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POVZETEK
Namen magistrske naloge je bil na osnovi sistematičnega pregleda domače in tuje strokovne
literature opraviti empirično raziskavo o usposobljenosti za kakovost z vidika metod, orodij ter
tehnik pri managementu projektov in podati predloge za izboljšanje stanja. Kvantitativna
raziskava je bila izvedena med 164 zaposlenimi sodelavci v obravnavani organizaciji, ki so
pristojni in odgovorni za izvajanje postopkov, ki so določeni s standardi sistemov managementa
kakovosti. Ugotovljeno je bilo, da večina anketiranih pozna metode, orodja in tehnike
kakovosti. Strinjajo se, da so uporabna pri vgradnji kakovosti v izdelek ali storitev. Zaznano je
bilo, da bi potrebovali dodatna izobraževanja in usposabljanja, da bi jih znali v celoti izvajati
ter tako priti do želenih rezultatov in iskanih razrešitev za nastale probleme. Na podlagi
ugotovitev smo predlagali izboljšave, ki bodo koristne za vse tiste, ki skrbijo za planiranje,
organiziranje, vodenje in kontroliranje izobraževanja ter usposabljanja na področju metod,
orodij in tehnik kakovosti.
Ključne besede: management, management kakovosti, metode kakovosti, orodja kakovosti,
standardi kakovosti.
SUMMARY
The goal of master's thesis was to conduct an empirical research based on systematic review of
domestic and foreign professional literature about skills for quality from the perspective of
methods, tools and techniques on management of projects and give suggestions for
improvement of current state. Quantitative research was conducted on 164 employees in the
organisation in question, which are competent and responsible for implementation of
procedures defined by quality management system standards. It was found out that most of the
respondents know the quality methods, tools and techniques. They agree that they are useful
for implementation of quality in goods and services. It was perceived that they would need
additional education and training to be able to fully implement them and thus achieve the
desired results and solutions to the problems. Based on the findings we proposed improvements
that will be useful for all those who take care of planning, organizing, leading and controlling
education and training in the field of quality methods, tools and techniques.
Key words: management, quality management, quality methods, quality tools, quality
standards.
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UVOD

V avtomobilski dobaviteljski verigi je vpeljava novega izdelka ali storitve (v nadaljevanju
proizvoda) zahteven proces, ki zahteva vključenost zaposlenih, ki so usposobljeni za izpeljavo
postopkov, ki jih predpisujejo standardi sistema managementa kakovosti. Potrebna so stalna
dodatna izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Usposobljeni zaposleni pripomorejo k
razvoju kakovostnih proizvodov in učinkovitih procesov, ki organizaciji zagotavljajo
konkurenčno prednost na tržišču (Marolt in Gomišček 2005, 9).
Magistrsko delo obsega teoretično obravnavo razvoja kakovosti, standardov in standardizacijo
skozi zgodovino. Glede na zahteve standardov je usposobljenost zaposlenih za kakovost pri
managementu projektov zelo pomembna. Za izpolnjevanje zahtev standardov so nujno potrebna
znanja in veščine (kompetence), predvsem osnovnih metod, orodij ter tehnik kakovosti.
V empiričnem delu smo preverili usposobljenost zaposlenih za kakovost pri managementu
projektov v obravnavani organizaciji. Raziskavo smo izvedli na zaposlenih, ki so vključeni v
procese vpeljave novih proizvodov v proizvajanje.
1.1

Opredelitev teoretičnega izhodišča in obravnavanega problema

Management projektov je v današnjem času nujno potreben za obvladovanje tveganj, ob
vpeljavi novega proizvoda. Management projektov je uporaba znanja, veščin, tehnik in orodij
v aktivnostih projekta za izpolnitev zahtev projekta (PMBOK 2008, 8). Anantatmula (2010, 3)
ugotavlja, da številni dejavniki, ki vplivajo na uspešnost projekta, izhajajo iz človeškega
dejavnika. Stare (2011, 40) definira management projektov kot ciljno usmerjen dinamičen
proces, ki vključuje obvladovanje časa, stroškov, kakovosti, ljudi in drugih prvin, z namenom
učinkovite izvedbe projekta. Thomsett (2002, 72) navaja, da je bil tradicionalni pogled na
uspešnost projekta določen z »železnim trikotnikom«. Projekt je bil uspešen, če so smotre in
cilje projekta dosegli v dogovorjenem roku, v okviru planiranih stroškov ter pričakovani
kakovosti.
V avtomobilski industriji je varnost potrošnika na prvem mestu, zato je pomembno
zagotavljanje kakovosti v vsej dobaviteljski verigi. Proizvajalci avtomobilov od dobaviteljev
zahtevajo, da imajo nad svojimi procesi kontrolo, razumejo specifične potrebe kupcev in se
osredotočajo na kontinuiran razvoj. Certificiranje po mednarodnem avtomobilskem standardu
International Automotive Task Force (v nadaljevanju IATF) dokazuje, da dobavitelj dosega
zahtevane kriterije (Bureau Vertitas 2020). Naložbe v doseganje kakovosti so čedalje večje in
postanejo čedalje pomembnejša postavka v financiranju razvoja. Zahtevajo čedalje več časa in
zmogljivosti, še posebej, če govorimo o zagotovitvi kakovosti procesov, kar se dokazuje s
pridobitvijo certifikatov (Hauc 2017, 15). Sistem za management kakovosti je bil zasnovan kot
skrbno pripravljen model dobre poslovne prakse v uspešnih organizacijah, ki ga lahko vsaka
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organizacija prenese k sebi z določenimi prilagoditvami (Piskar in Dolinšek 2006, 14). Eno od
temeljnih načel sodobnega managementa kakovosti je »kakovost planiramo, zasnujemo in
vgradimo – in ne kontroliramo« (PMBOK 2008, 184). Zato je pomembno, da so zaposleni
usposobljeni za uporabo metod, orodij in tehnik kakovosti ter da so seznanjeni z zahtevami
standardov, ki jih zahtevajo v avtomobilski industriji.
Pri sistematičnem obvladovanju kakovosti so v pomoč metode, orodja in tehnike kakovosti.
Npr. v začetku projekta razvoja novega proizvoda naj bi izvedli FMEA (Failure Modes and
Effects Analysis). To je sistematična tehnika za analizo napak pri konstrukciji, proizvodnem ali
montažnem procesu ali samem proizvodu (Kakovosteu 2014). S planom obvladovanja (Control
Plan) se predpiše ukrepe (npr. meritve, inšpekcijske preglede, preverjanje kakovosti,
spremljanje procesnih parametrov ipd.), ki so potrebni za zagotovitev skladnosti procesa z
zahtevami, in navodila, kako ravnati v primeru neskladnosti (Quality-one 2020a). Za vso
merilno opremo in merilce se izdela MSA (Measure System Analysis), analiza sposobnosti
merilnih sistemov. To je nabor tehnik, ki nam omogoča oceniti, kakšne so napake, ki jih
doprinese merilni sistem (Kakovosteu 2013). Z namenom ugotavljanja, spremljanja stanja in
izboljševanja procesov ter karakteristik proizvodov, zniževanja stroškov kakovosti in osvajanja
novih proizvodov ter tehnologij, se izvaja SPC (Statistical Process Control) analiza. To so
statistične kontrole procesa, katerih namen je preprečiti proizvajanje neustreznega proizvoda.
Njihov namen je preprečevanje napak s spremljanjem trendov in prepoznavanje poslabšanja v
začetni fazi (Dolinšek in Rozman 2006, 315). Za učinkovito popisovanje in analizo problemov
se uporablja sedem osnovnih orodij kakovosti (SZK 2002, 1). V zapisu se zbirajo podatki po
posamičnih kategorijah napak določenega proizvoda in ponavljanje teh napak v obliki črtnega
seznama, ki tvori osnovo za nadaljnjo grafično obdelavo ter olajša analizo. Histogram je
stolpčni diagram, ki prikazuje porazdelitev spremenljivk. Vsak stolpec predstavlja atribut ali
značilnost problema ali stanja. Orodje s svojo obliko in širino distribucije pomaga identificirati
vzroke problemov v procesu (PMBOK 2008, 194). S kontrolnimi kartami se zbira podatke o
procesu, prikaže se vzajemno delovanje procesnih spremenljivk na procese in prikaže, kako se
proces obnaša v času (PMBOK 2008, 192). Paretto diagram je grafična predstavitev frekvenčne
porazdelitve napak ali problemov, ki so urejeni glede na pomembnost njihovega vpliva
(Dolinšek in Rozman 2006, 311). Korelacijski diagram je grafična predstavitev med dvema
spremenljivkama, ki omogoča odkriti morebitno povezavo med vrednostmi spremenljivk (SZK
2002, 10). Z diagramom poteka upodobimo potek procesa. Prikazane so aktivnosti, odločitvene
točke in zaporedje procesa. Prikazuje, kako so različni dejavniki sistema vzajemno povezani,
kje se lahko pričakujejo problemi in temu ustrezno se pripravi načine za njihovo obravnavo
(PMBOK 2008, 193). Diagram vzrokov in posledic je poznan tudi pod imenom Ishikawa
diagram ali diagram ribje kosti. Prikazuje povezanost različnih dejavnikov s potencialnimi
problemi ali posledicami (SZK 2002, 14). 6 Sigma metodologija je sistematičen in
standardiziran pristop za izboljšanje proizvodov ter procesov na podlagi podatkov, številk in
dejstev (3zen 2020). Metoda 8D report se uporablja pri razreševanju reklamacij. Posamezne
možne vzroke se zbere s pomočjo strokovnjakov. Pri tem in tudi drugih orodjih se lahko
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uporablja kreativna tehnika brainstorming, viharjenje možganov. To je ustvarjanje idej o
določeni problematiki, s katero se srečujemo. Spodbuja člane ekipe, da razvijajo lastno
kreativnost na podlagi idej sodelavcev, pri tem pa ohranjajo fokus na skupnem cilju – najti
razrešitev za obravnavano problematiko (Kakovosten.si 2020d).
Za obvladovanje kakovosti projekta je priporočljiva metoda APQP (Advanced product quality
planning) – napredno načrtovanje kakovosti proizvoda. APQP je komunikacijska metoda med
potrošnikom in dobaviteljem, ki zagotovi, da potrošnik preda dobavitelju vse potrebne
informacije, s katerimi se zagotovi razvoj ter ustrezna izdelava proizvoda. Uporablja se
predvsem v avtomobilski industriji. Je strukturiran pristop k oblikovanju proizvoda in procesa,
služi kot načrt kakovosti proizvoda, ki bo podpiral razvoj ter zadovoljil potrošnika. Vključuje
različne metode, orodja in tehnike kakovosti, kot na primer SPC, MSA, FMEA ter PPAP. PPAP
se dogaja v zadnji fazi APQP, kjer je proizvod dobaviteljev izid in potrošnikov vložek
(Kakovosten.si 2020a). S PPAP se preverja, ali dobavitelj razume vse specifikacije in zahteve
inženirskega oblikovanja ter ali je sposoben proizvod dosledno proizvajati v predvidenih
količinah v pogojih redne proizvodnje. Dobavitelj s PPAP dokumentacijo predloži dokaze, da
je izpolnil potrošnikove zahteve. PPAP se predloži ob lansiranju novega proizvoda in v primeru
kakršnih koli sprememb na proizvodu ali v procesu izdelave proizvoda (Quality-one 2020c).
Zaradi stalnega povečevanja obsega opisanih metod, postopkov in pripadajočih dokumentov,
naj bi bili zaposleni strokovnjaki s področja kakovosti pri managementu projektov seznanjeni
z veljavnimi predpisi, poznali naj bi metode, orodja ter tehnike kakovosti in obvladovali
predpisane postopke. Potrebno je stalno spremljati novosti, se dodatno izobraževati in
usposabljati ter spremembe vpeljevati v poslovne procese. Povečuje se število potrošnikov
izven avtomobilske industrije, ki zahtevajo management projektov po standardu IATF 16949
(Bureau Veritas 2016). Zavedajo se prednosti vgradnje kakovosti v proizvod v začetni fazi
razvoja. Zato se povečuje potreba po usposobljenosti zaposlenih tudi v ostalih organizacijskih
enotah v podjetju, ne le na avtomobilskem programu (Bureau Vertitas 2020).
Na podlagi pregleda teoretičnih izhodišč, smo prišli do spoznanja, da je uspešen management
projektov odvisen od uporabe znanj in veščin ter metod, orodij in tehnik na različnih področjih.
Potrebno je stalno spremljati novosti, se dodatno izobraževati in usposabljati o metodah, orodjih
ter tehnikah kakovosti in spremembe vpeljevati v poslovne procese. Pri tem je pomembna
podpora poslovodstva, da zagotovi potrebne vire za izpeljavo predpisanih postopkov.
V Sloveniji so bile v organizacijah opravljene empirične raziskave, v katerih so teoretiki,
raziskovalci in praktiki ugotavljali vpliv dejavnikov vodenja na uspešnost projektov ter vpliv
različnih metod, orodij in tehnik. V literaturi smo zaznali raziskave vplivov dejavnikov
managementa projektov (planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja) na njihovo
uspešnost (stroške, čas ter kakovost) (npr. Markič Hrast in Markič 2010; Lukin 2002; Hostnik
2013; Brcar 2016, Sekula Krstič 2016). Raziskave so pokazale pozitiven vpliv uvajanja
managementa projektov in pozitiven vpliv dejavnikov vodenja, komunikacije, motiviranja,
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spretnosti ter znanja, saj so učinki na skrajšanje časa izvedbe, zmanjšanje stroškov in večja
kakovost, optimalno razporejanje zaposlenih, povečanje obsega poslovanja, pridobivanje znanj
ter izkušenj in boljše izvajanje strategij organizacije. V gospodarskih družbah oz. organizacijah
so izvedene raziskave, na področju uvajanja standardov kakovosti in uvajanja sistemov
managementa kakovosti v organizacije (npr. Snedec 2010; Marko 2013). Raziskave so
usmerjenje v pregled zahtev standardov kakovosti, v metode za zagotavljanje kakovosti in vpliv
teh na uspešnost organizacij. Veliko je raziskav z namenom ugotavljanja, ali zaposleni poznajo
zahteve standardov, jih razumejo in izpolnjujejo zahteve. V vseh raziskavah je zaznati pozitiven
vpliv vpeljave standardov kakovosti na poslovanje. Organizacije, ki uporabljajo standarde
kakovosti, dosegajo večjo kakovost dobav, odzivnost dobaviteljev in točnost odprem. V
raziskavi v izbrani slovenski organizaciji je bilo ugotovljeno, da zaposleni teoretično poznajo
veliko metod, orodij in tehnik, v praksi pa se jih uporablja preveč in ker jih ne znajo v celoti
izkoristiti, niso učinkovite (Marko 2013). Tudi Debeljak (2017) poudarja pomembnost uvajanja
standardov, ki zagotavljajo celovito in trajno obvladovanje tveganj. Pomembni vzvodi za
širjenje zavesti so usposabljanja zaposlenih in sprotna ter stalna opozarjanja. Dolenec (2005) je
v raziskavi učinkov vpeljave standardov v organizacijo zapisal, da je standard kakovosti bolj
jasno definiral organizacijsko strukturo organizacije in izboljšal učinkovitost procesov.
Raziskovalni problem, ki smo ga v nalogi obravnavali, je bil proučitev poznavanja in izvajanja
standardov sistemov managementa kakovosti v proučevani organizaciji. Namen magistrske
naloge je bil raziskati v teoriji najpogosteje omenjene metode, orodja in tehnike kakovosti ter
v praksi preveriti, ali jih v obravnavani organizaciji uporabljajo. Poglobili smo se predvsem v
poznavanje metod, orodij in tehnik kakovosti, katera znanja so najpomembnejša, kje je znanje
pomanjkljivo ter kje so potrebna dodatna usposabljanja.
1.2

Namen, cilji in hipoteze

Namen magistrske naloge je bil na osnovi sistematičnega pregleda domače in tuje strokovne
literature opraviti empirično raziskavo o usposobljenosti za kakovost z vidika metod, orodij ter
tehnik pri managementu projektov in podati predloge za izboljšanje stanja.
Cilji raziskave:
− Pregled cca. 50–70 bibliografskih enot domače in tuje strokovne literature s področja
managementa projektov ter metod, orodij in tehnik za obvladovanje kakovosti.
− Izvedba kvantitativne raziskave o usposobljenosti za kakovost z vidika poznavanja metod,
orodij in tehnik na cenzusu 164 zaposlenih sodelavcev, ki sodelujejo pri managementu
projektov v izbrani organizaciji.
− Opredelitev in zasnova 3–5 priporočil konkretnih izboljšav na področju usposobljenosti za
kakovost iz vidika poznavanja metod, orodij in tehnik v izbrani organizaciji.
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Na podlagi opredelitve teoretičnih izhodišč, identificiranega problema in zaznane raziskovalne
vrzeli, smo oblikovali ter preverili naslednje hipoteze:
− H1: Ali zaposleni z višjo izobrazbo izkazujejo višjo stopnjo seznanjenosti z metodami,
orodji in s standardi kakovosti?
− H2: Ali zaposleni na avtomobilskem programu izkazujejo višje zavedanje o pomembnosti
uporabe metod, orodij in tehnik kakovosti?
− H3: Ali delovna doba zaposlenega statistično značilno vpliva na število opravljenih
usposabljanj s področja standardov kakovosti?
1.3

Predstavitev raziskovalnih metod

Magistrska naloga je sestavljena iz dveh sklopov – teoretičnega in empiričnega.
V teoretičnem delu magistrske naloge je bila uporabljena metoda deskripcije in kompilacije,
kot ju opisuje Zelenika (2000, 338–339). Opravili smo pregled domače in tuje strokovne
literature iz sekundarnih virov (knjige, priročniki, monografske publikacije s področja stroke,
standardi, interna gradiva ter predpisi izbrane organizacije in diplomske ter magistrske naloge).
Predstavili smo potek razvoja kakovosti, nastanek standardov in namen standardizacije.
Predstavili smo zahteve standardov ISO 9001 (SIST 2015) in IATF 16949 (Bureau Vertitas
2016). Opisane so metode, orodja in tehnike kakovosti, ki so bile ob pregledu literature zaznane
kot najbolj učinkovite. Njihovo uporabo predpisujejo standardi kakovosti, uporabljajo jih tudi
v obravnavani organizaciji.
V empiričnem delu raziskave smo opravili kvantitativno raziskavo, kot jo opisujejo EasterbySmith, Thorpe in Lowe (2005, 163). Kot pripomoček za pridobivanje primarnih podatkov smo
uporabili vprašalnik. Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005, 169) opredeljujejo kot glavni
namen ankete pridobitev podatkov ter informacij s strani določenega kroga ljudi. Vprašalnik
smo posredovali vsem zaposlenim na treh izbranih področjih (razvoj, tehnologija in kakovost),
ki sodelujejo na projektih. Vprašalnik je bil dostopen na spletu v spletni aplikaciji 1KA. K
sodelovanju smo jih povabili preko elektronske pošte. Anketiranci so odgovarjali anonimno.
Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so se vprašanja nanašala na
demografske podatke o anketirancu. Drugi del je vseboval vprašanja glede poznavanja metod,
orodij in tehnik kakovosti ter opravljenih usposabljanjih s tega področja. Vprašanja smo
oblikovali na podlagi podatkov, pridobljenih v teoretičnem delu raziskave. Vprašanja so
zaprtega tipa z vnaprej pripravljenimi odgovori oziroma s trditvami na podlagi Likertove 5stopenjske lestvice (1 – sploh ne drži ..., 5 – popolnoma drži).
Podatke smo analizirali, obdelali in interpretirali v spletnem programu za izvedbo anket 1ka ter
v programskem orodju Microsoft Excel. Opravili smo osnovno statistično analizo.
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1.4

Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema

Raziskava je bila izvedena z naslednjimi predpostavkami:
− Na področju managementa projektov in standardov kakovosti obstaja dovolj strokovne
literature ter virov, ki bodo omogočili izpeljati zadano nalogo.
− Pridobivanje podatkov s pomočjo vprašalnika je najprimernejši način za izvedbo
kvantitativne raziskave.
− Zaposleni v razvoju, tehnologiji in kakovosti so ključni pri uvajanju ter uporabljanju metod,
orodij in tehnik kakovosti, zato so najprimernejša populacija za to raziskavo.
− Sodelovanje vključenih v razvoj novih proizvodov, bo poglobilo njihovo zanimanje za
raziskovalni primer.
− Sodelovanje vključenih v razvoj novih proizvodov, bo poglobilo njihov razmislek glede
pomena poznavanja standardov.
− Vključeni v projektne time lahko najbolje ocenijo stanje poznavanja standardov kakovosti
v organizaciji.
Omejitve pri obravnavanju problema so bile naslednje:
− Kakovost raziskave je bila odvisna od pripravljenosti anketirancev za sodelovanje v anketi
in povzema subjektivno oceno anketirancev.
− Zbiranje podatkov z vprašalnikom, kjer prevladujejo vprašanja zaprtega tipa z v naprej
pripravljenimi odgovori, so lahko slabost, saj je vedno podano le omejeno število
odgovorov. Vendar pa je uporaba vprašanj zaprtega tipa najprimernejša za kvantitativno
raziskavo.
− Izid raziskave se nanaša le na izbrane organizacijske enote v obravnavani organizaciji.
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2

KAKOVOST IN STANDARDI KAKOVOSTI

Namen poglavja je predstaviti definicije kakovosti, ki jim je skupna točka zadovoljstvo
potrošnika. Z namenom zagotavljanja kakovostnih proizvodov so bili izoblikovani standardi
kakovosti, s katerimi se določajo postopki, s pomočjo katerih se zagotavlja proizvajanje
kakovostnih proizvodov. Zato je pomembno, da so zaposleni informirani in usposobljeni za
uporabo metod, orodij ter tehnik kakovosti in da so seznanjeni z zahtevami standardov, ki se
uveljavljajo v avtomobilski dejavnosti. V naslednjih poglavjih bomo s teoretičnega vidika
opisali pomen, razvoj in cilje ter standarde kakovosti.
2.1

Pomen, razvoj in cilji kakovosti

Proizvajalec, ki želi uspeti in ostati na tržišču, naj bi potrošnike prepričal s privlačnim
proizvodom za primerno ceno s pričakovano kakovostjo. Potrošnik je kakovost pripravljen
plačati, vendar bo v primeru nezadovoljstva izgubil zaupanje v proizvajalca in bo na tržišču
iskal druge proizvode. V literaturi je veliko definicij pojma kakovosti, večina se jih nanaša na
spoznanje, da kakovost določa potrošnik (Crosby 1991, 182). Kakovosten proizvod naj bi
ustrezal zahtevam in potrebam odjemalcev (Crosby 1989, 19). Predstavlja takšne značilnosti
izdelka, ki so prilagodljive zahtevam potrošnika, njihov namen pa je zadovoljiti pričakovanja
potrošnika (Dubrovski 1994, 6). Feigenbaum Vallin (1991) definira kakovost kot celoten splet
značilnosti proizvoda in storitev, ki se jih pridobi skozi proces trženja, inženiringa, proizvodnje
in vzdrževanja in te značilnosti dosežejo pričakovanja kupcev. Po Demingu (1982) naj bi bila
kakovost osredotočena na potrebe porabnikov, sedanje in v prihodnosti. Juran (1989, 365)
opredeljuje kakovost kot sposobnost za uporabo, kar zahteva kakovosten dizajn, kakovost
prilagajanja, uporabnost in ustrezne storitve. Že nekdaj so potrošniki primerjali proizvode
obrtnikov in se izogibali tistim, ki niso dosegali pričakovane kakovosti. V cehih so imeli
predpisana navodila, ki naj bi jih obrtniki spoštovali. Medsebojno so se nadzorovali in
kaznovali kršitelje dogovorov. Sčasoma so nastajali standardi in predpisi, ki so določali kriterije
za proizvode ter s tem omogočili primerjavo proizvodov med seboj. Standardizacija se je nato
razvijala v smeri povezovanja z znanostjo, vzporedno s trgom in v odvisnosti od ponudbe in
povpraševanja (Dijaški. Net 2020).
2.1.1 Opredelitev kakovosti
Za začetek smo raziskali pomen besede kakovost. Izhaja iz latinske besede »qualitas«, ki
pomeni dobro lastnost, vrednost, odliko, značilnost (Potočnik 1998, 5). Z definicijo kakovosti
se je ukvarjalo veliko avtorjev. Po mnenju v nadaljevanju navedenih avtorjev, se kakovost
odraža v zadovoljstvu potrošnika z usklajenostjo končnega proizvoda z njegovimi zahtevami.
Po Vujoševiču (1992, 25) izraz kakovost pomeni zbir vseh lastnosti in značilnosti proizvoda,
ki se nanašajo na njihovo zmožnost, da zadovoljijo postavljene ali neposredno izražene potrebe.
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Šostar (2000, 7) povzema, da je kakovost definirana kot skupek značilnosti in značilnih
vrednostih nekega izdelka ali storitve glede na njegovo primernost ter izpolnjevanje točno
določenih predpostavljenih potreb. Feigenbaum Vallin (1991, 7–12) je videl kakovost izdelka
ali storitve kot zbir značilnosti trženja, razvijanja, proizvajanja in vzdrževanja, skozi katere bo
izdelek ali storitev v uporabi zadovoljil pričakovanja potrošnika. Kotler (1996, 56) je videl
tesno povezanost med kakovostjo proizvoda, zadovoljstvom potrošnika in dobičkom
organizacije. Ishikawa (1989, 48) pravi, da obvladovati kakovost pomeni razviti, načrtovati,
proizvajati in servisirati kakovosten proizvod, ki je najbolj ekonomičen, najbolj uporaben ter
vedno zadovolji potrošnika. Ekonomsko optimalna kakovost je kakovost, kjer je razlika med
prihodki in stroški čim večja. Proizvoda zelo slabe kakovosti kljub nizki ceni ne bo nihče hotel
kupiti, pa tudi proizvod vrhunske kakovosti, katerega cena bo presegla neko mejno ceno, ne bo
imel veliko potrošnikov.
Piskar in Dolinšek (2006, 36) pišeta, da se opredelitve kakovosti razlikujejo glede na to, iz
katerega okolja prihaja avtor. Kakovost proizvoda je usklajenost z zahtevami potrošnikov, ki
naj bi bile jasno izražene, da se jih pravilno razume in nasprotuje uporabi vsakega drugega
razumevanja kakovosti (Crosby 1989, po Piskar in Dolinšek 2006).
Piskar in Dolinšek (2006) po Garvinu (1991) povzemata opredelitev kakovosti po petih
kriterijih ocenjevanja kakovosti:
− ocenjevalni kriterij – primerjalni (kakovost prepoznamo na podlagi izkušenj);
− kriterij proizvoda – funkcijski (kot količina sestavin in lastnosti, ki jih ima proizvod);
− kriterij potrošnika – prilagodljivost (kot primernost za uporabo, izpolnjevanje zahtev
potrošnika);
− vrednostni kriterij – ocenjevalni (vrednost je v skladu s ceno in stroški);
− izdelovalni kriterij – usklajenost s specifikacijami in pravilno izdelano že prvič.
2.1.2 Zgodovina in razvoj sistema managementa kakovosti
Piskar in Dolinšek (2006, 33) opisujeta, da je kakovost dobrin že od začetka človeštva v
središču pozornosti. Pomena kakovosti so se zavedali že tisoč let pred našim štetjem. Na
Kitajskem so uporabljali standarde kakovosti pri proizvodnji čaja, porcelana in drugih
proizvodov. Načrtovanje procesov, ponovljivost in stabilnost procesov ter obvladanje
meroslovja, je omogočilo gradnjo piramid v Egiptu. Tovrstno znanje je človeštvu neznanka še
tisočletja pozneje.
Marolt (1994, 11–14) predstavlja zgodovinska obdobja obvladovanja kakovosti. Pristopi in
oblike obvladovanja kakovosti so se spreminjali z razvojem tehnologije, delovnih mest,
velikostjo organizacij, s tehnično zahtevnostjo proizvodov ter z delitvijo dela:
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− Prvo stopnjo predstavlja obrtniška proizvodnja, kjer so v 18. stoletju obrtniki sami ali s
pomočniki opravljali vse funkcije, od načrtovanja proizvoda, nabave materiala, izdelave in
dobave proizvoda, do skrbi za kakovost proizvodov.
− Za drugo stopnjo je značilen začetek delitve dela in industrijski način izdelave. V okviru
organizacije so se pojavile skupine ljudi, ki so delale v različnih fazah proizvoda. Na čelu
vsake skupine je bil mojster, ki je odgovarjal za količino in kakovost proizvodov.
− Tretja stopnja nastopi z začetkom velikoserijske proizvodnje, z večjo kompleksnostjo
proizvodov, večjo delitvijo dela in večanjem organizacij. Formira se služba kontrole
kakovosti, ki pregleduje proizvode in preverja skladnost med doseženo ter predpisano
kakovostjo. Usmerjena je bila bolj v izločanje neustreznih kosov, kot pa v ugotavljanje in
preprečevanje vzrokov napak. Dobra stran je bila strokovna usposobljenost zaposlenih, ki
so strogo in dosledno upoštevali kriterije kakovosti ter so bili neodvisni od proizvajanja.
− Četrta faza se začne z uvajanjem znanstvenih metod statističnega nadzora, ko je leta 1924
dr. Shewhart, inženir pri Bell Telephone Laboratories v ZDA, vpeljal kontrolne karte
(Dolinšek in Rozman 2006, 291). Začno se uporabljati metode, ki upoštevajo variacijo
karakteristik kakovosti v procesu. Omogočajo hitrejše in cenejše odločitve povezane s
kakovostjo ter omogočajo analize, ki sicer niso bile možne (Marolt 1994, 13).
− Peta faza se začne v začetku 60-tih let, ko so spoznali, da se kakovosti ne da vkontrolirati v
proizvod, ampak ga je potrebno kakovostno načrtovati in izdelati. Ugotovili so, da je
kakovost industrijsko izdelanega proizvoda izid dela mnogih ljudi v organizaciji, ki delajo
v različnih službah in na različnih delovnih mestih. Kakovost proizvoda ni več le skrb službe
za kakovost, temveč skrb vseh zaposlenih v organizaciji.
− Za šesto stopnjo je značilen sistemski pristop k zagotavljanju kakovosti. Pojavijo se prvi
državni in mednarodni standardi, ki formalno določajo, kdo naj bi sodeloval pri
zagotavljanju kakovosti ter katere naloge naj bi se izvrševale. Vključene so različne
organizacijske enote, kot npr. službe, referati, sektorji ipd., zato je potreben sistemski
pristop, da je njihovo delo planirano, usklajeno in nadzorovano.
− Sedma stopnja se imenuje management celovite kakovosti TQM (Total Quality
Management) in je definirana kot »način stalnega izboljševanja dela na vsakem nivoju in
na vsakem funkcionalnem področju organizacije«.
Feigenbaum Vallin (1991, 6) definira celovit nadzor kakovosti kot učinkovit sistem za
povezovanje razvoja kakovosti, vzdrževanja kakovosti in prizadevanj za izboljšanje kakovosti
različnih skupin v organizaciji, da opravijo trženje, inženirstvo, proizvajanje na najbolj
ekonomičen način, kar omogoča celovito zadovoljstvo potrošnikov. S tem je skrb za kakovost
postala stvar vseh zaposlenih v vseh oddelkih organizacije. Feigebaum Vallin (1991, 158) je
izrazil skrb, da zato kakovost ne bo nikogaršnja stvar in predlagal managersko funkcijo, ki se
bo ukvarjala s kakovostjo na vseh področjih organizacije.
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2.1.3 Cilji in prednosti sistema managementa kakovosti
Dolinšek in Rozman (2006, 296) navajata, da je s čedalje večjim vplivom na managerske
procese postal management kakovosti sestavni del skupnih področij managementa.
Management kakovosti je usmerjen k doseganju smotrov in ciljev organizacije na učinkovit
način z načrtovanjem (smotrov ter ciljev, procesov, virov), organiziranjem, vodenjem
(obvladovanjem oz. izpolnjevanjem zahtev, zagotavljanjem, da bodo zahteve izpolnjene) in s
kontroliranjem (preverjanje učinkovitosti sistema ter izboljševanje).
Bakan Toplak in Urbajs (2003, 123) navajata naslednje smotre, ki naj bi jih v organizaciji
dosegli z uvajanjem zagotavljanja kakovosti:
− uvedba evropskih standardov poslovanja;
− visoka organizacijska, kadrovska in tehnična usposobljenost organizacije;
− izpolnitev ali preseganje zahtev, potreb in pričakovanj potrošnikov;
− permanentno izobraževanje, usposabljanje in motiviranje osebja na vseh nivojih
organiziranosti;
− spodbujanje vrednot, kot so skrb za potrošnika in sodelavce, pripadnost organizaciji, timsko
delo ter fleksibilnost.
Bakan Toplak in Urbajs (2003, 123) izpostavljata prednosti uvedbe poslovno-organizacijskega
sistema managementa kakovosti:
− uvajanje optimalne organiziranosti poslovanja;
− ureditev notranjega poslovanja v organizaciji;
− pregledno organiziranost;
− preglednost poslovnega procesa;
− vzpostavitev reda oziroma pravil obnašanja;
− opredelitev pristojnosti in odgovornosti;
− dobro podlago za sistemizacijo in opis delovnih mest;
− izboljšanje notranjih komunikacij;
− podlago za usposabljanje;
− ohranjanje znanja pri kadrovskih spremembah;
− dvig zavesti zaposlenih o kakovosti;
− doseganje skladnosti z zahtevami in s pričakovanji potrošnikov za izboljševanje kakovosti;
− lažji vstop na globalno tržišče.
2.2

Standardi kakovosti

S standardizacijo je bil vpeljan red in merila kakovosti v posameznih dejavnostih ter s tem v
določeni meri prinos prihrankov v procesih. Hkrati je prinesla dodatne stroške pri obvladovanju
posameznih postopkov in procesov, predvsem pa zahteve po dodatnem izobraževanju ter

10

usposabljanju zaposlenih. V današnjem globaliziranem svetu si je nemogoče predstavljati
poslovanje brez splošno veljavnih standardov. Nastajali so skupaj z industrijskim napredkom,
najprej na nacionalni in evropski ravni, skupaj z globalizacijo pa so bili uvedeni standardi, ki
veljajo na mednarodni ravni (SIST 2016).
2.2.1 Standardizacija
Standardizacija je dejavnost, ki skrbi za oblikovanje in uporabo standardov z dvema
namenoma: doseči red ter uspeh v določeni gospodarski dejavnosti in doseči maksimalen
prihranek v celoti, ne da bi se zanemarila funkcionalnost ter varnost. Rojstvo standardizacije
sega v antiko, v čas izdelovanja v takratnih manufakturnih delavnicah. Za prvi pisni vzorec
standarda v Evropi se šteje Colbertov predpis za dolžino, širino in kakovost tkanine iz leta 1660.
Nato se je razvijala skupaj z znanostjo, zapisovanjem kemičnih formul, risanjem skal za
temperaturo. Razvijala se je vzporedno s tržiščem in v odvisnosti od ponudbe, povpraševanja,
individualnih zahtev potrošnikov glede kakovosti proizvoda, izbora ter okusa (Dijaški.net
2020). V času industrijskega razcveta so organizacije uporabljale različne standarde.
Standardizacija se je zaradi mnogih koristi širila izven organizacij in tako so nastali nacionalni
standardi. Zaradi širitve mednarodne trgovine in sodelovanja na tehničnem področju je bila
1926 leta ustanovljena mednarodna zveza nacionalnih združenj za standardizacijo ISA
(International Organisation for Standardization). Po drugi svetovni vojni je delo nadaljevala
Mednarodna organizacija za standardizacijo ISO (International Standardization Organisation),
ki v okviru Organizacije združenih narodov deluje še danes (Kreže 2008, 1–3).
Slovenska zakonodaja pojem standardizacija v Zakonu o standardizaciji (ZSta-1, Uradni list
RS, št. 59/99) v 2. členu opredeljuje:
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.

V istem členu Zakona o standardizaciji je izraz standard opisan kot:
standard je dokument, ki nastane s konsenzom in ga sprejme priznani organ in ki določa pravila,
smernice ali značilnosti za dejavnosti in njihove rezultate ter je namenjen za občo in večkratno
uporabo ter je usmerjen v doseganje optimalne stopnje urejenosti na danem področju.

Glede na raven, kjer se standard pripravi in sprejme, so v Zakonu o standardizaciji v 2. členu
navedeni:
− mednarodni standard, ki ga sprejme mednarodna organizacija za standardizacijo, v katero
se vključujejo ustrezni organi iz vseh držav;
− evropski standard, ki ga sprejme evropska organizacija za standardizacijo, kjer so vključeni
ustrezni organi evropskih držav;
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− nacionalni standard sprejme nacionalni organ za standarde, prizna na nacionalni ravni kot
nacionalni član ustreznih mednarodnih in evropskih organizacij za standardizacijo.
2.2.2 Standardi
Pred uvedbo standardov so bili pri presojanju ustreznosti v uporabi zelo različni kriteriji. Začelo
se je s standardi za sisteme kakovosti v vojaški industriji, ki so bili oblikovani v ZDA. Na
podlagi izkušenj v zvezi s kakovostjo oborožitve iz druge svetovne vojne so objavili nekaj
osnovnih načel. Namesto inšpekcij so poudarjali odgovornost dobavitelja. V 60. letih je več
velikih organizacij v Veliki Britaniji spoznalo uporabnost teh dokumentov, za izboljšanje
učinkovitosti lastne proizvodnje, nadzora in izbire dobaviteljev. Z namenom izboljšanja ugleda
so objavili lastne dokumente, z opredelitvijo zahtev kakovosti lastnih dejavnosti in dejavnosti
njihovih dobaviteljev. Te zahteve so se postavile kot pogoj za naročila, dobavitelji pa so jih
kmalu prevzeli kot lastne zahteve. Zaradi kopice različnih dokumentov je prihajalo do zmede,
saj se je enak proizvod za različne odjemalce izdeloval po različnih standardih. Britanska
organizacija za standardizacijo (British Standard Institution – BSI) je leta 1972 izdala vodilo
za zagotavljanje kakovosti. Bil je osnovno vodilo organizacijam, kako uvesti sistem
managementa kakovosti in je bil napisan zelo na splošno. Bil je dobro sprejet in v mednarodnem
prostoru ni ostal neopažen (Piskar in Dolinšek 2006, 46).
Marolt in Gomišček (2005, 102) navajata, da je z nastankom Evropske skupnosti nastopila
potreba po enotnem standardu za sistem managementa kakovosti, da bi nadomestil nacionalne
standarde in olajšal povezovanje proizvajalcev v različnih državah ter s tem povečal
mednarodno menjavo izdelkov in storitev. Leta 1987 je ISO izdal standarde za management
kakovosti in zagotavljanje kakovosti. To so bili organizacijsko-managerski standardi in ne
tehnični standardi, niso bili zamenjava za tehnične standarde oz. specifikacije. V letu 1994 je
po obsežnih pogovorih in mednarodnem usklajevanju izšla nova različica standardov. Kmalu
so se pokazale pomanjkljivosti predvsem v tem, da so bili osredotočeni na proizvod in manj na
procese. Ni bila poudarjena vloga potrošnika, niso podpirali stalnega izboljševanja in niso
omogočali merjenja učinkovitosti sistema managementa kakovosti ter ne rezultatov poslovanja
organizacije.
Na podlagi zbiranja zahtev in pripomb potrošnikov, so bili ISO standardi v zadnjih letih večkrat
posodobljeni. Temeljijo na osnovnih načelih vodenja kakovosti: osredotočenost na potrošnike,
voditeljstvo, angažiranost ljudi, procesni pristop, izboljševanje, odločanje na podlagi dejstev in
obvladovanje odnosov (SIST 2015, 9).
SIST EN ISO 9001:2015 (SIST 2015, 9) standard spodbuja privzem procesnega pristopa pri
razvijanju, izvajanju in izboljševanju uspešnosti sistema managementa kakovosti, da bi se z
izpolnjevanjem zahtev potrošnikov povečalo njihovo zadovoljstvo. Razumevanje in vodenje
medsebojno povezanih procesov kot sistema prispeva k uspešnosti organizacije, pri doseganju
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načrtovanih izidov. Procesni pristop vključuje sistematično določitev in vodenje procesov ter
njihove interakcije za doseganje predvidenih rezultatov v skladu s politiko kakovosti in
strateško usmeritvijo organizacije.
Uporaba procesnega pristopa v sistemu managementa kakovosti omogoča (SIST 2015, 9):
− razumevanje zahtev in njihovo dosledno izpolnjevanje;
− obravnavanje procesov z vidika dodane vrednosti;
− doseganje uspešnega izvajanja procesov;
− izboljševanje procesov na podlagi ovrednotenja podatkov in informacij.
Procese in celotni sistem je mogoče voditi z uporabo cikla PDCA »Planiraj–Izvedi–Preveri–
Ukrepaj«, ki se ga na kratko opiše (SIST 2015, 12):
− načrtuj (plan): vzpostavi smotre in cilje sistema ter njegove procese in vire, potrebne za
doseganje izidov, v skladu z zahtevami potrošnikov ter s politiko organizacije in
identificiraj ter obravnavaj tveganja in priložnosti;
− izvedi (do): izvedi, kar je planirano;
− preveri (check): nadzoru in meri procese ter nastale proizvode glede na politiko, smotre in
cilje, zahteve ter načrtovane aktivnosti in poročaj o rezultatih;
− ukrepaj (act): v smislu nenehnega izboljševanja uspešnosti delovanja.
Jus (2018) opisuje PDCA krog kot integralni del managementa procesa, ki je oblikovan tako,
da je uporaben kot dinamičen model, kjer en krog predstavlja en celoten korak izboljšanja.
Uporablja se ga za koordiniranje aktivnosti nenehnih izboljšav. Poudarja, da naj bi se program
izboljšav začel s previdnim planiranjem, ki sproži učinkovite aktivnosti in prestavi na previdno
planiranje v kontinuiranem ciklu. Demingov krog se nikoli ne konča, dokončanje enega kroga
se nadaljuje z začetkom naslednjega. Pomeni nenehno iskanje učinkovitejših metod izboljšanja.
Je več kot samo orodje. Je zasnova stalnega izboljševanja postopkov, ki je vgrajena v
organizacijsko kulturo podjetja ali druge ustanove.
Organizacija naj bi v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2015 (SIST 2015, 16) vzpostavila,
izvajala, vzdrževala in nenehno izboljševala sistem managementa kakovosti, vključno s
potrebnimi procesi ter z njihovo interakcijo. Opredelili naj bi procese, potrebne za sistem
managementa kakovosti in njihovo uporabo v celotni organizaciji ter:
− opredelili potrebne vhode v te procese in predvidene izhode iz njih;
− opredelili zaporedje in interakcijo teh procesov;
− opredelili in uporabljali kriterije ter metode, potrebne za zagotavljanje uspešnega delovanja
in obvladovanja teh procesov;
− opredelili potrebne vire za te procese in zagotovili njihovo razpoložljivost;
− dodelili pooblastila in odgovornosti za te procese;
− obravnavali tveganja in priložnosti;
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− ovrednotili te procese in izvajali morebitne potrebne spremembe za zagotovitev, da s temi
procesi dosežejo predvidene izide;
− izboljševali procese in sistem managementa kakovosti.
Koristi managementa poslovno-organizacijskih sistemov kakovosti po ISO 9001:2015 (SIST
2015, 7) so naslednje:
− zmožnost, da dosledno zagotavlja proizvode, ki izpolnjujejo zahteve potrošnikov in
veljavne zahteve zakonodaje ter regulative;
− dajanje priložnosti za povečanje zadovoljstva potrošnikov;
− obravnavanje tveganj in priložnosti, povezanih z njenim vidikom ter s cilji;
− zmožnost, da dokaže izpolnjevanje skladnosti s specificiranimi zahtevami sistema
management kakovosti.
Sčasoma standard ISO 9001 (SIST 2008) ni več zadoščal za zagotavljanje kakovosti v
avtomobilski industriji. Proizvajalci avtomobilov so za svoje dobavitelje dodatno pripravili
lastna pravila za zagotavljanje kakovosti. Organizacije so imele veliko dela, z doseganjem
zahtev različnih standardov in njihovim dokazovanjem. Ker so poslovali z dobavitelji iz
različnih držav, naj bi zadostili standardu posamezne države. V praksi je to pomenilo
izpolnjevanje nacionalnih standardov vseh držav, s katerimi se je poslovalo. To je za
organizacije pomenilo veliko dela in nepreglednost poslovanja (Piskar in Dolinšek 2006, 102).
Iz želje po poenotenju, je nastal standard ISO/TS 16949 (SIST 2010). Pripravila ga je
Mednarodna avtomobilska delovna skupina, sestavljena iz mednarodne organizacija za
standardizacijo ISO, angleške IATF (International Automotive Task Force), japonske JAMA
(Japan Automobile Manufacturers Association). Njihovi člani vključujejo vse večje
proizvajalce avtomobilov. Standard je zajemal zahteve za sistem managementa kakovosti v
razvoju in proizvodnji, pri vgradnji ter servisiranju proizvodov, namenjenih avtomobilski
industriji (Kreže 2008, 85).
S 1. oktobrom 2016 je stopil v veljavo standard IATF 16949 (Bureau Vertitas 2016), svetovno
priznan standard za sistem managementa kakovosti, ki se nanaša na organizacije v avtomobilski
oskrbovalni verigi. Določa zahteve sistema managementa kakovosti za načrtovanje/razvoj,
proizvodnjo, montažo in servisiranje avtomobilskih proizvodov. Po zgradbi sledi standardu ISO
9001 (SIST 2015), njegove zahteve pa dopolnjuje z dodatnimi, s specifičnimi zahtevami
avtomobilskih proizvajalcev. Organizacije, ki so želele poslovati v avtomobilski industriji, so
imele do 14. septembra 2018 čas za prehod na nov standard.
Namen zahtev standarda IATF 16949 (Bureau Vertitas 2016), je zagotoviti:
− stalno izboljševanje procesov in proizvodov;
− stabilnost procesov;
− zmanjševanje napak.
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Standard IATF 16949 (Bureau Vertitas 2016), predpisuje uporabo različnih preventivnih metod
in postopkov za zagotavljanje kakovosti, to je »pet stebrov kakovosti avtomobilske industrije«:
− načrtovanje kakovosti proizvoda in plan obvladovanja (APQP – Advanced Product Quality
Planning and Control Plan);
− odobritev proizvoda in proizvodnega procesa (PPAP – Production Part Approwal Process);
− analiza možnosti nastanka napak in njihovih učinkov (FMEA – Failure Mode and Effects
Analysis);
− analiza merilih sistemov (MSA – Measurement System Analysis);
− statistično obvladovanje procesa (SPC – Statistical Process Control).
Prednosti IATF 16949 (Bureau Vertitas 2016):
− globalna uskladitev z drugimi proizvajalci avtomobilov, da bi zagotovili kakovostne
proizvode avtomobilskim potrošnikom po vsem svetu;
− izboljšana kakovost proizvodov in procesov;
− izboljšanje položaja na tržišču;
− povečanje zadovoljstva potrošnikov;
− izboljšanje managementa tveganj;
− skupen pristop sistema kakovosti v dobavni verigi za razvoj in skladnost
dobaviteljev/podizvajalcev;
− zmanjšanje variacije in večja učinkovitost;
− skupni jezik za izboljšanje razumevanja zahtev glede kakovosti.
S standardom IATF 16949 (Bureau Vertitas 2016), se organizaciji priporoča, da naj bi imela
dokumentiran proces za obvladovanje proizvodov in procesov, povezanih z varnostjo
proizvoda. To obsega:
− prepoznavanje zakonskih in regulatornih zahtev glede varnosti proizvoda;
− obveščanje potrošnikov glede prve točke;
− posebna dovoljenja za snovanje/konstrukcijski FMEA;
− prepoznavanje značilnosti, povezanih z varnostjo proizvoda;
− prepoznavanje in obvladovanje z varnostjo povezanih karakteristik na proizvodu ter na
mestu izdelave/proizvajanja;
− posebna odobritev planov obvladovanja in procesnih FMEA-jev;
− načrt ukrepanja;
− definiranje odgovornosti, procesa eskalacije in pretoka informacij, vključno s
poslovodstvom ter z obveščanjem potrošnika;
− prepoznavanje potreb po usposabljanju s strani organizacije in odjemalca za zaposlene, ki
so vključeni v obvladovanje varnostnih proizvodov ter povezanih procesov proizvajanja;
− spremembe proizvoda ali procesa naj bi bile odobrene pred implementacijo, vključno z
ovrednotenjem morebitnih posledic na varnost proizvoda zaradi spremembe procesov in
proizvodov. Organizacija naj bi hranila dokumentirane informacije o spremembah snovanja
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in razvoja, rezultate pregledov, odobritve sprememb, o ukrepih za preprečevanje negativnih
vplivov;
− prenos zahtev po varnosti proizvoda po celotni dobavni verigi, vključno z viri, ki jih je
določil potrošnik;
− sledljivost proizvoda po proizvodnih serijah (minimalno) skozi celotno dobavno verigo;
− lekcije, ki smo se jih naučili pri uvedbi novega proizvoda.
2.3

Metode, orodja in tehnike kakovosti

Z namenom vgradnje kakovosti v proizvod že na samem začetku njegovega razvoja, so se s
časom razvile različne metode, orodja in tehnike za zagotavljanje kakovosti. Z njihovo uporabo
se že v fazi razvoja proizvoda in v fazi razvoja procesa preveri, katere napake se lahko pojavijo
v serijski proizvodnji ter se preventivno ukrepa za njihovo odpravo. Marolt in Gomišček (2005,
168) pravita, da bolj, ko so problemi kompleksni, večja je potreba po uporabi metod, orodij ter
tehnik, s pomočjo katerih si pomagamo razumeti vzroke problema in si bolje predstavljati
dejansko situacijo. Pripomorejo k določitvi dejavnikov in njihove medsebojne odvisnosti,
omogočajo boljše odločitve, nižje stroške, večjo učinkovitost nadzora, povečajo učinkovitost
preprečevanja neustrezne kakovosti ter pomagajo pri izboljševanju procesa.
S standardom ISO 9001:2015 (SIST 2015) se organizaciji priporoča, da opredeli:
− kaj je treba nadzorovati in meriti;
− metode za nadzorovanje, merjenje, analiziranje in vrednotenje, ki so potrebne za
zagotovitev veljavnih rezultatov;
− kdaj je treba nadzorovanje in merjenje izvajati;
− kdaj je treba rezultate nadzorovanja in merjenja analizirati ter ovrednotiti.
S standardom IATF 16949 (Bureau Vertitas 2016), se dodatno nalaga izvajanje študij procesov
pri vseh novih procesih izdelave (vključno z montažo in razvrščanjem), za potrditev
sposobnosti procesa ter preskrbo dodatnih virov za obvladovanje procesa, vključno s procesi s
posebnimi karakteristikami. Organizacija naj bi potrdila izvajanje diagrama poteka procesa,
PFMEA in plana obvladovanja, vključno z merilnimi tehnikami, s plani vzorčenja, kriteriji
sprejemljivosti, z zapisi dejanskih izmerjenih vrednosti ter/ali izidi preskusov spremenljivih
podatkov, reakcijskimi plani in eskalacijskim procesom v primeru neizpolnjevanja kriterijev
sprejemljivosti.
Za delo po načelih managementa celovite kakovosti naj bi imeli v podjetju uvedene metode za
zagotavljanje kakovosti. V praksi jih obstaja mnogo. V nadaljevanju bomo podrobneje
predstavili najpogosteje uporabljene. Razdelili smo jih v štiri skupine, glede na način
obravnavanja problema. V skupino statističnih metod smo uvrstili tiste, ki do identifikacije
problema pripeljejo s statistično obdelavo podatkov (6 sigma, MSA, kontrolne karte, Pareto
diagram). Metode razreševanja problemov v skupini so nestatistične metode, ki spodbujajo
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razmišljanje posameznika in pripeljejo do novih idej za razrešitev problema (Ishikawa ter
viharjenje možganov). Metode preventivnega zagotavljanja kakovosti po predpisanih postopkih
pripeljejo do izidov, ki preprečijo pojavitev napak v procesu (diagram poteka, FMEA, 8D, plan
obvladovanja, SPC). Z metodama kakovosti APQP in PPAP na sistematičen način obvladujemo
dokumente, ki so potrebni za celovit sistem managementa kakovosti v projektu.
2.4

Statistične metode

Z uporabo statističnih metod se zbira in ureja množico podatkov, s katerimi se prikaže realno
stanje. Temeljijo na verjetnosti in so v pomoč pri zagotavljanju kakovosti v organizaciji ali
drugi ustanovi. Napak z njimi ne odpravljamo, ampak nam omogočajo hitrejše odkrivanje in s
tem preprečijo izdelavo nekakovostnih proizvodov. Statistična kontrola kakovosti je proces
kontrole zadostne količine proizvodov, da zagotovimo dogovorjeni nivo kakovosti (Dolinšek
in Rozman 2006, 309).
2.4.1 6 sigma
Izraz 6 sigma pomeni managerski pristop h kvantificiranemu reševanju problemov in k
optimiranju ključnih procesov v organizaciji. Sigma je osemnajsta črka grške abecede, ki je v
statistiki uporabljena kot oznaka za standardni odklon (deviacija). Začetki metode so povezani
z organizacijo Motorola, kjer so proučevali variacije v različnih procesih in prepoznali
pomembnost njihovega merjenja v različnih procesih ter ukrepali pri procesih z največjim
raztrosom. Uporabili so kompleten nabor orodij za znižanje in nadzor variacije na procesih s
slabimi izidi ter tako drastično izboljšali uspešnost procesov (Unterlechner, Štok in Markič
2009, 157–158).
Metodologija je osredotočena na razumevanje in poznavanje procesov ter na zmanjšanje
njihove variabilnosti. Razumevanje procesa zahteva njegovo razčlenitev na osnovne operacije
in poznavanje njihovih sposobnosti. Metodologija pomaga zmanjšati razkorak med tem, kaj
potrošnik zahteva in kaj procesi dejansko proizvajajo. S tem se doseže boljši izkoristek
razpoložljivih virov in izboljšajo se pogoji za boljše ter cenejše proizvajanje proizvodov, ki
ustrezajo zahtevam potrošnikov. Metoda pomaga identificirati dejanske izvore težav in zniža
stroške, ki ne prispevajo k vrednosti proizvodov. Metoda 6 sigma ne nadomešča obstoječega
sistema managementa kakovosti, temveč ga dopolnjuje, tako da pripomore k temu, da se v
organizaciji osredotočijo na procese, ki so ključni za notranje in zunanje potrošnike (Marolt in
Gomišček 2005, 501). 6 sigma je nadaljnja stopnja razvoja preverjenih pristopov k kakovosti,
ki na edinstven način zagotavlja zmanjšanje variacije in skrajšanje pretočnih časov procesov.
Na merljiv, statistično podprt in finančno ovrednoten način prikazuje dvig izpolnitve
pričakovanj potrošnika ter kakovosti izvedbe procesov (Unterlechner, Štok in Markič 2009,
85).
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Metoda 6 sigma je namenjena sistematičnemu izboljševanju proizvodov in procesov. Njena
glavna prednost je sistematičnost in odločanje na podlagi podatkov, številk ter dejstev.
Uporablja se za kompleksnejše probleme, kjer razrešitev še ni znana in kjer se kaže potreba po
znanju sodelavcev z različnih področij. Za 6 sigma projekte je značilno, da se ukvarjajo z ozko
omejenim problemom, ki se ga razišče v globino, namen pa je prepoznati ključne vzroke
problema (3zen 2020).
Namen metodologije je odprava vseh napak oziroma neustreznih izdelkov ali storitev pod
dejansko raven, ki trenutno obstaja v večini organizacij. Številčno izražen cilj je 3,4 napak
oziroma neustreznih izdelkov ali storitev na milijon možnosti, kar je običajno označeno kot 3,4
ppm (Marolt in Gomišček 2005, 502).
2.4.2 Analiza sposobnosti merilnega sistema
Analiza sposobnosti merilnega sistema je v praksi bolj poznana s kratico MSA (Measurement
System Analysis). Merilni sistem obsega merilnike, merilne metode, merilno opremo,
programsko opremo in zaposlene, ki izvajajo meritve. MSA je standardizirana metoda za
nadzor in spremljanje kakovosti merilne opreme, v procesu proizvajanja. Uveljavljena je v
avtomobilski industriji, njeno uporabo predpisuje standard IATF 16949 (Bureau Vertitas 2016).
Odločitve o kakovosti in sprejemljivosti proizvodnih procesov ter proizvodov temeljijo na
merilnih podatkih in analizah, zato je pomembno, da je merilna oprema kakovostna ter
obvladovana. MSA je nabor tehnik, ki pomagajo oceniti, kako dober je merilni sistem. Vsi
merilni sistemi imajo napako, ki je lahko majhna in nepomembna, lahko pa je tako velika, da
se ne more zaupati rezultatom meritev (Kakovosteu 2013). Napaka merilnega sistema se lahko
pojavi, ker merilna oprema ni umerjena, zaradi nepravilne merilne metode in zaradi
neusposobljenosti merilcev. Na meritev vplivajo tudi okolijski dejavniki (temperatura in vlaga).
Merilno napako se opiše ob uporabi dveh pojmov: srednja vrednost – središčna točka
porazdelitve, povprečje. Standardni odklon opisuje širino porazdelitve, obseg izmerjene
vrednosti. V analizi MSA srednjo vrednost uporabimo za izračun natančnosti, linearnosti in
stabilnosti, standardni odklon pa se uporabi pri izračunu ponovljivosti ter primerljivosti.
V analizi sposobnosti merilnega sistema je pomembna (AIAG 2010):
− natančnost – večkratna meritev, izvedena na etalonu, v kratkem časovnem razmiku, z istim
preizkuševalcem, v istem prostoru, z istim merilom;
− ponovljivost – večkratna meritev izvedena na etalonu ali merjencu, v kratkem časovnem
razmiku, z istim preizkuševalcem, v istem prostoru, z istim merilom;
− primerljivost – večkratna meritev, izvedena na etalonu ali merjencu, meritev izvajajo
različni preizkuševalci, v različnih prostorih, z istim merilom;
− linearnost – etalon čez celotno merilno območje, isti preizkuševalec, isti prostor;
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− stabilnost – skupna razlika med merjenji, dobljenimi z merskim sistemom, na istem
merjencu, v daljšem časovnem obdobju.
2.4.3 Statistični nadzor procesa
Statistični nadzor procesa – SPC (Statistical Process Control) je vpeljal Walter A. Shewart v
podjetju Bell Laboratories v ZDA. Leta 1924 je razvil kontrolno shemo in koncept statističnega
nadzora za uporabo v vojaški industriji. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila SPC
metoda vpeljana v avtomobilsko industrijo (Zupančič in Sluga 2007).
Cilj SPC metode je čim hitrejše odkrivanje sprememb v procesu, ob čim manjših stroških. To
pomeni, da od pojava spremembe v procesu do identifikacije mine čim manj časa in je izdelano
čim manjše število proizvodov, za katere ne moremo trditi, da so kakovostni (Zupančič in Sluga
2007). Statistični nadzor procesa omogoča sistematičen in sproten nadzor ter analizo
variabilnosti vsakega procesa. Pridobi se hitre povratne informacije o variabilnosti procesa in
odkrije morebitne odklone. Statistična orodja pomagajo pri spoznavanju in nadzoru
variabilnosti procesa. Pomagajo spoznati sposobnost stroja ali procesa in nadzirajo potek
procesa v času njegovega poteka na mestu, kjer poteka. Osnovni namen je preprečiti
proizvajanje neustreznega proizvoda. Proučevanje sposobnosti stroja in procesa na podlagi
podatkov, pridobljenih iz procesa, je usmerjeno v prihodnost delovanja stroja ali procesa.
Na obseg variabilnosti pri stroju in procesu vplivajo različni dejavniki, kot so: sposobnost
operaterja, temperaturni pogoji, uporabljen material ter orodja. Vsak proces je izpostavljen
določenim vzrokom, ki povzročajo variabilnost. Vzroki, ki vplivajo na variabilnost
karakteristike kakovosti, so (Marolt in Gomišček 2005, 253):
− naključni vzroki (slučajni ali normalni) so številni, težko jih je odkriti, povzročajo pa
relativno majhen obseg variabilnosti procesa. Kadar vplivajo na proces le naključni vzroki,
je proces v stanju »statističnega nadzora«;
− sistematični (določljivi) vzroki povzročajo večja odstopanja in jih je lažje identificirati. V
primeru, da na proces vplivajo sistematični vzroki, proces ni v »stanju statističnega
nadzora«. Te vzroke se poskuša odkriti in odpraviti, oz. vsaj zmanjšati pred začetkom
proizvajanja.
Analizo sposobnosti strojev in procesov, ki bodo vključeni v procese proizvajanja, se izvede
pred začetkom masovnega proizvajanja. Sposobnost stroja in procesa se ugotovi na podlagi
pregleda vzorcev proizvodov, ki so bili izdelani na strojih ter v procesih, ki jih proučujemo
(Marolt in Gomišček 2005, 254).
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2.4.4 Kontrolne karte
Metoda Shewartovih kontrolnih kart se je pojavila okrog leta 1930. To je metoda za statistično
kontrolo procesov, s katero se zaznava spremembe srednje vrednosti procesa in spremembe
variabilnosti procesa (Zupančič in Sluga 2007). Kadar je proces v sprejemljivih mejah, ga ni
treba prilagajati, v primeru, da je izven sprejemljivih mej, ga je treba prilagoditi. Zgornja in
spodnja meja sta običajno določeni pri ±3 sigmah (standardna deviacija). S proučevanjem
podatkovnih točk z nenaključnimi vzorci v kontrolni karti, se odkrije močno nihajoče vrednosti,
naknadne skoke ali spremembe v procesu ali postopni trend v naraščajočih odstopanjih. S
spremljanjem izhodov procesa po času se lahko ovrednoti, ali smo z uporabo sprememb v
procesu dosegli želene izboljšave (PMBOK 2008, 192).
Osnovni namen kontrolnih kart je nadzor in izboljševanje procesa, s proučevanjem variabilnosti
ter njenih vzrokov. Omogočajo vpogled v trenutni, sprotni potek procesa. Temeljijo na načelu,
da je vsak industrijski proces izpostavljen variabilnosti zaradi naključnih in sistemskih vzrokov.
V primeru, da na proces vplivajo samo slučajni vzroki, je to normalna variabilnost procesa. Če
nastopijo sistemski vzroki, je variabilnost procesa večja oziroma drugačna, kot se smatra za
normalno. Moč kontrolnih kart je v sposobnosti, da ločijo normalno variabilnost od
nenormalne. Za izdelavo kontrolnih kart se iz procesa vzame vzorce, izračuna se določeno
statistiko vzorcev in njihove vrednosti primerja s srednjo vednostjo te statistike. Če je
odstopanje statistike posameznega vzorca preveliko, pomeni, da je nastopil sistemski vzrok.
Kontrolne karte se definira kot kronološke in grafične primerjave podatkov, ki so pridobljeni iz
trenutnega procesa z mejami, ki so bile postavljene kot sprejemljive na osnovi podatkov iz
preteklosti. Območje normalne variabilnosti procesa je od območja nenormalne variabilnosti
ločeno s kontrolnima mejama. Določitev mej je za vsako skupino podatkov specifična. Pojem
območje normalne variabilnosti procesa je relativen in specifičen ter velja le za konkreten
proces. Vsak proces ima svoje lastne kontrolne meje, ki so odvisne od stanja stroja, sposobnosti
operaterja, materiala in pogojev okolja. Kontrolne meje se izračuna na osnovi dejanskih
vrednosti, dobljenih na vzorcih iz procesa, ki je v stanju statističnega nadzora. Meje se računa
na osnovi izbrane statistike vzorcev (srednja vrednost, povprečni razpon, mediana) in ne iz
posameznih vrednosti (Marolt in Gomišček 2005, 272).
Smisel kontrole določenih spremenljivk na proizvodih temelji na stroških. Če nekakovosten
proizvod ne povzroča večjih stroškov, kontrola nima pomena. Če pa slab proizvod predstavlja
stroške, je kontrola smiselna. Od izbire kontrolne karte in velikosti vzorca je odvisno, kako
majhna sprememba v procesu bo opazna ter kako hitro se jo odkrije (Marolt in Gomišček 2005).
2.4.5 Pareto diagram
Tehnika Paretto diagram temelji na raziskavah italijanskega ekonomista Vilfreda Pareta, ki je
leta 1906 ugotovil, da je 80 % zemljišč v lasti 20 % ljudi (po Kakovosten.si 2020e). Ko je

20

štirideset let kasneje objavil svoje ideje, je poslovni teoretik Joseph Juran tehniko uporabil na
poslovnih situacijah in potrdil, da razmerje velja. Izkazalo se je, da je tehnika uporabna pri
managementu in drugih vidikih poslovanja, ekonomije, matematike ter vsakdanjega življenja.
Pareto analiza je statistična tehnika pri odločanju za izbor omejenega števila nalog. Pareto
analiza omogoči timu, da se osredotoči na ključne probleme, ki predstavljajo največjo možnost
za izboljševanje. Tehnika za posamezne vzroke problemov omogoča določitev stopnje
pomembnosti. Najprej se zberejo in kategorizirajo vrste napak. Nato se določi, kateri kriteriji
odločajo o razporeditvi v posamezne kategorije. Za vsako kategorijo se določi delež skupnega
učinka in izračuna odstotne točke. Glede na delež učinka se določi zaporedje kategorij. Za vsako
kategorijo se sešteje učinke, ki ustrezajo temu zaporedju. V graf na x-osi se vnesejo vzroki, na
y-osi pa število pojavov in poveže s sumacijsko krivuljo. Nato se določi črto pri 80 % na y-osi,
ki poteka vzporedno z x-osjo. Točko na presečišču se spusti na krivuljo x. Ta točka ločuje
pomembne vzroke na levi strani, od manj pomembnih na desni strani grafa (Grebenc 2017). Na
ta način se določi, katerih 20 % vzrokov povzroči 80 % napak. Diagram predstavlja učinkovito
pomoč pri odločanju, katere vzroke je treba najprej odpraviti, saj jasno pokaže, kateri
povzročajo največje stroške.
2.5

Metode razreševanja problemov v skupini

V primeru pojavitve problema, se za njegovo razreševanje oblikuje skupino, ki obravnava
nastali problem in skupinsko išče razrešitve za odpravo ter preprečevanje pojavitve napak v
procesu. Namen teh metod je iskanje boljših rešitev. Sleherno reševanje problema je
prizadevanje posameznika ali skupine, da se na učinkovit način najdejo najboljše rešitve
(Demetra 2018). Potrebna je sprememba miselnosti o kakovosti, da se ne išče krivce za nastale
napake, ampak da je potrebno odkriti vzroke za njihovo pojavitev. Spodbujajo razmišljanje in
pomagajo poiskati razrešitve tam, kjer druge metode niso bile uspešne.
2.5.1 Ishikawa diagram
Ishikawa diagram ali diagram ribja kost je preprosta analitična tehnika za prikazovanje in
analizo vzrokov ter posledic. Tehniko si je v šestdesetih letih zamislil Kaoro Ishikawa, pionir
na področju vodenja kakovosti. Ishikawa (1989, 63) je bil mnenja, da je treba proces, ki je
seštevek vzročnih faktorjev, osvojiti in vanj vgraditi poti za izdelovanje boljših proizvodov,
postaviti boljše cilje ter dosegati boljše rezultate. Da bi miselni proces olajšal, je uvedel
diagram, s katerim se prikaže odnos karakteristik in vzročnih faktorjev. Poimenoval ga je
diagram vzrokov in izidov. V jeklarni Kawasaki so ga uvedli leta 1952, z namenom pospešitve
standardizacije in obvladovanja procesov.
Grebenc (2017) vidi vsestransko uporabnost metode na področju kakovosti pri iskanju vzrokov
za slabo kakovost, na področju tveganj in razreševanja problemov. Uporablja se v timskih
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tehnikah iskanja razrešitev, kot je npr. viharjenje možganov. V razpravi in v kombinacijah z
drugimi tehnikami preišče možne vzroke ter jih prikaže v obliki ribje kosti. Možni vzroki so
prikazani na različnih ravneh podrobnosti v povezanih vejah. V prvem koraku metode je treba
ugotoviti težavo, ugotoviti, kdo je vpleten, kaj je točen problem, kdaj in kje se zgodi. V drugem
koraku se ugotovi glavne dejavnike problema: sistemi, oprema, materiali, zunanje sile, ljudje,
ki so vpleteni v proces. V tretjem koraku se ugotavlja možne vzroke, ki so povezani s
posameznim dejavnikom. V četrtem koraku se analizira diagram in dodatno analizira
najverjetnejše vzroke, ki povzročajo nekakovost.
Za oblikovanje ribje kosti se sestavi ekipa, ki bo znala ideje vzrokov nekega problema poiskati
z metodo viharjenja možganov. Ekipa deluje na ravni koordinatorja, ki zna sodelavce motivirati
v smeri pravilnega razmišljanja o vzrokih obravnavanega problema. Ekipo se vodi v smeri
osredotočanja na vsebino problema. Koordinator sprašuje »Zakaj se je pojavilo to?«, »Kaj je
povzročilo ta pojav?« in »Kaj se lahko zgodi ob določenem pojavu?« Pri tem je v pomoč metoda
5-krat zakaj. Navedba problema naj bo povezana s čim več informacijami, ki se jih pridobi z
vprašalnicami kaj, kje, kdaj, koliko. K obravnavani temi je treba pristopiti z več različnih
vidikov – kakovost, tehnologija, vzdrževanje, razvoj. Diagram omogoča, da ekipa v relativno
kratkem času doseže soglasje glede obravnavanega problema in pride do ugotovitve dejanskih
vzrokov (Kakovosten.si 2020b).
2.5.2 Viharjenje možganov
Timsko ustvarjanje idej, imenovano tudi viharjenje ali burjenje možganov, je metoda, ki naj bi
timu pomagala pri kreativnem in učinkovitem ustvarjanju velike količine idej o nekem
predmetu raziskave. Metoda vzpodbuja odprto in poljubno razmišljanje ter vzpodbuja vse člane
tima, da povedo in predlagajo svoje ideje. Članom tima omogoča, da gradijo na kreativnosti
drug drugega, pri tem pa so osredotočeni na skupno nalogo ali cilj (Marolt in Gomišček 2005,
349). Tehnika združuje sproščen, neformalen pristop k razreševanju problemov s širšim
razmišljanjem. Spodbuja izražanje čim bolj inovativnih idej, tudi nenavadnih (Mindtools 2020).
Obstajata dve metodi viharjenja možganov (Marolt in Gomišček 2005, 349):
− strukturna metoda – proces zbiranja idej, kjer vsak član tima zaporedoma predstavi svojo
idejo. Tak način vzpodbuja popolno sodelovanje, saj naj bi vsak član v krogu predstavil
svojo idejo. To lahko povzroči nelagodje in strah pri neizkušenih ter plahih članih;
− nestrukturna metoda – člani tima izražajo svoje ideje, kadar koli jim pridejo na misel. Tu je
nevarnost prevladanja dominantnega posameznika.
Potek metode viharjenja možganov (Kakovosten.si 2020č):
− tema naj bi bila vsem članom ekipe znana, objavljena naj bo na vidnem mestu. Prepričati se
je potrebno, da vsi razumejo, kaj je tema razprave;
− člani tima začnejo nizati ideje. Nobene ideje se ne sme kritizirati;
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− ideje se zapiše na dobro vidno mesto (papir, tabla) v enaki obliki, kot je bila izrečena, brez
okrajšav in interpretacij. Zapisovalec naj bi predlagatelja vedno vprašal, ali je prav
zapisano. Ideje vseh so enako pomembne;
− vsak član predlaga svoje ideje, dokler se ne pokaže, da so vse ideje izčrpane. Čas
pridobivanja idej naj bo relativno kratek, okoli 20 minut, lahko pa je čas daljši, če je tema
kompleksnejša;
− na koncu se preveri spisek, ali so ideje jasno zapisane in poveže identične predloge.
Z vključitvijo sodobne tehnologije so se oblikovali grafični organizatorji zapisovanja idej v
obliki pajkove mreže ali konceptualnega zemljevida. Pajkove mreže imajo osrednjo idejo ali
temo s podrobnostmi, okoli katere se niza nove ideje (Lupiani 2020).
2.6

Metode preventivnega zagotavljanja kakovosti

Metode preventivnega zagotavljanja kakovosti se izvajajo v fazi razvoja proizvoda in procesa,
z namenom preprečevanja napak v zgodnji fazi. S planom obvladovanja se predpiše postopke
za spremljanje procesa, s katerimi se pravočasno odkrije napako in prepreči izdelavo, oziroma
izloči nekakovosten proizvod (Quality-One 2020a). 8D metoda se uporabi v primeru
reklamacij, zagotavlja odpravo vzrokov in prepreči njihovo ponovitev (Quality-one 2020b).
Namen teh metod je, da se vse morebitne napake odkrije in odpravi, preden se pojavijo v fazi
uporabe proizvoda.
2.6.1 Diagram poteka
Diagram poteka procesa (angl. Flow chart) je grafični prikaz dejavnosti v procesu od začetka
do konca, z vključitvijo vseh dejavnosti, ki se v procesu dogajajo. Je v orisni obliki in kot
vizualen pripomoček enostaven za prikaz ter razumevanje. Uporablja se pri planiranju, razvoju
in za lažje preučevanje posameznega procesa (Kakovosten.si 2020c).
Dobro pripravljen diagram poteka procesa pripomore (Marolt in Gomišček 2005, 357):
− k identifikaciji dejanskega poteka procesa;
− k njegovemu boljšemu razumevanju;
− nudi osnovo za njegovo kritično proučevanje;
− pripomore, da tim doseže soglasje o poteku procesa in prouči, kako posamezne dejavnosti
vplivajo na delovanje procesa;
− pomaga identificirati mesta, kjer je potrebno pridobiti dodatne podatke ali narediti dodatne
raziskave;
− je pomoč pri spoznavanju celotnega procesa, da ugotovimo njegovo kompleksnost,
podvajanje dejavnosti problematičnih področij, neoptimalne povezave, nelogično zaporedje
aktivnosti v procesu, kaj bi lahko poenostavili in standardizirali.
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V začetku izdelave se določi meje, kje se proces začne in kje konča. Nato se naredi seznam
vseh večjih dejavnosti, vložkov, izidov in odločitev v procesu od začetka do konca. Dejavnosti
se uredi po zaporedju, kot se izvajajo. Pri risanju sheme poteka procesa, se uporabljajo simboli,
ki ponazarjajo korake v procesu. Z elipso se označi vložek (material, informacija, dejavnost) in
prikaz izidov procesa. S kvadratom ali pravokotnikom označimo dejavnosti ali naloge, ki se
izvajajo v procesu. Romb kaže točke v procesu, kjer je potrebna odločitev o nadaljevanju
procesa (da/ne). Krog s črko ali številko v sredini identificira prekinitev v shemi poteka, ki se
nekje drugje nadaljuje. Puščica kaže smer ali tok procesa (Marolt in Gomišček 2005, 358).
V pomoč pri izdelavi diagrama poteka so računalniški programi, kot npr. Visio, Smartdraw,
Igrafx, Conceptdraw, OmniGraffle, Lucidchart, Visustin ipd.
2.6.2 Analiza možnih napak in njihovih posledic
Analiza možnih napak in njihovih posledic, v praksi prepoznana kot FMEA (Failure Mode and
Effect Analysis), je sistematična metoda za preprečevanje napak, v fazi načrtovanja proizvoda
ter procesa. Razvita je bila v 50. letih prejšnjega stoletja (Quality-one 2020d). Metoda je bila
prvotno razvita za uporabo v vojaške namene, sedaj pa se jo uporablja v različnih industrijah.
Leta 1993 je AIAG (Automotive Industry Acion Group) objavil standarde za avtomobilsko
industrijo, kjer je bil FMEA priporočen kot ustrezna metoda za zagotavljanje kakovosti.
Standard IATF iz leta 2016 predpisuje, da naj bi organizacija izvajala razvoj in pregled analize
tveganja pri oblikovanju proizvoda ter pri procesu izdelave (Bureau Vertitas 2016).
FMEA metoda nudi možnost sistematičnega proučevanja možnih napak in njihovih posledic.
Potencialne napake se analizira kot posledico različnih vzrokov. Je sestavni del postopka
načrtovanja in izboljševanja procesa, proizvoda ter sistema. Uporablja se pri njihovem razvoju,
ko se uvaja nove storitve, določa nove tehnologije, izboljšuje procese in proizvode ter za
preverjanje proizvajanja problematičnih proizvodov. S pomočjo metode se sistematično
predvidi vse možne napake, ki se lahko pojavijo, presodi njihove posledice, določi možne
vzroke za pojavljanje napak, preveri predvidene specifikacije in kontrolne postopke, da se
odkrije ter prepreči pojavljanje napak. Oceni se verjetnost pojavitve napake, posledice napak
pri potrošniku in možnost odkritja napake (Marolt in Gomišček 2005, 422).
Največ napak se pojavi v prvih fazah nastajanja proizvoda, to je ob načrtovanju, razvoju in
uvajanju v proizvodnjo. Stroški odpravljanja možnih napak in posledic so v tej fazi nižji, kot bi
bili, če bi jih odkrili pri testiranjih pri potrošniku, v redni proizvodnji ali ob redni uporabi
proizvoda. Zato je pomembno, da se z izdelavo FMEA začne pravočasno. V ekipo so vključeni
predstavniki razvoja, tehnologije, kakovosti, nabave, proizvodnje in vhodne kontrole (Qualityone 2020d). Brcar (2016) je mnenja, da je za uspešno izvedbo pomembna podpora
poslovodstva, člani tima naj bi dobro poznali problematiko, usposobljeni naj bi bili za izvajanje
FMEA, tim ne sme biti prevelik in usmerjen naj bi bil k rezultatu.
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Glede na predmet analize izdelamo (Marolt in Gomišček 2005, 422–425):
− sistemski FMEA obravnava celoten sistem in prepozna možne šibke točke;
− dizajn FMEA se izvaja v fazi razvoja proizvoda. Raziskuje vse možne napake proizvoda,
pri tem upošteva vse funkcije, za katere je dejavnik, sestavina ali proizvod predviden. Izhaja
iz teoretičnih znanj in izkušenj iz preteklosti na podobnih projektih. Metoda je primerna za
opredelitev napovedi o verjetnosti nastopa okvar, primerjanje verjetnosti nastopa napake
med alternativnimi idejnimi razrešitvami, prepoznavanje šibkih točk v dokumentaciji
proizvoda, sprotno preverjanje izbranih značilnosti kakovosti na osnovi razvojne
dokumentacije, z namenom, da se pravočasno ukrepa;
− procesni FMEA je analiza predvidenega procesa proizvajanja ali procesa sestavljanja, z
namenom doseganja kakovosti izdelka ali storitve. Izvaja se ob uvajanju novih procesov in
tehnologij, za preverjanje kritičnih ali problematičnih procesov ali operacij, pri
izboljševanju procesov ter ob spremenjenih zahtevah potrošnika.
2.6.3 Metoda 8D
Metodo je v 80. letih prejšnjega stoletja razvila družba Ford Motor Company. Poznana je bila
kot TOPS (Team Orientated Problem Solving). Ker se je izkazala za učinkovito, so jo v Fordu
sprejeli kot osnovno metodo za razreševanje problemov. Zasnovana je za iskanje temeljnega
vzroka težave, za odpravljanje težav v kratkem časovnem roku in izvajanje dolgoročnih
razrešitev, za preprečevanje pojavljajočih se težav (Quality-one 2020b). Uporablja se za timsko
ali individualno razreševanje problemov. Največ se uporablja v avtomobilski industriji.
Zagotavlja odpravo dejanskih vzrokov problema (npr. neskladnosti proizvoda ali neskladnosti
delovanja procesa) in prepreči ponovitev napake.
Metoda poteka v 8 korakih (Quality-one 2020b):
− v prvem koraku 1D se oblikuje tim, v katerega so vključeni strokovnjaki z različnih
področij, osebe, ki so odgovorne za proizvod, proces in podatke. V timu sta ključna člana:
vodja, ki pozna 8D proces in sponzor, ki ima vpliv na končno odobritev;
− v drugem koraku 2D se natančno definira problem, analizira obstoječe podatke in določi
obseg problema;
− v tretjem koraku 3D se uvede začasne ukrepe za omejitev škode in ukrepe, ki preprečijo
vpliv posledic napak na stranke, dokler se ne najde trajna razrešitev;
− v četrtem koraku 4D se identificira potencialne vzroke in izbere možne korektivne
aktivnosti;
− v petem koraku 5D se določijo kratkoročni korektivni ukrepi za odstranitev problemov, ti
naj bi razrešiti problem odjemalca in ne smejo imeti stranskih učinkov;
− v šestem koraku 6D se izvede trajne korektivne in preventivne ukrepe, izdela se plan
aktivnosti, kontrolira delovanje ter učinkovitost ukrepov pri odjemalcu;
− v sedmem koraku 7D ukrepe preventivno preverimo in ponovimo;
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− v osmem koraku 8D je od odjemalca treba pridobiti informacije o učinkovitosti uvedenih
ukrepov.
Z uporabo metode dosežemo sistematičen pristop k razreševanju problemov in osvetlimo
problem z več vidikov. S skupnim načrtovanjem kurativnih in preventivnih ukrepov, ekipa
doseže večji uspeh kot posameznik. Določi se odgovornost za zadolžitve in izrabi najboljše
sposobnosti za odpravo vzroka problema. Ker je razrešitev problema celovita, je možnost
ponovne pojavitve manjša (Quality-one 2020b).
2.6.4 Plan obvladovanja
Namen plana obvladovanja je nadzor procesa. Predpisuje meritve, inšpekcijske preglede,
preverjanje kakovosti, spremljanje procesnih parametrov, ki so potrebni v posamezni fazi
procesa izdelave proizvoda, da se zagotovi, da so izhodi procesov skladni s predpisanimi
zahtevami. Delavcu in kontrolorju daje informacije, ki so potrebne za pravilen nadzor postopka
izdelave kakovostnih delov ter sklopov. Podaja tudi informacije, kako ravnati v primeru
ugotovljene nepravilnosti – koga obvestiti, v katerem primeru zaustavitve procesa (Quality-one
2020a). Plan obvladovanja je dokument, ki se uporablja za spremljanje in nadzor procesa ter
karakteristik proizvoda. Je sestavni del APQP in vključuje vse posebne značilnosti, kontrolne
metode ter plan ravnanja za vsak korak procesa proizvajanja (VDA 2017, 16).
Plan obvladovanja začne nastajati v začetni fazi razvoja novega proizvoda. Je proizvod
projektnega tima, v katerega so vključeni strokovnjaki s področja razvoja, tehnologije,
kakovosti, nabave, proizvodnje in logistike. V pomoč pri izdelavi je diagram poteka procesa,
FMEA analiza proizvoda in procesa, kosovnica proizvoda, izkušnje iz procesa podobnih
proizvodov (Quality-one 2020a).
V standardu IATF 16949 (Bureau Vertitas 2016) je navedeno, da naj bi organizacija razvila
plane obvladovanja na ravneh sistema, podsistemov, sestavnih delov in/ali materiala za
ustrezno proizvodno lokacijo ter vse za dobavljene proizvode, vključno s plani obvladovanja
za proizvodne procese prostorninskih materialov in delov. Plan obvladovanja naj bi bil narejen
za poskusno in serijsko proizvodnjo. Pri tem je treba upoštevati rezultate analize tveganja (če
so na voljo od potrošnika), diagram poteka izdelave in izhode analize tveganja procesa izdelave
(npr. FMEA).
Plane obvladovanja je treba pregledovati in posodabljati v primeru (Bureau Vertitas 2016):
− da so bili potrošniku poslani neskladni proizvodi;
− v primeru spremembe: proizvoda, procesa izdelave, meritev, logistike, virov dobave,
obsega proizvodnje, analize tveganja (FMEA);
− po reklamaciji potrošnika in uvedenih korektivnih ukrepih;
− po periodično izvedenih analizah tveganja.
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V standardu SIST-TS ISO/TS 16949:2010 (SIST 2010) je v dodatku A navedeno, da naj bi plan
obvladovanja zajemal tri ločene faze:
− prototip: opis dimenzijskih meritev, preskusov materiala in izvedbe, ki nastopajo med
izdelavo prototipa;
− poskusna proizvodnja: opis dimenzijskih meritev, preskusov materiala in delovanja, ki
nastopajo po izdelavi prototipa ter pred redno proizvodnjo. Poskusna proizvodnja je
opredeljena proizvodna faza v procesu realizacije proizvoda, ki se lahko zahteva po izdelavi
prototipa;
− proizvodnja: dokumentacija karakteristik proizvoda/procesa, obvladovanja procesov,
preskusov in merilnih sistemov, ki nastopajo med serijsko proizvodnjo.
Plani obvladovanja so »živ« dokument, ki ga je treba posodabljati v primeru sprememb na
proizvodu in v procesu, pa tudi merilne metode ter kontrolni postopki se izboljšujejo skozi
celoten življenjski cikel proizvoda.
2.7

Metodi kakovosti APQP in PPAP

Z namenom obvladovanja kakovosti v avtomobilski dobaviteljski verigi sta bili razviti metodi
APQP in PPAP. Njuna uporaba se širi tudi na druga področja, saj so potrošniki spoznali
prednosti in koristi, ki jih prinaša tak pristop. APQP je komunikacijska metoda med
potrošnikom in dobaviteljem, ki zagotavlja, da so specifikacije proizvoda pravilno razumljene
(Kakovosten.si 2020a). PPAP dokumentacija je dokazilo, da so potrošnikove zahteve glede
proizvoda izpolnjene. Sta zbirnika dokumentov in dokazil o izpolnjevanju postopkov, ki jih
zahtevajo standardi sistemov managementa kakovosti (Quality-One 2020c).
2.7.1 APQP – napredno načrtovanje kakovosti proizvoda
Kratica APQP (Advanced Product Quality Planning) po slovensko pomeni napredno
načrtovanje kakovosti proizvoda. Metodo so v poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja
zasnovali glavni akterji v avtomobilski industriji: General Motors, Ford in Chrysler. Ker so v
avtomobilski industriji dobaviteljske verige zelo pomembne, so videli potrebo po zasnovi
enotnega načrtovanja kakovosti za vsak posamezni sestavni del. V devetdesetih letih so bile
oblikovane smernice, ki so standardizirale postopek (Mallen 2019). Metoda se uporablja
predvsem v avtomobilski industriji, kjer naj bi dobavitelji sledili standardu IATF 16949:2016
(Kakovosten.si 2020a).
APQP je komunikacijska metoda med potrošnikom in dobaviteljem, ki zagotovi, da potrošnik
preda dobavitelju vse potrebne informacije, ki so potrebne za razvoj ter ustrezno proizvodnjo
proizvoda. Je strukturiran pristop k oblikovanju proizvoda in procesa. Služi kot načrt kakovosti
proizvoda, ki bo podpiral razvoj proizvoda in storitve, ki bo zadovoljil potrošnika
(Kakovosten.si 2020a). Cilj APQP je olajšati komunikacijo med vsemi vpletenimi in zagotoviti,
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da so vsi zahtevani koraki opravljeni pravočasno. Učinkovito načrtovanje kakovosti proizvoda
je odvisno od zavezanosti poslovodstva podjetja v prizadevanju za doseganje zadovoljstva
potrošnika. Koristi so: usmerjanje potrebnih virov za zadovoljitev potrošnika, spodbuja zgodnje
odkrivanje potreb po spremembah, prepreči se kasnejše spremembe, zagotavljanje
kakovostnega proizvoda v dogovorjenem roku s čim nižjimi stroški (AIAG 2008).
APQP se uporablja ob predstavitvi novega proizvoda in ob spremembah na proizvodu ali v
procesu izdelave proizvoda po lansiranju redne proizvodnje, oziroma (Kakovosten.si 2020a):
− ko se razvije potreba po glasu potrošnika ob uvajanju funkcije kakovosti pri proizvodu;
− ko je potrebno razviti plan kontrole proizvoda in ga vključiti v časovni okvir projekta;
− ko se preverja novo vsebino proizvoda in procesa;
− ob dejavnostih načrtovanja proizvodov, ko potrošniki sporočajo posebne zahteve med
samim projektom, oziroma pred izdajo projekta;
− ob razvijanju plana testiranj;
− ko želite uporabiti formalno predlogo za pregled razvoja proizvoda in spremljanje napredka;
− ob načrtovanju in namestitvi ustrezne proizvodne opreme ter orodij;
− ko proizvodni delavci na fazah sestave sporočajo predloge za boljšo montažo proizvoda;
− ko se vzpostavlja ustrezna kontrola kakovosti za posebne značilnosti proizvoda ali
parametrov procesa, ki ogrožajo proizvodnjo in pravočasno dobavo;
− ob izvajanju analiz na posebnih specifikacijah, da bi razumeli obstoječe spremembe in
predvideli prihodnjo učinkovitost z uporabo SPC.
Uporaba metode APQP organizaciji prinaša naslednje prednosti (Kakovosten.si 2020a):
− omogoča primerno vodenje potrebnih virov;
− spodbuja zgodnje odkrivanje sprememb – namerne spremembe (kar se spreminja z
namenom, da prinaša vrednost potrošniku) in nenamerne spremembe (okolje, napačna
uporaba, razgradnja proizvoda);
− služi izogibanju kasnejšim spremembam, ko je proizvod že v proizvodnji, s predvidevanjem
neuspeha in preprečevanjem le-tega;
− kakovosten proizvod za nizko ceno;
− več možnosti za ublažitev tveganj, če so ta ugotovljena prej;
− večja zmožnost preverjanja in potrjevanja sprememb;
− izboljšano je sodelovanje med razvojem proizvoda in inženiringom procesa;
− izboljšana je zasnova za proizvodnjo in montažo.
APQP (Thpanorama 2020) je sestavljen iz faze predhodnega načrtovanja in petih faz, ki se med
seboj prepletajo, oziroma potekajo istočasno:
− 1. faza: načrtovanje proizvodov in programa kakovosti povezuje pričakovanja, želje,
potrebe ter želje potrošnikov z zahtevami. Ko povpraševanje potrošnikov zahteva uvedbo
novega proizvoda ali revizijo obstoječega, postane načrtovanje osrednja tema, še pred
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razpravami o zasnovi ali preoblikovanju proizvoda (Thpanorama 2020). Rezultat prve faze
je zasnova proizvoda, njegove kakovosti in zanesljivosti, osnutek definicije materialov,
osnutek diagrama procesa. V tej fazi se načrtuje potrebne vire, zasnove procesov in
proizvodov. Pripravi se seznam posebnih značilnosti proizvoda in procesa ter plan
kakovosti za proizvod (Quality-one 2020a).
− 2. faza: oblikovanje in razvoj proizvoda je osredotočeno na oblikovanje ter razvoj
proizvoda. Izdela se študijo izvedljivosti, tehnično dokumentacijo, določi se predvidene
materiale in išče primerne dobavitelje. V tej fazi se definira potrebe za novo opremo, orodja
in infrastrukturo. Izdela se plan testiranj, FMEA proizvoda in plan obvladovanja kakovosti
za prototipne vzorce. Izdelajo se prototipi in izvedejo potrebna testiranja.
− 3. faza: oblikovanje in razvoj procesa je osredotočeno na proizvodne tehnike ter merilne
metode, ki bodo potrebne za izdelavo proizvoda. Cilj je oblikovati in razviti proizvodni
proces, ob upoštevanju specifikacij ter kakovosti proizvoda in proizvodnih stroškov
(Thpanorama 2020). V tej fazi so izdelani diagrami poteka procesa, tloris postavitve
proizvodnega procesa, procesni FMEA, plan obvladovanja kakovosti za predserije, osnutek
pakiranja, navodila za delo, operacijski postopki in plan predhodne analize sposobnosti
procesa.
− 4. faza: validacija proizvoda in procesa je faza preskušanja za potrditev proizvodnega
procesa ter končnega proizvoda. Izdela se reprezentativna serija proizvodnje, izdela se
PPAP vzorce, ovrednoti se sposobnost merilih sistemov (MSA), izvede se predhodna
analiza sposobnosti procesa, odobritev proizvoda, izvedejo se testi za validacijo
proizvodnje, oceni se primernost pakiranja in izdela plan obvladovanja za serijsko
proizvodnjo. Postopek odobritve proizvoda (PPAP) je pripravljen za oddajo, proizvodnja
pa se začne po odobritvi.
− 5. faza: zagon proizvodnje, ocenjevanje in izboljšanje. V tej fazi poteka lansiranje obsežne
proizvodnje, s poudarkom na ocenjevanju in izboljševanju procesov. Namen te faze je
zmanjšanje variacij v procesu, identifikacija problemov in začetek korektivnih ukrepov za
podporo nenehnemu izboljševanju. Izid zadnje faze je boljši proizvodni proces z
zmanjšanjem variacij v procesu in izboljšanje kakovosti dostave proizvoda potrošniku.
2.7.2 PPAP – postopek odobritve proizvoda
Kratica PPAP (Product Part Approval Process) po slovensko pomeni postopek odobritve
proizvoda. Razvit je bil leta 1993 pri sodelovanju treh velikih proizvajalcev, General Motors,
Ford in Chrysler. Njihov namen je bil standardizirati navodila, postopke, obrazce in tehnične
norme, ki bodo veljale za celotno dobaviteljsko verigo, pri potrjevanju serijskih proizvodov v
avtomobilski industriji (Quality-One 2020c).
PPAP dokumentacija je sestavljena iz elementov APQP. V primeru, da je bil le-ta dobro
izveden, je potrebno le še izdelati potrdilo o garanciji kakovosti proizvoda – PSW (Part
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Submision Waranty). S PPAP dokumentacijo proizvajalec potrošniku predloži dokazila, da so
njegove zahteve glede proizvoda izpolnjene. Namen odobritve proizvoda je preveriti, ali
dobavitelj ustrezno razume vse zahteve konstrukcijskega in tehnološkega načrtovanja razvoja
ter iz njega izhajajoče zahteve potrošnika in ali ima proces potencial, da se v njem proizvede
proizvod, ki izpolnjuje zahteve v normalnih proizvodnih pogojih ter s predvideno zmogljivostjo
(Quama 2019).
PPAP dokumentacijo se izdela v naslednjih primerih (AIAG 2006):
− uvedba novega proizvoda;
− sprememba materiala ali konstrukcije proizvoda;
− proizvodi iz novega ali spremenjenega orodja, vključno z dodatnimi ali nadomestnimi
orodji;
− po obnovi ali spremembi orodja/stroja, ki je posledica povečanja zmogljivosti ali
sprememb, ki so spremenile potek procesa;
− selitev proizvodnje na drugo lokacijo;
− sprememba dobavitelja za dele ali storitve, ki vplivajo na montažo pri potrošniku, na obliko
ali na funkcionalnost;
− proizvodi, proizvedeni z orodji ali opremo, ki ni bila aktivna več kot 12 mesecev;
− sprememba proizvoda in procesa, ki vpliva na montažo, obliko, funkcionalnost ter trajnost
proizvoda, ki so bile opravljene interno ali pri dobavitelju;
− spremembe v metodah testiranja/nadzora – nove tehnike.
Za potrditev PPAP se izdelajo vzorci, ki naj bi bili izdelani v enakih pogojih, kot bodo v serijski
proizvodnji. Izdelani naj bi bili na istih strojih, linijah, orodjih, napravah. Uporabljena naj bi
bila ista kontrolna, preskusna in merilna oprema. Izdelani naj bi bili po veljavni tehnološki in
kontrolni dokumentaciji, zaposleni naj bi bili usposobljeni za delo. Vzorci so vzeti iz utečene
proizvodnje, ki traja eno izmeno. PPAP odobritev je treba izvesti za vsak posamezen del
proizvoda pred prvo serijsko proizvodnjo. Upoštevati je potrebno specifične zahteve
posameznih potrošnikov, ki za vsak proizvod predpišejo nivo PPAP dokumentacije, ki jo
zahtevajo. Z nivojem se predpiše, kakšen obseg dokumentacije se zahteva (Quality-One 2020c).
Glavna prednost PPAP dokumentacije je, da omogoča potrošnikom, da se izognejo distribuciji
neodobrenih delov in materialov iz proizvodne linije (Quama 2019). PPAP omogoči lažje in
pravočasno odkrivanje težav, napak in deviacij v začetnih fazah procesa proizvajanja, kar
posledično pomeni manj zapravljenega delovnega časa ter stroškov. PPAP proces izboljšuje
odnos med dobaviteljem in potrošnikom, ker poskrbi za to, da so specifikacije ter načrti jasno
razumljeni z obeh strani, potrošniku pa poleg tega še omogoča, da se lažje in učinkoviteje
spremlja vse spremembe (Quality-One 2020c).
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2.8

Pregled dosedanjih raziskav

V Sloveniji so bile opravljene empirične raziskave, v katerih so teoretiki, raziskovalci in
praktiki ugotavljali vpliv dejavnikov vodenja na uspešnost projektov ter vpliv različnih metod,
orodij in tehnik. V literaturi smo zaznali raziskave vplivov dejavnikov managementa projektov
(planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja) na njihovo uspešnost (stroške, čas ter
kakovost), pomembnost znanja in veščin za uspešno poslovanje organizacije.
V raziskavi o vplivu usposabljanja zaposlenih na uspešnost projektov, izvedene v devetih
Zavodih za zdravstveno varstvo Slovenije (Markič Hrast in Markič 2010), je na podlagi
izvedene raziskave predlagano spodbujanje in podpora pri nadaljnjem usposabljanju,
pridobivanju znanj ter veščin, ki so temeljna vrednota in konkurenčna prednost organizacije.
Predlagano je, da se v organizaciji ugotovi obseg znanj in veščin, ki so jih zaposleni pridobili
pri formalnem ter neformalnem pridobivanju znanj in veščin ter na podlagi teh podatkov
pripravi načrt nadaljnjih izobraževanj ter usposabljanj.
V analizi stanja projektnega managementa v slovenskih organizacijah (Lukin 2002), ocene
rezultatov uvajanja projektnega managementa, kažejo na ugoden vpliv na poslovanje
organizacij. Krajši so časi izvedbe projektov, stroški so nižji, kakovost je večja, zaposleni so
optimalno razporejeni, obseg poslovanja je povečan, prepoznano je tudi pridobivanje znanj in
izkušenj.
V raziskavi vplivov dejavnikov managementa projektov na finančno dodano vrednost
gradbenih podjetij (Brcar 2016), so rezultati pokazali, da imajo natančneje planirani projekti
statistično pozitiven vpliv na rezultat projekta. Ugotovljeno je bilo, da je pri pripravi projektov
najpomembnejše ustrezno planiranje in preverjanje ciljev, obvladovanje sprememb projektov,
ustrezno planiranje kakovosti, virov ter tveganj projektov.
V študiji primera učinkov standarda kakovosti na izbrani organizaciji (Snedec 2010) je bilo
ugotovljeno, da se zaposleni zavedajo pomena standarda in so z njim v celoti seznanjeni.
Prepričani so, da standard kakovosti brez podpore poslovodstva ne more zaživeti. Naloga
poslovodstva je, da ga promovira in zanj navdušuje zaposlene. Kakovost zaposlenim pomeni
veliko in prepričani so, da vpliva na konkurenčnost organizacije. Standard kakovosti vidijo kot
pomoč pri vodenju procesov, priložnost za izboljšanje produktivnosti, kakovosti storitev in
izboljšanje ugleda organizacije. Zaposleni aktivno sodelujejo pri standardu kakovosti od vsega
začetka in so seznanjeni s politiko ter cilji kakovosti, kar se odraža na dobrem vzdušju v
organizaciji. Zadovoljstvo se je izboljšalo, prepoznani so tudi pozitivni učinki pri zadovoljstvu
potrošnikov. Pomanjkljivost organizacij je v tem, da po uvedbi standard jemljejo kot
samoumeven, nikoli pa ne izmerijo učinkov njegove uvedbe in rezultatov ne uporabijo kot
priložnost za izboljšave. Iz raziskave je razvidno, da so ob primerni uporabi standarda kakovosti
v organizaciji doseženi pozitivni učinki, katerih posledica je urejena organiziranost, z
zadovoljnimi zaposlenimi, ki potrošnikom nudijo kakovostne proizvode in izpolnjujejo njihova
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pričakovanja ter zahteve. Pomembno je, da organizacija ve, kaj lahko od standarda kakovosti
pričakuje, da ni samoumevno, da že z njegovo vpeljavo dosežejo pozitivne učinke, ampak da
bodo izpolnjeni pogoji standard kakovosti uveljavili kot pozitiven učinek v organizaciji.
Markova (2013) je v izbrani organizaciji izvedla raziskavo o seznanjenosti zaposlenih z
metodami, orodji in s tehnikami zagotavljanja kakovosti ter o njihovi uporabnosti v praksi.
Ugotovila je, da zaposleni teoretično poznajo veliko metod, orodij in tehnik. V praksi se jih
uporablja preveč in vseh ne znajo pravilno uporabljati. Ker jih ne znajo v celoti izkoristiti, niso
učinkovite in ne prinašajo želenih rezultatov. Metodo je treba dobro poznati in jo pravilno
uporabiti, le tako pripelje do rešitve problema. Da bi vsi zaposleni prišli do spoznanja, da se s
pomočjo pravilnih metod pride do učinkovite rešitve, je odgovorno poslovodstvo. Po
avtoričinem mnenju je naloga poslovodstva, da pravilno obrazloži potek procesa, saj ob
neprimerni razlagi od zaposlenih ne sme pričakovati preveč.
Vpeljava standardov ISO 9001 (SIST 2000) v organizacijo (Dolenec 2005) kaže, da je vpeljava
prinesla pozitivne učinke predvsem na posredne dejavnike uspešnosti organizacije, na ugled
organizacije, na učinkovitost in preglednost procesov ter na boljšo razmejitev pooblastil in
odgovornosti. Standard kakovosti je bolj jasno definiral organizacijsko strukturo in izboljšal
učinkovitost procesov. Kakovost dobavljenih materialov se je izboljšala in s tem tudi kakovost
proizvodov, kar je povečalo zadovoljstvo potrošnikov. Vpeljava standarda je z določitvijo
odgovornih za nadzor, izvedbo in odobritvijo postopkov izboljšala urejenost proizvodnje,
dokumentiranost procesov ter preglednost pri vzdrževanju opreme. V organizaciji so ob
vpeljavi sistema managementa kakovosti po ISO 9001 (SIST 2000) v kratkem času izdelali
celotno dokumentacijo, sistem vpeljali v poslovni proces organizacije in opravili presojo.
Dosežki uveljavljanja managementa celovite kakovosti v prakso organizacij razvitih držav
potrjujejo, da je vpeljava kompleksen proces, v okviru katerega se v organizaciji oblikujejo
nove vrednote. V organizaciji imajo jasno zastavljene cilje kakovosti, ali jih bodo dosegli, pa
je odvisno od aktivnosti poslovodstva podjetja in tudi od zaposlenih. Zavedajo se, da je vpeljava
sistema le prvi korak k poslovni odličnosti. Uspelo jim je, da je proces stalnega izboljševanja
postal pristop in odnos do dela, da je del organizacijske kulture organizacije.
Ocvirk (2010) v raziskavi vpliva obvladovanja kakovosti na zadovoljstvo potrošnikov podaja
mnenje, da za zagotavljanje kakovosti ni zadosti, da je proizvod brez napak, ampak je treba
zagotoviti kakovost pri načrtovanju in proizvajanju ter zagotoviti funkcionalen proizvod, kot
ga pričakuje potrošnik. Šteje samo kakovost, ki jo določa tržišče. Organizacija naj bi razumela,
kako potrošnik zaznava kakovost in kakšna so njegova pričakovanja.
V raziskavi prenove procesov poslovanja v skladu s smernicami standardov vodenja kakovosti
(Debeljak 2017) je poudarjena pomembnost uvajanja standardov, ki zagotavljajo celovito in
trajno obvladovanje tveganj. Želene učinke je možno doseči s prizadevnim in z discipliniranim
pristopom. Poslovodstvo naj bi prevzelo glavno nalogo ozaveščanja in širjenja zavesti o
pozitivnih lastnostih obvladovanja tveganj. Pomembni vzvodi za širjenje zavesti so
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izobraževanja in usposabljanja zaposlenih ter sprotna in stalna opozarjanja. Dokler zaposleni
ne osvojijo podzavestnega delovanja, je ključnega pomena pogostost ozaveščanja. V delu so
proučene najboljše prakse in mednarodni standardi ter podani predlogi za spremembe procesov
sistema, skladnim s smernicami mednarodnih standardov sistemov managementa kakovosti.
2.9

Povzetek iz teoretičnega dela

Razvoj standardov in standardizacije izhaja iz potrebe po zagotavljanju kakovostnih
proizvodov na tržišču. Standardi so v poslovnem svetu postali stalnica in z njimi se določajo
pogoji poslovanja vsem udeležencem v celotni dobaviteljski verigi. Standardi so bili sprva
vpeljani na nacionalni ravni. To je oteževalo poslovanje dobaviteljem, ki so prodajali v različne
države. Z nastankom Evropske skupnosti je nastopila potreba po enotnem standardu za sistem
managementa kakovosti, zato so bili vpeljani ISO standardi. Sčasoma standard ISO 9001 (SIST
2000) ni več zadoščal za zagotavljanje kakovosti v avtomobilski industriji. Proizvajalci
avtomobilov so za svoje dobavitelje dodatno pripravili lastna pravila za zagotavljanje
kakovosti. Organizacije so imele veliko dela z doseganjem zahtev različnih standardov in
njihovim dokazovanjem. Iz želje po poenotenju je nastal standard ISO/TS 16949 (SIST 2010).
Pripravila ga je Mednarodna avtomobilska delovna skupina, sestavljena iz mednarodne
organizacije za standardizacijo ISO, angleške IATF (International Automotive Task Force),
japonske JAMA (Japan Automobile Manufacturers Association). S 1. oktobrom 2016 je stopil
v veljavo standard IATF 16949 (Bureau Vertitas 2016). Organizacije, ki so želele poslovati v
avtomobilski industriji, so imele do 14. septembra 2018 čas za prehod na nov standard.
Za obvladovanje kakovosti se uporabljajo metode, orodja in tehnike kakovosti. Standard IATF
16949 (AIAG 2019) predpisuje ali priporoča njihovo uporabo v vsej dobaviteljski verigi. V
uporabi jih je veliko število, osredotočili smo se na tiste, ki se jih uporablja v obravnavani
organizaciji. Razvijali so jih strokovnjaki, ki so se ukvarjali s kakovostjo proizvodov, razvojni
inženirji, statistiki. Razvijale so se v praksi, hkrati z odpravljanjem napak na proizvodih in
optimizacijo procesov proizvajanja. Metode smo razdelili v štiri skupine. V prvi smo
obravnavali statistične metode, s pomočjo katerih se zbere, obdeluje, ureja in analizira množice
podatkov, ki se jih pridobi v procesu. Temeljijo na verjetnosti in so v pomoč pri managementu
kakovosti. V metodah razreševanja problemov v skupini smo opisali metodo viharjenja
možganov, ki omogoča ustvarjanje velikega števila idej za možno razrešitev nastalega
problema. V metodah preventivnega zagotavljanja kakovosti smo opisali metode, ki omogočajo
uspešen management kakovosti že v zgodnjih fazah nastajanja proizvoda, njihova skupna
lastnost pa je, da skušajo napako odkriti in odpraviti, preden pride proizvod v uporabo. Metodi
APQP in PPAP sta v pomoč pri razvoju proizvoda ter procesa, pomagata pri obvladovanju
dokumentov in postopkov, ki jih določajo s standardi sistemov managementa kakovosti.
Obstaja množica empiričnih raziskav v slovenskih podjetjih o vplivu dejavnikov managementa
projektov (planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja) na njihovo uspešnost (stroške,
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čas ter kakovost). Opravljene so bile raziskave o pomembnosti znanja in veščin za uspešno
poslovanje organizacije. Avtorji (npr. Markič Hrast in Markič 2010; Lukin 2002; Hostnik 2013;
Brcar 2016, Sekula Krstič 2016) so raziskovali koristi vpeljave standardov kakovosti v
organizacijo in njihov vpliv na poslovanje. Skupna točka pregledanih raziskav je spoznanje, da
je za uvedbo standardov potreben prizadeven in discipliniranim pristop, kjer naj bi
poslovodstvo prevzelo glavno nalogo ozaveščanja ter širjenja zavesti o pozitivnih lastnostih in
spodbujalo zaposlene k dodatnemu izobraževanju ter usposabljanju. V naslednjem poglavju
bomo prikazali načrtovanje, izvedbo in izide iz empirične raziskave o usposobljenosti za
metode, orodja ter tehnike kakovosti v izbrani organizaciji.
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3

RAZISKAVA O USPOSOBLJENOSTI ZA ORODJA KAKOVOSTI V IZBRANEM
PODJETJU

Za konkurenčnost in obstanek na tržišču je eden izmed ključnih dejavnikov usposobljenost
zaposlenih sodelavcev. V avtomobilski dejavnosti je potrebno nenehno prilagajanje
spremembam na tržišču, novim zahtevam standardov in prilagajanje željam potrošnikov.
Pomembno je poznavanje metod, orodij in tehnik kakovosti, s pomočjo katerih se izvajajo
postopki po načelih sistema managementa kakovosti.
Namen poglavja je predstaviti izide raziskave, opravljene med zaposlenimi v organizacijskih
enotah – oddelkih za razvoj, kakovost in tehnologijo v izbrani proizvodni organizaciji.
Dosedanje raziskave so pokazale, da zaposleni poznajo zahteve standardov kakovosti, vendar
jih v praksi ne znajo pravilno uporabljati. V mnogih primerih se dogaja, da zaposleni ne
verjamejo v koristnost metod in jih zato ne izvajajo.
V magistrski nalogi smo preverili usposobljenost o metodah, orodjih in tehnikah za kakovost
zaposlenih v izbrani organizaciji.
3.1

Metode dela

Za namen raziskave smo pripravili vprašalnik o metodah, orodjih in tehnikah kakovosti, ki so
bile pri pregledovanju literature najpogosteje omenjene, uporabljajo pa jih tudi v proučevani
organizaciji. Za izvedbo anketiranja smo uporabili spletno aplikacijo 1ka. Vprašalnik smo
poslali na 164 elektronskih naslovov zaposlenih v oddelkih razvoj, kakovost in tehnologija.
Anketiranje je bilo anonimno, vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega tipa, eno vprašanje je
bilo odprtega tipa, z možnostjo vpisa mnenja.
V prvem sklopu vprašanj smo spraševali, ali anketiranci poznajo metode, orodja in tehnike, v
drugem sklopu pa, koliko so po njihovem mnenju uporabne pri vgradnji kakovosti v proizvod.
Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, katerih izobraževanj in usposabljanj so se udeležili
ter katerih izobraževanj in usposabljanj se še želijo udeležiti.
Podatke smo analizirani s pomočjo metod opisne statistike. Rezultate smo prikazali tudi v
grafikonih, tabelah in slikah.
3.1.1 Vzorec – opredelitev populacije
Anketiranje smo izvedli na populaciji zaposlenih v oddelkih razvoj, kakovost in tehnologija v
obravnavani organizaciji. Vključeni so bili vsi zaposleni iz teh treh oddelkov, saj so v teh
službah pristojni in zadolženi za izvajanje postopkov, ki jih predpisujejo standardi ter morebitne
dodatne zahteve potrošnikov. V teh oddelkih nastaja razvojna, tehnološka in kontrolna
dokumentacija. Uporaba metod, orodij in tehnik se začne že v samem začetku razvoja novega
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proizvoda, da se razvije proizvod, ki bo ustrezal potrebam potrošnika ter ga bo možno izdelovati
v zahtevani kakovosti v pogojih serijskega proizvajanja. Tudi pri razvoju procesa in postavitvi
tehnologije je potrebna uporaba metod, orodij ter tehnik, da se zagotovi proces, ki je sposoben
proizvod zagotavljati v zahtevanih količinah in predpisani kakovosti, s čim nižjimi stroški, s
čim manj zastojev in brez izmeta. Prav tako je oddelek kakovosti vključen v razvoj proizvoda
in procesa, pripravlja plan obvladovanja, standarde kakovosti ter merilno opremo za izdelavo
prototipov in za serijsko proizvajanje.
Z vstopom na avtomobilsko tržišče so v podjetju prilagodili poslovanje zahtevam standarda
IATF 16949 (Bureau Vertitas 2016). Ta določa uporabo metod, orodij in tehnik ter kakovosti,
zato nas je zanimalo, koliko zaposlenih v oddelkih razvoj, kakovost in tehnologija pozna
predpisane metode, orodja ter tehnike kakovosti, koliko jih v praksi dejansko uporabljajo in
katere v posameznem oddelku najpogosteje uporabljajo. Zanimalo nas je, ali jih zaposleni, ki
delajo na avtomobilskem programu, poznajo in uporabljajo v večji meri kot preostali. Zanimalo
nas je tudi, ali je poznavanje in uporaba odvisna od izobrazbe posameznika. Ali število
opravljenih izobraževanj in usposabljanj narašča z delovno dobo ter ali je število opravljenih
izobraževanj in usposabljanj odvisno od oddelka (področja dela), kjer so zaposleni. Izidi,
pridobljeni iz vprašalnika, so nam pokazali, koliko so zaposleni po posameznih skupinah
usposobljeni za metode, orodja in tehnike kakovosti ter kje se kaže pomanjkanje tega.
3.1.2 Struktura vprašalnika
V začetnem delu vprašalnika so respondenti opredelili, v katerem od treh področij, razvoj,
kakovost ali tehnologija, so zaposleni. Z drugim vprašanjem so opredelili, ali večji del
delovnega čas delajo na avtomobilskem programu ali na ostalih programih. Nato sta bila v
vprašalniku dva sklopa vprašanj s 13 podvprašanji. Nanašala so se na metode, orodja in tehnike
kakovosti, ki so bile v teoretičnem delu magistrske naloge prepoznane kot najpogosteje
uporabljene, oziroma je njihova uporaba določena s standardi. Pri vprašanju, ali poznajo naštete
metode, orodja in tehnike kakovosti, so izbrali en odgovor med naslednjimi možnimi: Zelo
dobro – poznam pomen in uporabo postopka ter uporabljam pri delu, Dobro – poznam pomen
in uporabo postopka, Povprečno – mi je poznano, vendar ne poznam postopka izvedbe, Sem že
slišal – ne poznam postopka izvedbe, sem že slišal zanj ter Ne poznam. Pri vprašanju po mnenju
o uporabnosti posamezne metode, orodja in tehnike pri vgradnji kakovosti v proizvod, je bilo
možnih pet odgovorov: Zelo uporabna, Uporabna, Povprečna, Manj uporabna in Neuporabna.
Pri petem vprašanju so anketiranci označili, katerih izobraževanj in usposabljanj so se udeležili
ter katerih bi se želeli udeležiti v prihodnosti. Nato je bilo odprto vprašanje, kjer so anketiranci
lahko napisali svoje predloge k povečanju usposobljenosti zaposlenih za kakovost. Zadnji del
vprašalnika je vseboval vprašanja o demografskih podatkih: izobrazba, starost, delovna doba in
spol.
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3.1.3 Postopek – izvedba anketiranja
Vprašalnik smo v testne namene poslali na deset elektronskih naslovov, da smo preverili
ustreznost. Nato smo ga preko spleta poslali na elektronske naslove vseh zaposlenih v oddelkih
razvoj, kakovost in tehnologija. Anketiranje je potekalo od 29. marca 2020 do 3. aprila 2020.
Na dan izteka roka je bilo poslano še eno sporočilo z zahvalo za izpolnjeno anketo in prijazen
opomnik tistim, ki je še niso izpolnili.
3.1.4 Opis vzorca
Vprašalnik je bil poslan na 164 elektronskih naslovov. Vrnjenih smo dobili 162 izpolnjenih
anket. Vse niso bile izpolnjene v celoti, zato smo jih izločili. V analizo smo vključili 127 v
celoti izpolnjenih anket, to je 77 % celotnega vzorca.
3.1.5 Metode obdelave podatkov
Anketa je bila obdelana v spletni aplikaciji 1ka in v programu Excel, ki omogoča statistične
funkcije. Podatki so opisno (deskriptivno) analizirani. Izračunana je povprečna vrednost
(aritmetična sredina) in standardni odklon.
3.2

Rezultati raziskave

V tem poglavju magistrske naloge so predstavljeni izidi raziskave o usposobljenosti zaposlenih
za uporabo metod, orodij in tehnik kakovosti.
3.2.1 Struktura vzorca
Vprašalnik je bil poslan 164 zaposlenim iz obravnavane organizacije, ki delajo v razvoju,
kakovosti in tehnologiji. Demografski podatki o starosti, delovni dobi, izobrazbi in delovni dobi
so predstavljeni v Preglednici 1.
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Preglednica 1: Število anketirancev po spolu, starosti, delovni dobi in izobrazbi

Spol

Frekvenca

Delež (%)

Moški

103

81,1

Ženski

24

18,9

Skupaj

127

100

do 20 let

0

0,0

21–30 let

28

22,1

31–40 let

45

35,4

41–50 let

30

23,6

51–60 let

23

18,1

1

0,8

127

100

do 10 let

48

37,8

11–20 let

26

20,5

21–30 let

25

19,7

Nad 31 let

28

22,0

127

100

Srednješolska izobrazba

19

14,9

Višješolska izobrazba

26

20,5

Visokošolska izobrazba

33

26,0

Univerzitetna izobrazba

31

24,4

Magisterij

12

9,5

Doktorat

6

4,7

127

100

Starost

61 let ali več
Skupaj
Delovna doba

Skupaj
Izobrazba

Skupaj

V raziskavi je sodelovalo 81,1 % moških in 18,9 % žensk. Največji delež sodelujočih v
raziskavi je starih od 31 do 40 let (35,4 %) in od 41 do 50 (23,6 %). Nihče ni bil mlajši od 20
let, eden (0,8 %) je bil star več kot 61 let. V vzorcu je bil največji delež zaposlenih z do 10 let
delovne dobe (37,8 %), ostala populacija se je enakomerno porazdelila v preostala starostna
obdobja. Največ respondentov ima visokošolsko izobrazbo (26,0 %), najmanj pa doktorat (4,7
%).
V naslednji preglednici je predstavljena struktura vzorca glede na oddelek, kjer anketirani dela.
Ta razdelitev je pomembna za analizo in interpretacijo rezultatov pri primerjavi med oddelki.
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Preglednica 2: Razdelitev po oddelkih – po izobrazbi, delovna doba

Razvoj

Delež (%)

Kakovost

Delež (%)

Tehnologi
ja

Delež (%)

Izobrazba
Srednješolska

2

3,6

16

36,3

1

3,6

Višješolska

6

10,9

13

29,6

7

25,0

Visokošolska

11

20,0

10

22,7

12

42,8

Univerzitetna

20

36,4

4

9,1

7

25,0

Magisterij

10

18,2

1

2,3

1

3,6

Doktorat

6

10,9

0

0

0

0

Skupaj
Delovna doba

55

100

44

100

28

100

do 10 let

21

38,2

13

29,5

14

50

11–20 let

16

29,1

5

11,4

5

17,9

21–30 let

8

14,5

12

27,3

5

17,9

Nad 31 let

10

18,2

14

31,8

4

14,2

Skupaj

55

100

44

100

28

100

V Preglednici 2 je prikazana porazdelitev anketirancev po oddelkih glede na izobrazbo in
delovno dobo. Iz oddelka razvoj je 55 sodelujočih (43,3 %), iz kakovosti 44 (34,7 %) in 28 (22
%) iz tehnologije.
V razvoju prevladuje univerzitetna izobrazba (36,4 %), v kakovosti srednješolska izobrazba
(36,4 %) in v tehnologiji visokošolska izobrazba (42,8 %).
V razvoju prevladujejo zaposleni z do 10 let delovne dobe (38,2 %), v oddelku kakovosti jih
ima največ več kot 31 let delovne dobe (31,8 %), v tehnologiji jih ima polovica do 10 let delovne
dobe.
Z raziskavo smo želeli preveriti, ali so zaposleni, ki večji del delovnega časa delajo na
avtomobilskem programu, bolj seznanjeni z zahtevami avtomobilskih standardov kot preostali,
ki delajo na drugih programih. Za lažjo interpretacijo rezultatov predstavljamo delež zaposlenih
po programih. S pogodbo o zaposlitvi ni opredeljeno, na katerem programu zaposleni dela,
ampak je odvisno, v kateri razvojni projekt je vključen. Zato smo jih v anketi vprašali, na
katerem programu delajo večji del delovnega časa.
Na avtomobilskem programu večji del delovnega časa dela 51 anketirancev, to je 40,1 %, na
ostalih programih pa 76, to je 59,8 %.
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Preglednica 3: Razdelitev zaposlenih po programih

Oddelek

Avtomobilski
program

Delež (%)
Ostali programi

Delež (%)

Razvoj

10

19,6

45

59,2

Kakovost

24

47,1

20

26,3

Tehnologija

17

33,3

11

14,5

Skupaj

51

100

76

100

V Preglednici 3 je prikazana opredelitev anketirancev, na katerem programu delajo večji del
delovnega časa. Na avtomobilskem programu dela 10 anketirancev iz razvoja (19,6 %), 24 iz
kakovosti (47,1 %) in 17 (33,3 %) iz tehnologije. Na ostalih programih dela 45 (59,2 %)
anketiranih iz razvoja, 20 (26,3 %) in kakovosti ter 11 (14,5 %) iz tehnologije.
Preglednica 4: Delež zaposlenih iz oddelkov po programih
Oddelek

Avtomobilski
program

Delež (%)

Ostali
programi

Delež (%)

Skupaj

Razvoj

10

18,2

45

81,8

55

Kakovost

24

54,5

20

45,5

44

Tehnologija

17

60,7

11

39,3

28

V Preglednici 4 je prikazano, kako so se zaposleni v posameznem oddelku opredelili, na
katerem programu delajo večji del delovnega časa. Iz oddelka razvoj jih 10 (18,2 %) dela na
avtomobilskem programu, 45 (81,8 %) pa na ostalih programih. S področja kakovosti 24 (54,5
%) zaposlenih dela na avtomobilskem programu, 20 (45,5 %) na ostalih programih. V
tehnologiji je 17 (60,7 %) anketiranih aktivnih na avtomobilskem programu, 11 (39,3 %) na
ostalih programih.
Glede na to, da proizvodni program za avtomobilsko industrijo obsega okoli 20 % celotne
prodaje podjetja, je iz dobljenih izidov razvidno, da je na avtomobilskem programu potreba po
zaposlenih iz teh oddelkov večja kot na ostalih programih. Iz teh podatkov je razvidno:
− da je vključenost oddelka razvoj primerljiva (18,2 %) z deležem prodaje proizvodov
programa za avtomobilsko tržišče. Glede na ta rezultat lahko interpretiramo, da
avtomobilski program od zaposlenih v razvoju ne zahteva večje angažiranosti kot ostali
programi. V podjetju razvijanje novih proizvodov ni osredotočeno le na proizvode za
avtomobilsko tržišče, ampak je enakomerno razpršeno po vseh programih. S tem se
zagotavlja pokritost večjega dela tržišča in prepreči tveganje odvisnosti od ene panoge.
Razvoj naj bi za vse programe razvijal proizvode, ki izpolnijo potrošnikova pričakovanja
glede uporabnosti in kakovosti. Pri tem jim je v pomoč poznavanje in uporaba FMEA, 6
sigma ter viharjenje možganov;
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− pri številu zaposlenih v oddelku kakovosti jih je več kot polovica (54,5 %) vključenih v
aktivnosti za avtomobilski program. To je kazalnik, da avtomobilski program zahteva večjo
angažiranost oddelka kakovosti kot ostali programi. Na avtomobilskem programu standard
IATF 16949 (Bureau Vertitas 2016) predpisuje izvajanje vseh predpisanih postopkov, ki na
ostalih programih niso nujni. Metode kakovosti se uporabljajo, ko se pojavi problem, ki ga
je treba razrešiti. Na avtomobilskem programu pa je treba stalno izvajati vse predpisane
metode, orodja in tehnike, kar pomeni vključenost večjega števila zaposlenih. Pri tem so
jim v pomoč plan obvladovanja, metoda 8D, FMEA, SPC, MSA, kontrolne karte;
− velik del vključenosti tehnologije (60,7 %) v avtomobilski program je kazalnik, da so
procesi proizvajanja za potrošnike iz avtomobilske dobaviteljske verige zelo zahtevni.
Naloga tehnologije je postavitev proizvodnega procesa, ki bo zagotavljal stabilno
proizvajanje proizvodov, ki bodo dosegali pričakovanja in želje potrošnikov. S stalnim
tehnološkim napredkom, z novimi tehnologijami in inovativnimi procesi zagotavljajo
konkurenčno prednost na tržišču. Pri uvajanju novih tehnologij je potreben visoko
usposobljen kader. Da se vzpostavi nemoten proces proizvajanja, je potrebno veliko
optimizacij, preskusov in nadgradenj. Ker so procesi proizvajanja na avtomobilskem
programu tehnološko zahtevni, je potrebna stalna prisotnost tehnologov. Tehnologom sta
pri planiranju procesov proizvajanja v pomoč diagram poteka in FMEA.
3.2.2 Poznavanje metod, orodij in tehnik kakovosti
Pri prvem vprašanju smo anketirane vprašali, koliko poznajo posamezne metode, orodja in
tehnike kakovosti. V preglednici so predstavljene osnovne statistike o poznavanju metod, orodij
in tehnik.
V preglednici 5 so razvidne povprečne vrednosti, ki prikazujejo, da so anketirani v povprečju
opredelili večjo vrednost od 2,87. Največja povprečna vrednost (4,03) je pri poznavanju plana
obvladovanja, najnižja povprečna vrednost (2,87) pri metodi SPC.
Standardni odklon kaže, da so ocene poznavanja najbolj razpršene pri poznavanju metode SPC
in najmanj pri poznavanju 6 sigme.
Da bi preverili, koliko zaposleni poznajo metode, orodja in tehnike kakovosti, smo najprej
pogledali splošno stanje. Na Sliki 1 je prikazana povprečna ocena poznavanja metod, orodij in
tehnik v izbrani organizaciji. Anketirani najbolj poznajo plan obvladovanja (ocena 4,03),
najmanj pa SPC (2,87). Dobro poznajo tudi FMEA, PPAP, diagram poteka, 8D, viharjenje
možganov. Med manj poznanimi so 6 sigma, MSA, kontrolne karte, APQP, Ishikawa in Pareto
diagram. Pri 6 sigma je najmanjši standardni odklon (0,89), ki z ocenami med 3,15 in 3,25 kaže,
da jo v vsi poznajo približno enako. Največji standardni odklon je 1,45 pri metodi SPC.
Povprečna ocena je nizka (2,87). V razvoju so ocenili z 2,11, v kakovosti s 3,64. Visok
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standardni odklon je posledica specifičnosti te metode, ki se jo uporablja za analizo sposobnosti
merilnih sistemov, ki jo izvaja oddelek kakovosti.
Preglednica 5: Osnovna statistika poznavanja metod, orodij in tehnik
Poznavanje metode

Povprečje

Modus

Standardni
odklon

Mediana

6 sigma

3,2

3

3

0,98

APQP

2,97

4

3

1,26

Viharjenje možganov

3,63

4

4

1,23

Diagram poteka

3,77

5

4

1,19

FMEA

3,9

4

4

1,07

Isikawa

2,97

4

3

1,37

Kontrolne karte

3,14

3

3

1,26

Metoda 8D

3,75

5

4

1,15

3,2

4

3

1,31

Pareto diagram

2,92

3

3

1,33

Plan obvladovanja

4,03

5

4

1,1

PPAP

3,83

4

4

1,16

SPC

2,87

1

3

1,45

MSA

6 sigma
SPC

APQP
3,20
2,97

2,87
PPAP

0,98

3,83

3,63
1,26
1,23

1,45
1,16

Plan obvladovanja 4,03

3,77
1,19

1,10

1,33

Pareto diagram

1,15

1,26

1,37

3,90 FMEA

2,97

3,20
MSA

Diagram poteka

1,07

1,31
2,92

Viharjenje možganov

3,14

3,75
Metoda 8D

Isikawa

Kontrolne karte

Povprečje
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Slika 1: Poznavanje metod, orodij in tehnik kakovosti
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Ker je standardni odklon pri nekaterih metodah, orodjih in tehnikah velik, smo pogledali, koliko
jih poznajo v posameznem oddelku. Na Sliki 2 črna črta prikazuje povprečno oceno poznavanja
metod, orodij in tehnik, v stolpcih pa so prikazane povprečne ocene poznavanja po oddelkih.
Siva črta prikazuje standardni odklon.
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Slika 2: Poznavanje metod, orodij in tehnik po oddelkih
V razvoju najbolj poznajo timsko ustvarjanje idej, FMEA, diagram poteka in PPAP. To so
metode, ki podpirajo razvoj kakovostnega proizvoda, ki ga bo možno brez napak proizvajati
serijsko. Manj poznajo MSA, kontrolne karte in Pareto diagram, najmanj pa SPC. MSA in SPC
zaposlenim v razvoju ni treba poznati, te izvajajo v drugih oddelkih. Zanje so pomembni le
njihovi izidi, ki jih pripravijo sodelavci iz kakovosti.
V tehnologiji najbolje poznajo diagram poteka, plan obvladovanja, FMEA, 8D in PPAP. Ta
znanja in veščine potrebujejo pri planiranju ter postavitvi procesov proizvajanja, da preprečijo
napake, ki bi se lahko pojavile v procesu. Manj poznajo APQP in 6 sigma, najmanj pa SPC.
Boljše poznavanje le-teh bi jim pomagalo pri obvladovanju procesov proizvajanja.
V kakovosti najbolj poznajo plan obvladovanja, 8D, PPAP, kontrolne karte, MSA, FMEA,
SPC, ki omogočajo vgradnjo kakovosti v proizvod v fazi razvoja in jih izvajajo v oddelku
kakovosti, zato so visoke ocene poznavanja pričakovane ter zaželene. Manj poznajo viharjenje
možganov in Ishikawa diagram, najmanj pa APQP. Analiza strukture zaposlenih po izobrazbi
je pokazala, da je med anketiranimi iz oddelka kakovost velik del zaposlenih s srednješolsko
izobrazbo. To so zaposleni, ki delajo v mehanskem laboratoriju in opravljajo meritve
proizvodov. Niso neposredno vključeni v projekte, zato je poznavanje teh metod, orodij in
tehnik v povprečju bolj slabo, ker jih ne potrebujejo. Pri zaposlenih z višjo izobrazbo je
poznavanje vseh metod veliko bolje ocenjeno.
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3.2.3 Mnenje o uporabnosti metod, orodij in tehnik kakovosti
Pri drugem vprašanju smo anketirane vprašali po mnenju o uporabnosti posamezne metode,
orodja ali tehnike pri vgradnji kakovosti v proizvod.
Zanimalo nas je mnenje anketirancev, koliko metode, orodja in tehnike pripomorejo pri
vgradnji kakovosti v proizvod. Na Sliki 3 so prikazane povprečne ocene za celotno populacijo.
Anketiranci se strinjajo, da so vse zelo uporabne pri zagotavljanju kakovostnih proizvodov.
Najvišjo oceno so podali FMEA (4,32), planu obvladovanja (4,31), PPAP (4,1), sledijo metoda
8D, viharjenje možganov, APQP, diagram poteka, MSA, kontrolne karte, 6 sigma, SPC (ocene
od 3,98 do 3,62). Po mnenju večine anketiranih k vgradnji kakovosti v proizvod najmanj
doprineseta Ishikava in Pareto diagram (3,32).
Mnenja o uporabnosti posamezne metode, orodja ali tehnike pri vgradnji kakovosti v proizvod
ne odstopajo v tolikšni meri, kot so pri odgovorih na vprašanje o njihovem poznavanju. Najnižji
standardni odklon je pri oceni uporabnosti metode FMEA. Nihče je ni ocenil kot neuporabno,
kot manj uporabno pa 1,5 %. 48 % jo je ocenilo kot zelo uporabno. Največji standardni odklon
je pri metodi SPC (1,11). Tu je velika razlika med razvojem, kjer jih 10 % meni, da ni uporabna,
in kakovostjo, kjer jih 40,9 % meni, da je zelo uporabna.
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Slika 3: Ocena uporabnosti metod, orodij in tehnik kakovosti
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Slika 4: Uporabnost metod, orodij in tehnik kakovosti po oddelkih
Na Sliki 4 so prikazane povprečne ocene o uporabnosti posamezne metode, orodja ali tehnike
pri vgradnji kakovosti v izdelek po posameznih oddelkih.
Zaposleni v razvoju so dali najvišjo povprečno oceno uporabnosti metodi FMEA (4,33). Sledijo
plan obvladovanja, PPAP, timsko ustvarjanje idej, diagram poteka, 6 sigma, 8D, APQP, MSA,
Ishikawa diagram, kontrolne karte in SPC (od 4,07 do 3,24). Najnižjo oceno so dodelili Pareto
diagramu (3,02).
Po mnenju zaposlenih v kakovosti so za vgradnjo kakovosti v proizvod najbolj uporabni plan
obvladovanja (4,50) in FMEA, 8D, PPAP, MSA, kontrolne karte, SPC (4,30 do 4,09). Nižje so
ocenili APQP, diagram poteka, 6 sigma, viharjenje možganov in Pareto diagram (od 3,80 do
3,59). Po mnenju zaposlenih v kakovosti k kakovosti proizvoda najmanj doprinese Ishikawa
diagram (3,45).
V oddelku tehnologije so kot najbolj uporaben ocenili plan obvladovanja (4,50). Sledijo FMEA,
PPAP, 8D, kontrolne karte, MSA, viharjenje možganov, SPC, APQP, diagram poteka (od 4,36
do 3,61). Nižje so ocenili Pareto diagram in 6 sigma. Najnižjo oceno uporabnosti so dodelili
Ishikawa diagramu (3,11).
3.2.4 Primerjava glede na program proizvajanja
Zaradi predpostavke, da zaposleni na avtomobilskem programu bolje poznajo metode, orodja
in tehnike kakovosti ter se jim zdijo bolj uporabne, smo populacijo razdelili glede na program
dela, na katerem so opredelili, da delajo večji del delovnega časa.
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S Slike 5 je razvidno, da zaposleni na avtomobilskem programu res bolje poznajo metode,
orodja in tehnike kakovosti. Siva črta prikazuje razliko v oceni poznavanja. Največja razlika je
pri poznavanju APQP, MSA, SPC. Na podlagi teh podatkov lahko predvidevamo, da se te
metode, orodja in tehnike uporablja predvsem zaradi zahtev na avtomobilskem programu.
Najmanjša razlika je pri poznavanju viharjenja možganov in 6 sigme.
Pri poznavanju preventivnih metod in postopkov, ki jih štejemo med pet stebrov kakovosti
avtomobilske industrije (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA in plan obvladovanja), je v skupini
avtomobilski program indikator Likertove lestvice 3,89, pri ostalih metodah pa 3,63. Pri
anketiranih, ki delajo na ostalih programih, je pri petih stebrih indikator 3,18, pri ostalih
metodah pa 3,14. To potrjuje domnevo, da zaposleni na avtomobilskem programu zelo dobro
poznajo metode in postopke, ki jih predpisuje standard IATF 16949 (Bureau Vertitas 2016).
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Slika 5: Razdelitev po programih – poznavanje metod, orodij in tehnik kakovosti
Prav tako smo preverili mnenje o uporabnosti metod, orodij in tehnik kakovosti glede na to, na
katerem programu anketirani dela. Na Sliki 6 so prikazana mnenja anketirancev o njihovi
uporabnosti. Na mnenje o uporabnosti nima tako velikega vpliva program dela, kjer anketirani
dela, kot se je izrazilo pri poznavanju metod. Mnenje o uporabnosti najbolj odstopa pri planu
obvladovanja, MSA in SPC. Tudi tu kaže na to, da se metodi MSA in SPC uporablja za potrebe
avtomobilske dejavnosti ter se zaposleni, vključeni v ta program, bolj zavedajo koristi izvajanja
teh metod.
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Slika 6: Razdelitev po programih – mnenje o uporabnosti
3.2.5 Primerjava glede na stopnjo izobrazbe
Ker smo predvidevali, da na poznavanje in mnenje o uporabnosti metod, orodij ter tehnik
kakovosti vpliva izobrazba, smo preverili, kakšne so ocene glede na stopnjo izobrazbe. Na Sliki
7 je prikaz povprečnih ocen po izobrazbeni strukturi. V vseh kategorijah je vidno, da imajo
anketirani o posamezni metodi boljše mnenje o uporabnosti, kot ocenjujejo svoje poznavanje.
To je kazalnik, da se zavedajo uporabnosti metod in bi jih izvajali, če bi jih znali. Priporočljivo
bi bilo organizirati dodatna izobraževanja in usposabljanja, da bi izboljšali usposobljenost
zaposlenih. Glede na to, da se zavedajo uporabnosti, bi nova znanja in veščine koristno
uporabljali v praksi.
Z grafa na Sliki 7 je razvidno, da metode, orodja in tehnike najbolj poznajo zaposleni z
višješolsko izobrazbo, najmanj pa zaposleni s srednješolsko izobrazbo ter z magisterijem. Kot
smo že omenili pri interpretaciji rezultatov poznavanja metod, orodij in tehnik po oddelkih,
večina anketiranih s srednješolsko izobrazbo dela v kakovosti, v mehanskem laboratoriju, kjer
ni potrebe po poznavanju vseh metod. Zato nizka ocena v tej skupini ni presenečenje. Bolj je
presenetljiva ugotovitev, da ocena z višanjem stopnje izobrazbe pada. To nakazuje, da se teh
metod, orodij in tehnik ne naučijo v formalnem izobraževanju, temveč z dodatnim
usposabljanjem za potrebe delovnega mesta.
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Slika 7: Poznavanje in mnenje o uporabnosti glede na stopnjo izobrazbe
Pri mnenju o uporabnosti ni velikih razlik med anketiranimi, razporejenimi glede na stopnjo
izobrazbe. Uporabnost metod so najbolje ocenili zaposleni z višješolsko izobrazbo, najnižja
ocena je pri anketiranih s srednješolsko izobrazbo.
Glede na razliko med kategorijama poznavanja in mnenja o uporabnosti lahko predvidevamo,
da se zaposleni zavedajo pomanjkanja znanja ter izpostavimo potrebo po dodatnem
izobraževanju in usposabljanju vseh zaposlenih, ne glede na stopnjo izobrazbe.
3.2.6 Opravljena usposabljanja za metode, orodja in tehnike kakovosti
Izidi so pokazali, da se poznavanje metod, orodij in tehnik kakovosti z višanjem stopnje
izobrazbe ne povečuje. Iz tega sklepamo, da usposabljanja za ta znanja in veščine niso vključena
v splošne izobraževalne programe. Pridobi se jih z dodatnim usposabljanjem v okviru
delovnega mesta. Odvisna so od delodajalca, koliko sredstev nameni za dodatna usposabljanja
zaposlenih. V obravnavani organizaciji letno namenijo okrog 180.500 € sredstev za
izobraževanja in usposabljanja (seminarji, tečaji, delavnice). Skupaj s šolninami in štipendijami
je v letu 2019 strošek izobraževanj znašal 449.950 €. Zaposleni v povprečju opravijo 29,5 ur
usposabljanj letno, povprečen strošek na zaposlenega znaša 171 € (Domel 2020). Zanimalo nas
je, koliko usposabljanj s področja obravnavane teme so se anketirani udeležili in za katere
metode, orodja ter tehnike se jih je največ dodatno usposabljalo. Na ta sklop vprašanj je bil slab
odziv. S strani anketirancev je zaznati nizek interes za dodatna usposabljanja. 30 %
anketirancev na ta vprašanja ni odgovorilo, zato smo obdelali odgovore preostalih 70 %
oziroma 89 anketirancev.
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Slika 8: Dodatna usposabljanja za kakovost
Na Sliki 8 so prikazani odgovori na vprašanje o opravljenih usposabljanjih. Na ta sklop ni
odgovorilo 38 (30 %) anketiranih. Med preostalimi anketiranimi se jih je največ udeležilo
usposabljanj FMEA, 6 sigma, PPAP in metode 8D. Najmanj usposabljanj je opravljenih za
diagram poteka, Ishikawa diagram, APQP, plan obvladovanja, MSA in SPC.
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Slika 9: Število udeleženih na usposabljanjih
Na Sliki 9 so prikazana usposabljanja glede na stopnjo izobrazbe. Najmanj opravljenih
usposabljanj je med zaposlenimi s srednješolsko izobrazbo, največja udeležba pa je med
zaposlenimi z višješolsko in visokošolsko izobrazbo.
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Največ zaposlenih s srednješolsko izobrazbo se je udeležilo usposabljanj za plan obvladovanja
in 8D. Nihče se ni udeležil usposabljanj za MSA in SPC.
Zaposleni z višješolsko izobrazbo so se udeležili usposabljanj FMEA, PPAP, plan
obvladovanja, APQP, 8D. Najmanj se jih je udeležilo usposabljanj na temo diagram poteka.
Tudi med zaposlenimi z visokošolsko izobrazbo jih je bilo največ na usposabljanju za FMEA,
6 sigma, plan obvladovanja in PPAP. Tudi v tej skupini je bilo najmanj usposabljanj za diagram
poteka.
Največ zaposlenih z univerzitetno izobrazbo je opravilo usposabljanje FMEA, PPAP in 6
sigma. Najmanj se jih je udeležilo usposabljanj za diagram poteka.
Zaposleni z magisterijem so se udeležili FMEA in 6 sigma, najmanj usposabljanj so opravili za
8D ter plan obvladovanja.
Zaposleni z doktoratom so vsi opravili usposabljanje 6 sigma, ostalih usposabljanj skorajda niso
opravili.
3.2.7 Pripravljenost za dodatna usposabljanja
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Slika 10: Zanimanje za dodatna usposabljanja
Glede na nizko povprečno oceno poznavanja metod, orodij in tehnik med anketiranimi ter po
drugi strani glede na njihovo zavedanje o uporabnosti pri vgradnji kakovosti v proizvod, bi
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pričakovali večji interes za dodatna usposabljanja. Zanimalo nas je, katerih usposabljanj bi se
anketirani želeli udeležiti. Vendar je bila tudi pri tem sklopu vprašanj odzivnost nizka, 25 %
anketiranih nanje sploh ni odgovorilo. Velik delež jih ni izrazilo nobenega zanimanja za
dodatna usposabljanja. Na Sliki 10 je razvidno, kako majhen delež anketiranih je izrazilo željo
po dodatnem usposabljanju. Nizka stopnja nezanimanja bi bila lahko predmet nove raziskave.
Največ zanimanja so anketirani izrazili za usposabljanje za APQP, PPAP, FMEA in 8D. To so
metode, orodja in tehnike, katerih izvajanje predpisuje standard IATF 16949 (Bureau Veritas
2016). Ker se povečuje delež proizvajanja za avtomobilsko tržišče, se kažejo vedno večje
potrebe po usposobljenosti za te metode. Izid iz ankete je pokazal, da je usposabljanj na tem
področju premalo.
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Slika 11: Izražena želja po usposabljanju
Na Sliki 11 je prikazan interes po dodatnem usposabljanju anketiranih glede na stopnjo
izobrazbe. Podatki so le za del anketiranih, ki so izrazili željo po dodatnem usposabljanju.
Največji interes po dodatnem usposabljanju je med zaposlenimi z visokošolsko in univerzitetno
izobrazbo. V teh dveh skupinah je bilo zaznano slabše poznavanje metod, orodij in tehnik, zato
je pripravljenost za dodatna usposabljanja pričakovana. Največ interesa je za dodatna
usposabljanja za APQP in PPAP. Zaposleni z visokošolsko izobrazbo so izrazili tudi potrebo
po dodatnem usposabljanju za 6 sigma, 8D in plan obvladovanja, diagram poteka ter FMEA.
Zaposleni z univerzitetno izobrazbo bi se dodatno usposabljali za FMEA, MSA, SPC in plan
obvladovanja.
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3.2.8 Izidi raziskave in temeljne ugotovitve
Z izidov analize je razvidno, da zaposleni niso zadovoljivo usposobljeni za izvajanje metod,
orodij in tehnik kakovosti. Strinjajo se, da so vse metode, orodja in tehnike uporabne pri
vgradnji kakovosti v proizvod, izkazali so pripravljenost za dodatna usposabljanja.
Z analize je razvidno, da imajo zaposleni z več let delovne dobe več opravljenih usposabljanj,
kot zaposleni z manj let delovne dobe. Izjema so zaposleni z do 10 let delovne dobe, ki so v
povprečju opravili več izobraževanj, kot zaposleni z od 11 do 20 let delovne dobe. To je
posledica hitre rasti podjetja in povečanja zaposlovanja v zadnjih desetih letih, predvsem na
avtomobilskem programu, kjer so potrebe po dodatnem usposabljanju večje.
V raziskavi ni bilo zaznanega vpliva stopnje izobrazbe na poznavanje metod, orodij in tehnik
kakovosti. Ta znanja niso pridobljena v formalnem izobraževanju, temveč z dodatnim
usposabljanjem za potrebe delovnega mesta. Na njihovo poznavanje vpliva oddelek in program,
kjer zaposleni dela. Z metodami, orodji in tehnikami so najbolj seznanjeni zaposleni, ki delajo
na programu za avtomobilsko industrijo. Vsi anketirani najbolj poznajo FMEA, APQP in
PPAP, ki so določena v standardu IATF 16494 (Bureau Veritas 2016).
3.2.9 Preverjanje hipotez
Na podlagi podatkov, pridobljenih v anketi, smo preverili postavljene hipoteze. Eno hipotezo
smo potrdili, dve smo zavrnili.
H1: Ali zaposleni z višjo izobrazbo izkazujejo višjo stopnjo seznanjenosti z metodami, orodji in
s tehnikami kakovosti?
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Slika 12: Povprečje ocene poznavanja metod, orodij in tehnik glede na izobrazbo
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V grafu na Sliki 12 je prikazano poznavanje metod, orodij in tehnik glede na izobrazbo. Najvišja
povprečna ocena poznavanja vseh metod, orodij in tehnik je izračunana pri zaposlenih z
višješolsko izobrazbo (3,71), sledi višješolska izobrazba (3,63), univerzitetna izobrazba (3,37)
ter doktorat (3,23). Z grafa je razvidno, da poznavanje metod, orodij in tehnik kakovosti ni
pogojeno z višino stopnje izobrazbe. To je kazalnik, da poznavanje metod, orodij in tehnik ni
pridobljeno s formalno izobrazbo, ampak je pridobljeno z delovnimi izkušnjami ter dodatnim
usposabljanjem glede na potrebe delovnega mesta.
Hipoteze 1 ne potrdimo, saj zaposleni z višjo stopnjo izobrazbe ne izkazujejo višje ocene
poznavanja metod, orodij in tehnik kakovosti.
H2: Ali zaposleni na avtomobilskem programu izkazujejo višje zavedanje o pomembnosti
uporabe metod, orodij in tehnik kakovosti?
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Slika 13: Mnenje o uporabnosti metod, orodij in tehnik glede na program
Z grafa na Sliki 13 je razvidno, da je mnenje glede uporabnosti metod, orodij in tehnik kakovosti
pri zaposlenih, ki delajo na avtomobilskem programu, boljše, kot pri zaposlenih na ostalih
programih. Le metodo 6 sigma bolje ocenjujejo zaposleni na ostalih programih.
Hipotezo 2 potrdimo. Zaposleni, ki večji del delovnega časa delajo na avtomobilskem
programu, ocenjujejo metode, orodja in tehnike kakovosti za bolj uporabne, kot zaposleni na
ostalih programih.
H3: Ali delovna doba zaposlenega vpliva na število opravljenih usposabljanj s področja
standardov kakovosti?
Za preverjanje hipoteze smo izračunali povprečno število opravljenih usposabljanj na
zaposlenega in jih razvrstili glede na število let delovne dobe. Na Sliki 14 je prikazano, da so
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največ usposabljanj opravili anketirani, ki imajo med 21 in 30 let delovne dobe, povprečno
3,62. Sledijo jim anketirani z več kot 31 let delovne dobe, ki so opravili 3,48 usposabljanj na
posameznika. Anketirani z do 10 let delovne dobe so opravili 3,35 usposabljanj. Najmanj
usposabljanj je bilo v skupini anketiranih z od 11 do 20 let delovne dobe, to je le 2,62
usposabljanj na posameznika.
Hipotezo 3 zavrnemo. Število let delovne dobe ne vpliva na število opravljenih usposabljanj.
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Slika 14: Opravljena usposabljanja glede na delovno dobo
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4

SKLEP

V zaključnem poglavju na strnjen način predstavljamo bistvene teoretične ugotovitve s
področja sistema managementa kakovosti, standarda IATF 16949 (Bureau Veritas 2016) in
bistvene empirične ugotovitve, s katerimi smo preverili formirane hipoteze. Na osnovi
empiričnih ugotovitev smo oblikovali predloge za izboljšanje stanja usposobljenosti zaposlenih
za izvajanje metod, orodij in tehnik kakovosti. Zraven so navedeni predlogi za nadaljnje
raziskave.
4.1

Povzetek celotne raziskave

V avtomobilski industriji je varnost potrošnika na prvem mestu, zato je pomembno
zagotavljanje kakovosti v vsej dobaviteljski verigi. Od vseh vključenih je zahtevana uporaba
standarda kakovosti IATF 16949 (Bureau Veritas 2016). Investiranje v kakovost zahteva
čedalje več časa in virov, še posebej, če govorimo o zagotovitvi kakovosti procesov, kar se
dokazuje s pridobitvijo certifikatov (Hauc 2010, 15). Eno od temeljnih načel sodobnega
managementa kakovosti je »kakovost planiramo, zasnujemo in vgradimo – ter ne
kontroliramo« (PMBOK 2008, 184).
Proizvajalec, ki želi uspeti in se obdržati na tržišču, naj bi potrošnike prepričal z zanimivim
proizvodom za primerno ceno ter s pričakovano kakovostjo. Kakovosten proizvod naj bi
zadovoljil ali presegel pričakovanja potrošnikov. Ishikawa (1989, 48) pravi, da obvladovati
kakovost pomeni razviti, načrtovati, proizvajati in servisirati kakovosten proizvod, ki je najbolj
ekonomičen, najbolj uporaben ter vedno zadovolji potrošnika.
Kakovost dobrin je v središču pozornosti že od začetka človeštva. Pomena kakovosti so se
zavedali že pred našim štetjem. Pristopi in oblike obvladovanja kakovosti so se spreminjale z
razvojem tehnologije, delovnih mest, z velikostjo podjetij ter drugih ustanov, s tehnično
zahtevnostjo proizvodov in z delitvijo dela. Sčasoma se je izoblikoval management kakovosti,
ki je usmerjen k doseganju smotrov in ciljev organizacije, na učinkovit način z načrtovanjem,
organiziranjem, vodenjem ter s kontroliranjem učinkovitosti poslovno-organizacijskega
sistema. Smotri in cilji so uvedba standardov poslovanja, visoka organizacijska, kadrovska ter
tehnična usposobljenost v organizaciji, izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj potrošnikov
ter stalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Uvedba managementa sistemov kakovosti
vpliva na optimizacijo vseh poslovnih procesov v organizaciji.
Management sistemov kakovosti določajo standardi kakovosti, ki so se razvijali skupaj z
razvojem dejavnosti. Za razvoj, oblikovanje in uporabo standardov skrbi standardizacija, z
namenom, da se doseže optimalna stopnja urejenosti v določeni gospodarski dejavnosti. Prvi
standardi kakovosti so se pojavili v vojaški industriji v ZDA, kjer so na podlagi izkušenj objavili
osnovna načela kakovosti, ki so poudarjala odgovornost dobavitelja. Standarde so razširili tudi
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na druga področja, kjer so dodajali svoje zahteve. Sčasoma jih je nastalo preveč, kar je
povzročalo zmedo. Z nastankom Evropske skupnosti je nastopila potreba po enotnem standardu
za management sistemov kakovosti, da bi nadomestili nacionalne standarde in olajšali
povezovanje proizvajalcev v različnih državah ter s tem povečali mednarodno menjavo
proizvodov. V letu 1987 je Mednarodna organizacija za standardizacijo izdala standarde za
management kakovosti. To so bili organizacijsko-managerski standardi in ne tehnični standardi
ter niso bili zamenjava za tehnične standarde oz. specifikacije. Osredotočeni so bili na proizvod
in ne na proces. ISO standardi so bili večkrat posodobljeni. Temeljili so na osnovnih načelih
managementa kakovosti: osredotočenost na potrošnike, voditeljstvo, angažiranost ljudi,
procesni pristop, izboljševanje, odločanje na podlagi dejstev in obvladovanje odnosov (Marolt
in Gomišček 2005, 102).
V letu 2015 uveden standard SIST EN ISO 9001:2015 (SIST 2015) spodbuja privzem
procesnega pristopa pri razvijanju, izvajanju in izboljševanju uspešnosti managementa
sistemov kakovosti, da bi se z izpolnjevanjem zahtev potrošnikov povečalo njihovo
zadovoljstvo. Procesni pristop vključuje sistematično določitev in management procesov ter
njihove interakcije za doseganje predvidenih rezultatov, v skladu s politiko kakovosti in
strateško usmeritvijo organizacije.
V letu 2018 je bil za potrebe avtomobilske industrije izdan standard IATF 16949 (Bureau
Veritas 2016), katerega namen je nenehno izboljševanje procesov in proizvodov, stabilnost
procesov ter zmanjševanje napak. Predpisuje uporabo preventivnih metod in postopkov za
management kakovosti, poimenovanih pet stebrov kakovosti avtomobilske industrije. Obsegajo
načrtovanje kakovosti proizvoda (APQP) in plan obvladovanja, odobritev proizvoda ter procesa
proizvajanja (PPAP), analizo možnih napak in njihovih posledic (FMEA), analizo merilnih
sistemov (MSA) ter statistično obvladovanje procesov (SPC).
V empiričnem delu naloge smo v izbrani organizaciji opravili anketo o poznavanju metod,
orodij in tehnik za management kakovosti, ki so določene s standardom IATF 16949. Najprej
smo preverili, koliko anketirani poznajo metode, orodja in tehnike, ki predstavljajo pet stebrov
kakovosti v avtomobilski dejavnosti. APQP, PPAP, FMEA in plan obvladovanja so v celotnem
povprečju dobile visoko oceno poznavanja. SPC in MSA v celotnem povprečju nista dosegli
visoke ocene, saj jih uporablja le del zaposlenih. To sta specifični metodi, ki se ju uporablja za
preverjanje stabilnosti merilnih procesov in analizo sposobnosti procesov. Uporabljajo ju v
oddelku kakovosti, kjer je ocena poznavanja precej višja kot v razvoju. V njihovo izvedbo so
delno vključeni tudi zaposleni v tehnologiji, kar se kaže tudi pri višji oceni. Podobni rezultati
so bili ugotovljeni tudi pri oceni njihove uporabnosti pri vgradnji kakovosti v proizvod. V
povprečju so bile ocene uporabnosti višje od ocene poznavanja, kar nakazuje na zavedanje
zaposlenih, da so metode, orodja in tehnike uporabne ter bi jih izvajali v večji meri, če bi jih
znali pravilno izvajati in uporabljati.
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Pri analizi podatkov o poznavanju metod, orodij in tehnik glede na oddelek, kjer anketirani
dela, smo ugotovili, da poleg zgoraj omenjenih v razvoju dobro poznajo tudi viharjenje
možganov. Ta metoda je uporabna pri kreativnem delu, pri iskanju razrešitev za nastale
probleme in pri analizi možnih napak, saj omogoča širše razmišljanje ter spodbuja k ustvarjanju
inovativnih idej za izboljšanje proizvodov in procesov. V tehnologiji dobro poznajo tudi
diagram poteka, plan obvladovanja in 8D. Izdelava diagrama poteka je naloga tehnologov, zato
je visoka ocena poznavanja pričakovana. Aktivno sodelujejo tudi pri izdelavi plana
obvladovanja, saj ta vsebuje dejavnike procesa, za katere so pristojni tehnologi. Ob primeru
reklamacije kupca sodelujejo pri izdelavi 8D poročila in v proces uvedejo predlagane
korektivne ukrepe. V kakovosti so ocene pokazale dobro poznavanje plana obvladovanja in 8D
poročila, saj so v praksi v tem oddelku zadolženi za njihovo pripravo.
V nadaljevanju smo raziskali, ali zaposleni, ki delajo na avtomobilskem programu, v povprečju
bolje poznajo metode, orodja in tehnike kakovosti. Tudi pri tej razdelitvi populacije se je
pokazala največja razlika v poznavanju preventivnih metod, orodij in tehnik, ki jih štejemo med
pet stebrov kakovosti avtomobilske industrije. V povprečju je pri poznavanju teh v skupini
avtomobilski razvoj indikator Likertove lestvice 3,89, pri ostalih pa 3,63. Pri anketiranih, ki
delajo na ostalih programih, je pri petih stebrih kakovosti indikator 3,18, pri ostalih pa 3,14. To
potrjuje domnevo, da zaposleni na avtomobilskem programu zelo dobro poznajo metode, orodja
in tehnike, ki jih predpisuje standard IATF 16949 (Bureau Veritas 2016).
Pri raziskavi poznavanja metod, orodij in tehnik glede na stopnjo dosežene izobrazbe, je bilo
ugotovljeno, da zaposleni z višjo stopnjo izobrazbe z indikatorjem Likertove lestvice ne
izkazujejo višje stopnje njihovega poznavanja. Rezultati so pokazali, da jih najbolje poznajo
zaposleni z višješolsko izobrazbo, manj pa zaposleni z visokošolsko izobrazbo. To nakazuje,
da se jih ne naučijo v formalnem izobraževanju, temveč z dodatnim usposabljanjem za potrebe
delovnega mesta. Pri mnenju o uporabnosti metod, orodij in tehnik za vgradnjo kakovosti v
proizvod ni bilo večjih razlik med zaposlenimi, razdeljenimi glede na stopnjo izobrazbe.
V empiričnem delu raziskave, kjer smo želeli preveriti stanje opravljenih usposabljanj na temo
preventivnih metod, orodij in tehnik za zagotavljanje kakovosti, smo imeli zelo malo podatkov
za obdelavo. V tem delu ankete je bil velik del anketiranih nezainteresiran za odgovore. Zato
smo analizo opravili le na manjšem delu populacije. Rezultati so pokazali, da so se udeležili
največ usposabljanj za metode, orodja in tehnike, ki spadajo v pet stebrov kakovosti
avtomobilske industrije (APQP, plan obvladovanja, FMEA, PPAP), poleg tega pa še 6 sigma
ter 8D. Tudi na vprašanje o pripravljenosti za dodatna usposabljanja je bil slab odziv. Največ
zanimanja je za dodatna usposabljanja APQP, PPAP in FMEA. Z vse pogostejšo uporabo v
organizaciji se spoznava prednosti ter koristi njihovega izvajanja, zato se njihova poraba širi
tudi na ostale programe.
Empirična raziskava je pokazala, da zaposleni v podjetju dobro poznajo metode, orodja in
tehnike kakovosti. Prav tako se zavedajo njihove uporabnosti pri vgradnji kakovosti v proizvod.
57

Glede na razliko v indikatorju Likertove lestvice pri oceni poznavanja in mnenju o njihovi
učinkovitosti, predvidevamo, da se zaposleni zavedajo pomanjkanja usposobljenosti za
izvajanje metod, orodij ter tehnik.
4.2

Predlogi za izboljšanje

Na podlagi ugotovitev v teoretičnem in empiričnem delu magistrske naloge bi managementu
obravnavane organizacije predlagali, da pripravi plan potrebnih usposabljanj za metode, orodja
ter tehnike kakovosti in organizira potrebna usposabljanja. Izvedena naj bi bila za vse
zaposlene, ki so vključeni v procese in s svojim znanjem ter z veščinami lahko doprinesejo k
boljši kakovosti proizvodov. To pomeni, da se usposabljanja organizira tudi za proizvodne
delavce, da bodo bolj razumeli postopke, ki jih predpisujejo v tehnologiji in kakovosti ter naj
bi jih uporabljali in izvajali v proizvajanju.
Na podlagi teh ugotovitev bi managementu obravnavane organizacije predlagali, da v
kadrovskem oddelku, ki je pristojen in odgovoren za pripravo usposabljanj, pripravijo program
usposabljanj za metode, orodja in tehnike kakovosti. Osnovnih predstavitev in usposabljanj naj
bi se udeležili vsi zaposleni, ki so vključeni v procese razvoja novih proizvodov ter njihovega
proizvajanja. Tako bi vsi poznali osnove postopkov, ki se jih izvaja, z namenom doseganja
zahtev standardov kakovosti. S tem se bodo bolj zavedali pomena upoštevanja standardov, jih
bolj upoštevali in s tem pripomogli k boljši kakovosti proizvodov ter večji uspešnosti
organizacije.
Za zaposlene v oddelkih razvoj, tehnologija in kakovost, ki posamezne metode, orodja ter
tehnike kakovosti uporabljajo pri svojem delu, naj se organizira strokovnejša usposabljanja,
kjer se bodo izurili za njihovo celovito izvajanje. Tovrstna usposabljanja naj bi zagotovila
sposoben kader, ki bo strokovno izvajal zahtevane postopke.
V oddelkih naj se izbere ključne zaposlene, ki pri izvajanju metod, orodij in tehnik izkazujejo
največ znanja ter spretnosti. Ti naj bi se udeležili dodatnih usposabljanj, da bi se za izvajanje
izurili v največji možni meri. Ti bi bili nato odgovorni za zagotavljanje pravilnega izvajanja
postopkov, spremljali bi novosti in jih uvajali v procese. Sodelavcem bi nudili strokovno pomoč
in izvajali redna obnovitvena usposabljanja za ostale zaposlene.
Pri organiziranju usposabljanj naj bi bili pozorni na kakovost izvajalcev usposabljanja.
Predlagamo, da se preveri reference ponudnikov pri organizacijah v Sloveniji, ki delujejo v
avtomobilski industriji in so tovrstna usposabljanja že koristili pri različnih ponudnikih. Kot
predavatelje naj se povabi tudi zaposlene, ki so že opravili usposabljanja in dobro obvladujejo
znanja ter veščine in so jih pripravljeni podati svojem sodelavcem.
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4.3

Prispevek k managerski znanosti in stroki

Teoretičen prispevek magistrske naloge k managerski znanosti in stroki zajema povzemanje
vsebin s področja kakovosti, standardov kakovosti ter metod, orodij in tehnik kakovosti, ki so
v pomoč pri razvoju kakovostnih proizvodov ter postavitvi proizvodnih procesov, ki bodo
zagotavljali proizvajanje kakovostnih proizvodov z minimalnimi stroški nekakovosti.
Sistematično smo predstavili razvoj standardov kakovosti, ki so se razvili iz potrebe po
poenostavitvi postopkov in so olajšali povezovanje proizvajalcev v različnih državah ter s tem
povečali mednarodno menjavo proizvodov. Z namenom vgradnje kakovosti v proizvod, že v
samem začetku njegovega razvoja, so se razvile metode, orodja in tehnike za zagotavljanje
kakovosti. Razdelili smo jih v štiri skupine, glede na postopek izvajanja. V skupino statističnih
metod, orodij in tehnik smo uvrstili tiste, s katerimi se zbira ter ureja množico podatkov, prikaže
realno stanje in temeljijo na verjetnosti. Napak ne odpravljajo, omogočajo pa njihovo hitrejše
odkrivanje. V skupini razreševanja problemov v skupini sta metodi, ki spodbujata k
razmišljanju in iskanju razrešitev za nastali problem. V tretji skupini so metode, orodja in
tehnike preventivnega zagotavljanja kakovosti, ki se izvajajo v fazi razvoja proizvoda ter
procesa, z namenom preprečevanja napak v zgodnji fazi. V četrti skupini sta metodi APQP in
PPAP, ki omogočata dokumentiran pregled razumevanja zahtev potrošnika ter nadzor
izpolnjevanja zahtev standardov kakovosti.
V magistrski nalogi smo predstavili strnjen povzetek dosedanjih raziskav s področja vplivov
dejavnikov managementa projektov na njihovo uspešnost in pozitiven vpliv na poslovanje
organizacije. Pomembno je spodbujanje in podpora managementa pri nadaljnjem izobraževanju
ter usposabljanju zaposlenih, pridobivanju znanj in veščin, ki so temeljna vrednota ter
konkurenčna prednost organizacij. Predstavljene so raziskave učinkov uvajanja standardov
kakovosti v organizacijo. Pozitivni učinki se kažejo v boljši urejenosti organizacije, z
zadovoljnimi zaposlenimi, ki potrošnikom nudijo kakovostne storitve in izpolnjujejo njihova
pričakovanja ter zahteve. Predstavljene so raziskave o seznanjenosti zaposlenih z metodami,
orodji in s tehnikami za zagotavljanje kakovosti ter o njihovi uporabi v praksi. Izidi kažejo, da
jih zaposleni ne znajo pravilno uporabljati, zato ne prinašajo želenih učinkov. Kažejo se potrebe
po stalnem izobraževanju in usposabljanju ter nadgradnji znanj in veščin zaposlenih. Vpeljava
standarda kakovosti v podjetje je kompleksen proces, ki zahteva podporo vršnih managerjev,
ki naj bi prevzeli glavno vlogo ozaveščanja in širjenja zavesti o pozitivnih lastnostih
obvladovanja tveganj.
V empiričnem delu magistrske naloge smo raziskali usposobljenost zaposlenih v oddelkih
razvoj, kakovost in tehnologija v izbrani organizaciji. Izidi raziskave so pokazali, da zaposleni
poznajo metode, orodja in tehnike kakovosti ter jih uporabljajo pri svojem delu. Strinjajo se, da
pripomorejo k vgradnji kakovosti v izdelek in proces. V nekaterih skupinah zaposlenih se kaže
pomanjkanje usposobljenosti, zaznana je nizka zainteresiranost za dodatna usposabljanja.
Najboljši izidi so bili med anketiranimi, ki večji del delovnega časa delajo za avtomobilski
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program in med anketiranimi z višješolsko izobrazbo. Stopnja izobrazbe sicer nima pozitivnega
vpliva na usposobljenost, ta je najbolj odvisna od področja dela in dodatnih usposabljanj za
potrebe delovnega mesta. V raziskavi smo ovrgli hipotezo, da je število usposabljanj pri
anketiranih z več let delovne dobe večje kot pri ostalih z manj let delovne dobe. Povprečno
število usposabljanj na posameznika z leti res raste, vendar se to v raziskavi ni potrdilo, saj se
je zaradi hitre rasti podjetja, predvsem na avtomobilskem programu, v zadnjih desetih letih zelo
povečalo število novo zaposlenih, ki so zaradi potreb delovnega mesta opravili več
usposabljanj. Tako je bilo povprečno število usposabljanj na posameznika v skupini anketiranih
z delovno dobo do deset let večje kot pri skupini z delovno dobo od 11 do 20 let.
Zasnovali smo predloge za izboljšanje stanja, ki bodo imeli praktične koristi za obravnavano
organizacijo in koristne informacije za vse tiste, ki se ukvarjajo z uvajanjem metod, orodij ter
tehnik kakovosti v podjetja in druge ustanove.
4.4

Predlogi za nadaljnje raziskovanje

V raziskavi smo obravnavali zgolj poznavanje in mnenje o uporabnosti metod, orodij ter tehnik
pri vgradnji kakovosti proizvod. Glede na to, da se ta znanja in veščine pridobi z dodatnim
usposabljanjem v okviru delovnega mesta, smo pričakovali večje zanimanje za dodatna
usposabljanja. Glede na nizko stopnjo odgovorov v tem sklopu vprašanj in nizko stopnjo
izražene želje po dodatnem usposabljanju, se poraja vprašanje, zakaj zaposleni nimajo interesa
po pridobivanju novih znanj ter veščin.
Smiselno bi bilo raziskati razloge za nezainteresiranost zaposlenih za dodatna usposabljanja.
Predlagamo podrobnejšo raziskavo o opravljenih usposabljanjih, v kateri bi pridobili
natančnejše podatke o opravljenih usposabljanjih, o izvajalcih usposabljanj in oceno njihove
kakovosti izvedbe. Na podlagi rezultatov bi se pripravil kakovosten program za dodatna
usposabljanja zaposlenih.
Predlagamo raziskavo, s katero bi preverili ponudbo strokovnih izobraževanj in kakovost
ponudnikov usposabljanj za izvajanje metod, orodij ter tehnik kakovosti. Na populaciji
zaposlenih v organizacijah, ki so vključene v avtomobilsko dobaviteljsko verigo, pa bi izvedli
anketo zadovoljstva z opravljenim usposabljanjem. Rezultati raziskave bi podali predloge za
optimalno usposabljanje zaposlenih, na podlagi katerih bi znižali stroške usposabljanj, saj bi z
izbiro kakovostnih ponudnikov hitreje dosegli potreben nivo znanja in veščin.
Vpeljava in vzdrževanje standardov kakovosti za podjetje pomeni strošek, po drugi strani pa
imajo pozitiven vpliv na druge kazalnike poslovanja v organizaciji. Predlagamo raziskavo o
vplivu uvedbe standardov kakovosti, na npr. zmanjšanje števila reklamacij, znižanje stroškov
izmeta, dodano vrednost na zaposlenega, zadovoljstvo potrošnikov ipd.
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Standardi kakovosti organizaciji prinašajo prednosti in slabosti. Prednosti se kažejo v
sodelovanju s potrošniki v avtomobilski industriji, ki so pripravljeni investirati v razvoj in
opremo, slabosti pa so v povečanih stroških zaradi vzdrževanja zahtev standardov. Teh stroškov
se v obravnavani organizaciji ne nadzoruje ločeno, so strošek projekta uvedbe novega
proizvoda v proizvajanje. Zaradi tega jih je težje identificirati in ukrepati za njihovo znižanje.
Predlagamo vzporedno študijo primera dveh razvojnih projektov vpeljave novega proizvoda v
proizvajanje, enega za avtomobilski program in enega iz splošnega programa, kjer bi primerjali
stroške ter prihodke. Raziskalo naj bi se, koliko več dodatnega dela prinese uvajanje proizvoda
za avtomobilsko tržišče. V raziskavi naj bi se identificiralo dodatno delo zaradi zahtev
standarda, se ga ovrednotilo in pripravilo cenik storitev. Z vključitvijo teh stroškov bi bili
izračuni kazalnikov ekonomske donosnosti in profitabilnosti bolj natančni. Managerji bi imeli
natančnejše informacije, do kolikšne vrednosti sofinanciranja v investicijo je projekt še donosen
za organizacijo. Taka raziskava bi managerjem prinesla koristne informacije pri odločanju za
nove projekte.
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Priloga 1
VPRAŠALNIK
Pozdravljeni!
Raziskava je del magistrske naloge, ki jo zaključujem na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za
management. Raziskujem usposobljenost za metode, orodja in tehnike kakovosti pri
managementu projektov.
Hvala za vaš čas!
Ladi Galjot

1. V katerem oddelku ste zaposleni?
Razvoj

Kakovost

Tehnologija

2. Na katerem programu ste zaposleni večji del delovnega časa?
Avtomobilski Ostali
program
programi

3. Starost
20–30 let

30–40 let

40–50 let

50–60 let

Nad 60 let

4. Spol
Moški

Ženski

5. Stopnja izobrazbe
Srednješolska Višješolska Visokošolska Univerzitetna Specializacija Magisterij
izobrazba
izobrazba
izobrazba
izobrazba

Doktorat

6. Koliko let delovne dobe imate?
Manj kot 2
leti

Med 2 in 5
let

Med 5 in 10 let

Več kot 10 let

1

Več kot 20 let

Več kot 30 let
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7. Ali poznate metode in orodja zagotavljanja kakovosti? Naštete so po abecednem vrstne
redu.
Zelo dobro – poznam pomen in uporabo postopka ter uporabljam pri delu.
Dobro – poznam pomen in uporabo postopka.
Povprečno – metoda mi je poznana, vendar ne poznam postopka izvedbe.
Sem že slišal – ne vem kaj pomeni, ne poznam postopka izvedbe, sem že slišal.
Ne poznam.
Zelo dobro

Dobro

Povprečno

Sem že slišal

Ne poznam

6 sigma
APQP
Viharjenje
možganov
FMEA
Isikava
Kontrolne
karte
Diagram
poteka
Metoda 8D
MSA
Pareto
diagram
PPAP
SPC
8. Koliko je po vašem mnenju posamezna metoda uporabna pri vgradnji kakovosti v
izdelek? Naštete so po abecednem vrstnem redu.
Zelo
uporabna

Uporabna

Povprečna

6 sigma
APQP
Viharjenje
možganov
FMEA
Isikava
Kontrolne
karte
Diagram
poteka
Metoda 8D
MSA
Pareto
diagram
PPAP
SPC

2

Manj
uporabna

Neuporabna
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Usposabljanje
sem opravil
Usposabljanja se
želim udeležiti
ZAKLJUČEK

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje.

3

SPC

PPAP

Pareto diagram

MSA

Metoda 8D

Diagram poteka

Kontrolne karte

Isikava

FMEA

Viharjenje
možganov

APQP

6 sigma

9. Označite, katerega usposabljanja ste se že udeležili in katerega bi se v prihodnje radi
udeležili?

