

- Na sistematičen način prepoznati dosežke po področjih izvajanja. 

- Prepoznati odstopanja/neskladnosti/nevarne dogodke. 

- Ocenjevati tveganja in ukrepati.  

- Spremeniti vedenje (redna skrb za urejenost, zloženost, spoštovanje navodil). 

- Vzpodbujati in pomagati pri uporabi orodij vitkosti (angl. Lean). 

- Pomagati pri dvigu zavesti o varnem in zdravem delu ter urejenem delovnem okolju. 

- Dvigniti medsebojno zaupanje in spoštovanje.  

- Vključevanje zaposlenih.« (GKN Driveline 2015). 

Skozi uporabo metode GEMBA WALK so ugotovili, da bi lahko z vodenjem dnevne evidence 

ugotovljenih pomanjkljivosti in z njihovo oceno imeli boljši pregled. Zato so razvili kartico, ki 

jo oglednik vsakodnevno izpolni po ali med opravljenem GEMBA WALK. Kartica vsebuje na 

prvi strani imena odgovornih in datum izvajanja. Hrbtno stran tako imenujemo kontrolni list, 

kjer se beleži osebna varovalna oprema, urejenost proizvodnje, urejenost viličarja in 

upoštevanje navodil uporabe, urejenost skladišča in deponije. 

Poseben prostor je namenjen za izpostavljanje nevarnih okoliščin, ki jih oglednik najprej zapiše, 

nato pa jim določi oceno tveganja. Tako lahko na koncu meseca s pomočjo ocene izračunajo 

koeficient, ki ga glede na predhodno opredeljene kriterije ocenijo. Torej princip delovanja 

kartice GEMBA WALK deluje predvsem na osnovi PDCA kroga, ki smo ga predstavili v teoriji 

(angl. Plan, Do, Check, Act). Glavni namen je ta, da se napake po ugotovitvi v čim krajšem 

času tudi odpravijo. Zato je še ena velika prednost kartic ta, da so odgovorne osebe za odpravo 

ugotovljene napake točno določene. Pri izvajanju te metode se SCM lahko izogne velikim 

neprijetnostim, saj se napake rešujejo sprotno.  

Vendar pa PDCA krog ni edina izmed metod, iz katere je sestavljen GEMBA WALK. 

Pomembno vlogo zavzema tudi točkovna matrika RADAR, ki predstavlja metodo 

samoocenjevanja. Samoocenjevanje pomeni obsežen načrten in regularen pregled dejavnosti in 

rezultatov podjetja na podlagi modela odličnosti EFQM, kar je nekoliko bolj splošen opis, ki 

ga lahko pripišemo tudi metodi GEMBA WALK. Na ta način se namreč podjetje dnevno 

ocenjuje in si na koncu določenega obdobja pridobi rezultate.  
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4.7 Analiza stanja in pomen managementa kakovosti v službi oskrbne logistike 

»Zagotavljanje kakovosti je v službi oskrbne logistike bistvenega pomena za nemoteno 

poslovanje podjetja, saj logistična veriga vrednosti v zadnjem času vse bolj pridobiva na 

pomenu in postaja vodilna funkcija v podjetju. Prednosti se kažejo v stroškovnem vidiku in 

seveda vidiku kakovostnega upravljanja tako z internimi kot eksternimi odjemalci.« (Franc 

Orešnik, intervju z avtorjem, 4. junij 2015).  

Glede na teoretične ugotovitve in besede vodje oskrbne logistike lahko potrdimo, da 

management kakovosti predstavlja v SCM eno izmed prednostnih nalog. Zagotavljanje 

kakovosti jim predstavlja tudi velik izziv, vendar se venomer trudijo in stalno izboljšujejo 

politiko kakovosti. Dejstvo je, da so lahko v primeru nekakovostnega dela službe SCM 

posledice v podjetju zelo velike, saj lahko že zaradi manjše napake pride do ustavitve 

proizvodnje (npr. pomankanje materiala).  

Glavne naloge oskrbne logistike v podjetju GKN Driveline Slovenija so predvsem oskrbovanje 

z materialom in zagotavljanje tekoče dobave ter odpreme proizvodov.  

4.7.1 Analiza stanja 

Politika kakovosti v podjetju GKN Driveline Slovenija temelji predvsem na osnovi stalnega 

izboljševanja in prenašanja znanja na vseh področjih delovanja. Venomer se trudijo vključevati 

zaposlene v pomembne odločitve in jim tako graditi zavest in pomen kakovosti. Tako so tudi 

zaposleni del politike kakovosti v podjetju, kar pa jim posledično daje večjo motivacijo in s tem 

poveča učinkovitost dela. Seveda je za boljšo učinkovitost pomembno tudi nadgrajevanje 

delovnih procesov in sledenje napredni tehnologiji (GKN Driveline 2015). 

V službi oskrbne logistike kljub nenehnemu preverjanju ni mogoče preprečiti nastanek 

določenih problemov. Eden izmed največjih problemov podjetja, ki nastane v skladišču, je 

nepravilna odprema blaga. To se ne zgodi pogosto, vendar kljub temu prinese veliko 

nevšečnosti. Zaradi premajhne količine poslanega materiala kupcem lahko podjetje po 

nepotrebnem povzroči precejšne nepotrebne stroške. Problem nastane tudi pri nepravočasni 

odpremi blaga, saj lahko v tem primeru pride do zmede in prevelike obremenitve delavcev 

zaradi natrpanosti skladišča. 

Velik problem pa nastane tudi v primeru, da podjetje ne prejme zadostne količine materiala od 

dobaviteljev. Zato je zelo pomembno, da v službi logistike skozi mesec nenehno preverjajo 

količine in jih primerjajo glede na načrt dela ter predhodno načrtovane količine. Tako lahko 

dobavitelje pravočasno opozorijo in preprečijo zaustavitev proizvodnje zaradi pomanjkanja 

materiala. V primeru pomanjkanja materiali morajo v službi oskrbne logistike opozoriti 

proizvodnjo in na podlagi materiala na zalogi razporediti delo.  
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Glede na predhodno izpostavljene probleme lahko vidimo, da se z vsakim nastalim problemom 

razkrije nov problem. Zato je zelo pomembno, da poskušajo prave izvorne probleme preprečiti.  

Dobro zasnovana politika kakovosti v podjetju GKN Driveline Slovenija je ključ do uspeha, ki 

velja za prav vsako službo posebej. Njihovo zavedanje pomembnosti vsakega zaposlenega jim 

v veliki meri prinaša pozitivne rezultate in predstavlja konkurenčno prednost. Politika 

kakovosti temelji na tem, da mora za zagotavljanje kakovosti skrbeti vsak izmed zaposlenih v 

podjetju. Zato se podjetje zavzema, da zaposlene na več različnih načinov spodbujajo in 

dvigujejo zavest glede zagotavljanja kakovosti.  

Brez stalnega izboljševanja procesa managementa kakovosti ni napredka, ker v nasprotnem 

primeru ni sistematičnega pristopa, jasno razmejenih odgovornosti, definiranega časa za 

ukrepanje, jasnih kratko- in dolgoročnih ukrepov. Prednosti orodij managementa kakovosti so 

naslednje: dvig zavesti zaposlenih, »visual« management, sprotno ugotavljanje neskladnosti, 

možnost takojšnjega ukrepanja, sprotno spremljanje aktivnosti reševanja problemov in 

ukrepanje v primeru odstopanj (Franc Orešnik, intervju z avtorjem, 4. junij 2015). 

4.7.2 Ugotovitve in predlogi 

Na podlagi teoretičnega dela, kjer smo na kratko opredelili pomen nekaterih orodij in predstavili 

njihove korake, smo predstavili ugotovitve na podlagi prakse v podjetju GKN Driveline 

Slovenija. Zavedati se moramo, da teorija vedno predstavlja nekakšen okvir, ki podjetjem daje 

osnovno izhodišče. Medsebojno se metode razlikujejo predvsem glede na način doseganja 

želenih ciljev in postopkov. Kljub temu pa imajo eno skupno točko, saj teorija vsake metode 

poudarja, da se mora dosledno upoštevati celoten postopek. Le tako lahko namreč podjetje brez 

večjih težav doseže želene rezultate. 

Oskrbna logistika v izbranem podjetju predstavlja temeljni proces podjetja. Management 

kakovosti je v službi oskrbne logistike nepogrešljiv in predstavlja eno izmed najpomembnejših 

nalog.  

Glede na načela podjetja GKN Driveline Slovenija smo prišli do ugotovitve, da stalno 

nadgrajujejo politiko kakovosti, saj se zavedajo, da lahko le tako sledijo načelu stalnega 

izboljševanja. Sprotno odpravljanje napak v podjetju je namreč mogoče le v primeru stalnega 

nadzora, kar pa brez uporabe dobrega procesa managementa kakovosti ni mogoče izvesti. To 

predstavlja tisto glavno prednost podjetja in potrjuje upoštevanje njihovega mota dela.  

Proces managementa kakovosti pa poskušajo obvladovati s pomočjo določenih metod, ki se 

morebiti zdijo nepomembne, vendar so ključne za uspeh, zato jih v podjetju redno izvajajo. Ena 

izmed metod, ki je na prvi vtis nepomembna, so dnevni in mesečni sestanki, ki ga izvajajo v 

podjetju. Dnevni skupni sestanek je tako namenjeni vsem službam v podjetju, njihov cilj pa je 

obravnavanje tekočih problemov in predhodno iskanje rešitev. S pomočjo sestankov se namreč 
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različne službe podjetja lažje dogovarjajo in rešujejo tekoče probleme. Za kompleksnejše 

težava pa so namenjeni mesečni sestanki, s pomočjo katerih podjetje obravnava probleme, ki 

niso nastali čez noč, temveč so del procesa. Na ta način se s pomočjo skupnega sodelovanja in 

timskega dela razvije več projektov, s pomočjo katerih izboljšajo proces dela.  

Na ta način so prišli tudi do uporabe metode GEMBA WALK, ki sedaj služi kot glavni kazalnik 

poteka dela v skladišču in v proizvodnji ter olajša sledenje težavam službi oskrbne logistike. S 

pomočjo nadgradnje pa lahko na ta način z izračunom koeficienta doseganja ciljev prikažejo 

rezultate, ki so jih zaposleni dosegli v času mesečnega dela. Tako imajo tudi zaposleni večjo 

motivacijo in se bolj zavzamejo, da je delo dobro opravljeno. Metoda GEMBA WALK ne 

izhaja iz teorije, vendar bi lahko rekli, da je zgrajena iz dveh orodij managementa. Na osnovi 

metode PDCA (angl. plan, do, check, act),  ker je njen namen dosledno in seveda takojšnje 

odpravljanje težav. Ključna naloga metode GEMBA WALK pa je samoocenjevanje, ki izvira 

iz koncepta RADAR, ki se navezuje na model poslovne odličnosti EFQM. Na podlagi 

pridobljenih rezultatov samoocenjevanja lahko podjetje s pomočjo izračunanega koeficienta 

doseganja ciljev tudi številčno opredeli rezultate.  

Kot predlog izboljšave, ki se navezuje na metodo GEMBA WALK, lahko predlagamo, da 

podjetje na podlagi že pridobljenih ocen na točno določeno obdobje izračuna povprečno oceno 

doseganja ciljev vseh opravljenih ogledov, da pri tem vključi zaposlene v načrtovanje bodočih 

ciljev, v izobraževanje in nenehni napredek. Tako bodo tudi zaposleni dobili večjo motivacijo, 

saj bo doseganje načrtovanega pri planiranju, pri katerem so sodelovali sami, zanje skozi 

izvajanje metode predstavljalo dodaten izziv.  

Stalno izboljševanje pa bi lahko podjetje nadgradilo s še večjo uporabo metode Poke-Yoke, ki 

strmi k proizvodnji brez napak. S tem je povezano tudi izobraževanje delavcev. Z uvedbo 

koncepta te metode bi lahko služba oskrbne logistike skozi leta še dodatno zmanjšala 

nepričakovane napake oziroma jih popolnoma odpravila.  

Metoda QFD je dobra osnova za določanje potreb odjemalcev in za zagotavljanje tekoče 

prodaje podjetju, saj je njen najpomembnejši koncept usklajevanje tehničnih lastnosti. S 

pomočjo združitve službe oskrbne logistike in z uskladitvijo z ostalimi službami bi podjetje 

lažje dosegalo željene rezultate. Za lažje zagotavljanje kakovosti bi moralo združiti koncepte 

vseh predhodno naštetih metod in jih prilagoditi na podlagi njihovega procesa poslovanja.  
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5 SKLEP  

Pomen managementa kakovosti skozi leta le še narašča, saj predstavlja eno izmed glavnih in 

najpomembnejših konkurenčnih prednosti. V projektni nalogi lahko razberemo, da je 

management kakovosti zelo kompleksen in ne opisuje le kakovost proizvoda podjetja. Glede 

na obsežnost nalog, ki jih management kakovosti obsega, lahko potrdimo, da prav vsako 

podjetje za uspešno poslovanje nujno potrebuje dobro politiko kakovosti.  

Podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o., se pomena managementa kakovosti zelo dobro 

zaveda. Predpostavko, da je management kakovosti v službi oskrbne logistike nepogrešljiv, 

smo v celoti potrdili tako s pomočjo teorije kakor tudi na praktičnem primeru podjetja GKN 

Driveline Slovenija. Dejstvo je, da ima SCM zelo velik pomen v procesu proizvodnje, zato je 

kakovost ključ do njihovega uspeha.  

Pri managementu kakovosti predstavlja najpomembnejši sestavni del pojem kakovosti, ki nas 

pripelje do njegove glavne naloge. Zagotavljanje in obvladovanje kakovosti torej predstavlja 

tisti glavni cilj managementa kakovosti. Obvladovanje kakovosti je v podjetjih zelo 

kompleksno, saj ne zavzema le kakovosti izdelka, temveč poslovanje celotnega podjetja. Bistvo 

managementa kakovosti je zagotavljanje kakovosti v celotnem podjetju.  

Okvir za ocenjevanje kakovosti pa nam določajo standardi, ki predstavljajo merila, na podlagi 

katerih lahko podjetja svoje poslovanje ocenijo. Certifikati pa predstavljajo potrditev dobrega 

dela podjetja in opomin pri nadaljnjem poslovanju.  

Za lažje obvladovanje managementa kakovosti pa lahko podjetja uporabijo več različnih orodij 

in procesov managementa. Pomemben proces, ki je zgrajen na osnovi managementa kakovosti, 

je TQM (angl. Total Quality Management). Njegov glavni namen je stalno izboljševanje 

procesov dela, nadgrajevanje in razvoj. Vse to so tiste glavne naloge, zato TQM predstavlja 

dobro izbiro za obvladovanje kakovosti v podjetju.  

Vendar pa management kakovosti ponuja širok nabor različnih orodij, ki jih mora podjetje 

dobro izbrati. GKN Driveline Slovenija ima več različnih metod in orodij, ena izmed najbolj 

ena izmed najbolj zanimivih je GEMBA WALK, ki deluje po principu PDCA cikla, zaradi 

ocenjevanja pa bi metodo lahko opredelili tudi kot točkovno matriko RADAR.  

Glede na politiko kakovosti v podjetju GKN Driveline Slovenija je dobro razviden pomen, ki 

ga podjetje pripisuje managementu kakovosti in tako dosega dobre rezultate poslovanja. Dobro 

razvita politika kakovosti se jim obrestuje v obliki dobrega poslovanja, ki skozi leta poslovanja 

vztrajno narašča. 
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PRILOGE 

Priloga 1  Intervju z vodjo oskrbne logistike: Franc Orešnik 

 

 





Priloga 1 

 

 

INTERVJU 

1. Ali lahko na kratko predstavite pomen managementa kakovosti v podjetju in specifično za 

službo oskrbne logistike? 

2. Ali menite, da je stalno izboljševanja procesa managementa kakovosti pomembno za 

preživetje podjetja in navedite razloge, zakaj? 

3. Katere modele in metode v podjetju bi izpostavili kot orodja managementa kakovosti in 

katere so tiste prednosti, ki jih prinašajo? 

4. Opredelite prednosti posameznega orodja kakovosti.  

5. Ali ste zadovoljni z vašim trenutnim načinom upravljanja kakovosti? 

6. Kje se najbolj kaže uspešno vodenje managementa kakovosti v vašem podjetju in katere so 

tiste največje prednosti, ki jih prinaša? 

7. Zanima me, ali menite, da je zagotavljanje kakovosti v službi oskrbne logistike bistvenega 

pomena za nemoteno poslovanje podjetja? Zakaj? 

8. Ali bi se strinjali z izjavo, da je management kakovosti skozi čas le še pridobil na pomenu 

in je nujno potreben za konkurenčnost na trgu? 

9. Kako vaše podjetje skrbi za stalno izboljševanje procesa managementa kakovosti? 

 


