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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je opredeliti in raziskati managersko spremljanje in presojanje 

učinkovitosti poslovne funkcije vzdrţevanja v 62 velikih in srednjih slovenskih podjetjih ter 

pojasniti prispevek spremljanja vzdrţevanja k dodani vrednosti. V empiričnem delu raziskave 

ugotavljamo, da spremenljivki merjenje in presojanje funkcije vzdrţevanja ter učenje in 

inovativnost, kot smo ga merili z našim vprašalnikom, nista pomembnejša dejavnika za 

dodano vrednost na zaposlenega, na kar v večji meri vplivajo druge spremenljivke. Izidi v 

slovenskih podjetjih tudi niso potrdili, da so v podjetjih, ki merijo in presojajo vzdrţevanje, 

učinkovitejši – ustvarijo višjo dodano vrednost od tistih, ki tega ne izvajajo. Napačna 

ugotovitev pa bi lahko bila, da funkcija vzdrţevanja DS ne prispeva k dodani vrednosti. Izidi 

iz raziskave bodo koristni za vse tiste, ki se ukvarjajo s strateškim in operativnim 

načrtovanjem in organiziranjem vzdrţevanja.  

Ključne besede: anketa, dodana vrednost, management, managerski model, merjenje in 

presojanje, podjetje, raziskava, vzdrţevanje. 

SUMMARY 

The purpose of the Master's thesis was to identify and explore managerial monitoring and 

assessment of effectiveness of the business function of maintenance in 62 large and medium-

sized companies in Slovenia and to explain the contribution of maintenance monitoring to the 

added value. In the empirical section of the study, we have established that the variables 

'measuring and assessment of the maintenance function' and 'learning and innovativeness', as 

measured by means of our questionnaire, are not significant factors for the added value per 

employee, which is more influenced by other variables. Moreover, the results obtained in 

Slovenian companies did not confirm that the companies where maintenance is measured and 

assessed are more efficient - in terms of creating higher added value, compared to those where 

measuring and assessment of maintenance is not conducted. However, it would be an 

incorrect conclusion that the function of maintenance of working assets does not contribute to 

the added value. The results of the study will be of use to anyone involved in strategic and 

operational planning and organisation of maintenance activities.   

Key words: survey, added value, management, managerial model, measuring and assessment, 

company, research, maintenance. 
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1 UVOD 

Učinkovito vzdrţevanje delovnih sredstev (DS) je za večino organizacij, zlasti pa za 

organizacije s procesnim proizvajanjem s sodobnimi in dragimi delovnimi sredstvi, nujno in 

potrebno za njihovo dolgoročno preţivetje. Za ovrednotenje in sledenje kratkoročni ter 

dolgoročni učinkovitosti izvajanja  vzdrţevanja, podpiranja poslovnih ciljev in korporacijskih 

strategij je potrebno merjenje ter presojanje učinkovitosti vzdrţevanja. 

Vršni management v podjetjih običajno ne pozna dovolj temeljito procesov vzdrţevanja in 

njihovega prispevka k ustvarjanju vrednosti, za kar tudi nima vpeljanih standardov uspešnosti 

z integrirano strategijo podjetja in s strateškimi cilji. 

S poglobljeno analizo strokovne literature in virov ter pregleda izsledkov dosedanjih raziskav 

bomo pripravili podlago za izboljšanje  razumevanja in pojasnitev merjenja ter presojanja 

učinkovitosti procesov vzdrţevanja kot enega od moţnih načinov za povečanje  uspešnosti 

poslovanja podjetja. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in področja raziskave 

Vzdrţevanje DS je prisotno v vseh vrstah organizacij, v katerih razpolagajo z delovnimi 

sredstvi, ki se ob njihovi uporabi obrabljajo. Vzdrţevanje DS naj bi bilo v podjetjih in drugih 

organizacijah kakovostno, v poslovanje orientirano in naj bi z njimi ohranjali na primer 

funkcionalnost, zmogljivost, varnost, ekološko sprejemljivost in pomembno prispevali k 

dodani vrednosti. Vzdrţevanja naj ne bi spremljali samo skozi tehnični vidik, ampak tudi 

skozi ekonomsko dimenzijo dodane vrednosti, izgubljenih proizvodnih potencialov, tveganj 

ter uporabe in alokacije virov (Androjna in Rosi 2008, 66). 

Večkrat pa samo vzdrţevanje DS ni optimizirano in je zanj porabljeno veliko nepotrebnih 

virov. Sodobno organizirano in vodeno vzdrţevanje delovnih sredstev, predvsem pa razumna 

izkoriščenost zmogljivosti strateških delovnih sredstev vodi do minimiziranja skupnih 

stroškov proizvajanja in doseganja konkurenčne sposobnosti. Zato je oblikovanje in izvajanje 

primernih strategij obvladovanja delovnih sredstev postalo najvišja prioriteta, če ne celo 

glavni pogoj za obstanek v dejavnosti (Rosi 2006, 63–64). 

Nove temeljne zmoţnosti se lahko neposredno kaţejo v novih ali izpopolnjenih programih, 

lahko pa zadevajo notranje delovanje, urejenost in sredstva organizacije, obsegajo razne 

navznoter usmerjene dejavnosti organizacije (Biloslavo 2008, 299–300). 

V evropski industriji predstavljajo osebe, zaposlene na vzdrţevanju delovnih sredstev – 

»vzdrţevalci« – 10 % zaposlenih, ki za njihovo vzdrţevanje porabijo med 4 do 11 % 

celotnega prihodka podjetja. Večino izgub, ki nastanejo zaradi zaustavitev proizvajanja, 

povzročijo okvare delovnih sredstev in znašajo okrog 7 % skupnega prihodka industrije 
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(Androjna in Rosi 2008, 31). Iz raziskave o vzdrţevanju mehaniziranih rudarskih odkopov na 

Švedskem je npr. razvidno, da znašajo stroški vzdrţevanja celo od 40 do 60 % operativnih 

stroškov (Parida in Kumar 2006, 241). V raziskavi o organiziranosti vzdrţevanja, opravljeni v 

slovenskih organizacijah, ki sta jo opravila Gomišček in Babnik (2007, 31), ugotavljata, da v 

manj kot polovici organizacij zbirajo in analizirajo podatke o tehnični in stroškovni 

učinkovitosti, na osnovi katere naj bi določali strategijo vzdrţevanja. 

Managerji, ki nadzirajo in odločajo o kompleksnih procesih proizvajanja, med njimi tudi o 

procesu vzdrţevanja, nimajo ustreznih standardov uspešnosti za vse ravni organizacije. 

Učinkovitost vzdrţevanja je največkrat predstavljena s finančnimi kazalniki, s katerimi so 

managerji usmerjeni k optimiziranju obstoječega, nezanesljivo pa izraţajo dejansko stanje in 

prihodnje stanje DS. Običajno je poudarek na merjenju interne učinkovitosti in kakovosti 

vzdrţevanja, ki je izraţena predvsem s stroški in zastoji, ne izmeri pa prispevka k doseganju 

smotrov in ciljev podjetja. Meritve zanemarjajo dinamične povezave, motiviranost in 

sposobnost zaposlenih, okolje, inovativnost in druge nefinančne dejavnike uspešnosti. 

Merjenje učinkovitosti vzdrţevanja v povezavi z varnostjo je postalo pomembno, ko so se v 

preteklosti zaradi pomanjkanja potrebnih in ustreznih vzdrţevalnih aktivnosti dogodile 

katastrofe in nesreče z velikimi izgubami (na primer vesoljsko plovilo Columbia, BP 

rafinerija, nesreče v kitajskih rudnikih itd.) (Parida 2006, 1). 

Raziskovalni problem oziroma predmet raziskovanja bo v našem primeru managersko 

spremljanje in presojanje učinkovitosti poslovne funkcije vzdrţevanja v velikih in srednjih 

slovenskih podjetjih. Za zanesljivo presojo in obvladanje vzdrţevanja ter za njegovo 

izboljšanje in doseganje ustrezne konkurenčne prednosti bomo zasnovali predlog modela 

uravnoteţenih meril. Z jasno povezavo med vizijo, strateškimi cilji in strategijo bomo 

poiskali ravnovesje med številom ključnih meritev izvedbe in podrobnimi meritvami na 

niţjih ravneh organiziranosti, v poslovnih enotah in oddelkih. 

Na podlagi ugotovitev iz opravljene raziskave bomo zasnovali predlog modela uravnoteţenih 

meril za merjenje in presojanje vzdrţevanja ter prikazali koristne predloge za vršne in druge 

managerje, ki načrtujejo, vodijo in nenehno izboljšujejo učinkovitost funkcije vzdrţevanja 

delovnih sredstev za srednje in velike gospodarske druţbe. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen naloge je raziskati obstoječe načine merjenja in presojanja učinkovitosti funkcije 

vzdrţevanja delovnih sredstev v srednjih in velikih slovenskih podjetjih, tako s teoretičnega 

kot tudi aplikativnega vidika. Na podlagi študije primera bomo ugotovili prispevek merjenja 

in presojanja vzdrţevanja k dodani vrednosti in zasnovali predlog modela za izboljšanje 

stanja. 
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Cilji raziskave so: 

- V teoretičnem delu raziskave bomo proučili razpoloţljivo literaturo, vire in dosedanje 

pristope s področja merjenja in presojanja uspešnosti poslovanja organizacij in dosedanje 

raziskave s področja uravnoteţenih kazalnikov v funkciji vzdrţevanja delovnih sredstev, 

ter postavili temeljna izhodišča za formiranje hipotez. 

- V empiričnem delu bomo opravili raziskavo o zbiranju informacij za merjenje in 

presojanje učinkovitosti funkcije vzdrţevanja delovnih sredstev ter raziskali njen 

prispevek k dodani vrednosti v srednjih in velikih podjetjih. Raziskali bomo korelacijo 

med merjenjem učinkovitosti funkcije vzdrţevanja delovnih sredstev in dodano 

vrednostjo. 

- Predlagali bomo predlog ukrepov in izboljšav za merjenje in presojanja učinkovitosti v 

funkciji vzdrţevanja delovnih sredstev v srednjih in velikih podjetjih. Na podlagi 

dosedanjih raziskav in ugotovitev drugih avtorjev smo formirali naslednji hipotezi: 

- H1: Merjenje in presojanje funkcije vzdrţevanja delovnih sredstev ima signifikantno 

pozitiven vpliv na dodano vrednost v srednjih in velikih podjetjih. 

- H2: Učenje in inovativnost v funkciji vzdrţevanja ima signifikantno pozitiven vpliv na 

dodano vrednost v srednjih in velikih podjetjih. 

1.3 Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev naloge 

Raziskava v nalogi je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Uporabili smo primarne 

in sekundarne vire. Kot sekundarni vir podatkov smo uporabili poslovno bazo Bizi.si. 

1.3.1 Teoretični del 

V teoretičnem delu je metoda dela temeljila na analizi in sintezi obstoječe strokovne literature 

s področja teoretičnih modelov za merjenje in presojanje uspešnosti delovanja podjetja in 

merjenja učinkovitosti funkcije vzdrţevanja delovnih sredstev. Da smo pridobili informacije o 

najnovejših raziskavah, smo proučevali znanstvene in strokovne članke raziskovalcev, s 

pomočjo katerih smo postavili okvir in hipoteze za empirično raziskavo. Proučili smo preko 

100 bibliografskih enot (na primer člankov iz revij, zbornikov iz konferenc, magistrskih in 

doktorskih nalog, raziskovalnih poročil, knjig in drugih virov). 

1.3.2 Empirični del 

Empirično raziskavo smo izvedli na osnovi lastnega anketnega vprašalnika, ki smo ga 

razposlali v 325 srednjih in velikih podjetij. Prejeli smo 62 izpolnjenih vprašalnikov, ki smo 

jih uredili in statistično obdelali. Osnovne identifikacijske podatke o podjetju, dejavnosti in 

dodani vrednosti smo pridobili iz javno dostopne baze Bizi.si. Z multivariatno statistično 

metodo analize glavnih komponent smo posamezne trditve zdruţili v dimenzije in izbrali 
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najpomembnejše kazalnike. Z uporabo regresijske analize smo preverili hipotezo o 

signifikantno pozitivnem vplivu merjenja in presojanja na dodano vrednost na zaposlenega. S 

pomočjo korelacijske analize smo preizkusili hipotezo o učenju in inovativnosti v funkciji 

vzdrţevanja na dodano vrednost na zaposlenega v srednjih in velikih slovenskih podjetjih. 

V drugem koraku smo naredili korelacijsko analizo med ostalimi finančnimi kazalniki in 

skupno dimenzijo »Merjenje in presojanje funkcije vzdrţevanja delovnih sredstev«, da bi 

ugotovili obstoj povezanosti med spremenljivkami. 
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2 TEORETIČNI DEL 

Raziskali bomo managersko spremljanje in presojanje učinkovitosti poslovne funkcije 

vzdrţevanja delovnih sredstev (DS) z namenom pojasniti pomen informacij o učinkovitosti 

vzdrţevanja na uspešnost poslovanja podjetja. 

Opredelili bomo poslovanje podjetij in njihove strateške moţnosti, ter pojasnili ustvarjanje 

nove vrednosti v funkciji proizvajanja in vzdrţevanja.  

2.1 Poslovanje podjetja in strateške moţnosti 

V tem poglavju bomo pojasnili ključne pojme o poslovanju podjetij in strateških zmoţnostih. 

Predstavili bomo pristope k merjenju in presojanju učinkovitosti in uspešnosti poslovanja 

podjetja. 

2.1.1 Podjetje 

Termin podjetje avtorji različno opredeljujejo. Bojnec in drugi (2007, 37–39) navajajo, da je 

»Podjetje temeljna enota v gospodarstvu, ki samostojno opravlja določene gospodarske 

naloge v druţbeni delitvi dela in poskuša doseči čim boljši izid (dobiček ali dodano vrednost 

podjetja)«. Primer organizacije z urejenim pravnim statusom je podjetje. Podjetje vstopa v 

pogodbene odnose z drugimi organizacijami – dobavitelji, kupci, posojilodajalci, in v 

pogodbene odnose tudi s člani te organizacije – lastniki, managerji in zaposlenimi, s čimer ti 

pridobivajo pravice in obveznosti. V skladu z navedenim podjetje pogosto definiramo kot 

skupek pogodb. Ko opazujemo podjetje kot skupek pogodb pri velikih podjetjih, ki so med 

seboj lastniško in poslovno povezana, teţko določimo njegove meje. Menjava ali transakcije 

izdelkov in storitev potekajo znotraj podjetja ali med organizacijami. Tako lahko na podjetje 

gledamo kot na organizacijo, znotraj katere poteka menjava izdelkov in storitev. Z vidika 

ekonomike podjetja je najprimernejša opredelitev podjetja kot gospodarske in pravne tvorbe, 

ki ima praviloma pridobitni namen. Glavni cilj podjetja je ustvarjanje donosnosti. Tudi Pučko 

(1996, 1) opredeljuje podjetje kot gospodarsko tvorbo, ki naj bi se ravnala po ekonomskih 

motivih in razlog za obstoj navaja predvsem ekonomske motive. Belak (2002, 21) pa 

opredeljuje podjetje kot institucionalni pojem za uresničitev podjetniške ideje in zamisli. 

Prav tako navaja Tavčar (2005, 69) dvojnost organizacije in pravi, da je organizacija 

instrument (sredstvo, orodje) za doseganje smotrov lastnikov, obenem pa interesna zdruţba 

sodelavcev in srečevališče interesov udeleţencev, to je vseh, ki imajo svoje interese v 

delovanju organizacije in morajo nanjo pomembno vplivati. Ugotavlja, da se instrumentalni in 

interesni vidiki neločljivo prepletajo. 
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Kralj (2003, 62) opredeljuje organizacijo kot sistem ljudi, sredstev in virov, ki ga snujejo 

ljudje zaradi svojih interesov (koristi). Kot konkretno obliko organizacije opredeljuje podjetje, 

ki je poslovni in sočasno tudi interesni (politični) sistem ter deluje v trţnem gospodarstvu. 

Pojavlja se kot zgodovinska, časovno pogojena, samostojna in gospodarsko zaokroţena ciljno 

usmerjena pridobitna organizacija, ki je v pravnem pogledu lahko fizična oseba, pa tudi 

pravna oseba. Podjetje je torej poslovni in politični organizacijski sistem. 

Management in upravljanje podjetja 

Management pomeni proces vodenja podjetja k izidom, lahko pa je tudi organ v podjetju, ki 

to opravlja oziroma so to vsi managerji v podjetju, ugotavlja Kralj (2003, 14–15). Belak 

(2003, 34) pa navaja, da se v podjetju srečujemo z managementom zaradi potrebe po 

obvladovanju. Če gre za management podjetja, pa je s tem vedno in vsakokrat mišljena vsaj 

uprava ali poslovodstvo tega konkretnega podjetja. Manager pa je tisti, ki mu deleţniki, 

ustanovitelji ali nadrejeni poverijo obvladovanje organizacije ali dela organizacije, da bi ta 

uspešno dosegla zastavljene cilje, navaja Tavčar (2006, 23). Manager je nadrejen izvajalcem 

in podrejen lastnikom oziroma upravljavcem. Temeljna naloga managerjev je obvladovanje 

organizacije in temelji na odločanju. Obvladovanje organizacije pomeni uspešno doseganje 

smotrov in ciljev organizacije, ki so v skladu s smotri in cilji ustanoviteljev, ugotavlja 

Biloslavo (2008, 20). Nadaljuje (prav tam), da je prvi pogoj, ki naj bi ga manager izpolnjeval, 

zaupanje lastnikov o delovanju v njihovo korist, poleg etičnosti pa sta še pomembni merili 

strokovnost in vodstvene zmoţnosti. 

Upravljanje organizacije oziroma podjetja je treba razumeti kot usmerjanje podjetja in 

nadziranje managementa v doseganju izidov s strani lastnikov oziroma tistih, ki imajo oblast 

nad podjetjem, navaja Kralj (2003, 21). Tako upravljanje podjetja razumemo kot usmerjanje 

in aktivni nadzor nad najetim vršnim managementom podjetja s strani lastnikov kapitala in se 

odvija na ravni politike organizacije. 

Duh in Kajzer (2002, 112–114) opredelita kibernetski pogled na dogajanje v podjetju in 

pravita, da je treba pojave obravnavati vsaj z vidika treh osnovnih procesov – temeljnega, 

upravljalnega in informacijskega. Kibernetski pojem upravljanja zajema vplivanje na 

dogajanje v celoti, kar pomeni ves proces od oblikovanja smotrov in ciljev, opredelitve virov 

in poti do cilja, pa do usmerjanja neposredne uresničitve zastavljenega in preverjanja 

doseţenega. V širšem kibernetskem pomenu upravljanje vsebuje ves upravljalno-vodstveni 

proces. Nosilec tega procesa je upravljalni podsistem podjetja. 

Urejenost podjetja 

Managerjem je urejenost podjetja temeljno orodje za obvladovanje sodelavcev in zagotovilo 

za učinkovito porabo razpoloţljivih sredstev. Urejenost organizacije v tradicionalnem 
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pomenu, navaja Tavčar (2005, 166), obsega členjenost (strukturo) organizacije, ki je statični 

vidik urejenosti, organizacijske sisteme, ki preţemajo organizacijo, in procese, ki obsegajo 

izvajanje temeljne dejavnosti organizacije in so dinamični vidik urejenosti. Členjenost je 

ogrodje organizacije in je nujen predpogoj za delovanje, vendar sama zanj ni dovolj. 

Omogoča managementu obvladovanje organizacije, ki naj uspešno dosega postavljene cilje. 

Ukvarja se predvsem z razporejanjem pristojnosti in odgovornosti in tako omogoča 

delegiranje in z delitvijo dela, ki spodbuja zdruţevanje za posamezne naloge posebej 

usposobljenih sodelavcev v skupine – funkcijske ali organizacijske enote organizacije (Tavčar 

2005, 181). 

Povezava med posameznimi funkcijami podjetja je tradicionalno pojasnjena kot mnoţica 

podsistemov znotraj podjetja. Sodoben pogled na podjetje pa daje prednost procesnemu 

vidiku, ki opisuje podjetje kot mnoţico prepletenih procesov, ki ustvarjajo dodano vrednost. 

V praksi redko srečamo čisto funkcijsko in čisto procesno organiziranost. Običajno obsegajo 

procesi temeljno dejavnost podjetja – procese proizvajanja. Potreba po delitvi dela, specifično 

strokovno izpopolnjevanje in vodenje so v podjetjih razporedili sodelavce po strokah in 

dejavnostih in pripeljali do funkcijske organiziranosti vzdrţevanja v relativno samostojnih 

enotah. Funkcijska urejenost vzdrţevanja je v večini podjetij primerna, dokler zagotavlja 

učinkovitost izvajanja procesov in uspešnost poslovanja. Večkrat pa funkcija vzdrţevanja 

postane samozadostna in se razvija mimo potreb podjetja in vodi v osamosvojitev. 

V podjetjih pogosto srečamo organizacijski sistem za načrtovanje in nadziranje, informacijski 

sistem, sistem gospodarjenja, razvojni sistem organizacije, sistem zagotavljanja kakovosti in 

sistem managementa sodelavcev. Jelenko (2008, 305) predstavi informacijske sisteme za 

podporo funkciji vzdrţevanja. Navaja, da je razvoj informacijske podpore potekal od sistemov 

za računalniško podprto vzdrţevanje CMMS
1
 do EAM

2
 sistemov za upravljanje, vzdrţevanje 

DS, nabavo materialov in rezervnih delov na nivoju podjetja do informacijskih sistemov za 

upravljanje strateških sredstev SAM,
3
 ki omogoča podporo globalno delujočim podjetjem. 

Tavčar (2005, 187) meni, da so organizacijski sistemi, nabor pravil in modelov ter 

nadomeščajo rutinsko in deloma analizno odločanje managerjev in so lahko učinkovito 

sredstvo za izboljšanje uspešnosti organizacij. Biloslavo (2008, 253–255) pa dodaja, da 

organizacijski sistemi niso organizacijske enote, ki opravljajo specializirane dejavnosti za vso 

organizacijo, temveč dejavnosti in usmeritve, ki preţemajo vso organizacijo. Tako navaja, da 

je organizacijski sistem za načrtovanje in nadziranje, ki je sistem formalnih in neformalnih 

postopkov ter pravil za snovanje ciljev in strategij ter nadziranje doseganja ciljev, za katere se 

v organizaciji zavzemajo. Nadalje ugotavlja, da cilji brez ustrezno oblikovanih meril niso 

                                                 
1  CMMS je sistem za računalniško podporo managementu vzdrţevanja (angl. Computerized 

Maintenance Management System). 
2
  EAM sistem za management sredstev na nivoju podjetja ali organizacije (angl. Enterprise Asset 

Management system). 
3
   SAM je informacijski sistem za upravljanje strateških sredstev (angl. Strategic Asset Management). 
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uporabni za obvladovanje organizacije in so lahko le koristna usmeritev. Preko meril in 

standardov uspešnosti management spremlja uresničevanje zastavljenih ciljev in če preko 

povratne zanke zazna odmik, ukrepa. Nadalje navaja, da sodelavci običajno počno to, kar 

management meri. Ker so napredovanja in nagrade povezane z merili in standardi uspešnosti, 

sodelavci dajo prednost tistemu, kar se meri. Vpliv meril in standardov uspešnosti je tako 

mnogokrat večji kot vpliv usmeritev, napotkov in zgledov managementa. 

V podjetju oziroma v povezanih podjetjih potekajo razni procesi, ki predstavljajo dinamični 

vidik urejenosti. Procesi naj imajo v urejenosti organizacij večjo teţo kot funkcije. Večina 

definicij poslovnih procesov temelji na pretoku dela (Harmon 2003, 20). Kralj (2003, 430) 

prav tako ugotavlja, da se organiziranje procesov nanaša na oblikovanje smotrnih zaporedij 

izvajanja delnih nalog (funkcij) in delov teh nalog (operacij). Z organiziranjem členimo 

dejavnosti na potrebne operacije in postavljamo logično zaporedje njihovega izvajanja. 

Logično zaporedje operacij je proces, organiziranje procesov pa pomeni, kako je nekaj treba 

napraviti ali izpeljati. V podjetjih potekajo tri skupine procesov: dejavnostni procesi, 

vedenjski procesi in procesi spreminjanja. Med dejavnostne procese sodijo razvoj, 

proizvajanje, trţenje in obsegajo temeljno dejavnost podjetja. Bistveni procesi so tisti, ki 

obsegajo temeljno dejavnost podjetij. Proizvajajo izdelke in storitve ter ustvarjajo vrednost za 

odjemalce. Da bi podjetje uresničilo ustanovitveni smoter, navaja Belak (2002, 29), mora 

delovati. Za izpolnitev te naloge mora podjetje trajno opravljati vrsto aktivnosti od oskrbe z 

viri do transformacije v izdelke in storitve, jih dobaviti uporabnikom ali drugim kupcem, jih 

prodati, dobiti plačilo ter poravnati finančne obveznosti dobaviteljem in drugim udeleţencem 

podjetja. Namensko in ciljno usmerjeno poslovanje podjetja obravnavamo kot poslovni 

proces. 

Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, 29) opredeljujeta poslovni proces kot skupek logično 

povezanih izvajalskih in nadzornih postopkov in aktivnosti, katerih posledica oziroma izid je 

načrtovani izdelek ali storitev. Lahko ga opredelimo tudi kot povezan nabor dejavnosti in 

nalog, ki imajo namen vhodnim elementom v proces za naročnika ali kupca dodati uporabno 

vrednost na izhodni strani procesa. Nadalje pravi, da kot proces lahko opredelimo vsako 

aktivnost v podjetju ali zunaj njega, vendar pa opozarja, da je kot procese smiselno upoštevati 

in jih opredeliti le tiste aktivnosti, ki posredno ali neposredno prispevajo k dodani vrednosti 

končnih proizvodov. 

2.1.2 Cilji podjetja in strategije 

Cilji podjetja zadevajo doseţke organizacije v prihodnosti. Zadevajo številne dejavnosti, 

časovna obzorja, enote, organizacije, skupine in posameznike, navaja Tavčar (2000, 81–84). 

Razvrščeni naj bodo po pomembnosti, povezanosti in času ter naj bodo podrejeni 

maloštevilnim smotrom. Nadaljuje s smotri, ki so najbolj temeljni in trajni cilji organizacije in 

merijo na izpolnjevanje interesov vplivnih udeleţencev organizacije. 
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Za doseganje konkurenčne prednosti je treba predvsem zagotoviti vertikalno usklajenost 

ciljev in strategij. Cilji, ki veljajo na ravni organizacije / podjetja, se razširjajo navzdol do 

najniţjih ravni organiziranosti podjetja. Vršni management zasnuje in uresničuje politiko 

podjetja in pojasni, zakaj, kaj in koliko delati. Srednji management usklajuje poslovne 

funkcije in opredeli, kdo, kako in s čim naj dela v okviru smernic, ki jih določi vršni 

management. Operativno-izvedbeni management organizira poslovanje v okviru poslovnih 

funkcij in zagotavlja, da delamo prav in optimalno izrabljamo vire. 

Pojmovanje strategije 

V podjetjih naj bi hitro in celovito reagirali na izzive iz poslovnega / druţbenega okolja in 

sproti prilagajali poslovne strategije, da bi dosegli zastavljene smotre in cilje. Strategija 

obsega dejavnost organizacije (poslanstvo kot okvir programov), urejenost organizacije 

(strukturo, sisteme in procese) in sredstva (materialna in nematerialna) za doseganje smotrov 

in ciljev organizacije. Strategija je definirana kot proces, ki ga management stalno izvaja. 

Politika organizacije obsega smotre in cilje organizacije (dela organizacije ali programa 

organizacije) ter strategijo za doseganje teh ciljev, navaja Tavčar (2005, 159). Belak (2002, 

144) ugotavlja, da strategije ne opredeljujejo le načinov nastajanja in razvijanja podjetij, 

ampak tudi načine ustvarjanja moţnosti za to. Thompson (2001, 8) ugotavlja, da v svojem 

bistvu strategije pomagajo razloţiti managerske odločitve in stvari, ki jih v podjetjih počnejo. 

Za strategije velja, da so vse usmerjene k določenemu smotru in cilju in zaradi ţivljenjskega 

cikla proizvoda / podjetja po določenem času potrebujejo spremembe. 

Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, 17) navajata, da poslovno strategijo opišemo kot povezovalni 

proces med obvladovanjem z notranjimi viri podjetja, s kupci, z dobavitelji, s katerimi tvori 

skupno vrednostno verigo ter zunanjo interakcijo s konkurenco ter ekonomskim in socialnim 

okoljem. Poslovna strategija izhaja iz poslanstva, vizije, smotrov in strateških ciljev podjetja, 

upošteva strategije posameznih poslovnih področij (poslovnih funkcij ali procesov) in je 

opredeljena v strateškem poslovnem načrtu. 

Oblikovanje strategije je stalni proces, ki ga uresničujejo vršni managerji po predhodno 

postavljenih strateških usmeritvah. Neprestano iščejo najučinkovitejši način odzivanja na 

konkurenco in spremembe v druţbenem okolju, ocenjujejo učinkovito izrabo virov podjetja in 

uresničitve ostalih smotrov in ciljev. Uresničevanje smotrov in ciljev načrtujejo sistematično 

in dolgoročno, večkrat pa morajo zato tudi preoblikovati podjetje. Za zavestno usmerjanje 

dela in razvoja imajo v podjetjih strategije pretvorjene v jasne, merljive in dosegljive cilje. 

Sodoben koncept strategije pomeni tudi zapis strategije, ki se npr. lahko zapiše po sistemu 

uravnoteţenih kazalnikov. 
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Delitev strategij 

Pučko (1996, 176) deli strategije z vidika organizacijskega področja na korporacijske, 

poslovne in funkcijske. Tako korporacijske strategije obsegajo snovanje in izvajanje celotne 

zamisli in omogočajo podjetju tekmovanje s tekmeci. Poslovne strategije usmerjajo 

poslovanje podjetja na ravni njegovih programsko trţnih področij, ki izhajajo iz poslovnega 

okolja podjetja. 

Nadalje Pučko (1996, 213) ugotavlja, da so funkcijske strategije oblikovane za posamezna 

poslovna funkcijska področja v podjetju. Tako poznamo na primer strategije proizvajanja, 

financiranja, trţenja, razvoja, kadrovanja, inoviranja, vzdrţevanja ipd., katerih glavni namen 

je doseči optimalno izkoriščenost virov, ki jih podjetje ima na posameznem funkcijskem 

področju ter na povezovanju funkcijskih in nefunkcijskih dejavnosti za realizacijo izbrane 

poslovne strategije podjetja. 

Markič (2004, 120) navaja, da je namen funkcijskih strategij podpreti izvedbo korporacijske 

in poslovne strategije s pomočjo dejavnosti in razvijanja funkcijskega področja v organizaciji. 

V primerjavi s poslovnimi strategijami, ki so usmerjene na posamezno poslovno enoto, 

obsegajo funkcijske strategije poslovanje celotne poslovne funkcije. 

Belak (2002, 146) pa meni nekoliko drugače in pravi, da na funkcijski ravni organiziranosti 

podjetja ni strateškega managementa, zato na tej ravni ne opredeljujemo strategij, ampak 

akcijske in druge izvedbene programe nosilcev teh funkcij. 

Delovna sredstva  

Za izdelovanje končnih izdelkov in izvajanje storitev v podjetjih uporabljajo proizvodne 

dejavnike, med katere sodijo delovna sredstva, predmeti dela, delo in kupljene storitve pri 

drugih podjetjih in organizacijah. Med delovna sredstva prištevamo zemljišča, zgradbe, stroje 

in opremo, dolgoletne nasade in osnovno čredo. Delovna sredstva so sredstva podjetja, ki 

vstopajo v poslovni proces s svojimi lastnostmi, ki jih tudi obdrţijo in ki se v procesu 

proizvajanja ne porabljajo, temveč samo trošijo, obrabljajo in starajo in lahko sodelujejo v več 

procesih proizvajanja. Njihova ţivljenjska doba je daljša, kot traja poslovni cikel, pravijo 

Bojnec in drugi (2007, 55). Da bi lahko delovna sredstva ustvarjala novo vrednost, jih je treba 

vzdrţevati. Delovna sredstva, ki jih bomo obravnavali v naši raziskavi o učinkovitosti 

vzdrţevanja, bodo stroji in oprema. 
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2.1.3 Konkurenčna sposobnost podjetja – strateške možnosti 

Konkurenčno sposobnost podjetja kot osrednji dejavnik njegovega uspeha, ki lahko izvira iz 

stroškovnih prednosti podjetja ali iz boljše diferenciacije proizvoda glede na tekmece, je 

opredelil Porter (1985, 36–61). 

Hamel in Prahalad (1994, 205–208) menita, da so temeljne zmoţnosti veščine, procesi, 

tehnologije in usmeritve, ki so jih v podjetjih ustvarili z učenjem in dajejo odjemalcem 

pomembne koristi. Temeljne zmoţnosti podjetja so drugačne, enkratne od konkurenčnega 

podjetja in jih presegajo, teţko jih je posnemati, privzeti ali nadomestiti in odpirajo dostop do 

novih trgov. So osnova za doseganje trajnejše konkurenčne prednosti. 

Dimovski in drugi (2005, 69) pa opredeljujejo konkurenčno prednost kot niz sestavljenih 

dejavnikov in sposobnosti, ki podjetju omogočajo trajnejše in boljše poslovanje v odnosu do 

konkurence. Konkurenčna prednost podjetja je v tem, da zna nekaj narediti boljše kot 

tekmeci, da poseduje nekaj, česar tekmeci nimajo, ali da je sposobno opraviti nekaj, česar 

tekmeci niso. Konkurenčna prednost je predvsem v znanju, to pa je mogoče pridobivati le s 

pomočjo takšnega organiziranja dela, ki bo zaposlenim omogočalo pogoje, da bodo pri delu 

lahko uporabili vse svoje zmoţnosti. 

Prihodnje uspešnosti ni brez novih temeljnih zmoţnosti, ki se kaţejo v novih ali izpopolnjenih 

programih, lahko pa zadevajo notranje delovanje, urejenost in sredstva organizacije, ugotavlja 

Biloslavo (2008, 299–300). 

Razumevanje vloge poslovnega okolja na uspešnost podjetja najboljše pojasnita pristopa 

»Petih konkurenčnih sil« avtorja Porterja in »Teorije proizvodnih virov«. 

V osemdesetih letih je Porter ugotovil, da dobičkonosnost industrije določa »Pet 

konkurenčnih sil«, ki predstavljajo njeno strukturo. Pet vplivnih dejavnikov industrijske 

strukture predstavljajo konkurenca, pogajalska moč kupcev in dobaviteljev, substituti in 

njihovi tekmeci, navaja Pandţa (2006, 25–26). Prav tako navaja, da je uspeh podjetja funkcija 

atraktivnosti industrijske panoge in relativne pozicije podjetja v industrijski panogi, ki je 

odvisna od konkurenčne prednosti. Podjetja imajo na razpolago tri generične strategije in to 

so vodstvo v stroškovni učinkovitosti, diferenciacija in osredinjenost na oţji trţni segment. 

Bistvo oblikovanja strategije je povezati podjetje s poslovnim okoljem (»pristop od zunaj 

navznoter«) tako, da izkoristi priloţnosti in nevtralizira nevarnosti. Poudarek modela 

generičnih strategij je na usklajevanju med notranjimi viri in zunanjim poslovnim okoljem 

(proizvod-trţišče), zanemarja pa povezavo med strategijo in internimi viri podjetja. 

Pandţa (2006, 28) ugotavlja, da je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja prišlo do preobrata v 

razmišljanju in je oţivelo zanimanje za vlogo virov in sposobnosti, kot temeljev za 

oblikovanje in uresničevanje strategije. Filipović (2008, 45) pa ugotavlja, da je trg 
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pomemben, vendar je doseganje vzdrţljive konkurenčne prednosti posledica notranjih 

dejavnikov. Nadalje navaja, da razmišljanje o strategiji začnite z ugotavljanjem virov, ki jih v 

podjetju obvladujejo in so redki, ustvarjajo vrednost za kupce in jih ni preprosto kopirati in 

nadomestiti. 

Sami viri nimajo vrednosti sami zase, ampak omogočajo ustvarjanje konkurenčne prednosti. 

Vendar pa viri lahko zastarajo ali jih posnamejo tekmeci, zato v podjetjih razvijajo vedno 

nove, za podjetje specifične vire. Ţal teorija ne definira virov, sposobnosti in kompetenc in ne 

pojasni, kaj unikatne vire dela vredne, navaja Pandţa (2006, 30). 

Zgornja pristopa nista popolna, saj podcenjujeta dinamiko spreminjanja trţnih zahtev ter 

posnemljivost in ponovljivost virov. Zato se pojavi nova zasnova »Dinamičnih sposobnosti«, 

ki od tradicionalnih specifičnih sredstev, kot so blagovna znamka, specializirani tehnološki 

sistemi, intelektualna lastnina in ugled podjetja preusmeri pozornost na sposobnost za 

integriranje, razvoj in usposabljanje virov, meni Pandţa (2006, 30). Nadalje pojasni pomen 

dinamičnih sposobnosti, ki so opredeljene s koordinacijo in integracijo, učenjem in 

transformacijo. Organizacijski proces, ki povezuje in usklajuje posamezne procese in 

aktivnosti, predstavlja vir trajne konkurenčne prednosti in ga je nemogoče posnemati, saj 

zahteva sistemske spremembe v celotnem podjetju. 

Veriga vrednosti 

Verigo vrednosti je leta 1985 predstavil Porter, s katero predstavlja organizacijo kot nabor 

medsebojno povezanih posameznih dejavnosti, ki naj bi jih v podjetju izvajali, da bi 

spremenili začetne vloţke v poslovne učinke, primerne za nadaljnjo prodajo. Samo tiste 

dejavnosti, ki ustvarjajo dodano vrednost, opravičujejo svoje stroške. 

Dejavnosti verige vrednosti razdeli na temeljne ali primarne in podporne ali zaledne. 

Temeljne izvedbene dejavnosti neposredno vplivajo na povečanje dodane vrednosti in njihov 

temeljnih cilj je zadovoljen odjemalec oziroma uporabnik naših izdelkov ali storitev. Glede na 

njihovo medsebojno povezovanje v poslovne procese jih delimo na aktivnosti vhodne 

logistike (VL), proizvajanje (PR), izhodne logistike (IL), prodaje in trţenja (PT) ter 

vzdrţevanja in poprodajnih aktivnosti (VP). 

Podporne dejavnosti lahko le posredno vplivajo na dvig dodane vrednosti v vrednostni verigi, 

skrbijo pa za optimalni razvoj in nadzor delovanja temeljnih dejavnosti in so odvisne od 

organiziranosti (slika 1). V podjetjih si prizadevajo k doseganju donosnosti, ustvarjene v 

notranji vrednostni verigi, ki kaţe razliko med dodano vrednostjo in stroški poslovanja. 

Pričakujejo čim višjo dodano vrednost, da si s tem ustvarjajo tudi konkurenčno prednost na 

trgu. Za dosego dolgoročne uspešnosti je po mnenju Porterja potrebna konkurenčna prednost, 

ki tako predstavlja tudi osnovni strateški cilj podjetja. Tej ugotovitvi pritrjuje tudi Kos (2000, 
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19), ki ugotavlja, da konkurenčno sposobnost omogoča visoka dodana vrednost, ki je tudi 

edini in ključni vir konkurenčnosti. 

Veriga vrednosti je lahko vir konkurenčne prednosti organizacije, če je enkratna, dejavnosti 

znotraj nje pa medsebojno usklajene in sinergične, ugotavlja Porter (1985, 153–158). 

 

Slika 1: Veriga vrednosti podjetja 

Vir: Porter 1985, 37. 

Nadalje ugotavlja, da se organizacija lahko preko lastne verige vrednosti diferencira na dva 

načina, in sicer, da je enkratna v načinu izvajanja dejavnosti, ki jih izvajajo tudi tekmeci in kot 

drugo, da inovira svojo verigo vrednosti tako, da poudari njeno enkratnost – ne izvaja enakih 

dejavnosti kot tekmeci. 

Biloslavo (2008, 93–95) ugotavlja, da je pri analiziranju posameznih dejavnosti znotraj verige 

vrednosti poudarek na ustvarjanju dodane vrednosti za odjemalce. Najprej se izvede analiza 

stroškov, ki ji sledi še analiza virov diferenciacije proizvoda. Podjetje skupaj z odjemalci 

preoblikuje svoje kritične dejavnosti in ponudi več koristi kot konkurenca. Nadalje ugotavlja, 

da bo organizacija pridobila trajnejšo konkurenčno prednost, če bodo ponujene koristi redke 

in preoblikovana veriga teţko posnemljiva. 

Ob tem pa opozarja, da management velikokrat zanemarja stroške posrednih dejavnosti in 

dejavnosti za zagotavljanje kakovosti, čeprav so lahko ti stroški večinski deleţ skupnih 

stroškov oziroma so tisti del stroškov, ki najhitreje raste (na primer stroški vzdrţevanja in 

prilagajanja programske in strojne opreme večkrat presegajo stroške nakupa). 

Filipović (2008, 50) pojasnjuje vključenost vzdrţevanja v verigo vrednosti v podjetjih. 

Navaja, da odvisno od predmeta vzdrţevanja lahko funkcija vzdrţevanja sodi med dejavnosti 

proizvajanja (izdelki ali storitve) ali med podporne dejavnosti. Nadalje ugotavlja, da razlika ni 

samo formalna, saj je v večini podjetij proizvajanje mesto, kjer se ustvarja dodana vrednost in 

ima vzdrţevanje pomembnejši status, kot ga ima vzdrţevanje infrastrukture. 
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Dodana vrednost 

Opredelili bomo pojem dodane vrednosti, ki smo jo v nalogi uporabili za merilo ekonomske 

uspešnosti v obravnavanih podjetjih. Od podjetij lastniki pričakujejo, da je vrednost končnih 

proizvodov večja od vloţenih proizvodnih dejavnikov za razliko, ki ji pravimo dodana 

vrednost. Bojnec in drugi (2007, 227) pravijo, da bi dobili na novo ustvarjeno ali dodano 

vrednost, če bi od prihodkov od poslovanja odšteli stroške prenesene vrednosti. Če od dodane 

vrednosti odštejemo plače in odhodke financiranja, dobimo dobiček. 

2.1.4 Pristopi k merjenju in presojanju učinkovitosti in uspešnosti poslovanja podjetja 

Kaj je uspešnost organizacije, ni povsem preprosto odgovoriti, čeprav je videti tako, se 

sprašuje Markič (2004, 135–136). Ugotavlja (prav tam), da je uspešnost lastnost, značilnost 

uspešnega: uspešnost poslovanja, uspešnost metode ali uspešnost pri delu oziroma poklicu. 

Uspevati pomeni, da s svojim delom, prizadevanjem dosegamo takšne izide, kot se ţeli in 

pričakuje. 

Z vidika lastnikov je poslovanje podjetja običajno usmerjeno k ustvarjanju dodane vrednosti. 

Za spremljanje donosnosti poslovanja so lastniki vzpostavili sistem finančnega in 

stroškovnega računovodstva, ki jih s temi informacijami oskrbuje. Milost (2009, 77) navaja 

temeljna računovodska izkaza bilanco stanja in izkaz (bilanca) poslovnega izida kot 

najpomembnejši sestavini letnega obračuna poslovnega sistema. Poleg njiju pa še poznamo 

izkaz (bilanco) denarnih tokov in izkaz (bilanco) gibanja kapitala. 

V današnjih podjetjih merjenje uspešnosti zgolj s finančnimi kazalniki ni več dovolj. Meritve 

uspešnosti kaţejo pretekle dogodke in doseţke in iz njih ni mogoče z zanesljivostjo ugotoviti, 

kateri dejavniki so prispevali k uspešnosti podjetja (Kaplan in Norton 2000, 7–8). 

Tavčar (2006, 519) opozarja, da je merjenje in presojanje na ravni organizacije preveč splošno 

in zliva v povprečje vsebino in dinamiko dogajanj v funkcijah na ravneh in v enotah 

organizacije, in nadaljuje, da skladen sistem meril in sodil na ravni organizacije deluje le, če 

ga podpirajo podrejeni sistemi v funkcijah, na ravneh in v enotah organizacije. 

Nadalje Tavčar (2006, 526) meni, da management za sprotno obvladovanje organizacije 

potrebuje pregleden dvojni sistem informacij o delovanju, ki naj zdruţuje kvantitativna 

merila, kakršna veljajo v organizaciji kot instrumentu, in kvalitativna sodila za presojanje, ki 

so značilna za organizacijo kot organizem. 

Biloslavo (2008, 347) ugotavlja, da managerji, ki odločajo v podjetju običajno nimajo 

ustreznih standardov uspešnosti za vse dejavnosti in ravni organizacije. Zadovoljivo 

spremljanje delovanja kompleksnih organizacij ni mogoče brez preglednega, preprostega in 

vseobseţnega modela uravnoteţenih meril uspešnosti. Zato je snovanje modela uravnoteţenih 
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meril uspešnosti za smotre in iz njih izvedene cilje nadvse pomembna sestavina razvojne 

politike. Iz tega osrednjega sistema usklajenih meril je nato izvedena veriga meril in 

kazalnikov, ki obsega vse pomembnejše dejavnosti v organizaciji. Nadalje ugotavlja (prav 

tam), da spreminjanje organizacijskega sistema usklajenih meril sproţi spremembe ne le na 

področju organizacije kot instrumenta, temveč tudi pri obvladovanju sodelavcev z merjenjem 

uspešnosti in učinkovitosti njihovega dela. Na uspešnost podjetja vpliva tudi precej 

neoprijemljivih sredstev v podjetju, ki niso izraţena v bilanci, a vedno bolj prispevajo k 

uspešnosti. Nefinančni kazalniki so običajno prikazani v povezavi s sodobnimi proizvajanji in 

tehnologijami. 

Kaplan in Johnson (1987, 256–258) predlagata, da naj bi nefinančni kazalniki izhajali iz 

strategije podjetja, ne glede na strategijo pa naj bi vključevali ključna merila uspeha raziskav 

in razvoja, proizvajanja, financiranja in trţenja. V podjetju oziroma poslovni enoti naj bi 

strategijo oblikovali za tisti dejavnik, ki podjetju zagotavlja konkurenčno prednost, in za to 

področje izbrali nefinančne kazalnike. Tako podjetje, ki ţeli proizvajati z nizkimi stroški naj 

razvije kazalnike proizvodnosti, ki bodo spremljali proizvajanje. 

Biloslavo (2008, 174) ugotavlja, da management podjetja nadzira doseganje ciljev po merilih 

in standardih uspešnosti v primernih časovnih presledkih. Nadalje navaja, da merila 

uspešnosti sluţijo za merjenje doseganja smotrov in ciljev organizacije in tvorijo hierarhijo, ki 

ustreza hierarhiji ciljev v organizaciji. Vsakemu izmed izbranih smotrov podjetja prirejeno 

merilo uspešnosti, naj spremljajo tudi standardi uspešnosti za izbrane časovne preseke v 

načrtovanem obdobju. S standardi uspešnosti presojamo uspešnost delovanja vseh bistvenih 

delov organizacije ter skupin in sodelavcev, in jih tudi usmerjamo s tem, da jim povemo, kaj 

je v organizaciji pomembno, za kaj se je treba zavzemati in za kaj je mogoče pričakovati 

nagrado, zaključi Biloslavo (prav tam). 

Prav tako ugotavlja tudi Tavčar (2005, 85), ki meni, da primeren sistem meril in standardov 

uspešnosti usmerja in spodbuja delovanje v skladu z vizijo in smotri, ki sodelavcem nazorno 

sporoča, kaj organizacija podpira in nagrajuje. 

Managerji za obvladovanje podjetij snujejo pregledne, preproste in vseobseţne modele za 

merjenje in presojanje
4
 delovanja

5
 (angl. Performance Measurement Systems), s katerimi 

spremljajo cilje in ocenjujejo ključne dejavnike uspeha. Iščejo ravnovesje med manjšim 

številom ključnih in večjim številom podrobnih meritev ključnih parametrov izvedbe z jasno 

povezavo med izbrano strategijo in glavnimi cilji izvedbe. 

                                                 
4
 Presójati -am nedov. (o   ) s podrobno raziskavo podatkov, dejstev prihajati do kake ugotovitve; s 

podrobno raziskavo podatkov, dejstev spoznavati resnično vrednost česa (ZRC SAZU 2000). 
5
 Delovanje – v angleškem jeziku se uporablja beseda »performance«, ki v prevodu lahko pomeni 

izvršitev, storitev, delo, učinek, kakovost proizvoda, -test preizkus dela, učinka (Grad, Škerlj in 

Vitorovič 1986, 680). 
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Neely (1998, 88–89) odgovarja na zanimivo vprašanje: Zakaj meriti izvedbo? Vzroke za 

merjenje učinkovitosti in uspešnosti je zdruţil v štiri tematske sklope, imenovane 4 CP: 

preverjanje stanja (check position CP1), poročanje o stanju (communicate position CP2), 

določitev prioritet (confirm priorities CP3) in sproţitev razvoja (compel progress CP4). 

Odgovore dobimo samo v primeru, da v podjetju izvajajo ustrezne procese, ki izpolnijo tri 

osnovne vidike merjenja: izvajanje, preverjanje in izziv – soočenje. 

Tekavčičeva (2002, 666–692) ugotavlja, da je najširša opredelitev pomena poslovne 

uspešnosti delati prave stvari in jo je treba ločiti od učinkovitosti, ki pomeni delati stvari 

pravilno. Učinkovitost pa je pogoj za visoko uspešnost, vendar pa je sama po sebi še ne 

zagotavlja. Moţno je namreč zelo učinkovito uresničevati napačne stvari. Nedvomno pa 

učinkovito uresničevanje smotrov in ciljev vodi do visoke uspešnosti poslovanja. Nadalje 

avtorica (prav tam) ugotavlja, da kratkoročni finančni kazalniki, izvedeni iz dobička, ki so 

dolgo veljali kot primerni za merjenje in za presojanje uspešnosti poslovanja, niso več dovolj. 

Za celovito presojo uspešnosti so potrebni dodatni kazalniki, s katerimi uspešnost 

obravnavamo z različnih vidikov. Pravi, da so kazalniki relativna števila, ki jih dobimo s 

primerjavo dveh velikosti. Kazalci poslovanja pa so širši pojem, ker vključujejo tudi 

absolutno izraţene informacije o poslovanju, na primer dobiček. Ugotavlja, da evropska 

tradicija pri poslovanju organizacij vprašanje uspešnosti poslovanja obravnava bolj celovito in 

je razvila tri delne kazalnike: proizvodnost dela, gospodarnost in donosnost. Vsak osvetljuje 

uspešnost poslovanja z drugega vidika in šele hkratna obravnava vseh treh daje celovito sliko 

o uspešnosti poslovanja. 

Milost (2009, 165) pa meni, da učinkovitost in uspešnost poslovanja lahko proučujemo iz 

štirih načel: proizvodnost, gospodarnost, donosnost ter plačilna sposobnost. 

Tekavčičeva (2002, 668–680) navaja, da merilo proizvodnosti izračunamo iz količine 

poslovnih učinkov in zanjo potrebnim vloţenim delovnim časom. Dejavniki, ki vplivajo na 

proizvodnost dela, so tehnično-tehnološki, organizacijski, človeški, naravni in druţbeni. 

Podatke o proizvodnosti je smiselno primerjati z informacijami, ki jih dosegajo druga podjetja 

v panogi. 

V nasprotju s proizvodnostjo dela pa gospodarnost ne upošteva samo porabe potrebnega 

delovnega časa, ampak upošteva porabo vseh prvin poslovnega procesa. V praksi izraţa 

gospodarnost čim niţje stroške na enoto poslovnega učinka. Podjetje posluje gospodarno, ko 

so vsi prihodki večji od vseh odhodkov. Načelo donosnosti zahteva čim večji čisti izid 

(dobiček) po enoti zaloţenega kapitala (z vidika lastnikov) ali sredstev (z vidika podjetja kot 

celote). Prikazuje finančno uspešnost poslovanja organizacije. Nadalje navaja tudi potrebo po 

osredinjenosti na nefinančne kazalnike uspešnosti, ki bodo povečali informacijsko moč in 
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prispevali k pojasnjevanju doseţene uspešnosti poslovanja. Z nefinančnimi kazalniki merimo 

predvsem učinkovitost posameznih delov poslovnega procesa, zaključuje Tekavčičeva. 

V tretji industrijski revoluciji, tako imenovani »informacijsko-komunikacijski dobi«, vršni 

managerji iščejo najboljše načine ravnanja z najpomembnejšima viroma organizacije: 

informacijami in znanjem. Naprej Dimovski, Penger in Škerlavaj (2007, 15) ugotavljajo, da 

so najuspešnejše organizacije tiste, ki najučinkoviteje pridobivajo zbirajo, shranijo, 

distribuirajo in uporabljajo informacije. 

Kriţman in Novak (2002, 47) navajata, da merjenje zmogljivosti pomeni tudi postavitev 

pričakovanj, primerjavo aktualnih podatkov s podatki, dobljenimi pri primerjalnem presojanju 

(benchmarkingom), in stalno izboljševanje procesa. Merjenje nam daje osnovo za 

ugotavljanje izboljšanja procesa. 

Tudi Markič (2004, 136) ugotavlja, da brez meril, kazalnikov in standardov uspešnosti ni 

uspešnega managementa – izbiranje in določanje meril ter kazalnikov, zatem pa nadziranje 

delovanja po teh merilih s standardi uspešnosti je ena izmed temeljnih nalog managerjev. 

Kralj (2003, 455) trdi, da nadziranje omogoča usmerjanje k ţelenim ciljem in izvedbi nalog 

ter njihovo morebitno popravljanje. Analiziranje daje izhodišča za načrtovanje in odločanje. 

Nadalje Markič (2004, 200) poudarja, da uspešnost organizacije ni odvisna samo od 

uspešnosti posameznih delnih procesov (temeljnega, informacijskega in upravljalnega), 

ampak tudi od odnosov med njimi. Pri tem vsaka organizacija, če ţeli biti uspešna, potrebuje 

učinkovito spremljanje svojega delovanja. Kaplan in Norton (2000, 287) pa razširjata pomen 

merjenja in pišeta, naj bi s sistemom uravnoteţenih kazalnikov uresničevali pomembnejši cilj 

– strateški managerski sistem. 

Študija o merjenju uspešnosti poslovanja podjetij, ki so jo izvedli Wm. Schiemann & 

Associates leta 1999, je potrdila, da so v podjetjih, v katerih merijo uspešnost svojega 

poslovanja, uspešnejši od tistih, ki tega ne izvajajo. Na ta način v vodstvu dosegajo soglasje o 

strategiji med managerji, komunikacija v okviru podjetja je bolj jasna, različne organizacijske 

enote v okviru podjetja so bolj povezane s strateškimi merili uspešnosti in tudi timsko delo je 

bolj kakovostno. Najpomembnejša pa je ugotovitev o povezovanju meril s strategijo podjetja 

in dnevnim odločanjem ter uporaba meril za spodbujanje ţelenega obnašanja (Czarnecki 

1999, 5–7). 

V preteklosti so, piše Vujica Herzog (2007, 11), številni avtorji, na primer Eccles (1991, 131–

137); Ghalayini in Noble (1996, 63–80); Neely (1999, 205–228), raziskovali razloge za veliko 

zanimanje za sisteme merjenja uspešnosti poslovanja in iskali vzroke nezadostnosti finančnih 

meril. Ugotovili so, da so glavni razlogi za pozornost predvsem spremembe v naravi dela, 

konkurenčnost na trgu, pojav sodobnih zasnov proizvajanja, spremembe vlog posameznih 



 

 

18 

organizacijskih enot v podjetjih, zahteve poslovnega okolja, razvoj informacijsko-

komunikacijskih tehnologij (IKT) in mednarodne nagrade za kakovost. 

V zaostreni konkurenci poslovanja v podjetjih običajno merijo uspešnost doseganja ciljev z 

najrazličnejšimi modeli. S temi teoretični modeli se običajno osredinjajo  na različne vidike in 

zdruţene meritve delovanja. 

Bistvene značilnosti, ki naj bi jih vseboval učinkovit organizacijski sistem merjenja 

učinkovitosti in uspešnosti, v svoji raziskavi opredelijo Kutucuoglu in drugi (2001, 178): 

- prepoznati različne ravni učinkovitosti, 

- predstaviti uravnoteţen pogled na merjeni organizacijski sistem, 

- prepoznati sestavljene dimenzije, 

- meritve, ki se nanašajo na ustrezne cilje, 

- povezavo merjenja učinkovitosti in uspešnosti s strategijo, 

- vključenost zaposlenih, da dobijo njihovo podporo, 

- vključuje subjektivna merila kot tudi objektivne cilje, 

- obravnava medfunkcijskih vprašanj. 

De Toni in Tonchia (2001, 52) razdelita osnovne organizacijske modele merjenja 

učinkovitosti in uspešnosti v pet skupin: 

- Strogo hierarhični organizacijski modeli – so strogo vertikalni, zanje so značilne izvedbe, 

vezane na stroške in tiste brez stroškovne osnove, na različnih nivojih zdruţevanja, dokler 

ne postanejo ekonomsko-finančni . 

- Organizacijski modeli, kot je »Balanced Scorecard«, ali opisni modeli, ki neodvisno 

proučujejo več različnih izvedb – vidikov analiz, ki vseeno ostajajo ločene in pri katerih so 

povezave definirane samo na splošno. 

- Organizacijski modeli v obliki »Piramide uspešnosti«. Temeljno načelo teh modelov je v 

povezavi strategije in aktivnosti z določenimi strateškimi cilji od zgoraj navzdol in 

kazalniki uspešnosti od spodaj navzgor. 

- Organizacijski modeli, s katerimi razlikujejo med notranjo in zunanjo učinkovitostjo in 

uspešnostjo. Z drugimi organizacijskimi modeli edini neposredno zaznavajo ţelje kupcev. 

- Organizacijski modeli, ki so vezani na verigo vrednosti. V teh organizacijskih modelih 

prav tako upoštevajo notranje povezave kupec – dobavitelj. 

Hudson, Smart in Bourne (2001, 10961112) so pripravili pregled  najpogosteje uporabljenih 

teoretičnih organizacijskih modelov merjenja učinkovitosti in uspešnosti poslovanja. Vanj so 

vključili: uravnoteţen sistem meril – kazalnikov (BSC), piramido SMART, matriko izidov in 

odločitev (angl. Results and Determinants Matrix – RDM), integrirani dinamični sistem 

merjenja izvedbe (angl. Integrated Dynamic PM System – IDPMS), integrirano ogrodje 

merjenja izvedbe (angl. Integrated PM Framework – IPMF), celovit model merjenja 

uspešnosti (angl. Integrated performance measurement system – IPMS) in druge. Namen je 
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bil ugotoviti popolnost obstoječih teoretičnih pristopov. V večini modelov so podrobno 

definirane oblike meritev in podane smernice za oblikovanje modela. Marsikateri modeli niso 

dovolj uravnoteţeni, saj ne vključujejo kupcev, ključnih uporabnikov, nimajo strukturiranega 

procesa za določanje ciljev in ne povezujejo operativne izvedbe s strateškimi cilji. Določeni 

pristopi so kompleksni, manj razumljivi in manj primerni za uporabo. V nekaterih 

organizacijskih modelih tudi ponujajo navodila, kako razviti in uvesti model za merjenje in 

presojanje učinkovitosti.  

Uravnotežen sistem meril 

V nadaljevanju naloge bomo podrobnejše predstavili uravnoteţeni sistem meril oziroma 

kazalnikov. Uravnoteţen sistem kazalnikov (angl. Balanced Scorecard – BSC) se je prvič 

pojavil v ZDA (1992) kot odgovor na spoznanje, da sedanji preteţno finančni kazalniki 

temeljijo na merjenju učinkov preteklih aktivnosti in tako tudi vzroki za odstopanja temeljijo 

na preteklih aktivnostih (Kaplan in Norton 2000, 7–8). Na osnovi spoznanj so oblikovali 

organizacijski model, ki je vključeval dejavnike, ključne za prihodnjo uspešnost poslovanja. 

Tako je nastalo managersko orodje, ki zajema spremljanje poslovanja na več področjih in 

dejansko meri strategijo. Model ohranja finančne kazalnike uspešnosti, ki govorijo o pretekli 

uspešnosti, in dodaja kazalnike gonil prihodnje uspešnosti, ki izhajajo iz doslednega 

spreminjanja strategije organizacije v oprijemljive cilje in ukrepe. 

Model BSC izhaja iz predpostavke, da lahko dolgoročno organizacija dosega finančne cilje 

samo, če dosega cilje, povezane z zadovoljstvom odjemalcev, s kakovostjo notranjih procesov 

ter zadovoljstvom sodelavcev in njihovo usposobljenostjo, meni Biloslavo (2008, 176). 

Daft (2007, 450) prav tako ugotavlja, da se uravnoteţeni sistem kazalnikov (BSC) pomaga 

managerjem osrediniti  na ključne strateške meritve, ki opredeljujejo uspešnost posameznih 

področij podjetja v daljšem časovnem obdobju in jih jasno sporoča po vsem podjetju. 

Podobnik (2008, 47) opisuje uravnoteţeni sistem kazalnikov kot pristop k merjenju uspešnosti 

podjetij, ki ga odlikujeta dve pomembni značilnosti: 

- zdruţevanje podobnih tipov kazalnikov v tako imenovane vidike, 

- usmerjenost na omejeno število kazalnikov zaradi jasnosti in preglednosti 

organizacijskega sistema. 

Cilji in kazalniki uspešnosti v organizacijskem modelu izhajajo iz vizije ter strategije 

organizacije in so prikazani v okviru štirih vidikov (slika 2): 

- finančni vidik, 

- vidik poslovanja s strankami, 

- vidik notranjih poslovnih procesov, 

- vidik učenja in rasti. 
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Slika 2: Prva generacija uravnoteţenega sistema kazalnikov  

Vir: Kaplan in Norton 2000, 21. 

Našteti vidiki so medsebojno povezani. Pri vsakem vidiku v podjetju izberejo dva tipa 

kazalnikov: splošne kazalnike, osnovna skupina kazalnikov, uporabnih za vse organizacije, in 

gibala uspešnosti, ki povedo, kako se naj doseţejo izidi in po katerih se organizacija loči od 

tekmecev. 

Izhodišče predstavlja vidik učenja in rasti ter kaţe, kako v podjetju investirajo v prihodnost. 

Uspešno prihodnje poslovanje pa ni mogoče zagotoviti le z investiranjem v objekte in 

raziskave, ampak naj bi v podjetjih investirali tudi v infrastrukturo, predvsem v ljudi, 

organizacijske sisteme in postopke. Kaplan in Norton (2000, 136) navajata tri glavne 

kategorije vidika učenja in rasti: 

- sposobnost zaposlenih, 

- zmogljivost informacijsko-komunikacijskih sistemov, 

- motivacija, avtonomnost in usklajevanje. 

Vidik notranjih poslovnih procesov kaţe poloţaj podjetja od znotraj in vključuje kazalnike za 

najpomembnejše notranje procese, ki so ključni za izpolnitev ciljev. Kaplan in Norton (2000, 

38–39) navajata, da pristop večkrat opredeli nove procese, v katerih naj bi se v organizaciji 

izkazali za izpolnjevanje ciljev na področju poslovanja s strankami in finančnih ciljev. 

Nadalje ugotavljata, da veriga vrednosti notranjih poslovnih procesov v BSC tako vključuje 
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oba ključna notranja procesa, in sicer dolgoročni inovacijski proces in kratkoročni operativni 

proces. 

Vidik poslovanja s strankami (vidik kupcev) organizaciji omogoča, da pri spremljanju 

uspešnosti poslovanja ugotavlja vpliv zadovoljstva in zvestobe strank na uspešnost poslovanja 

podjetja. Ta vidik v uravnoteţenem sistemu kazalnikov preoblikuje poslanstvo in strategijo 

organizacije v specifične cilje na področju ciljnih strank in trţnih segmentov, ki jih je mogoče 

posredovati po celotni organizaciji, navajata Kaplan in Norton (2000, 74). 

Finančni vidik vključuje finančne kazalnike, ki preprosto in jasno izraţajo finančno uspešnost 

pri doseganju ciljev. Uravnoteţeni sistem meril – kazalnikov je tako oblikovan, da spodbuja 

povezovanje finančnih ciljev podjetja z njegovo strategijo, pri čemer finančni cilji usmerjajo 

cilje in kazalnike drugih treh vidikov sistema in privedejo do izboljšanja finančne uspešnosti. 

Cilji so lahko povezani z donosnostjo, dobičkonosnostjo poslovnih sredstev, ekonomsko 

dodano vrednostjo itd. S kazalniki finančne uspešnosti merijo izide, ki jih v podjetju 

zagotavljajo lastnikom kapitala, in preteklo uspešnost (Kaplan in Norton 2000, 37). 

Kritiki so na začetku uvajanja modela BSC očitali zanemarjanje vloge zaposlenih in 

dobaviteljev pri doseganju strateških ciljev ter zanemarjanje pomena odnosa z javnostmi in 

ravnanja z naravnim okoljem. Avtorja sta se na kritike odzvala in pojasnila, da lahko v 

podjetjih k štirim vidikom dodajo še druge vidike merjenja uspešnosti, vendar morajo biti ti 

usklajeni s strateško usmeritvijo podjetja (Kaplan in Norton 2000, 46). 

Drugo generacijo uravnoteţenega sistema kazalnikov predstavlja strateški diagram in je 

obseţen ustroj vzročno-posledičnih povezav in je ogrodje za opisovanje strategij in osnova za 

oblikovanje uravnoteţenega sistema kazalnikov. Merske povezave med vzročno-posledičnimi 

odnosi v strateških diagramih prikazujejo, kako se preoblikujejo neotipljiva sredstva 

(usposobljeni sodelavci, zadovoljstvo kupcev ipd.) v opredmetene (finančne) izide, menita 

Kaplan in Norton (2001, 24). Izidi takšnega prikaza vzročno-posledičnih povezav se pozneje 

preoblikujejo v oprijemljive izide, kot na primer ohranjanje strank, prihodki od novih 

izdelkov in storitev ter donosnost. Strateški diagram označujeta kot mejnik novega »sistema 

strateškega managementa« v sodobni ekonomiji. Razumemo ga kot drugo generacijo 

uravnoteţenega sistema kazalnikov, to je »prehod iz naprednega sistema merjenja v glavni 

managerski sistem«. 

Takšno merjenje ni le poročanje o preteklosti, ampak ustvarjanje kaţipotov v prihodnost, saj z 

izbranimi kazalniki sporočamo organizaciji, kaj je pomembno (Kaplan in Norton 2001, 36). 
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Slika 3: Strateška vrsta 

Vir: Podobnik 2008, 53. 

Strateški diagram-zemljevid predstavlja grafični prikaz vzročno-posledičnih povezav med 

sestavinami strategije organizacije in se uporablja za integracijo štirih (ali več) vidikov 

uravnoteţenega sistema kazalnikov. Vzročne povezave med posameznimi strateškimi cilji 

potekajo skozi posamezne vidike s pomočjo ključnih ciljev do končnega finančnega vidika. 

Kazalniki znotraj vidikov so med seboj povezani in uravnoteţeni. Predstavljajo osnovo za 

zanesljiv način opisovanja strategije, kar daje podlogo za cilje in merila, njihovo določanje in 

obvladovanje. S strateškim diagramom identificiramo specifične zmoţnosti organizacije in 

neotipljiva sredstva, ki so potrebna za izboljšanje kritičnih notranjih poslovnih procesov. 

Tradicionalno so organizacije oblikovane okoli specializiranih funkcij (proizvajanje, trţenje, 

prodaja, finance ipd.), ki postanejo glavne ovire pri uresničevanju strategije, saj imajo 

organizacije običajno teţave pri medsebojnem usklajevanju in komuniciranju, navajata 

Kaplan in Norton (2001, 25). Preko skupnih nalog in ciljev, ki preţemajo njihove 

uravnoteţene sisteme kazalnikov, predlagata povezavo poslovnih enot in skupnih sluţb s 

strategijo (prav tam). Na sliki 3 prikazujemo kaskado v smislu strateške vrste. 

Tretja generacija uravnoteţenega sistema kazalnikov vsebuje »Izjavo o namenu« (angl. 

Destination Statement) in je izboljšala funkcionalnost in povečala strateško usmerjenost druge 

generacije. 

Tretjo generacijo BSC, navaja Podobnik (2008, 54), sestavljajo naslednje ključne sestavine: 

Kazalniki in cilji Pobude 

STRATEŠKI CILJI 

BSC na nivoju korporacije 

Kazalniki in cilji Pobude 

STRATEŠKI CILJI 

STRATEŠKI CILJI 

Kazalniki in cilji Pobude 

BSC niţjega nivoja 

BSC  skupine ali posameznika 

KAKO 

KAKO 
KAJ 

KAJ 

VIZIJA KORPORACIJE 

VIZIJA SPE 

VIZIJA  SKUPINE ALI 

POSAMEZNIKA  
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- Izjava o namenu: Opredeljuje jasno sliko o tem, kaj ţelijo v podjetju v prihodnje doseči 

(nadaljnje aktivnosti podjetja, cilje za te aktivnosti). 

- Strateški cilji: kaj in kdaj naj bi bilo narejeno v podjetju v vmesnem času, da doseţe 

pričakovane izide. 

- Model strateških povezav in vidiki: Izbrani strateški cilji potekajo skozi štiri vidike. Vidik 

notranjih procesov vsebuje cilje, ki se nanašajo na poslovne cikle in proizvodnost. Vidik 

učenja in rasti daje odgovore na to, kaj naj bi se zgodilo s temi procesi, da se jih stalno 

izboljšuje v smislu izboljšanja izdelka ali storitev in zadovoljstva zaposlenih. Vidik 

delovanja s strankami vsebuje strateške cilje, ki se nanašajo na to, kako ţelimo, da nas 

zaznavajo zunanji udeleţenci podjetja. Finančni vidik vsebuje strateške cilje v zvezi s 

finančnimi izidi podjetja in v dodani vrednosti za lastnike. 

- Kazalniki in dejavniki: Kazalniki sluţijo managementu za kontrolo napredka in doseganja 

strateških ciljev. Dejavniki so posamezni projekti in so vključeni v aktivnosti za doseganje 

strateških ciljev. 

2.2 Splošni pojmi o proizvodnih procesih 

Strateška vloga proizvajanja 

Temeljna dejavnost vsake organizacije je proizvajanje – izdelovanje snovnih izdelkov ali 

izvajanje nesnovnih storitev. Učinkovito proizvajanje proizvodov po meri okolja (trga) je prvi 

pogoj za uspešnost organizacije (Biloslavo 2008, 301). Izidi proizvajanja so uporabne 

vrednosti, ki jih organizacije prodajajo na trgu in funkcija proizvajanja je zato ena od ključnih 

poslovnih funkcij v celotnem poslovanju organizacij. Dolinšek (2004, 18) ugotavlja, da je 

proizvajanje hrbtenica vsake industrializirane drţave, ki v teh drţavah predstavlja od 20 do 

30% vrednosti vseh izdelkov in storitev, ki jih v neki industrializirani drţavi proizvajajo. Nivo 

proizvodnih aktivnosti je neposredno povezan z ekonomskim zdravjem in ţivljenjskim 

standardom drţavljanov. 

Rebernik (1994, 71) opredeli funkcijo proizvajanja kot proces, v katerem se prvine 

poslovnega procesa – inputi – kombinirajo med seboj v transformacijskem procesu, da bi 

ustvarili izdelke in storitve – outpute. Proizvajanje je serija aktivnosti, s katero se inputi po 

določenem tehnološkem postopku transformirajo v izdelke ali storitve in ustvarjajo dodano 

vrednost. Tako v splošnem lahko rečemo, da je vsaka aktivnost, ki ustvarja dodano vrednost 

proizvajanja. Transformacijski procesi so tako kot viri zelo različni in ne potekajo samo v 

proizvodnih »halah«, ampak tudi na primer v bankah, univerzah, bolnišnicah in pri tem 

nastajajo tudi stranski učinki, ki onesnaţujejo okolje. 
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Tudi Russell in Taylor (2006, 3) opredelita proizvajanje kot transformacijski proces, kjer se 

vhodni elementi, kot so material, stroji, delovna sila, management in kapital, transformirajo v 

izhodne elemente, in sicer v izdelke in storitve. 

 

Slika 4: Proizvajanje kot transformacijski proces 

Vir: Russell in Taylor 2006, 3. 

Nekateri procesi proizvajajo samo izdelke, drugi samo storitve, večina pa običajno 

kombinacijo obojega. Povratne informacije in zahteve odjemalcev – kupcev so namenjene 

kontroli procesa in prilagajanju posameznih dejavnikov v transformacijskem procesu. Med 

drugimi informacijami so tudi informacije o stanju delovnih sredstev, katere izraţajo zahtevo 

po vzdrţevanju. Osnovni model proizvajanja je prikazan na sliki 4. 

Russell in Taylor (2006, 3) delita transformacijske procese v proizvajanju na fizične 

(izdelovanje izdelkov), prostorske (transport in skladiščenje), menjalne (trgovina), fiziološke 

(zdravstvo), psihološke (zabava) in informacijske (komunikacija). 

Ljubič (2000, 2) opredeljuje proizvajanje kot vsako ustvarjanje nove vrednosti in zavestno 

proizvajanja nečesa koristnega v obliki izdelkov ali storitev, ki jim s skupnim imenom rečemo 

proizvod. Proces proizvajanja proizvodov imenujemo proizvodni proces, in sistem, v katerem 

se ta proizvodni proces dogaja, imenujemo proizvodni sistem. 

2.2.1 Povezava proizvodne funkcije z ostalimi poslovnimi funkcijami 

Nadalje Ljubič (2000, 15) navaja, da je v izdelovalnih podjetjih proces proizvajanja (temeljni 

transformacijski proces) osrednji proces (slika 5). 
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Slika 5: Struktura poslovnega sistema 

Vir: Ljubič 2000, 16. 

Uspešno in racionalno deluje, če so okrog njega nanizani drugi procesi, katerih naloga je 

predvsem zagotavljanje vseh pogojev za normalno delovanje izdelovalnega procesa (oţjega 

proizvodnega sistema). 

Pomoţni in pripravljalni procesi oziroma podsistemi predstavljajo širši proizvodni sistem in 

so na primer razvoj izdelkov in procesov, operativno načrtovanje in priprava proizvajanja, 

skladiščenje in interni transport, kontrola kakovosti in vzdrţevanje delovnih sredstev, navaja 

Ljubič (2000, 15). Nadalje ugotavlja, da so vsi ti procesi praviloma obrnjeni navznoter k 

temeljnemu transformacijskemu procesu in ga servisirajo. Za komuniciranje navzven, z 

druţbenim okoljem je potrebnih še nekaj podsistemov oziroma procesov, ki jih imenujemo 

procesi skupnega in splošnega značaja, kot na primer nabava, prodaja, zagotavljanje delovnih 

sredstev in kadrov, finance itd. Vsi procesi, ki potekajo v posameznih podsistemih, so 

povezani med seboj z materialnimi tokovi in/ali z informacijskimi tokovi. Skupaj povezani 

delni procesi tvorijo poslovni proces, skupaj povezani podsistemi pa tvorijo poslovni sistem, 

ki ga običajno imenujemo podjetje / organizacija (Ljubič 2000, 15–16). 

Markič (2004, 29) navaja, da je proces proizvajanja definiran kot celota soodvisnih aktivnosti, 

ki vloţke v proizvodnih procesih preoblikovanja pretvorijo v izide, ki imajo vrednost 

(koristnost, smiselnost) za odjemalce. Pravi, da je poslovanje organizirano po funkcijah 

oziroma dejavnostih, ki so po navadi proizvajanje, trţenje, logistika, financiranje, razvoj ipd. 

V vsaki organizacijski enoti se ukvarjajo z delom dejavnosti, ki jo posredujejo ostalim. Te 

dejavnosti prehajajo z niţjega na višji nivo znotraj organizacijskih enot ali med njimi in 

obrnjeno, kar povzroča neučinkovitost, zmanjšuje hitrost opravil in lahko vodi v 
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nezadovoljstvo odjemalcev. Prav tako ugotavlja, da mora organizacija za učinkovito in 

uspešno delovanje identificirati in voditi številne povezane aktivnosti. Aktivnost, ki porablja 

vire in jo vodimo zato, da bi omogočila spremembo vloţkov v izide, obravnavamo kot proces. 

Uporaba modelov procesov znotraj organizacije, skupaj z njihovo identifikacijo, 

medsebojnimi vplivi in vodenjem se lahko poimenuje »procesni pristop«. 

Dolinšek in Rozman (2006, 7) ugotavljata, da ima vsaka organizacija funkcijo proizvajanja, 

saj vsaka proizvaja neke vrste izdelke ali storitve. Znotraj organizacije se funkcija 

proizvajanja ukvarja z urejanjem virov, ki so namenjeni proizvajanju in dostavi izdelkov ali 

storitev. Organizacije imajo poslovne funkcije različno organizirane, odvisno od velikosti in 

namena. Največkrat jih delijo na ključne (glavne) funkcije, med katere največkrat prištevajo 

trţenje, financiranje, razvoj in proizvajanje, ter na podporne funkcije, kamor med drugimi 

prištevajo tudi vzdrţevanje delovnih sredstev. Funkcija proizvajanja pa ne predstavlja samo 

kreiranja dodane vrednosti, ampak ima močno povezovalno vlogo z ostalimi glavnimi in 

pomoţnimi funkcijami v organizaciji. 

Polajnar, Buchmeister in Leber (2001, 16) ugotavljajo, da se je pomen posameznih poslovnih 

funkcij v podjetjih spreminjal skladno s spremembami v ekonomskem okolju. Do prehoda v 

poindustrijsko obdobje je prevladoval proizvodni model razvoja podjetja, kjer je funkcija 

proizvajanja predstavljala središče poslovnega sistema in bila hkrati najpomembnejši vir za 

doseganje ţelene ravni uspešnosti podjetja. S prehodom na trţni model razvoja podjetja so 

postale pomembnejše trţenjska in pozneje finančna funkcija, kar pa je odvisno od razvojnega 

ciklusa druţbe. Funkcija proizvajanja, kot ena od temeljnih poslovnih funkcij, pa ni bila več 

vključena v snovanje poslovnih strategij, ampak je le uresničevala operativne in kratkoročne 

cilje, ki so se odraţali v stalnih zahtevah po večanju proizvodnosti in zniţanju stroškov. 

2.2.2 Management proizvajanja 

Z managementom proizvajanja ţelimo zagotoviti, da bo transformacijski proces učinkovit in 

bo zagotavljal večjo vrednost izhodnih elementov, kot je vsota vseh vhodnih elementov v 

proces. Na ta način proizvajanje ustvarja vrednost. Transformacijski proces predstavlja vrsto 

aktivnosti vzdolţ verige vrednosti, od dobaviteljev do kupcev. Aktivnosti, ki ne dodajajo 

vrednosti, so odveč in se poskušajo odstraniti iz celotnega procesa proizvajanja (Russell in 

Taylor 2006, 3). 

Za doseganje učinkovitosti proizvajanja management proizvajanja ustrezno načrtuje, 

organizira, vodi in nadzoruje proizvajanje. Pomembna je tudi njegova vloga na kakovost, 

količine, razpoloţljivost, značilnosti izdelka ali storitve, hitrost in zanesljivost dobav 

proizvodov. 
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Dolinšek in Rozman (2006, 11) razlikujeta med dvema pomenoma managementa proizvajanja 

in ju opredeljuje kot funkcijo – funkcijski del organizacije, ki izdeluje izdelke in izvaja 

storitve za kupce, in kot aktivnost ravnanja z vsemi procesi in aktivnostmi za proizvajanje 

proizvodov za notranje ali zunanje kupce. 

Dolinšek in Rozman (2006, 6) menita, da imajo v podjetju konkurenčno prednost na osnovi 

učinkovitega in uspešnega managementa proizvajanja, kot na primer: 

- prednost v kakovosti; izhodi ali storitve brez napak, niţji stroški, 

- stroškovna prednost; stroškovna učinkovitost v cenovno konkurenčnost, 

- prednost v hitrosti; če si počasen si lahko zmanjšaš prodajo, 

- prednost v prilagodljivosti; sposobnost uvajanja sprememb, 

- prednost v zanesljivosti; vedno ponudi odjemalcu izdelek ali storitev brez napak, 

- prednost v nenehnih izboljšavah; na primer uvedba TQM. 

Markič (2004, 67–68) pa navaja, da managerji v okviru funkcije proizvajanja obvladujejo 

raznolike soodvisne podsisteme in delne sisteme, da pride do celovite uspešnosti proizvodnih 

procesov. Omenja več kot 35 podsistemom in delnih sistemov, med njimi tudi podsistem 

vzdrţevanja. 

Tavčar (2005, 113) ugotavlja, da so smotri in iz njih izpeljani cilji proizvajanja podrejeni 

smotrom in ciljem podjetja in naj bodo usklajeni s cilji trţenja, financiranja in razvoja v 

okviru dejavnosti podjetja. Proizvajanje je uspešno, če izidi proizvajanja dosegajo in 

presegajo zastavljene cilje in učinkovito, če je razmerje med izidi proizvajanja in vloţki vanj 

čim večje. Opredeljeni smotri in cilji pomenijo določen pričakovan učinek, ki naj bi bil 

dosegljiv. 

2.2.3 Učinkovitost funkcije proizvajanja 

Učinkovitost (angl. Efficiency) razumemo kot notranjo kategorijo v podjetju, ki pokaţe, kako 

so v podjetju sposobni določen proces, izdelek ali storitev opraviti. Predstavlja razmerje med 

izidom, procesom, proizvodom in zanj potrebnimi proizvodnimi dejavniki. 

Bojnec in drugi (2007, 66) opredeljujejo tehnično in ekonomsko učinkovitost. Pravijo, da je 

zaradi redkosti proizvodnih dejavnikov treba z njimi čim bolj racionalno in učinkovito 

gospodariti ter jih učinkovito uporabljati v procesu proizvajanja. Izdelek ali storitev je 

mogoče proizvesti na več različnih načinov z različnimi kombinacijami proizvodnih 

dejavnikov. Ti so učinkovito izbrani, ko ni več mogoče izbrane razporeditve med proizvodne 

dejavnosti spremeniti tako, da bi se povečala učinkovitost. Tehnična učinkovitost pomeni, da 

v podjetju proizvajajo največjo moţno količino proizvodov iz danih količin proizvodnih 

dejavnikov. Z drugimi besedami, tehnična učinkovitost zahteva proces proizvajanja, ki ob 

dani tehnologiji za dano raven (količino in kakovost) proizvajanja ne troši več proizvodnih 
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dejavnikov, kot je nujno potrebno. Danes ima velik deleţ pri tehnični učinkovitosti povečana 

uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije, saj prevzema del nalog zaposlenih. 

Tehnična učinkovitost je temelj za ekonomsko učinkovitost, saj je ta odvisna od potroškov 

proizvodnih dejavnikov in od njihovih nabavnih cen. Ekonomska učinkovitost se nanaša na 

proizvajanje danega proizvoda z najniţjimi moţnimi stroški in je izid odločitev vodstva 

podjetja. Podjetje ekonomsko učinkovito proizvaja samo tedaj, kadar uporablja proizvodne 

dejavnike v kombinaciji, ki je najniţja na enoto danega proizvoda. Učinkovitost je pogoj za 

uspešnost, vendar jo sama po sebi še ne zagotavlja. 

Uspešnost (angl. Effectiveness) je tesno povezana s tistim, kar ţelimo doseči in daje odgovor 

na vprašanje, kako v podjetju dosegajo svoje cilje. Poleg učinkovitosti proizvajanja, ki nam 

pove, ali podjetje deluje pravilno in jo merimo na primer skozi izid porabe virov, je zelo 

pomembna uspešnost procesa, ki pomeni, da delamo prave stvari. Uspešnost procesa lahko 

izboljšamo z večjimi spremembami, na primer redefiniranji procesov, izdelkov in storitev. 

Podjetje je tem bolj uspešno, v čim večji meri dosega postavljene cilje, predvsem donosnost 

poslovanja. Uspešnost je zunanja značilnost podjetja. 

Potočan (2004, 25) pa trdi, da so najboljša podjetja pokazala in dokazala, da morajo biti 

uspešna in učinkovita hkrati: treba je delati prave stvari prav! Zato pa ne zadoščajo inovacije 

v temeljnem procesu, neizogibne so tudi inovacije v upravljalnem in informacijskem procesu. 

Med najuspešnejša podjetja sodijo tista, v katerih so temeljito inovirali svoj proces 

managementa. 

Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, 41) menita, da učinkovitost procesa merimo skozi izid 

porabe virov (na primer surovin, človeških virov, finančnih virov ipd.), uporabljenih za 

pretvorbo vhodnih veličin v izhodne in je največkrat prikazana v obliki stroškov ali časa. 

Menita, da večjo učinkovitost doseţemo na primer z odstranitvijo nepotrebnih aktivnosti, 

avtomatizacijo določenih opravil, boljšim dostopom do skupnih podatkov, z izboljšano 

komunikacijo, informatizacijo itd. 

Pri odločanju v okviru funkcije proizvajanja in drugih poslovnih funkcij kriteriji za 

učinkovitost procesov praviloma izhajajo iz strateške usmeritve podjetja, navaja Rusjan 

(2009, 12). Merjenje izhaja iz strategije podjetja in naj bi zagotovilo informacije o izidih 

poslovanja in ključnih dejavnikih uspeha. 

Na razvoj in poslovanje podjetja, ugotavlja Kralj (2003, 65), vplivajo poslovni dejavniki, ki 

so lahko iz druţbenega okolja, kjer podjetje deluje, ter sredstva (gmotna ali nematerialna), s 

katerimi v podjetju razpolagajo. Ti so temeljni, osrednji, notranji, obrobni in zunanji 

dejavniki. Notranji poslovni dejavniki so poslovne prvine (finančna sredstva, DS, predmeti 

dela, tuje izdelki ali storitve) in organiziranost. Po mnenju avtorjev so notranji poslovni 

dejavniki ključni za razvoj podjetja. 
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Merila učinkovitosti in uspešnosti proizvodnih procesov 

Slack in drugi (1998, 678) navajajo pet ciljev učinkovitosti, ki jih je treba meriti: 

- kakovost, 

- hitrost dobav, 

- zanesljivost dobav, 

- prilagodljivost, 

- stroške, 

ki naj bi opredelili skupno učinkovitost proizvajanja in zahteve trga (odjemalcev). Po 

izmerjeni učinkovitosti s sveţnjem parcialnih meritev naj bi s standardi uspešnosti presodili o 

učinkovitost vsake posamične meritve. Zato imajo na voljo več standardov učinkovitosti in 

navajajo (prav tam): 

- zgodovinske standarde, ki primerjajo sedanjo učinkovitost s preteklo učinkovitostjo, 

- ciljne standarde, kateri primerjajo trenutno učinkovitost z ţeleno, 

- standarde konkurenčnih podjetij, 

- absolutne standarde učinkovitosti, ki primerjajo trenutno učinkovitost s teoretično moţno 

učinkovitostjo. 

Pogosto je za primerjanje postopkov in opravil določenega poslovnega procesa (na primer 

procesov proizvajanja in vzdrţevanja) s podobnimi procesi v uspešnih podjetjih uporabljano 

tudi primerjalno presojanje. Namen primerjalnega presojanja je pospešiti proces poslovnih 

sprememb, ki vodijo do novosti in nenehnih izboljšav v izdelkih, storitvah in procesih. 

2.3 Vzdrţevanje delovnih sredstev 

Vzdrţevanje obsega vrsto tehničnih, administrativnih in managerskih dejavnosti med 

uporabnim ţivljenjskim obdobjem delovnega sredstva, ki imajo za cilj doseči čim višjo 

operativno razpoloţljivost delovnih sredstev z optimiziranimi stroški ob zahtevani kakovosti, 

delovni varnosti in minimalnem vplivu na naravno okolje (Slovenski inštitut za 

standardizacijo 2010). Z ustreznim vzdrţevanjem zagotavljamo višjo kakovost izdelkov, 

storitev in procesov, minimiziramo skupne stroške poslovanja in preprečimo učinke staranja 

delovnih sredstev. 

Namen vzdrţevanja je ohraniti ali znova vzpostaviti stanje, v katerem lahko DS sluţijo 

svojemu namenu. Z vzdrţevanjem zmanjšujemo vplive entropije, stalne naravne teţnje vsega 

k propadu in zaradi tega vse manj učinkovitemu delovanju. Namen vzdrţevalnih del je 

odpraviti in preprečiti zastoje ali odpovedi delovanja, ohraniti stanje varnosti in zdravja pri 

delu, ter podaljšati ţivljenjsko dobo delovnih sredstev navajata Androjna in Rosi (2008, 30). 
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2.3.1 Strategije vzdrževanja 

Strategija vzdrţevanja sodi med funkcijske strategije, oblikovane za posamezna poslovna 

funkcijska področja. 

Markič (2004, 120) navaja, da je namen funkcijskih strategij podpreti izvedbo korporacijske 

in poslovne strategije s pomočjo dejavnosti in razvijanja celotnega funkcijskega področja v 

organizaciji. Strategija vzdrţevanja je vnaprej definiran način in postopek, s katerim se doseţe 

namen vzdrţevanja, za katerega smo se odločili, meni Belak (2005, 200). Marolt (2008, 117) 

navaja, da strategijo vzdrţevanja lahko obravnavamo kot skupek dveh strategij: strategijo 

delovnih sredstev in strategijo managementa vzdrţevanja in sta močno medsebojno povezani 

in soodvisni. Strategija DS utemeljuje izbiro vzdrţevalnih dejavnosti oziroma izbiro različnih 

vrst vzdrţevanja. Strategija managementa vzdrţevanja pa je usmerjena na organiziranje 

dejavnosti, povezanih z opravljanjem vzdrţevalnih del in kontroliranjem dejavnosti 

vzdrţevanja, nadaljuje Marolt. 

Pri izbiri ustrezne strategije vzdrţevanja je treba upoštevati, da je osnovni cilj managementa 

vzdrţevanja izvajati čim manj vzdrţevanja in čim redkeje ob zadrţanju enake ravni 

razpoloţljivosti opreme. Vsak poseg vzdrţevanja, opravljen prehitro ali prepozno glede na 

optimalni čas, poveča stroške vzdrţevanja. 

2.3.2 Management vzdrževanja 

Rosi (2006, 64) ugotavlja, da vzdrţevanje kot managerski izziv oziroma priloţnost bistveno 

pripomore k učinkovitosti poslovanja podjetja. Odraţa pa se predvsem v uspešnosti 

kompromisov večkrat medsebojno nasprotujočih si dejavnosti, kot so zmanjšanje stroškov 

nabave DS, zmanjšanje stroškov vzdrţevanja DS in povečanje donosnosti sredstev. 

V svojem delu Söderholm, Holmgren in Klefsjö (2007, 19–32) opredelijo dva modela 

vzdrţevanja. V prvem so opredelili management vzdrţevanja kot sistem, sestavljen iz 

osrednjih vrednot, metodologije in orodij. Namenjen je razumevanju sistema vzdrţevanja. 

Drugi model temelji na procesnem pogledu in je namenjen za podporo stalnim izboljšavam in 

zmanjšanju tveganja v procesu vzdrţevanja. 

Management vzdrţevanja opredeljuje vse dejavnosti managementa, ki določajo cilje, 

strategije in odgovornosti, povezane z vzdrţevanjem, in jih realizira z načrtovanjem, 

organiziranjem, vodenjem in nadzorom ter izboljšanjem organizacijskih metod, upoštevajoč 

ekonomske vidike (Slovenski inštitut za standardizacijo 2010). 
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Slika 6: Celovit model managementa vzdrţevanja 

Vir: Prirejeno po Söderholm, Holmgren in Klefsjö 2007, 21. 

Na sliki 6 je prikazan model managementa vzdrţevanja kot organizacijski sistem, ki vključuje 

metodologijo in orodja, ki podpirajo osrednje vrednote pri izpolnjevanju ciljev, kar se odraţa 

s povečano učinkovitostjo in zmogljivostjo delovnega procesa. 

Te osrednje vrednote so dejansko temelj tako managementa kakovosti kot tudi managementa 

vzdrţevanja in so pomembno izhodišče za kulturo v organizaciji. Cilj obeh je povečanje 

zadovoljstva udeleţencev s povečanjem učinkovitosti in zmogljivosti ob manjši porabi virov. 

Druga sestavina tega modela so metodologije, kot na primer organiziranost organizacije za 

dosego ciljev. Vidimo, da so uporabljene metodologije (FMEA
6
, RCM

7
, TPM

8
 ipd.) precej 

podobne metodologijam obvladovanja celovite kakovosti. Vendar pa TQM
9
 ne pomeni 

                                                 
6
 FMEA – analiza moţnih odpovedi in njihovih učinkov (angl. Failure Mode and Effect Analysis), s 

katero ločimo pomembne funkcije organizacijskega sistema od sekundarnih funkcij in s tem tudi 

sestavine, ki jih izvajajo v  funkcije. 
7
 RCM – v zanesljivost naravnano vzdrţevanje (angl. Reliability Centered Maintenance) je bilo razvito 

v ameriški letalski industriji v petdesetih letih prejšnjega stoletja, kot odgovor na hitro naraščajoče 

stroške vzdrţevanja, slabo razpoloţljivost opreme ter na zaskrbljujočo nizko učinkovitostjo 

tradicionalnega preventivnega vzdrţevanja na osnovi časa. 
8
 TPM – celovito produktivno vzdrţevanje (angl. Total Productive Maintenance), v katerem postane 

odgovornost za vzdrţevanje porazdeljena med zaposlene (delavce, operaterje) in katerega glavni cilj je 

stalno izboljševanje strategije, ki zajema vsa področja organizacije. Drstvenšek (2008, 212) pa pravi, 

da je to koncept, ki sam po sebi nima nič opraviti z vzdrţevanjem, temveč je način organiziranja 

proizvodnih in še posebej upravljalskih procesov. 
9
 TQM – management celovite kakovosti (angl. Total Quality Management) je sistem kakovostnega 

upravljanja in vodenja podjetja, je vsesplošen napor, ki zahteva sodelovanje vseh zaposlenih z 

usmeritvijo k neprestanim izboljšavam, ki jih podjetje uporablja za zadovoljevanje svojih kupcev, 

navajajo Dolinšek idr. (2006, 131). 
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obvladovanje kakovosti, ampak predvsem ravnanje v podjetju na način, ki kakovost vgradi v 

zavedanje vseh zaposlenih, v delovne procese, v odnose do lastnikov in proizvode za stranke 

(Dolinšek idr. 2006, 128). 

Tretji element tega modela so orodja. Ta orodja imajo statistično podlago in uvajajo podporo 

pri sprejemanju odločitev ali olajšajo analizo podatkov. Orodja, ki podpirajo zgoraj omenjene 

metodologije, so na primer: odločitveni diagram, skupna učinkovitost opreme – OEE
10

 in 

Evropski model odličnosti – EFQM.
11

 Nekatera dodatna orodja za podporo metodologij so v 

obliki standardov in navodil, kot so na primer za RCM, FMEA. 

2.3.3 Definiranje procesa vzdrževanja 

Za različne namene vzdrţevanje prikaţemo iz različnih vidikov. Na sliki 7 je prikazan model 

procesnega pristopa k vzdrţevanju, kot so ga opisali Söderholm, Holmgren in Klefsjö (2007, 

23). Iz vidika naročnikovih zahtev bomo pojasnili deduktivni pogled. Vzdrţevanje kot proces 

je predstavljeno s štirimi glavnimi aktivnosti: načrtovanje vzdrţevanja, izvedba vzdrţevanja, 

funkcionalno preizkušanje in odziv oziroma povratna informacija. Te aktivnosti in povezave 

spajajo stalen Demingov proces nenehnega izboljševanja PDCA:
12

  

- Načrtovanje vzdrževanja. Običajno je to prva faza. Vhodi v to fazo so informacije o 

sedanjem stanju organizacijskega sistema, izpeljani iz funkcionalnega preizkušanja. 

Ostali vhodni podatki so dokumentacija za vzdrţevanje, smotri in cilji vzdrţevanja, 

strategije in politike vzdrţevanja, ki temeljijo na zahtevah naročnika. Smotri in cilji 

vzdrţevanja so določeni in sprejeti in vključujejo na primer še razpoloţljivost, stroške, 

kakovost proizvoda, varovanje naravnega okolja, varnost in drugo. S strategijo 

vzdrţevanja dosegamo smotre in cilje vzdrţevanja. Ostali pomembni podatki so še 

informacije o razpoloţljivi delovni sili, zalogah rezervnih delov in logistiki. Odvisno od 

vrzeli med zahtevami naročnikov in stanjem organizacijskega sistema, ki se je pokazalo 

kot odpoved ali okvara, bo načrtovano vzdrţevanje preventivno ali kurativno. Eden 

glavnih izhodov načrtovanja vzdrţevanja je Načrt vzdrţevanja, ki je urejen obseg nalog, 

potreben za izvajanje vzdrţevanja, ki vključuje dejavnosti, postopke, vire in časovno 

načrtovanje. 

- Izvedba vzdrževanja. Vhod v to drugo fazo ni samo načrt vzdrţevanja, ki je bil ustvarjen v 

fazi načrtovanja, ampak organizacijsko okolje vzdrţevanja, vzdrţevalnost tehničnega 

                                                 
10

 OEE – skupna učinkovitost opreme (angl. Overall Equipment Effectiveness) je zmoţek 

razpoloţljivosti, zmogljivosti in kakovosti outputa. Podrobneje je pojasnjeno v poglavju »Učinku 

vzdrţevanja na prihodke in stroške«. 
11

 EFQM – Evropska fundacija za management kakovosti (angl. European Foundation for Quality 

Management). 
12

 PDCA – Demingov krog nenehnega izboljševanja. Načrtuj-izvedi-preveri-ukrepaj (Plan-

Do-Check-Act). 
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sistema, dokumentacija za vzdrţevanje, razpoloţljivi čas, osebje in ostali viri. Prav tako je 

lahko vhod tudi povratna informacija o izidu funkcionalnega preizkušanja. 

- Funkcionalno preizkušanje – 3. faza. Namen funkcionalnih preizkusov je preizkušanje 

delovanja predmetov (funkcioniranje) in odnosov do posameznih pomembnih zahtev. 

Funkcionalna preizkušanja lahko izvajamo stalno ali občasno in tako sklepamo na 

sposobnost organizacijskega sistema ter na njegove potrebe po vzdrţevanju. Po končani 

izvedbi vzdrţevanja je treba izvesti funkcionalne preizkuse, s katerimi potrjujemo 

zmoţnost organizacijskega sistema za opravljanje zahtevanih funkcij. Funkcionalno 

preizkušanje običajno vsebuje še preverjanja, nadziranja, diagnozo napak in preizkuse 

delovanja. Podatki o preizkusu in dejanskem stanju morajo biti zapisani in zbrani. Ti 

podatki so povratne informacije do vseh ostalih aktivnosti v procesu, kot tudi za zunanje 

naročnike. V realnih razmerah pa se pogosto zgodi, da je funkcionalno preizkušanje prva 

faza procesa vzdrţevanja, ki  povzroči izvajanje ostalih faz. 

- Povratna informacija oziroma odziv – 4. faza. Ta faza poteka v glavnem od 

funkcionalnega preizkušanja preko izvedbe do načrtovanja vzdrţevanja in predstavlja 

zaključeno zanko trenutnega stanja organizacijskega sistema. Prav tako je pomembna 

povratna informacija o napredovanju vzdrţevalnih del med izvedbo in načrtovanjem. 

Dejansko stanje se sproti posodablja v načrtu vzdrţevanja. 
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Slika 7: Proces vzdrţevanja 

Vir: Prirejeno po Söderholm, Holmgren in Klefsjö 2007, 23. 
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Obstajala naj bi tudi povratna zanka iz operativnega vzdrţevalnega procesa do smotrov in 

ciljev, strategije in politike vzdrţevanja, s katero potrdimo dokumentacijo vzdrţevanja, kot so 

priročniki za vzdrţevanje, navodila, in jo po potrebi spremenimo. S temi spremembami naj bi 

bila seznanjena tako operativna organizacija kot tudi originalni proizvajalec opreme. Vse te 

povratne zanke so odločilne za kakovostno izvajanje procesa vzdrţevanja in so hkrati tudi 

naročilo za izvajanje stalnih izboljšav ter zmanjšanje tveganj v vzdrţevalnem procesu. 

2.3.4 Razvoj vzdrževanja 

Na sliki 8 je prikazano vzdrţevanje, razdeljeno v štiri generacije od zgodnjih začetkov leta 

1930 pa do današnjih dni. V prvi generaciji vzdrţevanje še ni bilo organizirano in so delovna 

sredstva delovala do odpovedi. Pomembna je bila le proizvodnost. Vzdrţevalna dela so 

opravili po nastopu okvare ali poškodbe in DS usposobili za delovanje. Drugo generacijo 

predstavlja preventivno vzdrţevanje, ki se pojavi po 2. svetovni vojni in vključuje periodično 

izvajanje vzdrţevalnih postopkov, ne glede na stanje, v katerem se DS nahaja. Pomeni 

podlago za poznejše sodobne modernejše načine vzdrţevanja. Vzdrţevanje po stanju (glede) 

na stanje je oblika preventivnega vzdrţevanja, ki predstavlja tretjo generacijo vzdrţevanja. 

Odločanje o obliki in obsegu vzdrţevanja je na podlagi periodičnega ali stalnega nadzora 

stanja DS, ki ga ugotavljamo z merjenjem parametrov tehničnega stanja. Prednost so daljši 

intervali vzdrţevanja in zmanjšanje stroškov vzdrţevanja. Četrta generacija predstavlja 

sodobni multidisciplinarni pristop do vzdrţevanja, ki temelji na sodobnem, v poslovanje 

usmerjenem načinu vzdrţevanja. V tem celovitem pristopu vzdrţevanju so zdruţeni 

proizvajanje, obvladovanje osnovnih sredstev in management vzdrţevanja. Vzdrţevanje ne 

obravnavajo več kot stroškovno mesto, ampak kot dejavnost, ki ustvarja vrednost v 

poslovnem procesu (Aberšek in Flašker 2005, 51–54). 

 Z razvojem DS se je razvijala tudi znanstvena veda o vzdrţevanju, ki se danes nagiba k 

samovzdrţevanju in obratovanju brez vzdrţevanja, kar omogoča konstrukcijska zasnova DS, 

poznana kot »Maintenance Freedesign«, navajata Aberšek in Flašker (2005, 51–52). 

 



 

35  

 

Slika 8: Generacijski razvoj vzdrţevanja 

Vir: Aberšek in Flašker 2005, 54. 

Po ocenah in opravljenih raziskavah Gomišček in Babnik (2007, 30–34) ter Maletič in drugi 

(2010, 8) se v večini slovenskih podjetij nahajajo med drugo in tretjo generacijo razvoja 

vzdrţevanja. 

Za pribliţanje četrti generaciji, navajajo avtorji, je predvsem nujno izboljšati proces 

načrtovanja vzdrţevalnih aktivnosti na osnovi ugotovljene razpoloţljivosti DS, uvesti 

informacijsko-komunikacijski sistem za vzdrţevanje in spremljanje kazalnikov učinkovitosti 

vzdrţevanja ter ugotoviti skupno učinkovitost glavne opreme oziroma skupin opreme z 

metodo OEE. 

2.3.5 Pristopi k vzdrževanju delovnih sredstev  

Razdelitev vzdrževanja po standardu SIST EN 13 306 

Vzdrţevanje je dejavnost, ki vključuje najrazličnejše udeleţence različnih strok. Dejavnost 

poteka na globalni ravni in pri izvedbi včasih prihaja do nesporazumov pri sporazumevanju. 

Evropska unija je na področju vzdrţevanja sprejela standard SIST EN 13 306, ki ne opisuje 

samo izrazov, ampak opredeljuje celotno vzdrţevalno dejavnost (slika 9) (Slovenski inštitut 

za standardizacijo 2010).  
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Slika 9: Razdelitev vzdrţevanja po standardu SIST EN 13306:2010 

Vir: Slovenski inštitut za standardizacijo 2010. 

Po tem standardu naj bi managerji vzdrţevanja opredelili strategijo vzdrţevanja v skladu s 

tremi glavnimi merili: 

- DS zagotoviti opravljanje zahtevane funkcije z optimiziranimi stroški, 

- upoštevati varnostne zahteve, povezane z DS, za vzdrţevalce in preostale uporabnike, ter 

zagotoviti minimalen vpliv na naravno okolje, 

- zagotoviti obstoj DS in njegovo kakovost ter tudi kakovost proizvoda le z nujnimi stroški. 

Drstvenšek (2006, 68–69) navaja, da standard SIST EN 13 306 ne govori več o osnovnem, 

posrednem in pomoţnem vzdrţevanju, niti ne o tekočem, načrtnem in naključnem 

vzdrţevanju. Tako v definiciji vzdrţevanja niso zajeta reţijska dela (posredno vzdrţevanje), 

kot tudi različne prilagoditve – adaptacije (pomoţno vzdrţevanje). Večino pojmov dejavnosti, 

navedenih v starejših strokovnih delih, sedaj zasledimo med preventivnimi deli. Izraz 

»corrective« je opredeljen kot vzdrţevanje po okvari in je preveden kot »kurativno«, da bi se 

izognili različnim opisom tujke »korektivno«. Kot »korektivno vzdrţevanje« sedaj razumemo 

dela, s katerimi DS spremenimo tako, da si olajšamo izvajanje preventivnega vzdrţevanja. 

Standard omogoča uporabniku tudi vso potrebno sistematiko, tako za ugotavljanje 

učinkovitosti procesa vzdrţevanja kot tudi proizvajanja. 
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2.3.6 Vrste vzdrževanja in uporabljane metode vzdrževanja 

Značilnosti posameznih pristopov k procesom vzdrţevanja je na osnovi SIST EN 13 306  

opredelil Drstvenšek (2008, 127–135) in jih povzemamo v spodnjem opisu. 

Kurativno vzdrževanje je najstarejši način vzdrţevanja in je bil preteţno v uporabi vse do 

konca petdesetih let prejšnjega stoletja. Kurativnih vzdrţevalnih del ne moremo časovno 

načrtovati, ker ne poznamo točnega časa odpovedi delovnega sredstva, zato so to 

nenačrtovana vzdrţevalna dela. Odpovedi delovnih sredstev so nenadne in v nekaterih 

primerih tudi katastrofalne. S tem načinom vzdrţevanja lahko izzovemo dolgotrajne zastoje 

proizvajanja in lahko ogrozimo varnost sodelavcev. Kljub pomanjkljivostim pa je zaradi 

popolne izkoriščenosti opreme večkrat uporabljen za pomoţno opremo, ki nima vpliva na 

proizvajanje. Za ta način vzdrţevanja je bilo značilno, da so DS ali njegov sestavni del 

povrnili v stanje zadovoljivega delovanja šele takrat, ko se je ţe pokvarilo. Po definicijah 

vzdrţevanja, zbranih v standardu SIST EN 13 306, pa takšna dela ne sodijo več med 

vzdrţevalna opravila. 

Preventivno vzdrževanje – začeli so ga uvajati v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja in 

se nanaša na vnaprej točno opredeljena vzdrţevalna dela, preden pride do okvare oziroma 

zastoja. Vzdrţevalci opravljajo redna preverjanja ali zamenjave pomembnih elementov v 

dogovoru z uporabniki delovnih sredstev, tako da ne prihaja do okvar ali zastojev. 

Korektivno vzdrževanje – pod tem izrazom razumemo dela, s katerimi delovno sredstvo 

spremenimo tako, da olajšamo izvajanje preventivnega vzdrţevanja. To so lahko dela, s 

katerimi sredstvu dvignemo stopnjo zanesljivosti, povečamo vzdrţevalnost ali odpravimo 

morebitne konstrukcijske napake. 

Načrtno vzdrževanje – se pogosto pojavlja v praksi in je kombinacija korektivnega in 

preventivnega vzdrţevanja. Poleg korektivnega vzdrţevanja se izvajajo tudi drugi pristopi v 

vzdrţevanju, kot so načrtovana popravila, preventivni pregledi, načrtovani posegi in drugi. 

Vzdrževanje glede na stanje – je del preventivnega vzdrţevanja. Temelji na spremljanju in 

merjenju določenih parametrov in karakteristik, iz katerih je mogoče predvideti posege na 

opremi v prihodnosti oziroma na podlagi analiz določiti cikle nadaljnjega vzdrţevanja. 

Takšen način vzdrţevanja zahteva minimalni pristop k procesu vzdrţevanja na začetku in 

optimalno vzdrţevanje, ko analiza parametrov predvidi zahteve za dodatno vzdrţevanje. Od 

preventivnega vzdrţevanja se razlikuje v tem, da so za preventivne preglede značilni časovno 

vnaprej predpisani posegi, ki jih je treba izvršiti. Pri vzdrţevanju glede na stanje pa na podlagi 

analize stanja izvršimo samo tiste posege, ki so po izidih meritev potrebni. Cilj metode je čim 

daljša uporaba sestavnega dela nekega delovnega sredstva ob nezmanjšani varnosti in 

zanesljivosti delovanja.  
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Terotehnološko vzdrževanje – je nastalo v Veliki Britaniji v začetku sedemdesetih let 

prejšnjega stoletja. Temelji na tem, da naj bi strokovnjaki s svojim znanjem posredno in 

neposredno sodelovali v vseh fazah ţivljenjske dobe opreme oziroma delovnega sredstva, kar 

pomeni od idejne zasnove, preko nabave do odpisa. Te zahteve so pomembne predvsem za 

opremo oziroma delovna sredstva, da so zasnovana tako, da so poznejše potrebe po 

vzdrţevanju minimalne. 

Logistični pristop k vzdrževanju – se je razvil v Ameriki v istem času kot terotehnološko 

vzdrţevanje v Evropi. Koncept temelji na integralni logistični podpori, ki zbira, obdeluje in 

daje podatke, ki so potrebni za optimalno izkoriščenost tehničnega sistema. Oprema se 

spremlja ţe v fazi projektiranja, tehnološke priprave in v samem procesu, z namenom, da so 

oprema, rezervni materiali in postopki opredeljeni ţe pred obratovanjem. Tako se zagotavlja 

visoka stopnja proizvodnosti, varnosti, gospodarnosti in preprostosti vzdrţevanja. 

Celostno produktivno vzdrževanje (CPV), bolj poznano pod imenom Total productive 

maintenance (TPM), je celovito produktivno vzdrţevanje, ki se je razvilo v začetku 

sedemdesetih let prejšnjega stoletja na Japonskem. Vključevati se je začelo v visoko 

avtomatizirano serijsko proizvajanje in zahteva, da odgovornost za vzdrţevanje skozi celotno 

ţivljenjsko obdobje opreme prevzame vsak udeleţenec procesa, in sicer od vodstva podjetja 

navzdol. CPV je nenehno iskanje izboljšav učinkovitosti proizvodne opreme s ciljem 

neprekinjenega izboljševanja storilnosti celotne proizvodne opreme, ne glede na raven njene 

učinkovitosti. 

Ekspertni pristopi k vzdrževanju – so se pojavili z razvojem računalniške tehnologije, ki 

omogoča, da s spremljanjem določenih parametrov izvajamo pristop k vzdrţevanju po vnaprej 

opredeljenih postopkih oziroma korakih, definiranih v delovnih nalogih vzdrţevanja ali v 

ustreznih vzdrţevalnih »predpisih«. Razvoj poteka v več smereh in je opazen predvsem v 

metodi »V zanesljivost usmerjenem vzdrţevanju (RCM)« in »V poslovanje usmerjenem 

vzdrţevanju (BCM)«. 

V zanesljivost usmerjeno vzdrţevanje (RCM) je moderen koncept vzdrţevanja, ki 

maksimizira tehnično delovanje delovnih sredstev, zanemarja pa organiziranost vzdrţevanja. 

Analizira čase do odpovedi sestavnih delov in moţne posledice. V osemdesetih letih 

prejšnjega stoletja so metodo FMEA začeli uporabljati v letalstvu in jo razširili tudi v 

industrijsko dejavnost. Z njeno uporabo so na podlagi dolgoletnih raziskav in zgodovine 

vzdrţevalnih posegov ugotovili, da se verjetnost napak ne povečuje glede na ţivljenjsko dobo 

delovnih sredstev in njihovih sestavnih delov. Izdelali so šest ţivljenjskih vzorcev 

zanesljivosti delovanja delovnih sredstev in ugotovili, da 89 % razpoloţljivih delovnih 

sredstev ni treba preventivno vzdrţevati, ostalih 11 % pa morajo. Na podlagi tega so razvili 

koncept vzdrţevanja, imenovan RCM – v zanesljivost usmerjeno vzdrţevanje, ki pomeni 

povezavo med delovnimi sredstvi in ljudmi, ki jih uporabljajo in vzdrţujejo. Za delovna 

sredstva pod strogimi predpisi varnosti in zdravja pri delu ter za ozka grla predpisujejo 
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preventivno vzdrţevanje, za vsa ostala delovna sredstva pa sprejmemo tveganje, da bomo 

okvare razreševali kurativno, po točno predpisanih navodilih za delo. Uporabo koncepta 

priporočajo v podjetjih, kjer uporabljajo visoko tehnologijo in kjer je zelo pomembna varnost, 

na primer letalstvo, jedrske elektrarne ipd. 

V poslovanje usmerjeno vzdrţevanje (BCM) izhaja iz jasno postavljenih ciljev podjetja, ki so 

temelj postavljanja ciljev funkcije vzdrţevanja in zagotavlja vsestranski pristop za 

oblikovanje strategije organizacijske enote vzdrţevanja. Omogoča povezavo med 

načrtovanjem ţivljenjske dobe delovnih sredstev in načrtom proizvajanja na eni ter 

organiziranostjo organizacijske enote vzdrţevanja na drugi strani. Ta pristop priporočajo za 

procesno organizirana podjetja. 

Samovzdrževanje – ta koncept so razvili na Japonskem in pomeni najvišji nivo vzdrţevanja v 

povsem avtomatiziranem proizvajanju v tako imenovanih tovarnah brez ljudi. Danes 

spremljanje in diagnosticiranje osnovnih celic opravljajo računalniki, operacije vzdrţevanja 

pa vodi človek. V prihodnje načrtujejo samoobnavljajoče sisteme za avtomatsko diagnostiko 

in vzdrţevanje, kjer bo potekalo spremljanje stanja in servisiranje z robotom. 

Po mnenju Aberška in Flaškerja (2005, 59–60) se bo vzdrţevanje moralo prilagoditi celovito, 

tako organizacijsko, z vidika znanj in managementa, kot tudi racionaliziranja in 

posodabljanja. Razvoj funkcije vzdrţevanja v prihodnosti bo sledil razvoju proizvodnih 

sistemov, ki so vedno bolj avtomatizirani in robotizirani, zahtevajo za posluţevanje manj 

strokovne delovne sile in čedalje več visoko izobraţenih vzdrţevalcev. Kot moţnost za 

dosego smotrov in ciljev navajata (prav tam) sodobno organizirano vzdrţevanje, ki se bo 

prepletalo s funkcijo proizvajanja z istimi izvajalci, na primer TPM, kot drugo moţnost pa 

navajata sodobno oblikovane proizvodne sisteme, ki bodo samovzdrţevalni. Ti proizvodni 

sistemi pa bodo kljub visoki stopnji samostojnosti še vedno potrebovali specializirane 

organizacije za popravila in vzdrţevanje. Kot trenutno še zadovoljivo, najhitrejšo in 

najpreprostejšo pot do racionalizacij in sprememb v vzdrţevanju vidita uvajanje 

informacijsko-komunikacijskih sistemov vzdrţevanja. 

2.3.7 Ekonomski vidiki vzdrževanja 

V razvitejšem delu svetovnega gospodarstva gledajo na vzdrţevanje DS celovito in ne zgolj 

samo s tehničnega vidika, ki je osnova za ekonomsko učinkovitost.  

Herman Chaka (2004, 66) meni, da se je ta preobrat zgodil na osnovi novih spoznanj o 

stroških v celotni ţivljenjski dobi delovnega sredstva in o njegovem vplivu na poslovno 

vrednost, finančne učinke, merjene na podlagi funkcionalnosti sredstev in poslovnih tveganj. 
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Slika 10: Dobiček podaljšanja ţivljenjske dobe delovnega sredstva 

Vir: Androjna in Rosi 2008, 73. 

Rosi (2008, 101–102) navaja, da dolgoročna (opredmetena) DS, ki so predmet vzdrţevanja v 

bilancah (vrednost aktive), vrednostno zavzemajo čedalje vaţnejše mesto, s čimer se krepi 

njihova vloga generatorja dobička. 

Nadalje ugotavlja, da se knjigovodska vrednost DS zaradi amortizacije zmanjšuje, stopnja 

funkcionalnosti ob pravilnem vzdrţevanju pa ostaja pribliţno enaka. Kadar ima oprema večjo 

trţno vrednost kot je knjigovodska, pomeni, da je sedanja vrednost opredmetenega 

premoţenja podjetja večja od prikazane v bilanci in gre v tem primeru za »tiho ohranjanje 

vrednosti podjetja«. Nadalje navaja kot vpliv vzdrţevanja na povečanje vrednosti podjetja 

podaljšanje dobe koristnosti – ţivljenjske dobe DS (slika 10). Če DS v času uporabe uspešno 

ohranjajo proizvodnost (ne zastarajo ekonomsko), lahko akumulirane amortizacijske denarne 

tokove investiramo v druge programe ali investicije, ugotavlja Rosi (2008, 103). 

Stroški vzdrževanja 

Poslovanje na globalnem trgu zaradi zagotavljanja konkurenčnosti krepi stalen pritisk na 

stroške proizvajanja in vzdrţevanja (povzeto po Rosi 2008, 68–76). Cilj vsakega 

proizvodnega podjetja je ekonomsko učinkovito proizvajati in ustvarjati dodano vrednost z 

najniţjimi moţnimi stroški. V proizvodnih podjetjih predstavlja v verigi vrednosti 

proizvajanje s funkcijo vzdrţevanja temeljno izvedbeno aktivnost in neposredno vpliva na 



 

41  

dodano vrednost. Ekonomska učinkovitost vzdrţevanja je odvisna od potroškov proizvodnih 

dejavnikov (v procesu vzdrţevanja), njihove medsebojne kombinacije in nabavnih cen. Tako 

so stroški vzdrţevanja v denarju izraţeni potroški proizvodnih dejavnikov (ljudje, nadomestni 

deli, zunanje storitve itd.) procesa vzdrţevanja (Rosi 2008, 68). 

V mnogih podjetjih spremljajo stroške vzdrţevanja osredotočene samo na osnovi uporabe 

virov – koncept, osredotočen na stroške virov
13

. Ta koncept ne daje realnega stanja in je 

uporaben tam, kjer je dovolj finančnih sredstev za vzdrţevanje, navaja Rosi (2008, 68–76). 

Prav tako ugotavlja, da običajno v podjetjih v okviru letnega proračuna določijo letno višino 

stroškov vzdrţevanja, ki jih obravnavajo kot skupne (reţijske) v okviru fiksnih stroškov in jih 

nato stalno nadzirajo. Ta koncept spremljanja stroškov ne zajema skritih stroškov, ki so 

posledica nezadovoljivega vzdrţevanja in predstavljajo predvsem manjše napake, slabo 

kakovost in učinkovitost, izločanje in dodelave proizvodov, preveč vzdrţevanja opreme, 

izgubo zmogljivosti in varnostna tveganja. 

Celotni stroški vzdrţevanja (poleg stroškov virov) vključujejo naslednje stroške: 

- stroške kapitala, 

- stroške virov (npr. strošek dela, stroški šolanja, vzdrţevalna dela, orodja in delavnice, 

stroški energije, stroški organizacijskih sistemov in dokumentacije itd.), 

- stroške posledic (npr. nakup dodatnih zmogljivosti za premostitev posledic zmanjšanja 

zmogljivosti in nezadostne razpoloţljivosti zaradi nezadovoljivih vzdrţevalnih del, izguba 

dobička zaradi odpovedi v proizvajanju, stroške izmeta proizvajanja, stroške nadur zaradi 

nedelovanja DS, izguba dobička zaradi manjše kakovosti in količine proizvedenega itd.). 

V preteklosti je bilo veliko enostranskih pristopov k zmanjšanju stroškov vzdrţevanja, ki so 

se odraţali predvsem na zmanjševanju stroškov virov vzdrţevanja. To je negativno vplivalo 

na razumevanje in optimiziranje skupnih stroškov in na nadzor stroškov posledic. Posledica 

nesistematičnega zmanjšanja obsega vzdrţevalnih del se je odraţala v zmanjšanju dodane 

vrednosti v procesu proizvajanja, v posledicah izpada delovnih sredstev na poslovanje 

podjetja, varnost, konkurenčnost itd. (Rosi 2008, 71). 

Pristop »Stroški ţivljenjskega cikla – LCC
14
« vključuje vse stroške, ki so povezani z zagonom 

DS in nato v vsej ţivljenjski dobi sredstva. S tem pristopom optimiziramo investicijske 

izdatke ter prihodnje stroške in učinke delovnih sredstev z definiranjem zanesljivosti in 

razpoloţljivosti ter načina vzdrţevanja. Največji vpliv na ţivljenjsko dobo opreme je v fazi 

projektiranja in izdelave, meni (Rosi 2008, 71–72). 

                                                 
13

 Vir – pravimo jim tudi dejavniki proizvajanja, inputi, prvine poslovnega procesa (Bojnec idr. 2007, 

20). 
14

 LCC – stroški ţivljenjske dobe – cikla  (angl. Life Cycle Costing) so v celotnem ţivljenskem ciklu 

definirani kot vsota sedanjih vrednosti vseh izdatkov, nastalih v zvezi z DS in tveganji, ki jim DS 

izpostavljeno v ţivljenskem ciklu »Od zibelke do groba« navaja  (Rosi 2008, 78). 
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Učinek vzdrževanja na prihodke in stroške  

Učinek na prihodke:  

Po mnenju avtorice Herman Chaka (2004, 6–7) razpoloţljivost proizvodnih sredstev 

neposredno vpliva na potencialni obseg prodaje, skupna učinkovitost opreme (OEE) pa po 

proizvodnih količinah, kakovosti in cenah vpliva na prihodek. Učinek vzdrţevanja na 

prihodke se najlaţje zazna, ko vpliva na obseg proizvajanja, ki so ga v podjetju zmoţni 

proizvesti (glede na razpoloţljivost
15

 in storilnost
16

), in na prodajno ceno zaradi višje 

kakovosti proizvedenih izdelkov (Herman Chaka 2004, 5–12). 

Skupni čas 

Planiran proizvodni čas
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Slika 11: Skupna učinkovitost opreme 

Vir: Vorne industries 2008. 

                                                 
15

 Razpoloţljivost je zmoţnost sredstva, biti v stanju izvrševanja zahtevane funkcije pod danimi pogoji 

v danem trenutku, ali med danim obdobjem pod pogojem, da so za to zagotovljeni potrebni zunanji 

viri. Odvisna je od zanesljivosti, vzdrţevalnosti in podpore vzdrţevanja. Razen vzdrţevalnih virov 

ostali potrebni zunanji viri ne vplivajo na razpoloţljivost sredstva (SIST EN 13 306). 
16

 Storilnost oziroma zmogljivost je verjetnost, da organizacijski sistem/element organizacijskega 

sistema uspešno opravi zahtevano nalogo, če deluje v mejah specifikacij. 
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Skupna učinkovitost opreme (OEE) prikazana na sliki 11 je tehnični kazalnik obstoječega 

stanja in moţnih izboljšav proizvodnih zmogljivosti. Meri razpoloţljivost, zmogljivost in 

kakovost, ne upošteva pa stroškov doseganja teh izidov. Obravnava delovanje delovnih 

sredstev in ne storilnosti njihovih »upravljavcev!«. Ni usmerjena na prikazovanje priloţnosti 

ali prioritet (Herman Chaka 2004, 7–8). 

Skupno učinkovitost opreme izračunamo iz zbranih podatkov za posamezne parametre – 

razpoloţljivost (A), zmogljivost (P) in kakovost (Q). OEE je produkt odstotkovnih vrednosti 

posameznih parametrov in zajema sovplivanje vseh šestih glavnih izgub po Nakajimi 

(Drstvenšek 2008, 224–229). 

 

OEE = A × P × Q (1) 

Skupna učinkovitost opreme = Razpoloţljivost × Zmogljivost × Kakovost 

 

A = 

 

td / (td + tn ) (2) 

 

kjer pomeni: 

A – razpoloţljivost (angl. Availability) je tehnično uresničljiv obseg proizvajanja v časovnem 

obdobju, 

dt  – skupni (dejanski) čas delovanja DS, 

nt  – skupni čas nedelovanja DS; nekateri uporabljajo zt  – skupni čas zastoja, 

nd tt  – skupni (moţni) čas delovanja DS (največ 8.760 ur/leto). 

P – zmogljivost (angl. Performance) predstavlja odstotek vrednosti hitrosti ali količine, ki jo 

stroj doseţe glede na načrtovane vrednosti. 

Q – kakovost (angl. Quality) je opredeljena z razmerjem med uporabnimi in vsemi 

proizvedenimi izdelki. Izračunamo jo kot razmerje med številom dobrih izdelkov in številom 

vseh izdelkov, ki so oziroma bi lahko bili izdelani v času proizvodnje. 

Metodologijo OEE lahko uporabimo kot managersko orodje predvsem pri izvajanju ukrepov 

za povečanje učinkovitosti proizvodne opreme in določanje tako imenovane »skrite tovarne«, 

ki pomeni zalogo zmogljivosti, ki se skriva v obliki izgub (Drstvenšek 2008, 230). 
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Učinek na stroške: 

Z vidika vzdrţevanja razpoloţljivosti DS pomeni OEE prihodke in nam mora biti znana. Na 

spodnji sliki 12 je prikazana razpoloţljivost opreme in stroškov (Herman Chaka 2004, 5–12). 

Ključno povezavo predstavlja stroškovna funkcija, ki je inverzna na proizvodno funkcijo. 

Poznamo dosegljivo razpoloţljivost Aa, ki pomeni pričakovani nivo razpoloţljivosti in je izid 

konstrukcijskih rešitev opreme, ki pogojujejo obliko in poloţaj krivulje in strategij 

vzdrţevanja, ki določajo poloţaj DS na krivulji. Če DS ne delujejo na vrhu krivulje dosegljive 

razpoloţljivosti, jo je treba izboljšati z implementacijo nove strategije vzdrţevanja. 

Dosegljiva razpoloţljivost upošteva samo aktivni čas preventivnega in kurativnega 

vzdrţevanja, ne upošteva pa uporabe virov in organizacijske učinkovitosti. 

Operacijska razpoloţljivost Ao, je dejanska razpoloţljivost, doseţena v dnevnem obratovanju 

in vključuje tudi izrabo virov in organizacijsko učinkovitost. Cilj vzdrţevanja je poiskati vrh 

krivulje Aa kjer je doseţena največja gospodarnost, in se na njem obdrţati, saj je tu razmerje 

razpoloţljivosti in stroškov najugodnejše. Z odmikanjem od optimuma je delovanje 

vzdrţevanja neracionalno, ker se povečani stroški ne pokrivajo z ustreznim prihodkom 

(Herman Chaka 2004, 8–9). 

Zato je dobro poznati in upravljati z razpoloţljivostjo DS, da ne bi pretirano in nesmiselno 

dvigovali stroškov vzdrţevanja, ker nam računovodska praksa in kazalniki dela vzdrţevanja 

tega ne morejo odkriti. Če ne upoštevamo trţnih razmer in razmer poslovanja, lahko 

dvignemo razpoloţljivost preko meje gospodarnosti. 
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Slika 12: Razpoloţljivost delovnih sredstev in stroški 

Vir: Prirejeno po Herman Chaka 2004, 8. 

Za pravilno oceno učinkovitosti so potrebna celovita merila, ki upoštevajo razpoloţljivost DS, 

proizvedene količine in stroške. Merila morajo izhajati iz poslovnih ciljev podjetja in mora 

biti vzpostavljena trdna povezava med stroški in donosnostjo DS, navajata Androjna in Rosi 

(2008, 106–107). 

2.4 Pregled dosedanjih raziskav o učinkovitosti in uspešnosti vzdrţevanja delovnih 

sredstev in njihovega vpliva na dodano vrednost 

V nalogi je predstavljen splošen pregled pomembnih raziskav o merjenju učinkovitosti 

vzdrţevanja, ki jih predlagajo raziskovalci in uporabljajo v podjetjih. Namen je zagotoviti 

vpogled v razvoj merjenja učinkovitosti, analizirati pristope in nakazati moţne prihodnje 

raziskave. 

V literaturi zasledimo več teoretičnih organizacijskih modelov, ki so namenjeni merjenju 

uspešnosti celotne organizacije, kjer pa predstavlja funkcija vzdrţevanja delovnih sredstev le 

določen del procesa proizvajanja. Kljub povečanemu zanimanju raziskovalcev za merjenje 

učinkovitosti vzdrţevanja na ţalost ni na voljo veliko literature. 

Merjenje in presojanje učinkovitosti funkcije vzdrţevanja v podjetjih obstaja ţe od njenega 

nastanka, posebno pozornost pa pridobiva v zadnjem času v kapitalsko intenzivnih podjetjih. 

Iskanje morebitnega vpliva na kakovost, prilagodljivost, stroške, okolje in varnost zaposlenih 

je intenzivnejše kot kdaj koli. Strateško pomembno postaja ugotavljanje in kvantificiranje 
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prispevka funkcije vzdrţevanja k dodani vrednosti v odnosu do proizvajanja in poslovanja 

podjetja. 

V zadnjih letih so raziskovalci predlagali za merjenje učinkovitosti in uspešnosti vzdrţevanja 

več konceptualnih pristopov, ki se med seboj razlikujejo po upoštevanju kompleksnosti. 

Uspešen organizacijski sistem za merjenje in presojanje vzdrţevanja naj bi povezal vse 

smotre in cilje ter strategijo podjetja in izpolnil potrebe proizvodnega in vzdrţevalnih 

procesov. 

V obširni študiji razpoloţljive literature in objavljenih raziskav je Oke (2006a, 151,154) 

opredelil šest skupin kvantitativnih in dva kvalitativna pristopa s področja merjenja 

učinkovitosti vzdrţevanja. 

Kvantitativni pristop: 

- prvo skupino predstavljajo Ekonomsko-tehnični modeli, ki najpogosteje merijo 

ekonomsko (proizvodnost, donosnost) in tehnično učinkovitost (skupna učinkovitost 

opreme, zanesljivost, razpoloţljivost itd.) vzdrţevanja. Opredeljujejo več kazalnikov, ki 

omogočajo spremljanje notranje učinkovitosti, razvoja vzdrţevanja in primerjavo s 

primerljivimi podjetji v panogi. Tako na primer prikazujejo odnos med neposrednimi 

stroški vzdrţevanja in dodano vrednostjo v proizvajanju; 

- v drugo skupino sodijo organizacijski modeli, ki obravnavajo Strateški pristop in 

ugotavljajo povezanost strategije vzdrţevanja s strategijo podjetja; 

- v tretji skupini so modeli na osnovi Presoj (auditov), s katerimi se osredinjajo na 

organizacijski sistem vzdrţevanja in njegove lastnosti; 

- v četrti skupini so orodja za Statistično spremljanje funkcionalnosti opreme – predvsem 

zanesljivosti, razpoloţljivosti, vzdrţevalnosti v tehničnih sistemih, kjer ne sme priti do 

odpovedi (npr. jedrske elektrarne, letalstvo, zdravstvo ipd.); 

- v peti skupini je pozornost usmerjena v metodo Sestavljenih merjenj učinkovitosti 

vzdrţevanja, kjer so zbrane podrobne formulacije za postopke merjenja in potrebnih 

korektivnih ukrepov za izboljšanje. Iz delnih meritev posamičnih kazalnikov in njihovih 

uteţi se izračuna prispevek ukrepa k ciljni učinkovitosti. 

- v šesti skupini so modeli, ki pojasnjujejo Delno proizvodnost in vzdrževanje. Temelji na 

ideji, da bodo v podjetju dosegali visoko proizvodnost, če bodo celotni stroški 

vzdrţevanja in zastojev zmanjšani na minimum. S podrobnimi meritvami in analizo 

posameznih strojev v »tovarni«, določitvijo ozkih grl na strojih in s kombinacijo 

potrebnih vlaganj bomo povišali razpoloţljivost delovnih sredstev in zagotovili prihodke. 

Kvalitativni pristop: Avtor navaja dva glavna kvalitativna pristopa za poročanje o merjenju in 

presojanju učinkovitosti vzdrţevanja. To so razni grafi (multi – index profile, radar ipd.), ki 

na vizualni način prikazujejo izbrane kazalnike, in metoda LUK'S. Luk's metoda je starejša 

grafično orientirana metoda. Sestoji se iz štirih kvadratov, ki prikazujejo vidike merjenja 
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(delovne obremenitve, načrtovanja, stroškov in proizvodnosti) in petega kvadrata, v katerem 

so zdruţeni izidi. 

V zgodnjih delih o merjenju učinkovitosti vzdrţevanja opaţamo predvsem osredinjenost na 

interno učinkovitost funkcije vzdrţevanja, preteţno na operativni ravni s finančnimi kazalniki, 

kot na primer strošek vzdrţevanja za proizvedeno enoto brez nakazanega vpliva na prihodnje 

delovanje podjetja. Tako je tudi Marolt (1990, 261) opredelil kazalnike stroškov, 

proizvodnosti in organiziranosti, ki jih treba spremljati več let in na njihovi osnovi določiti 

trende. Ugotavlja, da na ţalost ni nekega edinega in veljavnega kazalnika za spremljanje 

učinkovitosti vzdrţevanja. 

Tsang, Jardine in Kolodny (1999, 700) navajajo Campbell-a, ki je opredelil tri splošno 

uporabljene kategorije merjenja učinkovitosti vzdrţevanja: 

- merjenje učinkovitosti opreme (razpoloţljivost, zanesljivost, OEE), 

- merjenje stroškovne učinkovitosti (strošek dela, materiala), 

- merjenje učinkovitosti procesa (razmerje načrtovanih in nenačrtovanih del). 

Nadalje Tsang, Jardine in Kolodny (1999, 700) omenjajo  Dwight- a, ki je predlagal 

razvrstitev merjenja učinkovitosti vzdrţevanja glede na predpostavljen vpliv na poslovanje. 

Pet nivojev hierarhije merjenja označuje vpliv vzdrţevanja na dejavnike poslovne uspešnosti 

od najniţje ravni merjenja, kjer merimo samo stroške vzdrţevanja, do najvišje ravni, kjer 

merimo vpliv vzdrţevanja na prihodnjo vrednost. 

Kutucuoglu in drugi (2001, 179–182) so poskušali pojasniti ključne značilnosti sistema 

merjenja učinkovitosti funkcije vzdrţevanja delovnih sredstev in se pri tem sklicujejo na 

številne druge avtorje. Tako navajajo, da je Coetzee (1998, v Kutucuoglu idr. 2001, 179)  

predvidel celovit seznam 21 kazalnikov učinkovitosti, ki jih je razvrstil v štiri kategorije: 

- izidi vzdrţevanja naprav (delovnih sredstev), 

- proizvodnost vzdrţevanja, 

- organizacijska učinkovitost, 

- stroškovna učinkovitost. 

Z modelom štirih kategorij daje uravnoteţen pogled na vzdrţevanje, vendar je omejen na 

operativno in taktično raven in ni jasno povezan s strategijo podjetja. 

Sharp in drugi (1997, v Kutucuoglu idr. 2001, 182) so prilagodili filozofijo managementa 

celovite kakovosti (Total Quality Management – TQM) za izboljšanje učinkovitosti 

vzdrţevanja. V študiji primera je identificiral kritične dejavnike uspeha, povezane s funkcijo 

vzdrţevanja. Nato jih je vključil v kritične procese in definiral posamezna pravila. Študija je 

pokazala dramatično izboljšanje vseh vidikov učinkovitosti funkcije vzdrţevanja. Poleg tega 

je pokazala, da izboljšanje lahko doseţemo tudi s skupno uporabo celovitega produktivnega 

vzdrţevanja (Total productive maintenance – TPM) in TQM. 
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Celovito produktivno vzdrţevanje – TPM, ki ga je predstavil Nakajima, predvideva merjenje 

z metodo Skupne učinkovitosti opreme (Overall equipment effectiveness – OEE), ki je 

opredeljena z razpoloţljivostjo, zmogljivostjo in kakovostjo. Meri šest glavnih izgub, vendar 

ne upošteva načrtovanih zaustavitev, rednih vzdrţevalnih pregledov in zastarele tehnologije. 

Je izhodišče za odkrivanje kvantitativnih spremenljivk v zvezi z merjenjem učinkovitosti 

funkcije vzdrţevanja delovnih sredstev in strategije podjetja, ne daje pa finančnih informacij. 

Nadalje Kutucuoglu in drugi (2001, 183–193) navajajo predlog modela za merjenje 

učinkovitosti vzdrţevanja na osnovi metode »Razvoj funkcije kakovosti« (Quality Function 

Deployment – QFD) oziroma modificirano zasnovo Hišo kakovosti (House of Quality). Cilj 

te metode je podpora razvoju izdelka oziroma storitve z navezavo komunikacije z 

odjemalcem, zbiranjem podatkov in njihovo sintezo. QFD je bila izbrana kot osnova zaradi 

preprostega vključevanja uporabe meril, uporabe matrike, lahko vsebuje subjektivne in 

objektivne podatke in uravnoteţeni pogled na funkcijo vzdrţevanja delovnih sredstev. 

V zgoraj navedeni raziskavi so Kutucuoglu in drugi (2001, 183–193) menili, da je opis 

vzdrţevanja, kot »nujnega zla«, v sodobnih podjetjih neprimeren. Predstavijo sodoben pogled 

na vzdrţevanje, kot pomembnega generatorja dobička, in nekaj najpomembnejših sistemov in 

ključnih dejavnikov za merjenje učinkovitosti vzdrţevanja. 

Pomembnejše sklepne ugotovitve raziskave so: 

- da trenutni sistemi merjenja niso učinkoviti, 

- teţavna vpeljava sistemov merjenja zaradi kompleksnosti funkcije vzdrţevanja, 

- razvoja učinkovitega sistema merjenja ni mogoče doseči z ozkim pogledom, ampak s 

kombinacijo različnih orodij in disciplin. 

Starejši koncepti merjenja in presojanja vzdrţevanja delovnih sredstev niso več zadovoljevali 

današnjih zahtev poslovanja podjetij. Nekateri koncepti niso pojasnili prispevka vzdrţevanja k 

poslovnim ciljem, so nejasni glede povezanosti med strategijo in izvedbo, ne sporočajo 

učinkovitosti vzdrţevanja skozi organizacijo itd. Avtorji so se osredinili  na merjenje interne 

učinkovitosti funkcije vzdrţevanja delovnih sredstev (predvsem obratovalnih stroškov), na 

operativni ravni niso pa izmerili na primer prispevka vzdrţevanja k uspešnosti poslovanja, 

tveganju za varnost in zdravje pri delu, ter varovanju delovnega in naravnega okolja. 

V sodobnih  podjetjih so procesno naravnani in osredinjeni na odjemalce in njihovo 

zadovoljstvo. Poudarjajo dodano vrednost in spodbujajo merjenje izidov učinkovitosti 

procesov. V podjetjih, kjer so vzdrţevanje DS prepoznali kot ključni poslovni proces in ga 

razvrstili med strateško pomembnega za dolgoročno ohranjanje konkurenčne sposobnosti 

podjetja, nenehno izboljšujejo proces na podlagi objektivnih merjenj in presoj. 

Tem zahtevam so se prilagodili sodobni koncepti, ki se razlikujejo v smernicah, kaj in kako 

meriti, obsegu dimenzij in uravnoteţenosti kazalnikov. Management z merjenjem in 
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presojanjem učinkovitosti vzdrţevanja pridobi naslednje informacije (Parida in Kumar 2009, 

30–31): 

- vrednost, ki jo prispeva vzdrţevanje, 

- utemeljujejo investicije, 

- revidirajo dodeljene vire, 

- vprašanja varnosti, zdravja in naravnega okolja, 

- osredinjenost na management znanja, 

- prilagajajo se na nove trende v proizvajanju in vzdrţevanju, 

- strukturne spremembe v organiziranosti. 

Avtorja opredelita tudi dimenzije modela za merjenje učinkovitosti, ki jih lahko razdelimo na 

pet glavnih vidikov, ki so: 

- proizvodnost, 

- organiziranost, 

- učinkovitost dela, 

- stroški, 

- kakovost. 

Posamezni raziskovalci navajajo tudi druge kriterije za merjenje učinkovitosti, kot na primer 

proces vzdrţevanja, naloge v povezavi z varnostjo, zdravjem in naravnim okoljem. Izbira 

kazalnikov, ključnih za učinkovitost, je običajno prepuščena uporabnikom, ki najbolj poznajo 

svoj proces vzdrţevanja. Kako učinkovito razviti in uvesti model merjenja učinkovitosti 

vzdrţevanja običajno ni natančno opredeljeno. 

Muchiri in drugi (2010b, 4) so v svoji študiji predstavili konceptualni okvir z moţnostjo 

prilagoditve posameznim podjetjem merjenja in presojanja procesov vzdrţevanja. Analiza 

učinkovitosti nam pojasni, kako dobro proces vzdrţevanja spreminja vhode v izhode. 

Predstavljeni okvir, osredinjen na procesni pristop, ima tri glavne dele: vhod v proces 

predstavljajo usklajeni cilji vzdrţevanja z zahtevami proizvajanja, proces vzdrţevanja in 

izhod iz procesa z izidi vzdrţevanja. Izmerjene izhode iz procesa vzdrţevanja, predvsem 

učinkovitost opreme in stroške vzdrţevanja, primerjamo z doseganjem meril učinkovitosti in 

primerjalnega presojanja in v primeru neučinkovitosti procesa s povratno zanko sproţi 

ponovno začetek procesa. 

V prvem delu konceptualnega modela poskuša uskladiti zahteve vzdrţevanja z zahtevami 

proizvajanja v soglasju s korporacijsko strategijo in določiti cilje vzdrţevanja, ki predstavljajo 

vhod v proces. 

Proces vzdrţevanja je predstavljen z vnaprejšnjimi (leading) kazalniki za posamezne 

podprocese in aktivnosti. Za posamezne aktivnosti (identifikacija nalog, načrtovanje nalog, 
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razporejanje in izvedbo nalog) so predlagani posamezni kazalniki s priporočljivimi ciljnimi 

vrednostmi. 
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Slika 13: Okvirni model merjenja učinkovitosti vzdrţevanja 

Vir: Muchiri idr. 2010b. 

Izide vzdrţevanja predstavljajo kazalniki z zamikom (lagging), ki opredeljujejo učinkovitost 

opreme in stroške vzdrţevanja. Med kazalniki za učinkovitost opreme naštejmo 

najpomembnejše: OEE, MTBF
17

 razpoloţljivost, frekvenco zastojev odpovedi itd. Stroške 

vzdrţevanja predstavljajo neposredni stroški vzdrţevanja, stroški na enoto proizvodov, stroški 

zastojev, stroški osebja itd. 

Ugotavljamo, da je predlagani model lahko dobra podlaga za osnovno merjenje učinkovitosti 

vzdrţevanja. Model je delno neuravnoteţen, saj ne obravnava nekaterih vidikov, kot na 

primer odjemalcev, vidika zdravja, varnosti, naravnega okolja ipd. 

Oke (2006b, 182–183) predstavi MMT koncept (Maintenance management tool), ki so ga 

razvili na Centru za industrijski management na Katoliški univerzi v Leuvnu. Ogrodje 

koncepta predstavlja kontrolna plošča (angl. control board – CB), ki omogoča hitro oceno 

učinkovitosti vzdrţevanja v preteklem obdobju, strukturirana mreţa podrobnih poročil (angl. 

Network of detailed reports – DR), s pomočjo katerih opredelimo simptome, zaznane na 

kontrolni plošči, ki jih pozneje optimiziramo z organizacijskimi spremembami ali s taktičnimi 

odločitvami. 

                                                 
17

 MTBF – povprečni čas med dvema odpovedma DS (angl. Mean time between failures). 
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Kontrolna plošča zagotavlja informacije o petih pomembnih vidikih vzdrţevanja. Teh pet 

vidikov, ki vključujejo stroškovno učinkovitost, učinkovitost delovnih sredstev, učinkovitost 

zaposlenih, upravljanje z materiali in načrtovanje nalog, pojasnjuje dvajset različnih 

kazalnikov. Za njih so podane ciljne vrednosti in sprejemljiva odstopanja. 

Podrobna poročila omogočajo razdruţevanje informacij do nivoja posameznih strojev, naročil 

itd. Ostale skupine podrobnih poročil predstavljajo trendna poročila, ki pojasnjujejo 

učinkovitost vzdrţevanja v določenem obdobju in omogočajo podrobno analizo učinkovitosti 

vzdrţevanja. 

Glavni cilj tega predloga za merjenje učinkovitosti vzdrţevanja DS je predstaviti skrben nabor 

kazalnikov za vzdrţevanje, uravnoteţen s funkcijo proizvajanja in ostalimi poslovnimi 

funkcijami v podjetju. 

Da bi podjetja lahko ohranila ravnoteţje med interesi odjemalcev in interesi poslovanja, 

morajo meriti poleg učinkovitosti tudi končni izid (uspešnost), ki se odraţa v vrednosti za 

podjetje, odjemalce in ostale udeleţence. 

Skupna uspešnost vzdrţevanja je produkt interne in eksterne uspešnosti, navajata Parida in 

Kumar (2006, 245–246). Interna uspešnost je merjena skozi interno učinkovitost, ki jo 

karakterizira učinkovita raba virov in je izraţena s proizvodnostjo, stroški na enoto proizvoda, 

znanji in kompetencami ter zanesljivostjo. Največkrat je izraţena s skupno učinkovitostjo 

opreme OEE. Zunanja uspešnost ima dolgotrajnejši učinek na poslovno uspešnost in je 

izraţena z zadovoljstvom odjemalcev ter z rastjo deleţa na trgu. Zadovoljstvo odjemalcev 

predstavlja kakovost proizvodov, točnost dobav in varnost. 

Koncepti, ki temeljijo na uravnoteţenih kazalnikih in pristopi na osnovi vrednosti, so zelo 

priljubljeni v literaturi, ki obravnava merjenje učinkovitosti vzdrţevanja. 

Med prvimi predlagajo Tsang, Jardine in Kolodny (1999, 704–706) za merjenje učinkovitosti 

vzdrţevanja celovit pristop na osnovi uravnoteţenega sistema kazalnikov (Balanced 

Scorecard – BSC), s katerim poudarjajo  uravnoteţeno uporabo različnih meril (obstajajo 

štirje vidiki: finančni, notranji poslovni procesi, učenje, rast in poslovanje s strankami). Z 

modelom je omogočena pretvorba vizije in poslanstva v posebna merila, ki omogočajo 

uresničevanje strategije. Teoretična podlaga za pristop BSC merjenja uspešnosti temelji na 

dveh trditvah, in sicer, da ima strateško načrtovanje močan in pozitiven vpliv na učinkovitost 

podjetja in da skupni cilji vplivajo na učinkovitost delovanja skupine. 

Poudarja, da z uravnoteţenim sistemom kazalnikov usmerjamo managerje, da se osredinijo na 

nekaj ukrepov, ki so najbolj kritični za uspeh organizacije. Pravi, da z BSC zagotavljamo 

celovit okvir za vzpostavitev delovanja in vodenja izvajanja vzdrţevalnih procesov, tako na 

ravni podjetja ali poslovne enote. 
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Prav tako tudi Wireman (2005, 225) v svojem delu o Razvoju kazalnikov učinkovitosti 

vzdrţevanja predlaga za merjenje in presojanje vzdrţevanja model uravnoteţenih kazalnikov 

BSC. 

Po več letih proučevanja, uvajanja in analiziranja uravnoteţenih kazalnikov BSC je Mather 

(2005, 32) predlagal model, ki ga je opisal v delu »Kazalniki vzdrţevanja ustvarjajo 

konkurenčno prednost«. Model vključuje spremljanje uresničevanja korporacijskih ciljev 

skozi tri nivoje organiziranosti organizacije. Uravnoteţenost je predvidel s šestimi vidiki, ki 

so: proizvodnost, učenje, kakovost, naravno okolje, varnost in stroškovna učinkovitost. 

Primerjalno presojanje učinkovitosti vzdrževanja 

Managerji pogosto nimajo na voljo vzpostavljenega organizacijskega sistema in ustreznih 

kazalnikov za merjenje učinkovitosti vzdrţevanja, kar bi jim omogočalo spremljati in 

izboljševati proces vzdrţevanja. Večkrat uporabljajo lastne kazalnike, ki jim ne omogočajo 

primerjalnega presojanja z uspešnimi podjetji v isti panogi ali širše. Da bi preprečili napačne 

interpretacije izračunanih vrednosti, so poenotili izračune. V pomoč managementu pri 

merjenju in presojanju učinkovitosti vzdrţevanja je EFNMS
18

 pripravila standard SIST EN 15 

341 »Bistveni kazalniki učinkovitosti vzdrţevanja« (angl. Maintenance Key Performance 

Indicators) (Slovenski inštitut za standardizacijo 2007). 

Tomaţin (2008, 281–282) v predstavitvi standarda ugotavlja, da je učinkovitost vzdrţevanja 

odvisna od zunanjih in notranjih dejavnikov in od učinkovitosti uporabe strategij vzdrţevanja, 

virov in organiziranosti. Našteva tri glavne skupine kazalnikov: ekonomske, tehnične in 

organizacijske, ki imajo opredeljene 71 kazalnikov za tri hierarhične ravni (vršno, srednjo in 

niţjo) in definiran njihov izračun. Nadalje navaja, da je od narave dela in organiziranosti 

odvisno, koliko in katere kazalnike bodo v podjetju obravnavali, kako bodo ti usklajeni s 

strategijo in cilji podjetja, ter kako bodo na osnovi izmerjenih izidov ukrepali. 

Večkrat pa se v podjetjih primerjajo z neevropskimi podjetji in za primerjavo potrebujejo 

skupno izhodišče. V ta namen sta SMRP
19

 in EFNMS začela pripravljati harmonizirane 

kazalnike. Do januarja 2007 so harmonizirali 26 kazalnikov, navajata Olsson in Svantesson 

(2009, 9–10). V delo ţelijo pritegniti še ostale mednarodne organizacije za vzdrţevanje, kot 

so COPIMAN
20

 in MESA,
21

 navajajo Kahn, Olver in Svantesson (2008). 

                                                 
18

 EFNMS – Evropska zveza nacionalnih društev za vzdrţevanje (angl. European Federation of 

National Maintenance Societies). 
19

 SMRP – Zdruţenje strokovnjakov za vzdrţevanje in zanesljivost (angl. Society of Maintenance and 

reliability Professionals). 
20

 COPIMAN – Pan Ameriški tehnični komite za vzdrţevanje (angl. Technical Committee on 

Maintenance of the Pan American Federation of Engineering Society). 
21

 MESA – Društvo vzdrţevalcev Avstralije (angl. Maintenance Engineering Societies of Australia). 
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Raziskave o merjenju učinkovitosti vzdrževanja 

S pomočjo poglobljenega vpogleda v strokovno literaturo, vire in dosedanje raziskave smo 

ugotovili, da v Republiki Sloveniji iz teh vsebin še ni bilo opravljene nobene raziskave. 

Ugotovili smo, da primanjkuje celovitih modelov in sistematičnosti, zato smo menili, da bi jo 

bilo treba opraviti. Raziskava bo identificirala nekaj bistvenih dejavnikov in prispevala k 

izboljšanju razumevanja in pojasnila spremljanje učinkovitosti funkcije vzdrţevanja delovnih 

sredstev k dodani vrednosti. 

Muchiri in drugi (2010a, 5922) so izvedli raziskavo v 400 belgijskih podjetjih, da bi pojasnili 

uporabo merjenja učinkovitosti v managementu vzdrţevanja. Na podlagi 10,25 % vrnjenih 

anket so ugotovili, da v podjetjih prevladujejo kazalniki z zamikom, ki pojasnjujejo stanje 

opreme, stroške vzdrţevanja in varnost. Uporaba vnaprejšnjih kazalnikov je manjša. Zastoji 

opreme so bili najpogostejši vzroki motenj proizvajanja. Za zmanjšanje zastojev managerji 

dajejo prednost izboljšanju vzdrţevanja opreme pred nakupom delovnih sredstev. Med 

najpogosteje uporabljenimi kazalniki so kazalniki za beleţenje dogodkov s področja zdravja, 

varnosti in naravnega okolja. Med deset najpriljubljenejših so še OEE. Večina anketirancev 

uporablja prilagojene lastno razvite kazalnike. 

V raziskavi so prišli do spoznanj, da ni nobene neposredne povezave med cilji vzdrţevanja in 

ključnimi kazalniki učinkovitosti. V manjšem številu podjetij so zadovoljni s sistemom 

merjenja učinkovitosti in na osnovi ključnih kazalnikov učinkovitosti sprejemajo odločitve in 

sproţajo spremembe. 

Maletič in drugi (2010, 7–8) so v svoji raziskavi o Ocenjevanju učinkovitosti strategije 

vzdrţevanja ugotovili, da bi slovenska podjetja morala v večji meri uporabljati sistemski 

pristop, si postaviti cilje in na tej osnovi načrtovati vzdrţevalna dela, jih meriti, analizirati in 

po potrebi ukrepati. V slednji raziskavi ugotavljajo, da le v 38 % organizacij spremljajo OEE, 

v 9 % pa spremljajo MTTF
22

 in MTBF. Le v 14,5 % organizacij opravijo finančno oceno 

izpada dohodka zaradi nepravilnega vzdrţevanja. 

2.5 Sklepi iz teoretičnega dela raziskave o vzdrţevanju delovnih sredstev 

Cilj te raziskave je bil proučiti in analizirati različne pristope k merjenju in presojanju 

funkcije vzdrţevanja, ki jih predlagajo raziskovalci na tem področju in so v uporabi v 

podjetjih. Raziskovalci predlagajo modele z različnimi dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost 

vzdrţevanja in vključujejo povezavo učinkovitosti vzdrţevanja s cilji poslovanja in strategijo. 

Razlikujejo se predvsem glede tega, kaj meriti, kako povezati vplivne dejavnike na različnih 

ravneh organiziranosti iz podjetja in druţbenega okolja, korporacijske cilje s cilji na 

operativnem nivoju in z organiziranostjo. V obstoječi literaturi je običajno poudarek na 

                                                 
22

 MTTF – povprečni čas do odpovedi DS (angl. Mean time to failure). 
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merjenju interne (tehnične) učinkovitosti, ni pa izmerjen prispevek vzdrţevanja k doseganju 

ciljev podjetja. 

Konkurenčno prednost podjetja sestavlja niz dejavnikov in sposobnosti, ki podjetju omogoča 

boljše poslovanje od konkurence. Visoka dodana vrednost omogoča konkurenčno sposobnost. 

Dvig dodane vrednosti je edini vir za dvig konkurenčnosti, ki jo podpira pravilno izbrana 

strategija podjetja. Številni avtorji ugotavljajo, da usmerjenost samo na izboljšanje 

učinkovitosti daje malo moţnosti za uspeh, ampak je treba izboljšati poslovne odločitve, 

neprekinjenost poslovnega procesa, kakovost, zmanjšati nezgode in porabo vloţkov. Kos 

(2000, 81) ugotavlja, da sta današnji management in kultura v podjetjih še vedno ostanek 

preteklosti in je zato tudi zavora za povečanje dodane vrednosti, saj je prav ta management 

njen ustvarjalec in zaviralec, ker s tem brani sebe ter svojo nepogrešljivost, nezamenljivost in 

nesprejemljivost. 

Raziskave kaţejo, da podjetja slabo izkoriščajo aktivnosti v notranji verigi vrednosti. Danes je 

še vedno večina slovenskih podjetij organizirana tradicionalno, to je funkcijsko in v njih 

poslovni proces pogosto ni pregleden in prilagodljiv. Za obstoj podjetij je zelo pomembno 

učinkovito in uspešno izvajanje predvsem procesov, ki posredno ali neposredno prispevajo k 

dodani vrednosti končnih izdelkov, storitev ali procesov. V podjetjih naj bi bili hkrati 

učinkoviti in uspešni, da lahko preţivijo v nepredvidljivem druţbenem okolju. 

V večini slovenskih podjetij funkciji proizvajanja in vzdrţevanja nista pregledni in 

prilagodljivi in slabo izkoriščata razpoloţljivi proizvodni čas za ustvarjanje nove vrednosti. V 

vzdrţevanju ne vidijo potencialne moţnosti za doseganje konkurenčne prednosti. Po 

ugotovitvah raziskav se v slovenskih podjetjih nahajajo med drugo in tretjo generacijo 

vzdrţevanja in za pribliţevanje četrti generaciji morajo izboljšati proces načrtovanja 

vzdrţevalnih aktivnosti na osnovi ugotovljene razpoloţljivosti DS, uvesti informacijsko-

komunikacijski sistem za vzdrţevanje in spremljanje kazalnikov učinkovitosti vzdrţevanja, 

ter ugotoviti skupno učinkovitost glavne opreme oziroma skupin opreme z metodo OEE. 

Merjenje in presojanje procesov vzdrţevanja omogoča managerjem upravljanje in usmerjanje 

ter razkrije trenutne slabosti, ki jih je treba izboljšati. Najpregledneje bi izmerili učinkovitost 

in uspešnost z absolutnimi in objektivnimi merili, vendar pa se včasih posluţujemo tudi 

subjektivnega presojanja. 

V poindustrijskem podjetju človek-operater opravlja preteţno nadzorno vlogo, ki vključuje 

tudi vedno več preprostih vzdrţevalnih del, kot na primer mazanje in čiščenje ipd. Vzporedno 

z rastjo stopnje avtomatiziranosti v podjetjih raste potreba po vzdrţevanju, ki odločilno vpliva 

na količino, kakovost in stroške proizvajanja, ter na delovno okolje, varnost in zdravje 

delavcev. Pred funkcijo vzdrţevanja so postavljene visoke zahteve po zanesljivosti, 

stroškovni učinkovitosti, izpolnjevanju zakonodaje, varovanju naravnega okolja itd. 



 

55  

V sodobnih podjetjih ima funkcija vzdrţevanja tudi pomembno vlogo pri tehnično-

tehnološkem razvoju, uvajanju avtomatizacije in zagotavljanju zanesljivosti delovanja 

temeljnega procesa proizvajanja. Management naj bi se zato velikokrat odločal med 

izboljšanjem ali nakupom nove opreme. Pogosto je podaljšanje ţivljenjske dobe DS 

ugodnejše od nabave novega, ker so DS draga in imajo dolge dobavne roke. Primerno 

vzdrţevana DS dosegajo višjo razpoloţljivost in daljšo ţivljenjsko dobo. Zato so aktivnosti 

funkcije vzdrţevanja prednostno usmerjene v izboljšanje učinkovitosti in podaljšanje 

ţivljenjske dobe obstoječih DS z rekonstrukcijami, modernizacijami in posodabljanjem. 

Vzdrţevanje je nedvomno pomemben poslovni proces, saj je učinkovitost vzdrţevanja 

strateških delovnih sredstev bistvenega pomena za učinkovito in uspešno poslovanje 

proizvodnih podjetij. Proces vzdrţevanja običajno ni prepoznan kot temeljni proces, kljub 

temu, da pomembno vpliva na stroške in prihodke podjetja. 

Neučinkovitost vzdrţevanja se hitro odraţa v nedoseganju ciljev in poslovne strategije ter v 

povečanju proizvodnih stroškov. Skrbno oblikovane, vpeljane in izvajane strategije 

vzdrţevanja DS ob ustreznem poloţaju funkcije vzdrţevanja v podjetju po našem mnenju 

bistveno pripomorejo k uspešnosti. Vzdrţevanje najbolj prispeva k doseganju strateških ciljev 

v zvezi s kakovostjo proizvodov, stroški proizvajanja in učinkovitostjo proizvajanja, manj 

opazen pa je neposreden prispevek k dodani vrednosti. Da bi lahko ocenili prispevek 

vzdrţevanja, zlasti v kapitalsko intenzivnih proizvodnih podjetjih k doseganju ciljev podjetja, 

je treba celovito meriti uspešnost, vključno z vzdrţevanjem. 

Doslej ni bilo verodostojne raziskave, ki bi pokazala vzročno povezavo med vloţki v 

vzdrţevanje in izidi za podjetje. 

Cilj raziskave ni razviti nov organizacijski sistem kazalnikov, ampak predlagati uravnoteţeno 

managersko orodje za merjenje in presojanje ter usmerjanje vzdrţevanja v pomoč 

managerjem, ki vodijo vzdrţevanje. 
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3 EMPIRIČNA RAZISKAVA O MERJENJU IN PRESOJANJU 

VZDRŢEVANJA DELOVNIH SREDSTEV IN DODANI VREDNOSTI 

Na učinkovitost funkcije vzdrţevanja vpliva veliko različnih dejavnikov, ki smo jih v 

opravljeni raziskavi raziskali. V teoretičnem delu raziskave smo v skladu s teoretičnimi 

izhodišči opredelili dejavnike učinkovitosti vzdrţevanja delovnih sredstev in njihovega vpliva 

na dodano vrednost. Empirično raziskavo smo izvedli na osnovi prilagojenega anketnega 

vprašalnika, ki smo ga statistično obdelali in interpretirali izide. Izidi analize nam bodo 

pokazali, kateri so tisti dejavniki, ki po mnenju anketiranih vplivajo na učinkovitost funkcije 

vzdrţevanja. 

3.1 Namen ankete, metodologija in predstavitev vzorca 

Namen raziskave je bil analiziranje obstoječih načinov merjenja in presojanja učinkovitosti 

funkcije vzdrţevanja delovnih sredstev v srednjih in velikih slovenskih podjetjih, ugotoviti 

prispevek vzdrţevanja na dodano vrednost in zasnovati predloge za izboljšanje stanja. Za 

raziskovalni pristop smo izbrali kvantitativno metodologijo zbiranja in analize podatkov. Z 

izidi raziskave nismo potrdili hipotezi o signifikantno pozitivnem vplivu merjenja in 

presojanja vzdrţevanja ter učenja in inovativnosti na dodano vrednost v srednjih in velikih 

slovenskih podjetjih. 

Vzorec so predstavljale iz javno dostopne baze Bizi.si slučajno izbrane srednje velike in 

velike gospodarske druţbe, ki 1) imajo povprečno zaposlenih več kot 50 sodelavcev, 2) 

razpolagajo z opredmetenimi sredstvi v višini najmanj 5 mio. EUR in 3) imajo čiste prihodke 

od prodaje vsaj v višini 8,8 mio. EUR. Raziskava je bila omejena na področje Republike 

Slovenije. Te pogoje je leta 2009 izpolnjevalo 479 slovenskih gospodarskih druţb. Vzorec 

smo izbrali iz srednje velikih in velikih druţb s slučajnim vzorčenjem s pomočjo tabele 

naključnih števil. 

3.2 Metode zbiranja podatkov in informacij 

Za zbiranje podatkov smo oblikovali anketni vprašalnik »Merjenje in presojanje učinkovitosti 

vzdrţevanja v slovenskih podjetjih«. Na osnovi proučene literature smo pripravili anketni 

vprašalnik zaprtega tipa, s katerim smo merili anketirančev odnos do raziskovalnega pojava. 

Namen je bil izdelati natančen in zanesljiv inštrument, s katerim bomo zbirali empirične 

podatke o vplivu merjenja in presojanja vzdrţevanja na dodano vrednost podjetja. Uporabili 

smo petstopenjsko Likertovo lestvico za merjenje stališč, s katero je anketirani izrazil za 

podjetje kot celoto svoje strinjanje ali nestrinjanje z obravnavano trditvijo. Vključena so bila 

tudi odprta vprašanja. 
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Vprašalnik je bil razdeljen na dva sklopa vprašanj in podvprašanj, s katerimi smo iz več 

vidikov raziskali zbiranje informacij za merjenje in presojanje funkcije vzdrţevanja 

opredmetenih delovnih sredstev. Prvi sklop vprašanj zajema sedem dimenzij, in sicer: 

učinkovitost delovnih sredstev, stroške in finance, izvrševanje nalog funkcije vzdrţevanja, 

učenje, rast in inovacije, zadovoljstvo odjemalcev, varnost, zdravje in delovno / naravno 

okolje ter zadovoljstvo zaposlenih. 

Z drugim sklopom vprašanj smo pridobili osnovne identifikacijske podatke o podjetju, o 

strukturi dejavnosti in o osebi, ki je izpolnila anketo. Pred izvedbo smo vprašalnik testirali na 

pilotni stopnji raziskave pred glavno fazo zbiranja podatkov, kar je omogočilo izločitev 

neprimernih odgovorov (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 164–168). Razumevanje 

vprašalnika smo testirali na treh managerjih, ki pozneje niso bili zajeti v anketo. Upoštevali 

smo njihove predloge in sugestije in spremenili vprašalnik. Iz ankete smo črtali vsa vprašanja 

o podatkih, ki smo jih lahko pridobili sami iz javno dostopnih evidenc. Z vsemi podjetji smo 

predhodno vzpostavili stik preko telefona in zaprosili za sodelovanje in elektronski naslov, na 

katerega lahko pošljemo vprašalnik. Vprašalnike smo skupaj s spremnim dopisom, v katerem 

je bil podrobno pojasnjen namen raziskave, poslali po elektronski pošti ali dostavili osebno. 

Raziskava je potekala v drugi polovici leta 2009 in bila zaključena v letu 2010. 

Ankete smo s spremnim dopisom poslali v 325 gospodarskih druţb, od katerih smo prejeli 36 

izpolnjenih anket. Z zbiranjem izpolnjenih vprašalnikov smo imeli teţave. Zaradi manjše 

odzivnosti anketiranih smo po mesecu dni poslali opomnik po elektronski pošti, vzpostavili 

stik preko telefona, nekatere osebno obiskali in po šestih mesecih zaključili z 62 izpolnjenimi 

vprašalniki, kar zadostuje statističnemu kriteriju majhnega vzorca. Predvidevamo, da so na 

anketo odgovarjali managerji iz srednje ravni iz funkcije vzdrţevanja oziroma osebe, ki imajo 

največ informacij in podatkov, potrebnih za izvedbo naše raziskave. Srednjo raven sestavljajo 

managerji poslovnih funkcij, vodje sektorjev, ki implementirajo politiko podjetja, organizirajo 

in vodijo zaposlene ter merijo učinkovitost dela. 

Med anketiranci, ki so vrnili anketo, so bila podjetja iz kovinsko predelovalne industrije, 

energetike, gradbeništva, ţivilsko predelovalne panoge, telekomunikacij, trgovine in logistike. 

Za posamezna podjetja, ki so nam vrnila izpolnjen vprašalnik, smo iz baze Bizi.si pridobili 

matične podatke, podatke o številu zaposlenih in sredstvih podjetja ter podatke o njihovi 

dodani vrednosti. 

3.3 Analiza baznih podatkov in informacij 

V raziskavo so vključena vsa podjetja, iz katerih so nam vrnili izpolnjen vprašalnik. V 

nadaljnjo raziskavo niso bila vključena le podjetja, ki so se med raziskavo preoblikovala in 

niso več izpolnjevala pogojev, predvsem o višini sredstev in številu zaposlenih. Izkazalo se je, 

da je v vrnjenih anketah manjkalo največ odgovorov o stroških vzdrţevanja in ekonomski 
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učinkovitosti. Z vprašalnikom pridobljene podatke smo najprej uredili in nato statistično 

obdelali s programom SPSS 15. 

Z deskriptivno statistiko smo organizirali in opisali temeljne značilnosti vzorca in 

indikatorjev. Iz nabora zbranih podatkov smo definirali osnovne, kombinirane in sestavljene 

spremenljivke.  

Odvisna spremenljivka »Dodana vrednost na zaposlenega« je pojasnjena z naslednjimi 

pojasnjevalnimi spremenljivkami: 

 delovna sredstva, ki pojasnjujejo opravljanje funkcije vzdrţevanja in zagotavljanje ravni 

zanesljivosti in razpoloţljivosti delovnih sredstev, 

 stroški in finance, vključujejo spremljanje stroškov investicij, delovanja in izostale 

proizvodnje, 

 izvrševanje nalog funkcije vzdrževanja, pojasnjujejo izvajanje temeljnih nalog 

vzdrţevanja, usklajeno delovanje z ostalimi funkcijami v podjetju, organiziranost, 

 učenje, rast in inovacije, ki vsebujejo razvoj vzdrţevanja, strokovno izpopolnjevanje 

vzdrţevalcev, uvajanje konceptov vzdrţevanja, 

 zadovoljstvo odjemalcev, pojasnjuje zagotavljanje kakovosti storitev, pravočasnost, 

zanesljivost, proizvodnost, gospodarnost, uporabo sistemov kazalnikov, 

 varnost, zdravje in delovno / naravno okolje (HSE) opisuje delovne nezgode, izplačane 

odškodnine, emisije v naravno okolje, 

 zadovoljstvo zaposlenih, ki obravnava motiviranost za delo, merjenje zadovoljstva 

zaposlenih in nagrajevanje vzdrţevalcev. 

Skupna spremenljivka »Izvajanje merjenja in presojanja vzdrževanja« je izmerjena 

povprečna vrednost sedmih zgoraj navedenih neodvisnih statističnih spremenljivk. Dodana 

vrednost je osnovni ekonomski indikator in temeljno merilo gospodarske aktivnosti ter 

uspeha. Vsebinsko pomeni novo vrednost, ustvarjeno v enem letu. Kazalnik dodane vrednosti 

na zaposlenega izkazuje, kolikšna je povprečna novo ustvarjena vrednost na zaposlenega. 

3.4 Predstavitev izidov raziskave 

V anketni raziskavi je sodelovalo 325 podjetij, od tega je vrnilo anketo 62 podjetij, kar 

predstavlja 19 %. Na podlagi prejetih odgovorov podjetij, ki so sodelovala v raziskavi, smo 

izdelali interpretacijo izidov ankete in s statističnim sklepanjem ugotovitev iz vzorca 

populacije ocenili značilnosti populacije. Definirane odvisne in neodvisne spremenljivke so 

bile osnova za analizo, ki smo jo izdelali z univariatno metodo frekvenčne porazdelitve in 

bivariatno analizo. 
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Posamezne trditve smo zdruţili v dimenzije, pri tem pa smo si pomagali z multivariatno 

statistično metodo analize glavnih komponent. Izbrali smo najbolj pomembne indikatorje. 

V prvem koraku smo naredili korelacijsko analizo med finančnimi kazalniki in dimenzijami, 

da bi ugotovili medsebojno povezanost s spremenljivkami, na podlagi katerih smo opravili 

regresijsko analizo. 

Z uporabo regresijske analize smo preverili prvo hipotezo o vplivu skupne dimenzije 

Izvajanje merjenja in presojanja vzdrževanja na odvisno spremenljivko Dodano vrednost na 

zaposlenega. 

Drugo zastavljeno hipotezo smo preizkusili s pomočjo korelacijske analize in ugotovili 

povezanost med spremenljivkami »učenjem, rastjo in inovativnostjo« ter »dodano vrednostjo 

na zaposlenega« v srednjih in velikih gospodarskih druţbah. 

V drugem koraku smo naredili korelacijsko analizo med ostalimi finančnimi kazalniki in 

skupno dimenzijo »Merjenje in presojanje funkcije vzdrţevanja delovnih sredstev« in 

ugotovili, med katerimi spremenljivkami obstaja povezanost. 
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Slika 14: Struktura dejavnosti 

Večina podjetij (62,9 %), ki so bila anketirana, se ukvarja z izdelovanjem izdelkov, 19,4 % je 

izdelovalno-storitvenih podjetij, 9,7 % zgolj storitvenih in 8,1 % izdelovalno-trgovskih 

podjetij. 
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Slika 15: Število zaposlenih 

V vzorec je bilo zajetih 35,5 % podjetij, ki imajo do 250 zaposlenih, 22,6 % podjetij ima od 

251 do 500 zaposlenih, preostalih 41,9 % pa nad 500. 
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Slika 16: Dodana vrednost 

Največji deleţ podjetij (40,3 %) ima do 1 milijon evrov dodane vrednosti, 24,2 % ima nad 1 

milijon do 2 milijona evrov in 35,5 % nad 2 milijona evrov. 

35,5

45,2

19,4

0 10 20 30 40 50

do 25.000 €

25.001 do 50.000

več kot 50.000

Odstotek

 

Slika 17: Dodana vrednost na zaposlenega 

Dobra tretjina podjetij (35,5 %) ustvarja do 25.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, 

45,2 % od 25.001 do 50.000 evrov in 19,4 % več kot 50.000 evrov. 
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Slika 18: Sredstva 

Največji deleţ podjetij (43,5 %) ima do 50 milijonov evrov sredstev, četrtina (25,8 %) nad 50 

milijonov do 100 milijonov evrov, preostali (30,6 %) pa nad 100 milijonov evrov. 

3.4.1 Odvisne spremenljivke 

Vsi zgoraj našteti finančni kriteriji bodo v nadaljnji analizi sluţili kot odvisne spremenljivke, 

ki bodo merile finančno uspešnost podjetij. V nadaljevanju so predstavljene opisne statistike 

teh spremenljivk. 

Preglednica 1: Finančni kazalci 

 N Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon 

Število zaposlenih 62 52 5.467 739,2 1.002,42 

Dodana vrednost (EUR) 62 1.328.785 385.036.368 30.123.934,4 57.259.344,32 

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) 62 7.687,52 178.722,7 39.160,1 27.617,46 

Sredstva (EUR) 62 5.785.543 1.359.404.764 175.915.755,2 284.891.731 

Najmanjše število zaposlenih znaša 52, največje pa 5.467. Povprečno število zaposlenih znaša 

739,2. Dodana vrednost se giblje med 1,3 in 385 mio. evrov, v povprečju pa znaša 30,1 mio. 

evrov. Dodana vrednost na zaposlenega podjetij je v razponu med 7.687 in 178.722 evrov, v 

povprečju pa znaša 39.160 evrov. Sredstva se gibljejo med 5,8 mio. in 1,4 milijarde evrov, v 

povprečju pa znaša 175,9 milijonov evrov. 

3.4.2 Neodvisne spremenljivke 

Delovna sredstva v poslovnem procesu 

V sklopu te dimenzije so anketiranci odgovarjali na osem vprašanj, ki se nanašajo na 

pogostost izvajanja posameznih aktivnosti v podjetju, in štiri vprašanja, ki se nanašajo na to, 

ali podjetja sploh izvajajo določene aktivnosti v njihovem poslovnem procesu. 
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Vse naštete aktivnosti podjetja (slika 19) v vsaj dveh tretjinah podjetij izvajajo pogosto ali 

vedno. Služba vzdrževanja ni vključena v fazo nabavljanja delovnih sredstev le v manj kot     

2 %  podjetij, v okoli 10 % podjetij je vključenost zelo redka, v 17,7 % podjetij včasih ali 

občasno, v 24,2 % podjetij pogosto in 46,8 % vedno. Sluţbe vzdrţevanja diagnosticirajo 

ključne parametre obratovanja delovnih sredstev in na osnovi diagnosticiranih in obdelanih 

podatkov določajo intervale preventivnih pregledov vedno v 24,2 %, pogosto v 45,2 % in 

občasno v 14,5 %. 

Uporaba presoje za ugotavljanje učinkovitosti službe vzdrževanja ni značilna za 3,3 % 

podjetij, 8,2 % podjetij pa presojo uporablja zelo redko, 19,7 % včasih ali občasno, 32,8 % 

pogosto in 36,1 % vedno.  
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Slika 19: Pogostost izvajanja posameznih aktivnosti v poslovnem procesu 

Manj kot 2 % podjetij ne spremlja dosežene skupne učinkovitosti opreme (OEE)¸ 4,8 % jo 

spremlja zelo redko, 14,5 % včasih ali občasno, 46,8 % pogosto in 32,3 % vedno. Vsa 
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podjetja spremljajo čase med okvarami opreme, med njimi jih 3,2 % spremlja zelo redko, 

25,8 % včasih ali občasno, 32,3 % pogosto in 38,7 % vedno. 

Za posamezna delovna sredstva je vedno postavljen cilj glede razpoložljivosti v 32,3 % 

podjetij, pogosto v 41,9 % podjetij, včasih ali občasno v 21 %, zelo redko v 1,6 % in nikoli v 

3,1 % podjetij. Operaterji nikoli ne skrbijo za osnovna vzdrževalna dela v 1,6 % podjetjih, 

zelo redko v 16,1 %, včasih ali občasno v 17,7 %, pogosto v 35,5 % in vedno v 29 % 

podjetjih. Vsa podjetja vsaj včasih ali občasno (6,5 %) spremljajo zastoje in vzroke zastojev, 

33,9 % jih spremlja pogosto in 59,7 % vedno. 

Naslednje štiri trditve se prav tako nanašajo izvajanje posameznih aktivnosti v podjetjih. 
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Slika 20: Izvajanja posameznih aktivnosti v delovnem procesu 

Informacijski sistem za upravljanje strateških sredstev na nivoju podjetja uporablja 12,9 %, 

33,9 % pa jih uporablja delne sisteme, ki so se razvili iz informacijskih sistemov za podporo 

vzdrţevanju. V dobri polovici podjetij (53,2 %) pa ne razpolagajo s to podporo. 

Za avtomatsko diagnostiko okvar opreme uporabljajo ekspertne sisteme v 12,9 % podjetjih, v 

41,9 % le delno, v 45,2 % pa ne uporabljajo ekspertnih sistemov. 

Večina anketiranih meni, da so za zastoje odgovorni vzdrţevalci v 48,4 % in delno odgovorni 

v 43,5 %. Le 8,1 % jih meni drugače. 
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Informacijsko podporo vzdrţevanju v obliki CMMS (angl. Computerised maintenance 

management system) sistemov ima na razpolago 37,1 % in prav tako delno 37,1-odstotno 

podporo v obliki nabave rezervnih delov, spremljanja zastojev in minimiziranja stroškov 

vzdrţevanja. 

V nadaljevanju smo s pomočjo metode glavnih komponent preverili, kateri indikatorji so 

najprimernejši za oblikovanje nove dimenzije. Cilj te analize je poiskati nekaj prvih 

komponent, ki pojasnjujejo večji del razpršenosti analiziranih podatkov in povzeti podatke s 

čim manjšo izgubo informacij. Z manjšim številom novih spremenljivk, urejenih od 

najpomembnejših do najmanj pomembnih, dobimo boljši pregled nad podatki. Ta metoda 

nam tudi omogoča, da v komponentni model vključimo spremenljivke različnih merskih 

lestvic. Tiste spremenljivke, ki imajo vrednost komunalitete nizko (manj kot 0,3), iz modela 

izločimo, na preostalih spremenljivkah pa še enkrat naredimo analizo glavnih komponent. 

Komponentni model je dober, če znaša deleţ pojasnjene variance blizu 50 %. Dodatno še 

preverimo s koeficientom zanesljivosti Cronbachovo alfo, če je merski instrument za 

dimenzijo Delovna sredstva v procesu dovolj zanesljiv. Dovolj visoka zanesljivost pomeni, da 

je Cronbachova alfa blizu 0,8. Če smo temu pogoju zadostili, shranimo izid analize glavnih 

komponent in tako dobimo novo spremenljivko, ki je normalno porazdeljena, ima aritmetično 

sredino 0 in standardni odklon 1. 

 

Slika 21: Delovna sredstva v procesu – diagram lastnih vrednosti 

V oblikovanje dimenzije delovna sredstva v procesu smo vključili šest spremenljivk. Diagram 

lastnih vrednosti pokaţe, da večino variance pojasni prva dimenzija (46,4 %), vrednost 

Cronbachovega koeficienta pa znaša 0,76. Podrobnejši izidi so prikazani v prilogi 2, 

preglednici 1-2. K dimenziji Delovna sredstva v procesu največ prispevajo trditve 

»Spremljamo doseţeno skupno učinkovitost opreme«, »Spremljamo čase med okvarami 
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opreme« in »Za posamezna delovna sredstva je postavljen cilj glede razpoloţljivosti«, ki 

imajo faktorsko uteţ nad 0,7. Najmanjšo korelacijo z dimenzijo ima indikator z opisom 

»Zastoje in vzroke zastojev spremljamo«. 

Preglednica 2: Delovna sredstva v procesu – komponentna struktura 

  

Vrednost uteţi    

a5 Spremljamo doseţeno skupno učinkovitost opreme (OEE). 

0,748 

a4 Spremljamo čase med okvarami opreme (MTBF). 

0,739 

a3 Za posamezna delovna sredstva je postavljen cilj glede razpoloţljivosti. 

0,728 

a8 Na osnovi diagnosticiranih in obdelanih podatkov določamo intervale preventivnih pregledov. 

0,661 

a6 Uporabljamo presoje za ugotavljanje učinkovitosti sluţbe vzdrţevanja (Audit). 

0,623 

a1 Zastoje in vzroke zastojev spremljamo. 

0,568 

Stroški 

Za področje stroškov in financ so anketiranci odgovarjali za tri aktivnosti, kako pogosto jih 

izvajajo v njihovem podjetju. Ocenili so tudi deleţ stroškov vzdrţevanja in odgovorili še na 

dve vprašanji s področja financ. 
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Slika 22: Pogostost spremljanja stroškov in vzdrţevanja 

Po mnenju večine anketirancev vzdrževanje pomaga optimalno vlagati kapital v podaljšano 

življenjsko dobo in večjo proizvodnost sredstev: 38,7 % jih misli, da vedno, 46,8 % pogosto, 

11,3 % včasih ali občasno, 1,6 % zelo redko, 1,6 % pa jih meni, da nikoli. V večini podjetij s 
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stroški vzdrževanja uravnavajo sprejemljivi nivo razpoložljivosti in zanesljivosti bodisi vedno 

(14,5 %) ali pa pogosto (46,8 %); v 30,6 % to delajo včasih ali občasno, v 3,2 % zelo redko, v 

4,8 % pa sploh ne. Spremljanje stroškov, ki nastanejo zaradi izgubljene proizvodnje, je 

značilno za skoraj vsa podjetja: 29 % jih to opravlja vedno, 35,5 % pogosto, 30,6 % včasih ali 

občasno, v 3,2 % pa zelo redko. Le 1,6 % podjetij tovrstnih stroškov sploh ne spremlja. 

Preglednica 3: Deleţa stroškov vzdrţevanja 

 N Minimum Maksimum 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Deleţ stroškov vzdrţevanja od celotnih prihodkov 47 0,4 25 5,09 4,65 

Deleţ preventivnega vzdrţevanja med celotnimi stroški vzdrţevanja. 54 0,6 98 36,92 25,77 

Anketiranci so še podali, kolikšen delež celotnih prihodkov predstavljajo stroški vzdrževanja. 

Med tistimi, ki so na to vprašanje odgovarjali (47), jih je 65,8 % navedlo, da stroški 

predstavljajo manj kot 5 %, 21,2 % jih ocenjuje, da predstavljajo od 5 do 10 %, preostalih 

12,6 % pa več kot 10 %. Povprečen deleţ znaša 5,9 %, najmanjši deleţ je 0,4 %, največji pa 

25 %. Povprečen delež preventivnega vzdrževanja med celotnimi stroški vzdrževanja je po 

mnenju 54 anketirancev 36,9 %, najmanj 0,6 %, največ pa kar 98 %. Skoraj četrtina (24,9 %) 

jih je ocenila, da znaša deleţ manj kot 10 %, od 10 do 50 % pa dobra polovica (51,9 %). 
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Slika 23: Obratovalni stroški in finančna sredstva za vzdrţevanje opreme 

V 66,1 % podjetjih natančno spremljajo obratovalne stroške za delovna sredstva, v preostalih 

pa ne. Po mnenju večine anketirancev (77,4 %) imajo v njihovih podjetjih dovolj finančnih 

sredstev za vzdrţevanje opreme. 

Na podoben način, kot je opisan postopek za oblikovanje dimenzije Delovna sredstva v 

procesu v prejšnjem podpoglavju, tudi iz indikatorjev, predstavljenih na sliki 23 in prilogi 2 

preglednica 3, oblikujemo dimenzijo stroškov. 
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Slika 24: Stroški – diagram lastnih vrednosti 

Za to dimenzijo imamo na voljo zgolj pet spremenljivk, za katere je značilna nizka korelacija 

med sklopom trditev, ki so predstavljene na sliki 22, in stroški vzdrţevanja (priloga 2 

preglednica 3). To je tudi razvidno iz diagrama lastnih vrednosti. Če pri analizi glavnih 

komponent upoštevamo kriterij za izbor števila dimenzij lastno vrednost nad 1, se pokaţe, da 

gre za dve dimenziji, ki skupaj pojasnita 55,2 % celotne variance, zato bomo to področje v 

nadaljnjih analizah obravnavali z dveh vidikov. Ker gre za dve dimenziji, vrednost 

Cronbachove alfe tu ni pomembna, saj je skupna korelacija spremenljivk, ki oblikujejo dve 

dimenziji, seveda niţja. 

Preglednica 4: Stroški – komponentna struktura 

  

Komponenti 

1 2 

b1 Spremljamo stroške, ki nastanejo zaradi izgubljene proizvodnje. 
0,81 0,062 

b2 S stroški vzdrţevanja uravnavamo sprejemljivi nivo razpoloţljivosti in zanesljivosti opreme. 

0,699 -0,114 

b3 Vzdrţevanje nam pomaga optimalno vlagati kapital v podaljšano ţivljenjsko dobo in višjo 

proizvodnost sredstev. 
0,564 -0,139 

b4 R Deleţ stroškov vzdrţevanja od celotnih prihodkov 
-0,034 0,816 

b5 R Deleţ preventivnega vzdrţevanja med celotnimi stroški vzdrţevanja. 
-0,123 0,762 

Prva komponenta predstavlja organizacijski vidik obvladovanja stroškov, v katero so 

vključene spremenljivke b1, b2 in b3. Najpomembnejšo uteţ ima spremenljivka b1 

Spremljamo stroške, ki nastanejo zaradi izgubljene proizvodnje. Druga komponenta 
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predstavlja finančni vidik, ki jo pojasnjujeta spremenljivki b4 in b5 in imata podoben 

prispevek v tej dimenziji. 

Naloge vzdrževanja 

Anketiranci so na lestvici od 1 (nikakor ne velja za naše podjetje) do 5 (popolnoma velja za 

naše podjetje) ocenili šest trditev, ki se nanašajo na področje nalog vzdrţevanja. 
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Slika 25: Naloge vzdrţevanja – povprečne vrednosti 

Podjetja večinoma spremljajo razpoloţljivost delovnih sredstev (povprečna ocena 4,2) in da 

skupaj s proizvodnjo tedensko ali pogosteje načrtujejo aktivnosti vzdrţevanja (4,1). V manjši 

meri velja, da je odločanje in odgovornost izvajanja vzdrţevanja centralizirano (3,9) in da so 

zaposleni pri svojem delu v vzdrţevalni sluţbi dobro organizirani (3,8), vendar sta povprečni 

vrednosti ocen teh dveh trditev nad srednjo vrednostjo (3,0), tako da lahko potrdimo, da to 

velja za večino podjetij. Podjetja pa se večinoma ne strinjajo, da imajo v njihovi vzdrţevalni 

sluţbi dovolj zaposlenih sodelavcev (3,2). Velika večina podjetij (85,2 %) se ne strinja s tem, 

da imajo v preventivno vzdrţevanje vključene več kot 90 % kritične opreme, preostali pa so 

podali oceno 2, tako da znaša povprečna ocena zgolj 1,1. 
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Preglednica 5: Deleţi posameznih elementov pri vzdrţevanju 

 N Minimum Maksimum 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Deleţ specifičnih nadomestnih delov, ki jih imate na zalogi 58 1 90 36,9 28,1 

Deleţ stroškov preventivnega vzdrţevanja 39 10 95 49,4 22,6 

Deleţ stroškov korektivnega vzdrţevanja 39 5 90 50,6 22,6 

Deleţ outsourcinga vzdrţevanja delovnih sredstev v organizaciji 55 0 90 21,0 19,1 

Povprečen deleţ nadomestnih delov, ki jih imajo podjetja na zalogi, znaša 36,9 %, najmanj    

1 %, največ pa 90 %. Dobra petina podjetij (22,4 %) je navedla, da ima do 10 % nadomestnih 

delov na zalogi, podoben deleţ (20,6 %) ocenjuje, da ima od 11 do 20 %, okoli četrtina    

(25,8 %) od 21 do 50 %, preostali (30,9 %) pa nad 50 %. Povprečen deleţ stroškov 

preventivnega vzdrţevanja znaša 49,4 %, najmanj 10 % in največ 95 %. Dobra polovica   

(56,4 %) podjetij ocenjuje, da ima do 50 % stroškov, ostali pa več. Deleţ korektivnega 

vzdrţevanja se giblje med 5 in 90 % in je zelo podoben preventivnemu – v povprečju 50,6 %, 

enak deleţ podjetij (56,4 %) ima do 50 % stroškov. Le 3,2 % podjetij nima zunanjega 

izvajanja dejavnosti (outsourcing) pri vzdrţevanju delovnih sredstev v organizaciji, povprečen 

deleţ zunanjega izvajanja dejavnosti pa znaša 21 %, slaba polovica podjetij (49 %) pa ga ima 

nad 20 %. 
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Slika 26: Vzdrţevanje – prisotnost posameznih elementov v podjetjih 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kako so prisotni v podjetjih nekateri elementi v procesu 

vzdrţevanja. 

Velika večina podjetij ima naloge vzdrţevanja usklajene z vizijo podjetja (87,1 %), 

operativno-tehnološko dokumentacijo pa imajo na voljo za vsa delovna sredstva (85,5 %). 
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Precej manjši deleţ podjetij uporablja koncept RCM (33,9 %) in uveljavlja načela »celovitega 

produktivnega vzdrţevanja« (46,8 %). 

Analiza glavnih komponent je pokazala, da za dimenzijo Naloge vzdrževanja izberemo štiri 

spremenljivke (priloga 2, preglednici 5, 6) 

Preglednica 6: Vzdrţevanje (naloge) – komponentna struktura 

  
Vrednost 

uteţi 

c2 Skupaj s proizvodnjo tedensko ali pogosteje načrtujemo aktivnosti vzdrţevanja. 
0,783 

c5 Zaposleni smo pri svojem delu v vzdrţevalni sluţbi dobro organizirani. 0,752 

c1 Redno spremljamo razpoloţljivost delovnih sredstev 0,719 

c4 V vzdrţevalni sluţbi imamo zadostno število zaposlenih delavcev. 0,644 

Največji prispevek k poddimenziji Naloge ima trditev »Skupaj s proizvodnjo tedensko ali 

pogosteje načrtujemo aktivnosti vzdrţevanja«, najmanjši pa trditev »V vzdrţevalni sluţbi 

imamo zadostno število zaposlenih delavcev«. Vrednost Cronbachove alfe znaša 0,69, kar 

kaţe na to, kar je še sprejemljivo za oblikovanje poddimenzije. 

Posamezni deleţi elementov pri vzdrţevanju, predstavljeni v preglednici 5, so medsebojno 

šibko povezani, zato jih ne moremo uporabiti pri računanju dimenzije, poleg tega se število 

veljavnih odgovorov giblje okoli 40. 

Preglednica 7: Vzdrţevanje (deleţi posameznih elementov) – korelacijska analiza 

    

c7 Deleţ specifičnih 

nadomestnih delov, ki jih 

imate na zalogi 

c8_1 Deleţ stroškov 

preventivnega 

vzdrţevanja 

c8_2 Deleţ stroškov 

korektivnega vzdrţevanja 

c9 Deleţ outsourcinga 

vzdrţevanja delovnih 

sredstev v organizaciji 

c7_Deleţ specifičnih 

nadomestnih delov, ki jih 

imate na zalogi 

r 1 0,006 -0,006 0,298* 

p  0,971 0,971 0,03 

N 58 39 39 53 

c8_1 Deleţ stroškov 

preventivnega vzdrţevanja 

r 0,006 1 -1** 0,089 

p 0,971  0 0,618 

N 39 39 39 34 

c8_2 Deleţ stroškov 

korektivnega vzdrţevanja 

r -0,006 -1** 1 -0,089 

p 0,971 0  0,618 

N 39 39 39 34 

c9_Deleţ outsourcinga 

vzdrţevanja delovnih sredstev 

v organizaciji 

r 0,298* 0,089 -0,089 1 

p 0,03 0,618 0,618  

N 53 34 34 55 

Kot je razvidno iz preglednice 7, so vse korelacije med spremenljivkami zelo šibke (pod 0,3), 

razen korelacije med deleţem preventivnega in korektivnega vzdrţevanja, ki pa skupaj tvorita 

100 % in bi bilo zato dovolj obravnavati zgolj eno spremenljivko. 
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Učenje, rast, inovacije 

Področju učenja, rasti in inovacij smo v vprašalniku namenili pet trditev, ki so jih anketiranci 

ocenjevali na lestvici od 1 (nikakor ne velja za naše podjetje) do 5 (popolnoma velja za naše 

podjetje). 
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V podjetju spodbujamo organizacijske inovacije,

nove strategije  vzdrţevanja in nove tehnike.

Vodstvo ceni kreativne zaposlene.

Vsem vzdrţevalcem je omogoceno izobraţevanje

in obnavljanje znanja.

 

Slika 27: Učenje, rast, inovacije – povprečne vrednosti 

Podjetja se v glavnem strinjajo, da je vsem vzdrţevalcem omogočeno izobraţevanje in 

obnavljanje znanja (4,0) in da vodstvo ceni kreativne zaposlene (4,0). Prav tako se strinjajo, 

da spodbujajo organizacijske inovacije, nove strategije vzdrţevanja in nove tehnike (3,9). 

Precej manj pa velja za podjetja, da uvajajo nove koncepte vzdrţevanja (3,4) in da je za 

nagrajevanje vzdrţevanja dovolj sredstev (3,2). 

Nadalje nas je tudi zanimalo, ali je povprečna izobrazba vzdrţevalcev zadovoljiva. Kar     

90,3 % podjetij ocenjuje, da je zadovoljiva. 

Na podlagi analize glavnih komponent iz spremenljivk, predstavljenih na sliki 27, izračunamo 

novo spremenljivko. Izkaţe se, da lahko pri tem uporabimo vseh pet spremenljivk. 
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Slika 28: Učenje, rast, inovacije – diagram lastnih vrednosti 

Iz gornjega diagrama je vidno, da gre za eno izrazito komponento, ki sicer pojasni 68,8 % 

celotne variance spremenljivk. Vrednost Cronbachove alfe znaša 0,89, kar kaţe na dokaj 

močno medsebojno povezanost spremenljivk (priloga 2, preglednice 7, 8). 

Preglednica 8: Učenje, rast, inovacije – komponentna struktura 

  
Vrednost 

komponentne uteţi 

d1 Vsem vzdrţevalcem je omogočeno izobraţevanje in obnavljanje znanja. 
0,847 

d4 Za nagrajevanje vzdrţevanja v vaši organizaciji je dovolj sredstev. 0,843 

d3 Vodstvo ceni kreativne zaposlene. 0,837 

d2 V podjetju spodbujamo organizacijske inovacije, nove strategije vzdrţevanja in nove tehnike. 
0,83 

d5 V podjetju uvajamo nove koncepte vzdrţevanja. 0,79 

Vrednosti vseh komponentnih uteţi se gibljejo okoli 0,8, kar kaţe na to, da vse spremenljivke 

pribliţno enako prispevajo k dimenziji Učenje, rast, inovacije. 

Zadovoljstvo odjemalcev 

V sklopu zadovoljstva odjemalcev so anketiranci na lestvici od 1 (nikoli) do 5 (vedno) ocenili 

štiri trditve. Na tem mestu nas je zanimalo tudi, ali podjetja za preverjanje učinkovitosti 

vzdrţevanja uporabljajo uravnoteţene kazalnike in če so si ţe pridobila standarde kakovosti. 
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Slika 29: Zadovoljstvo odjemalcev 

Da se kakovost vzdrţevanja opreme vedno odraţa v kakovosti izdelkov, meni 38,7 % 

anketirancev, pogosto 48,4 %, včasih ali občasno 9,7 % in zelo redko 3,2 % anketirancev, 

nihče pa ni ocenil, da se nikoli ne odraţa. Slaba četrtina (22,6 %) podjetij vedno nadzira 

število reklamacij vzdrţevanja zaradi slabe kakovosti, 38,7 % jih to dela pogosto, 32,3 % 

včasih ali občasno, 4,8 % zelo redko, v 1,6 % podjetij pa sploh nimajo nadzora. V 19,4 % 

podjetij je vedno ustrezno opredeljen deleţ delovnih nalogov, ki jih preverja sluţba kontrole, 

v 33,9 % podjetij je pogosto, v 25,8 % podjetij včasih ali občasno, v 19,4 % zelo redko, v    

1,6 % pa nikoli. Skoraj petini podjetij (19,4 %) vodstvo vedno ustrezno zagotavlja pogoje za 

kakovostno delo, več kot polovici (58,1 %) pogosto, 16,1 % včasih ali občasno, 6,5 % pa zelo 

redko. 

Za preverjanje učinkovitosti delovanja funkcije vzdrţevanja in usklajenosti s cilji podjetja 

manj kot četrtina podjetij (24,2 %) uporablja sistem (uravnoteţenih) kazalnikov, v 71 % 

uporabljajo lastne kazalnike, samo v 4,8 % podjetjih pa ne preverjajo učinkovitosti 

vzdrţevanja. Eno podjetje nima nobenega standarda kakovosti, 27,4 % jih ima ISO 9001, 

skoraj dve tretjini (62,9 %) jih ima ISO 9001 in ISO 14001, 8,1 % pa poleg teh dveh 

standardov še kakšen drug. 

Za oblikovanje dimenzije Zadovoljstvo odjemalcev smo uporabili tri spremenljivke, 

predstavljene na sliki 30. 
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Slika 30: Zadovoljstvo odjemalcev – diagram lastnih vrednosti 

Diagram kaţe na dokaj šibko medsebojno povezanost spremenljivk. Komponenta sicer 

pojasni 58,2 % celotne variance, vendar pa je Cronbachova alfa dokaj nizka: 0,64 (priloga 2, 

preglednici 9, 10). 

Preglednica 9: Zadovoljstvo odjemalcev – komponentna struktura 

  
Vrednost 

komponentne uteţi 

e2 V podjetju je ustrezno opredeljen deleţ delovnih nalogov, ki jih preverja  

sluţba kontrole. 0,882 

e1 Vodstvo podjetja ustrezno zagotavlja pogoje za kakovostno delo. 0,752 

e3 V podjetju nadziramo število reklamacij vzdrţevanja zaradi slabe kakovosti. 
0,635 

K dimenziji največ prispeva spremenljivka e2 »V podjetju je ustrezno opredeljen deleţ 

delovnih nalogov, ki jih preverja sluţba kontrole«, najmanj pa e3 »V podjetju nadziramo 

število reklamacij vzdrţevanja zaradi slabe kakovosti«. 

Zdravje, varnost, naravno okolje 

Za to področje sta bili v vprašalniku namenjeni dve trditvi, merjeni na lestvici od 1 (nikoli) do 

5 (vedno). Poleg tega so podjetja tudi ocenila, kolikokrat v preteklih petih letih so plačala 

odškodnino za onesnaţenje naravnega okolja. Podjetja so še odgovorila na dve vprašanji s 

področja varovanja okolja. 
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Slika 31: Zdravje, varnost in okolje 

V 16,1 % podjetij zaposleni nikoli ne toţijo zaradi nezgod, v 56,5 % zelo redko, 21 % jih 

navaja, da občasno oziroma včasih, 6,5 % pa pogosto. Kljub dokaj veliki pogostosti nezgod 

pa 66,1 % anketirancev navaja, da je njihovo podjetje vedno predano zagotavljanju pogojev 

za varnost, zdravje in naravno okolje, 27,4 % pogosto in 6,5 % včasih oziroma občasno. 

V zadnjih petih letih je 11,9 % podjetij plačalo odškodnino zaradi onesnaţenja naravnega 

okolja, eno podjetje celo dvakrat. Sicer pa naj bi 80,3 % podjetij v proizvajanju uporabljalo 

ekološko neoporečna mazalna sredstva. Dodajmo še, da le 38,7 % podjetij beleţi nesreče, 

povzročene zaradi slabega vzdrţevanja delovne opreme. 

Glede na to, da za računanje dimenzije Zdravje, varnost, naravno okolje uporabimo zgolj dve 

spremenljivki (slika 31), niti ni smiselno predstavljati izidov analize glavnih komponent, saj 

vsaka spremenljivka prispeva enak deleţ k dimenziji, komponenta pa pojasni 50 % 

variabilnosti spremenljivk. 

Zadovoljstvo zaposlenega 

Zadnji sklop v vprašalniku, ki obsega pet trditev, se nanaša na zadovoljstvo zaposlenih. Prve 

tri so anketiranci ocenjevali na lestvici od 1 (nikakor ne velja za naše podjetje) do 5 

(popolnoma velja za naše podjetje), zadnji dve pa so zgolj ocenili trdilno ali nikalno. 
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zaposleni zadovoljni.

Management

vključuje tudi ostale

sodelavce v

oblikovanje vizije.

 

Slika 32: Zadovoljstvo zaposlenega – povprečne vrednosti 

Povzamemo lahko, da so anketiranci srednje zadovoljni s podjetjem, v katerem delajo. Trditvi 

Management vključuje tudi ostale sodelavce v oblikovanje vizije so dali povprečno oceno 3,4. 

Še manj se strinjajo s trditvijo, so zadovoljni z doseţenim statusom vzdrţevalca (3,1), najmanj 

pa se strinjajo, da so v podjetju nagrajeni za visoko razpoloţljivost delovnih sredstev (2,9). 

V 32,2 % podjetjih nezadovoljni delavci zapuščajo podjetja, vendar ta podatek morda ne 

odraţa dejanskega stanja, saj marsikateri sodelavec, tudi če bi ţelel zapustiti podjetje, ne bi 

zlahka dobil drugje zaposlitve. Navedimo še, da 62,9 % podjetij meri zadovoljstvo svojih 

zaposlenih. 

 

Slika 33: Zadovoljstvo zaposlenega – diagram lastnih vrednosti 

Za računanje dimenzije Zadovoljstvo zaposlenega uporabimo spremenljivke, predstavljene na 

sliki 33. 
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Diagram pokaţe na eno izrazito komponento, ki sicer pojasni 77,3 % celotne variabilnosti 

spremenljivk, vrednost Cronbachove alfe pa znaša 0,85, kar kaţe na veliko zanesljivost 

merskega instrumenta (priloga 2, preglednici 11 in 12). 

Preglednica 10: Zadovoljstvo zaposlenega – komponentna struktura 

  
Vrednost 

komponente uteţi 

g2 Z doseţenim statusom vzdrţevalca smo zaposleni zadovoljni. 0,924 

g1 V podjetju smo nagrajeni za visoko razpoloţljivost delovnih sredstev. 0,88 

g3 Management vključuje tudi ostale sodelavce v oblikovanje vizije. 0,832 

Kot je razvidno iz preglednice 10, vse spremenljivke veliko prispevajo k dimenziji, največ pa 

spremenljivka »Z doseţenim statusom vzdrţevalca smo zaposleni zadovoljni«. 

3.5 Preverjanje hipotez 

V magistrski nalogi smo formirali naslednji dve hipotezi: 

- H1: Merjenje in presojanje funkcije vzdrţevanja delovnih sredstev ima signifikantno 

pozitiven vpliv na dodano vrednost v srednjih in velikih podjetjih. 

- H2: Učenje in inovativnost v funkciji vzdrţevanja ima signifikantno pozitiven vpliv na 

dodano vrednost v srednjih in velikih podjetjih. 

V prvem koraku naredimo korelacijsko analizo med finančnimi kazalci in dimenzijami, kot 

mero povezanosti pa upoštevamo Pearsonov korelacijski koeficient. 

Namen te analize je ugotoviti, med katerimi spremenljivkami sploh obstaja povezanost, da 

lahko na podlagi te naredimo tudi regresijsko analizo. 

Iz korelacijske matrike so izpuščene korelacije med finančnimi kazalniki, saj za nalogo niso 

pomembni. Število zaposlenih je pozitivno povezano z dimenzijo zdravja, varnosti in 

naravnega okolja (r=0,347, p<0,05). Dodana vrednost in dodana vrednost na zaposlenega 

nista povezani z nobeno dimenzijo. Sredstva so pozitivno povezana z dimenzijo Vzdrţevanje 

– naloge (r=0,325, p<0,05). Ta povezanost je tudi edina, ki pride v poštev za regresijski 

model. 
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Preglednica 11: Korelacijska matrika 
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DIM1 Delovna 

sredstva v 

procesu 

r 0,231 0,226 0,084 0,191 1 0,622(**) -0,061 0,585(**) 0,522(**) 0,476(**) 0,204 0,284(*) 

p 0,074 0,08 0,519 0,14  0 0,688 0 0 0 0,114 0,027 

N 61 61 61 61 61 61 46 61 61 61 61 61 

DIM2a Stroški – 

organizacijski 

vidik 

r 0,057 0,094 0,042 0,086 0,622(**) 1 -0,173 0,407(**) 0,496(**) 0,537(**) 0,282(*) 0,404(**) 

p 0,66 0,469 0,746 0,505 0  0,245 0,001 0 0 0,026 0,001 

N 62 62 62 62 61 62 47 62 62 62 62 62 

DIM2b Stroški – 

finančni vidik 

r -0,035 0,092 0,287 0,148 -0,061 -0,173 1 0,172 0,138 0,122 0,006 0,087 

p 0,815 0,537 0,05 0,321 0,688 0,245  0,248 0,356 0,415 0,965 0,561 

N 47 47 47 47 46 47 47 47 47 47 47 47 

DIM3a 

Vzdrţevanje – 

naloge 

r 0,126 0,174 0,188 0,325(**) 0,585(**) 0,407(**) 0,172 1 0,725(**) 0,630(**) 0,208 0,655(**) 

p 0,33 0,177 0,143 0,01 0 0,001 0,248  0 0 0,105 0 

N 62 62 62 62 61 62 47 62 62 62 62 62 

DIM4 Učenje, 

rast, inovacije 

r 0,136 0,159 0,143 0,191 0,522(**) 0,496(**) 0,138 0,725(**) 1 0,635(**) 0,391(**) 0,694(**) 

p 0,293 0,218 0,269 0,137 0 0 0,356 0  0 0,002 0 

N 62 62 62 62 61 62 47 62 62 62 62 62 

DIM5 

Zadovoljstvo 

odjemalcev 

r 0,01 0,162 0,163 0,212 0,476(**) 0,537(**) 0,122 0,630(**) 0,635(**) 1 0,228 0,728(**) 

p 0,939 0,208 0,206 0,098 0 0 0,415 0 0  0,075 0 

N 62 62 62 62 61 62 47 62 62 62 62 62 

DIM6 Zdravje, 

varnost in okolje 

r 0,347(**) 0,165 -0,119 0,128 0,204 0,282(*) 0,006 0,208 0,391(**) 0,228 1 0,093 

p 0,006 0,2 0,358 0,32 0,114 0,026 0,965 0,105 0,002 0,075  0,473 

N 62 62 62 62 61 62 47 62 62 62 62 62 

DIM7 

Zadovoljstvo 

zaposlenega 

r 0,004 0,155 0,248 0,214 0,284(*) 0,404(**) 0,087 0,655(**) 0,694(**) 0,728(**) 0,093 1 

p 0,974 0,228 0,052 0,094 0,027 0,001 0,561 0 0 0 0,473  

N 62 62 62 62 61 62 47 62 62 62 62 62 

Preglednica 12: Deleţ pojasnjene variance in regresijski koeficient 

spremenljivka 
korelacijski 

koeficient 

determinacijski 

koeficient 
beta koeficient p 

konstanta - - 175.915.755,2 0,000 

Vzdrţevanje – naloge 0,325 0,106 92.560.530,1 0,010 

Za interpretacijo deleţa pojasnjene variance Sredstva z dimenzijo Vzdrţevanje – naloge 

upoštevamo determinacijski koeficient, ki znaša 0,106, kar pomeni 10,6 % pojasnjene 

variance. To je dokaj malo in, kot kaţe, na to dimenzijo vplivajo tudi drugi dejavniki. Beta 

koeficient je statistično značilen (p=0,01), tako da lahko potrdimo, da sredstva pozitivno 

vplivajo na dimenzijo Vzdrţevanje – naloge. Več sredstev ko ima podjetje, boljše izvaja 

naloge vzdrţevanja. 
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H1: Merjenje in presojanje funkcije vzdrževanja delovnih sredstev ima signifikantno pozitiven 

vpliv na dodano vrednost v srednjih in velikih podjetjih. 

Z regresijsko analizo preverimo vpliv skupne dimenzije, ki predstavlja merjenje in presojanje 

vzdrţevanja delovnih sredstev na dodano vrednost na zaposlenega. 

Preglednica 13: Deleţ pojasnjene variance in beta koeficient (odv.: Dodana vrednost na 

zaposlenega; neodv.: Skupna dimenzija) 

spremenljivka 
korelacijski 

koeficient 

determinacijski 

koeficient 
beta koeficient p 

konstanta - - 39.170,9 0,000 

Skupna dimenzija: Merjenje in presojanje funkcije 

vzdrţevanja delovnih sredstev 0,189 0,036 7.619,4 0,141 

S skupno dimenzijo merjenje in presojanje vzdrževanja delovnih sredstev pojasnimo zgolj  

3,6 % variance dodane vrednosti na zaposlenega. Merjenje in presojanje, kot smo ga izmerili 

z našim vprašalnikom, nima pomembnejšega vpliva na dodano vrednost na zaposlenega. 

Glede na zelo majhen deleţ sklepamo, da ta dimenzija ni pomemben dejavnik, ki vpliva na 

dodano vrednost. 

Preglednica 14: F preizkus (odv.: Dodana vrednost na zaposlenega; neodv.: Skupna 

dimenzija) 

ANOVA(b) 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.664.300.466,898 1 1.664.300.466,898 2,226 0,141(a) 

  Residual 44.861.883.909,538 60 747.698.065,159     

  Total 46.526.184.376,436 61       

a  Predictors: (Constant), skupaj Skupna dimenzija: Merjenje in presojanje funkcije 

vzdrţevanja delovnih sredstev 

b  Dependent Variable: i4 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) 

F test (Preglednica 14) pokaţe, da med spremenljivkama ne obstaja linearna odvisnost. S 

spreminjanjem obsega merjenja in presojanja funkcije vzdrţevanja ne moremo statistično 

značilno napovedovati spremembe rasti dodane vrednosti na zaposlenega. 

Beta koeficient ni statistično značilen (p>0,05), tako da hipoteze ne moremo potrditi. 
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H2: Učenje in inovativnost v funkciji vzdrževanja ima signifikantno pozitiven vpliv na dodano 

vrednost v srednjih in velikih podjetjih. 

Preglednica 15: Deleţ pojasnjene variance in beta koeficient (odv.: Dodana vrednost na 

zaposlenega; neodv.: Učenje, rast, inovacije) 

spremenljivka 
korelacijski 

koeficient 

determinacijski 

koeficient 
beta koeficient p 

konstanta - - 39.160,1 0,000 

Učenje in inovativnost 0,143 0,02 3.937,7 0,269 

Z dimenzijo Učenje in inovativnost pojasnimo le 2 % variance dodane vrednosti na 

zaposlenega. Glede na zelo majhen deleţ sklepamo, da ta dimenzija ni pomemben dejavnik, 

ki vpliva na dodano vrednost na zaposlenega. Na dodano vrednost tako v večji meri vplivajo 

druge spremenljivke, ki niso bile vključene v merjenje »Učenja in inovativnosti«. 

F test (preglednica 16) pokaţe, da med spremenljivkama »Učenje in inovativnost« in dodana 

vrednost na zaposlenega ne obstaja linearna odvisnost. 

Preglednica 16: F preizkus (odv.: Dodana vrednost na zaposlenega; neodv.: Učenje, rast, 

inovacije) 

ANOVA(b) 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 945.841.534,458 1 945.841.534,458 1,245 0,269(a) 

  Residual 45.580.342.841,978 60 759.672.380,700     

  Total 46.526.184.376,436 61       

 

a Predictors: (Constant), DIM4 Učenje, rast, inovacije 

b Dependent Variable: i4 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) 

S spreminjanjem obsega Učenja in inovativnosti ne moremo statistično značilno napovedati 

rasti Dodane vrednosti na zaposlenega. 

 

Vrednost statistike t in raven značilnosti (Sig.) kaţeta, da ne obstaja odvisnost med 

opazovanima spremenljivkama (preglednica 17). 
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Preglednica 17: Beta koeficienti (odv.: Dodana vrednost na zaposlenega; neodv.: Učenje, 

rast, inovacije) 

Coefficients(a) 

Model   Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

    B Std. Error        Beta B  Std. Error 

1 (Constant) 39.160,112 3.500,397   11,187 0,000 

  DIM4 Učenje, 

rast, inovacije 
3.937,715 3.528,972 0,143 1,116 0,269 

a Dependent Variable: i4 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) 

Beta koeficient ni statistično značilen (p>0,05), tako da hipoteze ne moremo potrditi. 

V drugem koraku smo naredili korelacijsko analizo med finančnimi kazalniki in skupno 

dimenzijo »Merjenje in presojanje funkcije vzdrţevanja delovnih sredstev« in ugotovili, med 

katerimi spremenljivkami obstaja povezanost. Delovna sredstva so pozitivno povezana s 

skupno dimenzijo »Merjenje in presojanje funkcije vzdrževanja delovnih sredstev« (r=0,285, 

p<0,05). Prav tako sta povezani odvisni spremenljivki »Dodana vrednost na zaposlenega« z 

»delovnimi sredstvi organizacije« (r=0,471, p=0,00), kar lahko interpretiramo, da so primerno 

vzdrţevana DS podjetja pomembna za ustvarjanje dodane vrednosti. 

Preglednica 18: Korelacijska matrika 

  Število 

zaposlenih 

Dodana 

vrednost (EUR) 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (EUR) 

Delovna 

sredstva 

(EUR) 

Skupna 

dimenzija 

Število zaposlenih Pearson Correlation 1 0,847(**) 0,043 0,750(**) 0,175 

 Sig. (2-tailed)  0 0,738 0 0,173 

 N 62 62 62 62 62 

Dodana vrednost 

(EUR) 

Pearson Correlation 0,847(**) 1 0,328(**) 0,868(**) 0,236 

 Sig. (2-tailed) 0  0,009 0 0,065 

 N 62 62 62 62 62 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (EUR) 

Pearson Correlation 0,043 0,328(**) 1 0,471(**) 0,189 

 Sig. (2-tailed) 0,738 0,009  0 0,141 

 N 62 62 62 62 62 

Delovna sredstva 

(EUR) 

Pearson Correlation 0,750(**) 0,868(**) 0,471(**) 1 0,285(*) 

 Sig. (2-tailed) 0 0 0  0,025 

 N 62 62 62 62 62 

Skupna dimenzija Pearson Correlation 0,175 0,236 0,189 0,285(*) 1 

Merjenje in presojanje 

funkcije vzdrţevanja 

delovnih sredstev 

Sig. (2-tailed) 0,173 0,065 0,141 0,025  

 N 62 62 62 62 62 

** Correlation is significant 

at the 0.01 level (2-tailed). 

      

* Correlation is significant 

at the 0.05 level (2-tailed). 
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3.6 Ugotovitve iz empirične raziskave o vzdrţevanju delovnih sredstev in dodani 

vrednosti 

Učinkovito vzdrţevanje delovnih sredstev je nuja in potreba številnih gospodarskih panog za 

razvoj in dolgoročno preţivetje. Merjenje in presojanje funkcije vzdrţevanja je pomembno za 

nadziranje delovanja in usmerjanje ter sprejemanje ustreznih korektivnih ukrepov za njegovo 

izboljšanje. 

V empiričnem delu raziskave smo opravili raziskavo o zbiranju informacij za merjenje in 

presojanje učinkovitosti funkcije vzdrţevanja delovnih sredstev ter raziskali njen prispevek k 

dodani vrednosti v srednjih in velikih slovenskih podjetjih. Raziskali smo korelacijo med 

učenjem, inovativnostjo in dodano vrednostjo. 

Izidi ankete kaţejo, da se v podjetjih zavedajo pomena učinkovitosti funkcije vzdrţevanja pri 

zagotavljanju razpoloţljivosti delovnih sredstev, stroškovne učinkovitosti, ekološke 

sprejemljivosti, varnosti in kakovosti proizvodov. V ta namen imajo managerji identificirane 

dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost funkcije vzdrţevanja. 

V podjetjih izvajajo merjenja skupne učinkovitosti opreme OEE vedno v 32 % in načrtujejo 

vzdrţevanje v soglasju s proizvodnjo v 37 %. Sprejemljivi nivo razpoloţljivosti opreme pa še 

vedno prepogosto določajo na osnovi proračuna vzdrţevanja, bodisi vedno v 14 % ali pogosto 

v 47 %, kar kaţe na odsotnost sistema kazalnikov. Kljub pomembnosti merjenja funkcije 

vzdrţevanja nimajo vpeljanih meril, kazalnikov in standardov uspešnosti z integrirano 

strategijo podjetja in s strateškimi cilji. V manj kot 25 % anketiranih slovenskih srednjih in 

velikih podjetjih uporabljajo sistem uravnoteţenih kazalnikov. Kazalniki, ki jih uporabljajo 

podjetja, so pogosto izbrani po občutku in običajno je poudarek na merjenju interne 

učinkovitosti in kakovosti vzdrţevanja, ki je izraţena predvsem s stroški in zastoji, ne izmeri 

pa prispevka k doseganju operativnih ciljev podjetja. Vsa podjetja, vključena v raziskavo, 

razen enega, imajo pridobljen vsaj en standard kakovosti ISO 9001 ali ISO 14001. 

Učinkovitost vzdrţevanja je največkrat predstavljena s finančnimi kazalniki, s katerimi so 

usmerjeni k optimiziranju obstoječega, nezanesljivo pa izraţajo dejansko stanje in prihodnjo 

dinamiko procesa. Na vprašanje, Kolikšen deleţ celotnih prihodkov predstavljajo stroški 

vzdrţevanja?, je podalo odgovor samo 47 anketirancev, največji deleţ stroškov vzdrţevanja v 

slovenskih podjetjih pa znaša 25 % prihodkov podjetja. 

Na osnovi analize prejetih odgovorov anketiranih organizacij, ki so sodelovale v raziskavi, ne 

moremo potrditi hipotez. Ugotovitve, ki izhajajo iz raziskave, so, da spremenljivki merjenje in 

presojanje funkcije vzdrževanja ter učenje in inovativnost, kot smo ga merili z našim 

vprašalnikom, nista pomembnejša dejavnika za dodano vrednost na zaposlenega, na kar v 

večji meri vplivajo druge spremenljivke. Študija v slovenskih podjetjih ni potrdila, da so 

podjetja, ki merijo in presojajo vzdrţevanje, učinkovitejša – ustvarijo višjo dodano vrednost 



 

83  

od tistih, ki tega ne izvajajo. Napačna ugotovitev pa bi lahko bila, da funkcija vzdrţevanja ne 

prispeva pomembno k dodani vrednosti. 

Dejansko je dodana vrednost na zaposlenega kompleksnejša spremenljivka, ki vključuje 

dinamične povezave, motiviranost in sposobnost zaposlenih, okolje, inovativnost in druge 

nefinančne dejavnike uspešnosti. Tako je eno izmed končnih meril uspešnosti podjetja, ki 

pomeni delati prave stvari za doseganje temeljnih ciljev. 

Izidi korelacijske analize med finančnimi kazalniki so pokazali pozitivno povezanost skupne 

spremenljivke Merjenje in presojanje funkcije vzdrževanja z delovnimi sredstvi podjetja. Kot 

ključna neodvisna spremenljivka se pokaţejo delovna sredstva, ki imajo edina statistično 

značilen vpliv na dodano vrednost na zaposlenega. To lahko interpretiramo kot ustrezno 

vzdrţevana delovna sredstva so pomemben dejavnik za ustvarjanje dodane vrednosti na 

zaposlenega. 

Za zanesljivo presojo in obvladanje vzdrţevanja ter za njegovo izboljšanje in doseganje 

ustrezne konkurenčne prednosti bomo zasnovali predlog uravnoteţenih meril. Z jasno 

povezavo med vizijo, strateškimi cilji in strategijo bomo poiskali ravnovesje med številom 

ključnih meritev izvedbe in podrobnimi meritvami na niţjih ravneh v poslovnih enotah in 

oddelkih. Za doseganje zanesljivosti merjenja je potrebno, da so kazalniki upoštevani iz 

različnih hierarhičnih ravni organizacije in povezani v ključne indikatorje učinkovitosti na 

najvišji ravni organizacije. 

Prepričani smo, da bodo predlogi za prakso, ki izhajajo iz raziskave, pripomogli k uspešnejši 

organiziranosti funkcije vzdrţevanja v srednjih in velikih gospodarskih druţbah v RS. 

3.7 Zasnova predloga za merjenje in presojanje vzdrţevanja delovnih sredstev 

Po proučitvi in analizi različnih pristopov k merjenju in presojanju vzdrţevanja smo se 

odločili za zasnovo na osnovi uravnoteţenih kazalnikov BSC, katerega predlagajo številni 

raziskovalci in je v uporabi v številnih podjetjih z različnimi strateškimi področji. Cilj naloge 

ni razviti nov sistem kazalnikov, ampak predlagati uravnoteţeni managerski koncept za 

merjenje in presojanje vzdrţevanja. Menimo, da predlog zasnove zagotavlja zanesljivo 

presojo, obvladovanje in izboljšanje vzdrţevanja ter pripomore k doseganju konkurenčne 

prednosti. 

V predlogu za merjenje in presojanje bomo uporabili konceptualni model, ki ga je predlagal 

Parida (2006, 49–58) in Parida in Kumar (2009, 30–33). V okvirnem modelu merjenja 

učinkovitosti in uspešnosti vzdrţevanja je upošteval tri ravni procesa managementa (vršna, 

srednja in izvajalska raven), kazalnike je kaskadno razvrstil od operativnega do normativnega 

managementa.  
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Vzdrţevanje

D.S.

Vzdrţevanje

D.S.

Zadovoljstvo

kupcev
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KRA –področje ključnih izidov (angl. Key result area) 

MPI –kazalniki uspešnosti vzdrţevanja (angl. Maintenance performance indicator) 

Slika 34: Celosten model merjenja vzdrţevanja 

Vir: Parida 2006, 54. 

Model vključuje ţelene kazalnike učinkovitosti in medsebojne odnose med različnimi 

dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost vzdrţevanja ter omogoča moţnost zdruţevanja meritev 

preko vseh ravni organiziranosti organizacije v ključne kazalnike na najvišji ravni 

organiziranosti. 

Celosten model na sliki 34 povezuje strategijo s celotno uspešnostjo vzdrţevanja, ki je 

povezana med eksterno in interno uspešnostjo in dejavniki vzdrţevanja. 

Eksterna uspešnost je izpostavljena s strani uporabnikov kot donosnost posamezne naloţbe in 

zadovoljstva kupcev. Interna uspešnost je prikazana skozi ţeleno uspešnost podjetja, ki se 

odraţa v optimiziranih virih, kot odličnost zaposlenih, vključno z nadgrajevanjem znanja in 

inovacijami. 

Parida je poleg vidikov vzdrţevanja upošteval še štiri osnovne vidike uravnoteţenih 

kazalnikov BSC. Zdravje, varnost, delovno in ţivljenjsko okolje in zadovoljstvo zaposlenega 

smatra za dejavnike, ki bodo model uravnoteţili s trajnostnega in organizacijskega vidika / 

stališča. V model merjenja učinkovitosti vzdrţevanja je razvrstil sedem vidikov, ki so 

medsebojno povezani. Razvoj in izvajanje merjenja uspešnosti funkcije vzdrţevanja se 

osredotoča na merjenje uspešnost celotnega vzdrţevanja DS in odraţa prispevek k poslovnim 

ciljem. 
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Pred določanjem ustreznih kazalnikov (slika 35) je treba analizirati notranje in zunanje vidike, 

ki delujejo na proces vzdrţevanja. Zunanje zahteve (čelni del) so potrebe lastnikov, 

odjemalcev, regulatorjev oblasti, izraţene kot višja proizvodnost, pravočasne dobave, varnost, 

zdravje in okolje. Zahteve za notranji vidik (zaledni del), so izraţene kot proizvodnost, 

organizacijska klima, dobavne verige, stabilnost procesa, formulirane kot zniţevanje stroškov, 

zadovoljstvo zaposlenih in inovacije. Celotna strategija vzdrţevanja je razvita iz interne 

učinkovitosti, ki podpira eksterno uspešnost. 

Na osnovi spoznanj iz literature in opravljene raziskave smo izbrali najprimernejše kazalnike, 

ki smo jih vključili v predlog modela za merjenje in presojanje vzdrţevanja. Tako bo vršni 

management obravnaval terciarne kazalnike, ki so oblikovani iz izvedenih oziroma razvitih 

kazalnikov in so namenjeni izvajalni ravni managementa in so oblikovani iz osnovnih 

kazalnikov, ki izhajajo iz izvornih podatkov. Kazalnike, ki smo jih navedli v tabeli, 

podrobnejše opredeljuje standard EN 15 341: 2007, kar nam tudi omogoča laţjo interpretacijo 

izračunanih vrednosti in primerjavo navzven podjetja. 

Verodostojnost (zanesljivost) podatkov 

Model ne more zanesljivo delovati brez zagotavljanja zanesljivih in točnih informacij in brez 

zgodovine podatkov iz preteklosti. Podatke je treba zajeti ţe na izvoru in če je moţno vnesti 

ali zajeti neposredno v informacijsko-komunikacijski sistem ali bazo podatkov. Z 

neposrednim vnosom podatkov se izognemo zakasnitvam in zagotovimo sinhrono izvajanje 

sprememb v ostalih delih informacijskega sistema. 
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Slika 35: Uravnoteţen managerski model za merjenje in presojanje vzdrţevanja 
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4 SKLEP 

Sodobni načini merjenja uspešnosti merijo dejavnike na različnih ravneh organiziranosti v in 

izven podjetja, merijo organiziranost, korporacijske cilje in cilje na operativnem nivoju, zato 

so informacije podrobnejše in celovitejše. Toda merjenje in presojanje na ravni podjetja je  

preveč splošno, da bi podalo odgovor o učinkovitosti in uspešnosti posameznih funkcij 

oziroma procesov. Raziskali smo obstoječe načine merjenja in presojanja učinkovitosti 

funkcije vzdrţevanja, ter ugotovili prispevek k dodani vrednosti. Managerji, ki nadzirajo in 

odločajo o kompleksnih procesih vzdrţevanja, nimajo ustrezne podpore v standardih 

uspešnosti za vse ravni organiziranosti in enote podjetij. Za zanesljivo presojo in obvladanje 

vzdrţevanja ter za njegovo izboljšanje in doseganje ustrezne konkurenčne prednosti smo 

zasnovali predlog modela uravnoteţenih meril. 

4.1 Ugotovitve iz celotne raziskave 

V magistrski nalogi smo obdelali neraziskano področje managerskega spremljanja funkcije 

vzdrţevanja. V teoretični raziskavi smo proučili in analizirali različne pristope k merjenju in 

presojanju učinkovitosti funkcije vzdrţevanja. Raziskovalci predlagajo modele z različnimi 

dejavniki, ki se razlikujejo predvsem glede tega, kaj meriti in kako povezati vplivne dejavnike 

na različnih ravneh organiziranosti podjetja in okolice s korporacijskimi cilji. Neučinkovitost 

vzdrţevanja se odraţa v nedoseganju proizvajanja in ostalih ciljev. Včasih je ogroţena varnost 

ljudi in premoţenja, delovnega ali ţivljenjskega okolja, ugled podjetja in javno mnenje. Pri 

proučevanju virov nismo zasledili raziskave, ki bi potrdila vzročno povezavo med merjenjem 

in presojanjem vzdrţevanja in uspešnostjo podjetja. Nesporno so uspešnejša podjetja, ki 

spremljajo svoje procese in jih stalno izboljšujejo. Še vedno pa velja: »Česar ne znamo meriti, 

tega ne moremo obvladati« Tavčar (2005, 87).  

Izidi empirične študije primera so po pričakovanjih pokazali nepravilno in napačno 

razumevanje funkcije vzdrţevanja v podjetjih, saj se funkciji vzdrţevanja pripisuje vzroke za 

zaustavitve proizvajanja in nastale stroške vzdrţevalnih posegov. Management pogosto ne 

prepozna vzdrţevanja kot nabora aktivnosti za zmanjševanje posledic nezanesljivosti opreme 

(okvare), ki je vgrajena v opremo ţe pri projektiranju in izdelavi. 

Vzdrţevanje sodobnih delovnih sredstev je drago, zato je nenehno prisotna zahteva po 

zmanjšanju obsega vzdrţevalnih del, kar pa običajno ni ekonomsko učinkovito zaradi skritih 

(posrednih stroškov) posledic na proizvajanje. Današnja podjetja so močno odvisna od 

pravilnega delovanja DS, katerega zagotavlja funkcija vzdrţevanja, ki zmanjšuje poslovna 

tveganja in dodaja vrednost v poslovni proces. Vzporedno z razvojem funkcije proizvajanja, 

ki nenehno zahteva naprednejša, avtomatizirana, varnejša, produktivnejša in ekonomičnejša 

delovna sredstva, se je v tesni povezavi razvijalo tudi vzdrţevanje. Na nove zahteve, ki se 

odraţajo v tehničnem razvoju, zanesljivosti, zahtevah glede varnosti, delovnega in bivalnega 
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okolja, ekologije in stroškov, naj bi se v funkciji vzdrţevanja odzvali hitro in učinkovito z 

nenehnim uvajanjem sprememb, racionalizacij in najnovejših spoznanj stroke. 

Anketirana slovenska podjetja sodijo večinoma med izdelovalna podjetja, ki v preko 80 % 

ustvarijo manj kot 50.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Tretjina jih zaposluje manj 

kot 250 zaposlenih. 

Ugotavljamo, da se v sodobnih slovenskih podjetjih (predvsem v večjih izdelovalnih) vloge 

funkcije vzdrţevanja DS zavedajo. Vzdrţevanje vključujejo v upravljanje podjetij in ga 

nenehno izboljšujejo ter prilagajajo s strategijo lastnega razvoja. Po ocenah in opravljenih 

raziskavah Gomišček in Babnik (2007, 30–34) in Maletič in drugi (2010, 8) se večina 

slovenskih podjetij nahaja med drugo in tretjo generacijo vzdrţevanja, s čimer ne moremo biti 

zadovoljni. 

Učinkovitost vzdrţevanja je največkrat predstavljena s finančnimi kazalniki, ki vodijo k 

optimiziranju obstoječega preteklega stanja in nezanesljivo napovedujejo prihodnjo dinamiko 

procesa. 

V mnogih podjetjih še ne izkoriščajo moţnosti za vrednotenje proizvajanja in učinkovitosti 

proizvodnih sistemov na osnovi podatkovnih tokov, ki potekajo skozi funkcijo vzdrţevanja. 

Običajno merijo samo stroške vzdrţevanja in zastoje opreme. Tako merijo skupno 

učinkovitost opreme in s tem tudi razpoloţljivost vedno v 32 % podjetij. 

Sprejemljivi nivo razpoloţljivosti DS določijo vedno v okviru letnega proračuna vzdrţevanja 

v 14 % ali pogosto v 47 % anketiranih podjetjih. Določitev primerne višine stroškov 

vzdrţevanja in način spremljanja kaţe na odsotnost ustreznih, predvsem nefinančnih 

kazalnikov. Stroške vzdrţevanja večkrat nesistematično zniţujejo na račun virov vzdrţevanja, 

kar se odraţa predvsem na zmanjšanju proračuna za vzdrţevanje, zniţanju stroškov dela in 

usposabljanja, zmanjšanju obsega vzdrţevalnih del ter na infrastrukturi za vzdrţevanje. Ta 

koncept tudi ne prikazuje realnega stanja, saj ne upošteva skritih stroškov, ki so posledica 

nezadovoljivega vzdrţevanja. Skriti stroški predstavljajo izgubo zmogljivosti proizvajanja, 

slabo kakovost izdelkov in storitev, manjše napake, dodelave proizvodov, prevzdrţevanost 

opreme in varnostna tveganja. Pogosto managerji vzdrţevanja tudi ne ţelijo navesti (ne 

poznajo?) deleţa stroškov vzdrţevanja DS v podjetju. Na vprašanje, Kolikšen deleţ celotnih 

prihodkov predstavljajo stroški vzdrţevanja?, je podalo odgovor samo 47 anketirancev, 

največji deleţ stroškov vzdrţevanja v slovenskem podjetju pa znaša 25 % prihodkov podjetja. 

Običajno vzdrţevalna dela izvedejo ustrezno usposobljeni vzdrţevalci, skladno z navodili, 

inţenirsko prakso in z upoštevanjem ocene tveganja. Management v cilju optimiziranja 

stroškov povprečno v 21 % naroča izvajanje storitev vzdrţevanja pri zunanjih izvajalcih 

dejavnosti. 
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Moderni, visoko produktivni tehnični sistemi za svoje uspešno delovanje brez zastojev 

potrebujejo visoko izobraţene in usposobljene vzdrţevalce, dobro organizirano, tehnično in 

ekonomsko učinkovito vzdrţevanje. Zato naj bi vzdrţevanje prilagajali celovito tako z vidika 

managementa, organiziranosti, kot tudi uporabe novih spoznanj, tehnologij in tehnik 

vzdrţevanja. Glavni cilj vzdrţevanja je postalo zmanjšanje stroškov zastoja proizvajanja, 

nemalokrat tudi na račun varnosti in zdravja sodelavcev ter delovnega okolja. 

Proučili smo tudi vidik učenja in inovativnosti, saj tu nastajajo iz procesov učenja temeljne 

zmoţnosti podjetja. V notranjem okolju podjetij so pomembni udeleţenci strokovnjaki in 

izvajalci, ki lahko pomembno vplivajo na uspešnost podjetja. Skupek znanj in veščin 

sodelavcev je lahko temeljna zmoţnost, ki podjetju zagotavlja trajnejšo konkurenčno 

prednost. Vendar pa s spreminjanjem obsega učenja in inovativnosti ne moremo statistično 

značilno napovedati rasti dodane vrednosti na zaposlenega. 

Razen v enem od anketiranih srednje velikih in velikih slovenskih podjetij vodijo procese 

skladno s standardi kakovosti ISO 9001 ali ISO 14001, kjer je lastnik procesa odgovoren za 

končne izide in nenehno izboljševanje procesov. Posebna pozornost pri merjenju 

učinkovitosti naj bi bila namenjena oblikovanju in uporabi meril in standardov uspešnosti. 

Kazalniki, ki jih uporabljajo v podjetjih, so izbrani po občutku in običajno izmerijo tehnično 

učinkovitost in kakovost vzdrţevanja. Vsaj v kapitalsko intenzivnih proizvodnih podjetjih, 

kjer stroški vzdrţevanja predstavljajo pomembne stroške, bi pričakovali ustrezne sisteme 

kazalnikov. Vsa ta neorganiziranost in kontrola brez ustreznih kazalnikov lahko povzroča 

delovanje z neustreznimi strategijami, ki povzročajo višje obratovalne stroške. 

Zaradi zahtev po ponovnem zagonu proizvajanja, vzdrţevanje pogosto poteka pod časovnim 

pritiskom, na nevarnih in neobičajnih mestih. Z vzdrţevanjem je povezana vrsta tveganj in 

nevarnosti za izvajalce vzdrţevanja in delovno okolje. Pri vzdrţevalcih je prisotno tudi 

tveganje za različne vrste nezgod pri delu. 

Zelo pomembno je, da je vzdrţevalnim delom zagotovljeno dovolj časa in potrebnih virov. V 

anketiranih podjetjih so predani zagotavljanju pogojev za varnost zdravje in okolje, vendar pa 

povsod ne beleţijo nesreč, katerih vzrok je vzdrţevanje opreme. 

Praviloma management v podjetjih ne pozna dovolj temeljito procesov vzdrţevanja in 

njihovega prispevka k ustvarjanju vrednosti in poslovnim tveganjem, da bi lahko sprejemal 

racionalne odločitve. Vzdrţevanje sredstev za delo je običajno funkcija proizvajanja, ki 

zagotavlja funkcionalnost stanja delovnih sredstev v celotni ţivljenjski dobi z dovoljenim 

nivojem zanesljivosti, varnosti, učinkovitosti in gospodarnosti. 

V podjetjih uporabljajo večje število kazalnikov, ki niso izračunani po poenotenih postopkih, 

izračunane vrednosti pa so tudi pogosto napačno interpretirane. Da lahko ovrednotimo in 

sledimo kratkoročno in dolgoročno učinkovitost izvajanja in upravljanja vzdrţevanja, 
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podpiranja poslovnih ciljev in korporacijskih strategij, je merjenje in presojanje učinkovitosti 

vzdrţevanja potrebno. V pomoč obvladovanju kompleksnosti funkcije vzdrţevanja so bili 

razviti različni modeli merjenja in presojanja, s pomočjo katerih lahko vršni management 

kontrolira in spremlja učinkovitost vzdrţevanja in sprejema pravilne odločitve o potrebnih 

izboljšavah. 

Večina obstoječih modelov poudarja merjenje interne (tehnične) učinkovitosti vzdrţevanja, 

zanemarja pa ekonomsko učinkovitost in ne izmeri prispevka vzdrţevanja k doseganju 

poslovnih ciljev. Iz raziskave je razvidno, da vzdrţevanje v podjetjih še premalo uporablja 

sodobno organiziranost (procesno organiziranost ipd.), sodobne tehnologije, ki so v drugih 

delih podjetij ţe uporabljene, kot na primer informacijsko-komunikacijske sisteme za 

vzdrţevanje, računalniško podporo, komunikacijske tehnologije in sodobne strategije 

vzdrţevanja v povezavi s strategijo podjetja. Pomanjkljivosti se najbolj izraţajo pri 

ugotavljanju učinkovitosti vzdrţevanja, optimalne razpoloţljivosti sredstev za delo, 

načrtovanju in kontroli stroškov vzdrţevanja, minimiziranju posrednih in neposrednih 

stroškov vzdrţevanja itd. 

Ugotovitve, ki izhajajo iz analize prejetih odgovorov anketiranih organizacij, ki so sodelovale 

v raziskavi, so, da spremenljivki merjenje in presojanje funkcije vzdrževanja ter učenje in 

inovativnost, kot smo ga merili z našim vprašalnikom, nista pomembnejša dejavnika za 

dodano vrednost na zaposlenega, na kar v večji meri vplivajo drugi dejavniki. Študija v 

slovenskih podjetjih ni potrdila, da so podjetja, ki merijo in presojajo vzdrţevanje, 

učinkovitejša – ustvarijo višjo dodano vrednost od tistih, ki tega ne izvajajo. Kot ključna 

pojasnjevalna spremenljivka se pokaţejo DS, ki imajo statistično značilen vpliv na dodano 

vrednost. Tako funkcija vzdrţevanja DS tudi prispeva k dodani vrednosti. Dodana vrednost na 

zaposlenega je dejansko kompleksnejša spremenljivka in eno izmed končnih meril uspešnosti 

podjetja. 

Za vršne in druge managerje, ki vodijo in nenehno izboljšujejo učinkovitost funkcije 

vzdrţevanja delovnih sredstev, smo nakazali upravičenost in koristnost merjenja in 

presojanja, ter pripravili predlog modela. Merjenje razkrije potrebne izboljšave vzdrţevanja, 

da bi od trenutnega stanja prišli do pričakovanih strateških ciljev. Predstavljen predlog modela 

merjenja učinkovitosti vzdrţevanja uravnoteţeno vključuje različne dejavnike, ki vplivajo na 

učinkovitost vzdrţevanja in vključujejo povezavo učinkovitosti vzdrţevanja s cilji poslovanja 

podjetja. Model ne zanemarja dinamičnih povezav, motiviranosti in sposobnosti zaposlenih, 

okolja, inovativnosti in drugih nefinančnih dejavnikov. 

Celovito spremljanje učinkovitosti in uspešnosti vzdrţevanja z ustreznim managerskim 

modelom prikaţe vzdrţevanje z drugega vidika ne le kot stroškovnega povzročitelja, ampak 

kot potencialno zmoţnost za ustvarjanje dodane vrednosti. 
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Na osnovi spoznanj iz literature in opravljene raziskave lahko na koncu ugotovimo, da nam še 

tako dober model merjenja in presojanja učinkovitosti vzdrţevanja ne bo prinesel koristi, če v 

podjetju nimamo ustreznega managementa, razvitega pravega znanja, sposobnosti in 

zmoţnosti za vzdrţevanje. 

4.2 Prispevek k znanosti 

Prispevek k znanosti in novemu znanju je v povezavi tako teoretičnih kot tudi empiričnih 

ugotovitev raziskave o managerskem spremljanju in presojanju funkcije vzdrţevanja v 

srednjih in velikih slovenskih podjetjih. 

V teoretični raziskavi smo pojasnili pomen informacij o učinkovitosti vzdrţevanja na 

uspešnost poslovanja podjetja. V empiričnem delu raziskave smo ugotovili, da se v podjetjih 

zavedajo pomembnosti funkcije vzdrţevanja, za kar imajo identificirane dejavnike. Kljub 

pomembnosti ugotavljanja učinkovitosti funkcije vzdrţevanja nimajo vpeljanih standardov 

uspešnosti z integrirano strategijo podjetja in strateškimi cilji. Na podlagi raziskave nismo 

ugotovili vzročne povezave med spremljanjem vzdrţevanja in prispevkom k dodani vrednosti 

podjetja. Izidi empirične analize so nam pokazali dejavnike, ki po mnenju anketiranih 

vplivajo na učinkovitost funkcije vzdrţevanja. 

Zasnovali smo predlog managerskega modela na osnovi uravnoteţenih kazalnikov, ki izhaja 

iz korporacijskih ciljev in strategije ter zagotavlja zanesljivo presojo, obvladovanje in 

izboljševanje funkcije vzdrţevanja. Model uravnoteţenih meril za merjenje in presojanje 

funkcije vzdrţevanja delovnih sredstev je zasnovan kot podpora strateškim odločitvam za 

vršne in druge managerje. 

Raziskava je prispevala s pomočjo poglobljenega vpogleda v strokovno literaturo in vire ter v 

izsledke dosedanjih raziskav k izboljšanju razumevanja, in je pojasnila merjenje učinkovitosti 

funkcije vzdrţevanja DS na dodano vrednost. Ugotovitve raziskave lahko predstavljajo tudi 

osnovo za nadaljnje raziskave na področju učinkovitosti in uspešnosti podjetij. 

4.3 Predpostavke in omejitve raziskave 

4.3.1 Predpostavke 

Ugotovitve v teoretičnem delu so privzete iz znanstvene in strokovne literature in jih nismo 

posebej preverjali, nabor znanstvene in strokovne literature je subjektiven. 

Konkurenčni poloţaj gospodarskih druţb in poloţaj posameznih poslovnih funkcij in njihovih 

pripadajočih strategij se je v zadnjem času precej spremenil. Menili smo, da bo zato raziskava 

pritegnila pozornost anketiranih managerjev, ki so zadolţeni za učinkovitost vzdrţevanja. 
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Predpostavljali smo, da ima funkcija vzdrţevanja oblikovane lastne strategije, ki so usklajene 

z ostalimi poslovnimi strategijami ostalih poslovnih funkcij pri doseganju strateških ciljev 

podjetja. Domnevali smo, da v podjetjih celovito obvladujejo vzdrţevanje DS, predvsem pa 

zanesljivost in razpoloţljivost, proizvodnost, in minimizirajo stroške poslovanja, usklajeno z 

vsemi drugimi procesi. 

Pričakovali smo, da v podjetjih prepoznavajo strateški pomen funkcije vzdrţevanja DS in 

njihovega prispevka k dodani vrednosti v obliki konkurenčnosti, proizvodnosti, kakovosti in 

zniţevanju stroškov. 

4.3.2 Omejitve 

V nalogi smo se soočili z določenimi omejitvami pri pridobivanju nekaterih informacij, ker 

morda sodijo v kategorijo poslovne skrivnosti. Naleteli smo na pomanjkanje informacij 

oziroma podatkov o stroških vzdrţevanja, zato so za primerjavo uporabljeni le osnovni 

finančni podatki. Nekateri odgovori na vprašanja v anketi puščajo dvom o objektivnosti 

odgovorov, saj gre za ocene, včasih pa tudi za očitno nerazumevanje terminov. Sprejemamo 

dejstvo, da v nekaterih podjetjih nimajo več kompetentnih oseb za vzdrţevanje DS (zunanje 

izvajanje) in so zato vrnjeni izpolnjeni vprašalniki pri nekaterih odgovorih dvomljivi. 

Predstavljena raziskava predstavlja zgolj merjenje in presojanje procesov vzdrţevanja kot 

enega od moţnih načinov za povečanje učinkovitosti in uspešnosti podjetja. Kvantitativna 

raziskava je bila omejena na srednja in velika slovenska podjetja, ki 1) imajo povprečno 

zaposlenih več kot 50 sodelavcev, 2) razpolagajo z opredmetenimi sredstvi najmanj 5 mio. 

EUR in 3) imajo čiste prihodke od prodaje vsaj 8,8 mio. EUR, zato posploševanje dobljenih 

izidov na druga podjetja različne organiziranosti in velikosti ne bo moţno. Prav tako je 

predstavljal omejitev skromen obseg razpoloţljive literature in virov na področju merjenja 

učinkovitosti funkcije vzdrţevanja DS, ker je ta koncept razmeroma nov in je zato opravljenih 

malo raziskav na tem področju. 

4.4 Predlogi za nadaljnje raziskave 

Nadaljnji predlogi za raziskovanje naj bodo usmerjeni v podrobnejše analiziranje funkcije 

vzdrţevanja DS v smislu organiziranosti, učinkovitosti umskih delavcev in managementa 

vzdrţevanja ter drugih nefinančnih dejavnikov uspešnosti za različne ravni organiziranosti v 

podjetju. Priporočljivo bi bilo tudi poglobiti raziskovanje znotraj posameznih poslovnih 

funkcij za posamezne primerljive skupine naših in tujih podjetij, ki so tehnično in tehnološko 

primerljiva. Z raziskavami v širšem kontekstu podjetja bi iskali odgovor, kje se dodana 

vrednost izgubi. Ugotovitve teh raziskav bodo nakazale pravo vrednost vzdrţevanja, njegovo 

umeščenost v podjetju in kateri dejavniki prinašajo večje pozitivne ali negativne učinke na 

poslovanje. 
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VPRAŠALNIK ZA IZVEDBO MERJENJA IN PRESOJANJA UČINKOVITOSTI VZDRŢEVANJA 

Vljudno vas prosimo, da vprašanja natančno preberete in ocenite pomembnost navedenih 

trditev z oceno, ki odraţa podjetje kot celoto. Vprašalnik izpolnite s pobarvanjem polj. 

a) Delovna sredstva v procesu: 

Ocenite, kako pogosto izvajate v vašem podjetju naslednje aktivnosti: 

 

 1 – nikoli, 2 – zelo redko, 3 – včasih ali občasno, 4 – pogosto, 5 – vedno  

 

1.  Zastoje in vzroke zastojev spremljamo. 1 2 3 4 5 

2.  Za osnovna vzdrţevalna dela skrbijo operaterji (čiščenje, mazanje …). 1 2 3 4 5 

3.  Za posamezna delovna sredstva je postavljen cilj glede razpoloţljivosti. 1 2 3 4 5 

4.  Spremljamo čase med okvarami opreme. 1 2 3 4 5 

5.  Spremljamo doseţeno skupno učinkovitost opreme. 1 2 3 4 5 

6.  Uporabljamo presoje za ugotavljanje učinkovitosti sluţbe vzdrţevanja 

(audit). 

1 2 3 4 5 

7.  Sluţba vzdrţevanja je vključena v fazo nabavljanja delovnih sredstev. 1 2 3 4 5 

8.  Na osnovi diagnosticiranih in obdelanih podatkov določamo intervale 

preventivnih pregledov. 

1 2 3 4 5 

9.  V podjetju uporabljamo računalniško podprto za upravljanje 

strateških delovnih sredstev. 

da  delno  ne 

10.  Za avtomatsko diagnostiko okvar opreme uporabljamo 

ekspertne sisteme. 

da  delno  ne 

11.  Za zastoje v proizvodnji je odgovorno vzdrţevanje delovnih 

sredstev. 

da  delno  ne 

12.  V podjetju uporabljamo računalniško podprto vzdrţevanje – 

CMMS. 

da  delno  ne 
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b) Stroški, finance 

Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo označite na lestvici od 1 do 5, pri čemer označite le en 

kvadratek. 

 

 

 

c) Naloge vzdrţevanja 

Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo označite na lestvici od 1 do 5, pri čemer označite le 

en kvadratek. 

 

 1 – nikoli, 2 – zelo redko, 3 – včasih ali občasno, 4 – pogosto, 5 – vedno  

 

1. Spremljamo stroške, ki nastanejo zaradi izgubljene proizvodnje. 1 2 3 4 5 

2. S stroški vzdrţevanja uravnavamo sprejemljivi nivo razpoloţljivosti in 

zanesljivosti opreme. 

1 2 3 4 5 

3. Vzdrţevanje nam pomaga optimalno vlagati kapital v podaljšano 

ţivljenjsko dobo in večjo produktivnost sredstev. 

1 2 3 4 5 

4. Od celotnih prihodkov podjetja znašajo stroški vzdrţevanja  

---- % 

5. Ocenite deleţ preventivnega vzdrţevanja med celotnimi stroški 

vzdrţevanja 

 

---- % 

6. Imamo dovolj finančnih sredstev za vzdrţevanje opreme. DA NE 

7. Obratovalne stroške za delovna sredstva natančno spremljamo. DA NE 

 1 – nikakor ne velja za naše podjetje, 5 – popolnoma velja za naše podjetje 

 

1.  Redno spremljamo razpoloţljivost delovnih sredstev. 1 2 3 4 5 

2.  Skupaj s proizvodnjo tedensko ali pogosteje načrtujemo aktivnosti 

vzdrţevanja. 

1 2 3 4 5 

3.  Odločanje in odgovornost za izvajanje vzdrţevanja je centralizirano. 1 2 3 4 5 

4.  V vzdrţevalni sluţbi imamo zadostno število zaposlenih delavcev. 1 2 3 4 5 

5.  Zaposleni smo pri svojem delu v vzdrţevalni sluţbi dobro organizirani. 1 2 3 4 5 

6.  V preventivno vzdrţevanje je vključeno 90 % kritične opreme. DA NE 
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d) Učenje, rast, inovacije 

Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo označite na lestvici od 1 do 5, pri čemer označite le en 

kvadratek. 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Ocenite deleţ specifičnih (strateških) nadomestnih delov, ki jih 

imate na zalogi (brez potrošnih in standardnih delov ter materialov) 

 

……….% 

8.  Ocenite deleţ stroškov preventivnega (P) in korektivnega (K) 

vzdrţevanja 

P…….% 

K……% 

9.  Deleţ outsourcinga vzdrţevanja delovnih sredstev v organizaciji je  

……….% 

10.  V podjetju uveljavljamo načela »Celovitega produktivnega vzdrţevanja« 

(TPM). 

DA      NE 

11.  Za posodobitev vzdrţevanja uporabljamo koncept»V zanesljivost 

usmerjenega vzdrţevanja« (RCM). 

DA      NE 

12.  Operativno-tehnološka dokumentacija je na voljo za vsa delovna sredstva. DA      NE 

13.  V vašem podjetju so naloge vzdrţevanja usklajene z vizijo podjetja. DA      NE 

 1 – nikakor ne velja za naše podjetje, 5 – popolnoma velja za naše podjetje 

 

1.  Vsem vzdrţevalcem je omogočeno izobraţevanje in obnavljanje 

znanja. 

1 2 3 4 5 

2.  V podjetju spodbujamo organizacijske inovacije, nove strategije 

vzdrţevanja in nove tehnike. 

1 2 3 4 5 

3.  Vodstvo ceni kreativne zaposlene. 1 2 3 4 5 

4.  Za nagrajevanje vzdrţevanja v vaši organizaciji je dovolj sredstev. 1 2 3 4 5 

5.  V podjetju uvajamo nove koncepte vzdrţevanja. 1 2 3 4 5 

6.  Povprečna izobrazba vzdrţevalcev je zadovoljiva. DA NE 



Priloga 1 

 

e) Zadovoljstvo odjemalcev 

Ocenite, kako pogosto izvajate v vašem podjetju naslednje aktivnosti: 

 

 

 

 

 

f) Zdravje, varnost, okolje 

 

 

 

 1 – nikoli, 2 – zelo redko, 3 – včasih ali občasno, 4 – pogosto, 5 – vedno  

 

1.  Vodstvo podjetja ustrezno zagotavlja pogoje za kakovostno delo. 1 2 3 4 5 

2.  V podjetju je ustrezno opredeljen deleţ delovnih nalogov, ki jih preverja 

sluţba kontrole. 

1 2 3 4 5 

3.  V podjetju nadziramo število reklamacij vzdrţevanja zaradi slabe 

kakovosti. 

1 2 3 4 5 

4.  Kakovost vzdrţevanja opreme se odraţa v kakovosti izdelkov. 1 2 3 4 5 

5.  Učinkovitost funkcije vzdrţevanja ugotavljamo z: 

 

5.1. Lastnim sistemom kazalnikov in standardov uspešnosti DA NE 

5.2. Sistemom uravnoteţenih kazalnikov (na primer BSC …) DA NE 

5.3. Ne merimo učinkovitosti vzdrţevanja DA NE 

6.  Podjetje ima pridobljen standard kakovosti: 

□ ISO 9001                              □ ISO 14001  

 1 – nikoli, 2 – zelo redko, 3 – včasih ali občasno, 4 – pogosto, 5 – vedno  

 

1.  Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju pogojev za varnost, zdravje in 

okolje. 

1 2 3 4 5 

2.  Sodelavci pogosto toţijo podjetje zaradi nezgod. 1 2 3 4 5 

3.  Kolikokrat je podjetje plačalo odškodnino za onesnaţenje okolja  

(v zadnjih 5 letih)? 

 

……………. 

4.  V podjetju beleţimo nesreče, povzročene zaradi vzdrţevanja opreme. DA NE 

5.  Uporabljamo ekološko neoporečna mazalna sredstva. DA NE 
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g) Zadovoljstvo zaposlenega 

 

 

 

 

SPLOŠNO 

h) Struktura dejavnosti 

□ Izdelovalno podjetje 

□ Storitveno podjetje 

□ Trgovsko podjetje 

□ Izdelovalno-storitveno podjetje 

□ Izdelovalno-trgovsko podjetje 

c) Naziv vašega podjetja, vaše ime in priimek 

____________________________ 

 

Prijazno vas naprošamo, da izpolnite anketni vprašalnik in ga odpošljete na e-naslov … 

 

Za vaš trud in dragoceno pomoč pri raziskavi se vam iskreno zahvaljujem. 

 1 – nikakor ne velja za naše podjetje, 5 – popolnoma velja za naše podjetje 

 

1.  V podjetju smo nagrajeni za visoko razpoloţljivost delovnih 

sredstev. 

1 2 3 4 5 

2.  Z doseţenim statusom vzdrţevalca smo zaposleni zadovoljni. 1 2 3 4 5 

3.  Management vključuje tudi ostale sodelavce v oblikovanje vizije. 1 2 3 4 5 

4.  Nezadovoljni sodelavci zapuščajo naše podjetje. DA NE 

5.  V podjetju redno merimo zadovoljstvo 

zaposlenih. 

DA NE 
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Regresijska analiza 

Preglednica 1: Delovna sredstva v procesu – komunalitete 

  
Začetna 

vrednost 
Končna vrednost 

a1 Zastoje in vzroke zastojev spremljamo. 1 0,323 

a3 Za posamezna delovna sredstva je postavljen cilj glede 

razpoloţljivosti. 

1 

0,53 

a4 Spremljamo čase med okvarami opreme (MTBF). 
1 

0,547 

a5 Spremljamo doseţeno skupno učinkovitost opreme 

(OEE). 

1 

0,559 

a6 Uporabljamo presoje za ugotavljanje učinkovitosti sluţbe 

vzdrţevanja (audit). 

1 

0,388 

a8 Na osnovi diagnosticiranih in obdelanih podatkov 

določamo intervale preventivnih pregledov. 

1 

0,437 

 

Preglednica 2: Delovna sredstva v procesu  – lastne vrednosti 

 Skupaj % Variance Kumulativa % 

1 2,784 46,397 46,397 

2 0,907 15,115 61,512 

3 0,873 14,551 76,063 

4 0,565 9,424 85,487 

5 0,495 8,248 93,735 

6 0,376 6,265 100 

 

Preglednica 3: Stroški, finance – komunalitete 

  
Začetna 

vrednost 
Končna vrednost 

b1 Spremljamo stroške, ki nastanejo zaradi izgubljene 

proizvodnje. 

1 0,659 

b2 S stroški vzdrţevanja uravnavamo sprejemljivi nivo 

razpoloţljivosti in zanesljivosti opreme. 

1 0,502 

b3 Vzdrţevanje nam pomaga optimalno vlagati kapital v 

podaljšano ţivljenjsko dobo in večjo proizvodnost sredstev. 

1 0,337 

b4 Deleţ stroškov vzdrţevanja od celotnih prihodkov 
1 0,667 

b5 Deleţ preventivnega vzdrţevanja med celotnimi stroški 

vzdrţevanja. 

1 0,596 
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Preglednica 4: Stroški, finance – deleţ pojasnjene variance 

Komponente 

Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Skupaj % Variance Kumulativa % Skupaj % Variance 
Kumulativa 

% 

1 1,631 32,614 32,614 1,478 29,565 29,565 

2 1,131 22,613 55,227 1,283 25,661 55,227 

3 0,897 17,935 73,162    

4 0,713 14,254 87,416    

5 0,629 12,584 100    

 

Preglednica 5: Vzdrţevanje (naloge) – komunalitete 

  
Začetna 

vrednost 
Končna vrednost 

c1 Redno spremljamo razpoloţljivost delovnih sredstev 
1 0,517 

c2 Skupaj s proizvodnjo tedensko ali pogosteje 

načrtujemo aktivnosti vzdrţevanja. 

1 0,613 

c4 V vzdrţevalni sluţbi imamo zadostno število 

zaposlenih delavcev. 

1 0,414 

c5 Zaposleni smo pri svojem delu v vzdrţevalni sluţbi 

dobro organizirani. 

1 0,565 

 

Preglednica 6: Vzdrţevanje (naloge) – deleţ pojasnjene variance 

Komponente 
Začetne vrednosti 

Skupaj % Variance Kumulativa % 

1 2,11 52,741 52,741 

2 0,751 18,768 71,508 

3 0,638 15,958 87,467 

4 0,501 12,533 100 

 

Preglednica 7: Učenje, rast, inovacije – komunalitete 

  Začetna vrednost Končna vrednost 

d1 Vsem vzdrţevalcem je omogočeno izobraţevanje in 

obnavljanje znanja. 1 0,718 

d2 V podjetju spodbujamo organizacijske inovacije, 

nove strategije vzdrţevanja in nove tehnike. 1 0,688 

d3 Vodstvo ceni kreativne zaposlene. 1 0,701 

d4 Za nagrajevanje vzdrţevanja v vaši organizaciji je 

dovolj sredstev. 1 0,71 

d5 V podjetju uvajamo nove koncepte vzdrţevanja. 1 0,624 
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Preglednica 8: Učenje, rast, inovacije – deleţ pojasnjene variance 

Komponente 
Začetne vrednosti 

Skupaj % Variance Kumulativa % 

1 3,442 68,831 68,831 

2 0,496 9,924 78,756 

3 0,401 8,016 86,771 

4 0,366 7,322 94,093 

5 0,295 5,907 100 

 

Preglednica 919: Zadovoljstvo odjemalcev – komunalitete 

  Začetna vrednost Končna vrednost 

e1 Vodstvo podjetja ustrezno zagotavlja 

pogoje za kakovostno delo. 1 0,566 

e2 V podjetju je ustrezno opredeljen deleţ 

delovnih nalogov, ki jih preverja sluţba 

kontrole. 1 0,778 

e3 V podjetju nadziramo število reklamacij 

vzdrţevanja zaradi slabe kakovosti. 1 0,403 

 

Preglednica 10: Zadovoljstvo odjemalcev – deleţ pojasnjene variance 

Komponente 
Začetne vrednosti 

Skupaj % Variance Kumulativa % 

1 1,747 58,224 58,224 

2 0,856 28,53 86,754 

3 0,397 13,246 100 

 

Preglednica 11: Zadovoljstvo zaposlenega – komunalitete 

  
Začetna 

vrednost 
Končna vrednost 

g1 V podjetju smo nagrajeni za visoko razpoloţljivost 

delovnih sredstev. 1 0,774 

g2 Z doseţenim statusom vzdrţevalca smo zaposleni 

zadovoljni. 1 0,854 

g3 Management vključuje tudi ostale sodelavce v 

oblikovanje vizije. 1 0,692 

 

Preglednica 12: Zadovoljstvo zaposlenega – deleţ pojasnjene variance 

Komponente 

 

Začetne vrednosti 

Začetne 

vrednosti 
Komponente Začetne vrednosti 

1 2,319 77,298 77,298 

2 0,461 15,353 92,652 

3 0,22 7,348 100 
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Preglednica 13: Hipoteza H1 

 

Variables Entered/Removed(b) 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 

skupaj  Skupna dimenzija: 

Merjenje in presojanje funkcije 

vzdrţevanja delovnih sredstev(a) 

. Enter 

a All requested variables entered. 

b Dependent Variable: i4 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) 

 

Preglednica 14: Deleţ pojasnjene variance (odv.: Dodana vrednost na zaposlenega; 

neodv.: Skupna dimenzija) 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0,189(a) 0,036 0,020 27.344,068 

a Predictors: (Constant), skupaj Skupna dimenzija: Merjenje in presojanje funkcije vzdrţevanja delovnih sredstev 

 

 

 

Preglednica 15: F preizkus (odv.: Dodana vrednost na zaposlenega; neodv.: Skupna 

dimenzija) 

ANOVA(b) 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.664.300.466,898 1 1.664.300.466,898 2,226 0,141(a) 

  Residual 44.861.883.909,538 60 747.698.065,159     

  Total 46.526.184.376,436 61       

a Predictors: (Constant), skupaj Skupna dimenzija: Merjenje in presojanje funkcije vzdrţevanja delovnih sredstev 

b Dependent Variable: i4 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) 
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Preglednica 16: Beta koeficient (odv.: Dodana vrednost na zaposlenega; neodv.: Skupna 

dimenzija) 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 39.170,905 3.472,708   11,280 0,000 

skupaj  Skupna 

dimenzija: Merjenje in 

presojanje funkcije 

vzdrţevanja delovnih 

sredstev 

7.619,386 5.107,016 0,189 1,492 0,141 

a Dependent Variable: i4 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) 
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Korelacijska analiza 

 

 

Preglednica 17: Hipoteza H2 

 

Variables Entered/Removed(b) 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
DIM4  

Učenje, rast, 

inovacije(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 

b  Dependent Variable: i4  Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) 

 

 

Preglednica 18: Deleţ pojasnjene variance (odv.: Dodana vrednost na zaposlenega; 

neodv.: Učenje, rast, inovacije) 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0,143(a) 0,0020 0,004 27.562,154 

a  Predictors: (Constant), DIM4  Učenje, rast, inovacije 

 

 

Preglednica 19: F preizkus (odv.: Dodana vrednost na zaposlenega; neodv.: Učenje, rast, 

inovacije) 

ANOVA(b) 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 945.841.534,458 1 945.841.534,458 1,245 0,269(a) 

  Residual 45.580.342.841,978 60 759.672.380,700     

  Total 46.526.184.376,436 61       

a  Predictors: (Constant), DIM4  Učenje, rast, inovacije 

b  Dependent Variable: i4  Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) 
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Preglednica 20: Beta koeficienti (odv.: Dodana vrednost na zaposlenega; neodv.: Učenje, 

rast, inovacije) 

 

Coefficients(a) 

Model   Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 39.160,112 3500,397   11,187 0,000 

  DIM4  Učenje, 

rast, inovacije 3.937,715 3528,972 0,143 1,116 0,269 

a  Dependent Variable: i4  Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) 


