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POVZETEK
V zaključni projektni nalogi smo predstavili pojem kakovosti in metode obvladovanja
kakovosti v izbranem podjetju. Pri izvedbi raziskave je sodelovalo podjetje Lucifer, d. o. o., ki
se ukvarja s proizvodnjo in prodajo čokolade in čokoladnih pralinejev. Zajeli smo poslovni
vidik in preučili, koliko se organizacija posveča rasti podjetja v smislu znanja in
izobraževanja. Rezultati kažejo, da organizacija veliko vlaga v izobraževanje in kakovost. Za
podjetje smo na osnovi intervjuja, v katerem je sodelovala ena izmed zaposlenih, podali tri
predloge, ki bi po našem mnenju pripomogli k boljši kakovosti, lažjemu obvladovanju
kakovosti in povečanju števila zadovoljnih strank.
Ključne besede: management, podjetje, kakovost, obvladovanje, model, stopnja, zaposleni,
stranke, Lucifer.

SUMMARY
In the final project, we presented to you, what quality is and all the methods of how to master
quality in the selected company. I choose company Lucifer d.o.o., from Velenje, who has the
production and sale of chocolate itself, and also the production of chocolate pralines and other
chocolate products. In the assignment is covered the business aspect. I also examined how
much the organization devotes to the growth of the company in terms of knowledge and
education of the employee. The results show that the organization puts a lot of emphasis on
education and quality. Therefore, I made for the company Lucifer d.o.o., 3 suggestions based
on an interview in which one of the employees participated. The suggestions based on my
thoughts for how could we contribute to better quality, easier quality management and
increase the number of satisfied customers in the company itself.
Keywords: management, company, quality, mastery, model, level, employees, customers,
Lucifer.
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UVOD

V nalogi obravnavamo področje poslovanja organizacije s poudarkom na zagotavljanju vse
boljše kakovosti potrošnikom.
Včasih je bilo potrošnikom dovolj, da so svojo potrebo zadovoljili z neko dobrino, danes pa ti
isti potrošniki želijo svojo potrebo zadovoljiti s kakovostno dobrino. To vpliva tudi na
organizacije. Skoraj vsak dan se pri kakovosti pojavi novost, kar pomeni, da morajo biti
organizacije danes dovolj samokritične in stroge do sebe, da se lahko s pomočjo določenih
prijemov in pristopov prilagodijo. Pri zagotavljanju kakovosti pa ni pomembna samo
organizacija, ampak tudi njeni zaposleni, saj ravno ti skrbijo, da vse poteka po načrtih in da so
stvari kakovostne.
Eno od pomembnih in glavnih meril, s pomočjo katerega ljudje ocenjujejo organizacije, je
pravzaprav kakovost (Božič 2009).
V nalogi obravnavamo področje managementa kakovosti v izbrani organizaciji s poudarkom
na obvladovanju procesa zagotavljanja kakovosti.
1.1

Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč

Pivka (2000) meni, da ima kakovost v življenju ljudi iz različnih gospodarskih panog tudi
različen pomen. Vsak izmed nas ima drugačno definicijo kakovosti, ki izhaja iz naših izkušenj
in spoznanj.
Trunk (2018) meni, da je odlična kakovost preseganje pričakovanj in zahtev strank, pri čemer
je izrednega pomena zavedanje organizacije, da je kakovost glavna vrlina pri pridobivanju
strank in pomembna za katerokoli nadaljnjo strategijo izboljševanja konkurenčnosti. Podjetja,
ki se odločijo za strategijo diferenciacije in nudijo storitve visoke kakovosti, si v
konkurenčnem okolju lažje privoščijo znižanje cen zaradi prihrankov, ki jih ustvarijo z
nenehnim izboljševanjem kakovosti in zmanjševanjem stroškov neustrezne kakovosti (Verbič
1994, 29). Da to dosežejo, je treba nagovoriti um, srce in dušo strank (SPAGO 2018).
Dobra podjetja nikoli ne sprejemajo kompromisov glede kakovosti. Proizvodi ali storitve
bodo pri podjetjih, kjer je kakovost na visokem mestu, ne glede na njihovo ceno vedno dobre
kakovosti (Trunk 2018).
Kupec plača kakovost (Prebil 2016). Tega se zaveda vse več organizacij, zato svoja sredstva
vlagajo v to. Tega pa so se začeli zavedati tudi kupci, saj skoraj vsak dan od organizacij
zahtevajo vedno več. Zato morajo organizacije vložiti veliko truda v prilagajanje tako trgu kot
potrebam kupcev. Ravno zaradi tega je danes osnovni cilj vsake organizacije, ki želi poslovati
uspešno in kakovostno, da prepozna potrebe in želje kupcev. Organizacije, ki višajo raven
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kakovosti svojih izdelkov ali storitev, si s tem tudi zmanjšujejo stroške in povečujejo
produktivnost, kar je koristno za vse (Ribič 2013).
Že majhne napake v nudenju storitve ali na proizvodu lahko pustijo velike posledice v
poslovanju, zato je obvladovanje kakovosti nujno.
Poslovno okolje se nenehno spreminja, kar organizacijam, ki želijo uspeti in biti korak pred
konkurenco, postavlja nove izzive in naloge. Uspešne organizacije si vsakodnevno
prizadevajo doseči konkurenčno prednost na trgu. Nenehno iščejo nove poti in prijeme za
izboljšanje kakovosti svojih izdelkov ali storitev. V prvi vrsti sta to njihova panoga in
predvsem cilj, ki ga morajo za dober rezultat doseči. Pri kontroli si pomagajo z različnimi
standardi, ki veliko prispevajo k oblikovanju enotnega sistema za obvladovanje kakovosti.
Kljub temu sta merjenje in obvladovanje možna le, kadar so vsa merila opredeljena. Še večjo
prednost na trgu glede kakovosti pridobijo organizacije z večanjem znanja in pridobivanjem
najrazličnejših certifikatov.
Že od začetka človeštva je središče pozornosti kakovost tako storitev kot tudi dobrin. Dati
strankam neoporečno blago ali storitev je prednostni cilj dobaviteljev že od nekdaj, prav tako
tudi prevoznikov in drugih ponudnikov (Piskar in Dolinšek 2006, 33).
Najpomembnejša potrditev je uspeh s strankami (Trunk 2018).
V času rasti majhnih podjetij in širjenja večjih monopolnih podjetij je kakovost bistvenega
pomena, če ne že kar najpomembnejša v podjetju. Vodje in trženjske službe v podjetju se tega
dobro zavedajo. Vedo, da je treba za dober izdelek imeti odlično kakovost. Ljudje kupujejo z
očmi, pričakujejo pa kakovost na ravni slepega človeka. Vsi si želimo kupiti najboljši izdelek
neoporečne kakovosti. Kupec je številka ena v tej verigi, kar pomeni, da je treba nenehno
izboljševati kakovost tako procesov kot tudi storitev in proizvodov. Turk (2009, 23) meni, da
so nenehno izboljševanje kakovosti procesov in izdelkov oziroma proizvodov in storitev,
povečanje produktivnosti ter znižanje stroškov tri najnujnejša in najpomembnejša zagotovila
za dolg obstoj organizacije in njeno rast na svetovnem trgu med konkurenti (Turk 2009, 23).
Velika podjetja, ki imajo za kakovostne procese zaposlen spekter ljudi, se zavedajo, da je
neizogibno, da je izdelek narejen oziroma izdelan na ravni, ki zadovolji tako kupca kot tudi
prodajalca, pri tem pa je pomembno, da se kakovost v celoti obvladuje.
Celotno obvladovanje kakovosti v podjetju je odvisno od tega, koliko posamezen delodajalec
nameni za kakovost. Če je kakovost na visoki ravni, vemo, da ima delodajalec urejene vse
potrebne procese za odlične izdelke. Na koncu je takšen izdelek v rokah kupca izpopolnjen
toliko, da ga zadovolji in mu obenem omogoči, da se vrne po še več tako kakovostnih
izdelkov. V procesu nastajanja tega je potrebnih ogromno ljudi, ki izvedejo celoten postopek
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od začetka do konca tako, da niti praktični niti teoretični del nimata vprašanj ali podvprašanj,
ki bi utegnila spodkopati dejanski model odličnosti posameznega izdelka.
Kakovost nekega izdelka se začne v glavi mladih umov, ki kujejo ideje o tem, kako narediti
neko stvar odlično, cenovno dostopno kupcem in obenem takšne kakovosti, da se bodo kupci
rade volje vračali po še več takšnih in drugačnih izdelkov bodisi v prehrambni industriji ali
pri tehničnem materialu. Začetki so vedno najtežji, a so najpomembnejši. Ves nadaljnji razvoj
poteka pod nadzorom različnih podjetij za kakovost, laboratorijev za odkrivanje ustreznosti
posameznega materiala ali vsebine izdelka in podobnih organizacij, ki skrbijo, da so izdelki
narejeni neoporečno in ustrezajo vsem standardom ISO tako za izdelavo kot tudi nadaljnjo
uporabo posameznega kakovostnega izdelka. Ob tem je bistveno omeniti finančno politiko, za
katero Božič (2009) meni, da je nikakor ne smemo zanemariti, kot se je to dogajalo včasih, in
da je treba vedeti, da organizacija lahko deluje pozitivno le, dokler njen izdelek ali storitev
dosega vse zahteve izbranega tržišča.
Ishikawa (1987, 48) meni, da je zagotavljanje in obvladovanje kakovosti zmožnost načrtovati,
razviti in proizvajati ter servisirati kakovosten proizvod, ki je najbolj uporaben, ekonomičen
in vedno znova zadovoljuje uporabnika.
Ne smemo pozabiti, da ravno potrošniki – kupci določajo kakovost posameznega izdelka.
Kajti če izdelek ne bo dovolj kakovosten, ga bodo kupci vrnili. To pomeni tudi, da ga
naslednjič ne bodo več izbrali, saj jih bo spremljal grenak priokus, ki jim bo dal vedeti, da
neki izdelek ni kakovosten.
Zaposleni so srce organizacije, saj je od njih v veliki meri odvisno, ali bo organizacija
uspešna ali ne. Ravno prepoznavnost na trgu, drugačnost in konkurenčnost delajo danes
organizacije uspešne.
Zaposleni se mora čutiti kot pomemben del organizacije. Če namreč samo eden od zaposlenih
ne opravi dela tako, kot bi ga moral, se lahko poruši celoten sistem in delovanje ne bo več
tako kakovostno, kot bi bilo, če bi vsi zaposleni opravili svoje delo (Bauer, idr. 2009; Ivanuša
– Bezjak 2006).
Glavni cilj upravljanja kakovosti posameznih izdelkov je, da je kakovost nekega izdelka v
veliki meri odvisna tudi od kakovosti delovnega procesa zaposlenega. Kako se odziva na
dražljaje iz okolice in koliko truda je pripravljen vložiti v to, da za neko podjetje, bodisi svoje
ali delodajalčevo, izdela čim kakovostnejši izdelek (Ivanuša – Bezjak 2006).
Če torej povzamemo, vodja mora biti dober manager, ki zna voditi tako svoje zaposlene kot
tudi proces delovanja v organizaciji, da je ta usmerjen h kakovosti.
Dober delodajalec je recept, ki na koncu dneva pomeni dober in kakovosten izdelek, kar je za
stranke organizacij tudi najpomembnejše.
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Osnoven problem te zaključne naloge je, kako naj obravnavana organizacija Čokoladnica
Lucifer, ki se ukvarja s proizvodnjo čokolad, pralinejev in ostalega čokoladnega izbora, s
pomočjo obvladovanja, razvoja in kakovosti doseže kar največjo učinkovitost poslovanja ter
si tako omogoči obstoj na trgu, konkurenčnost in nadaljnjo rast.
1.2

Namen in cilji zaključne projektne naloge

Namen je raziskati tako slovensko kot tujo literaturo s področja managementa kakovosti ter
na podlagi pridobljenih informacij in raziskane literature ugotoviti, kako kar najbolje
zagotoviti in obvladovati kakovost v organizacijah. Namen je tudi predstaviti pojem kakovosti
različnih avtorjev, opredeliti modele kakovosti, kaj dobrega prispevajo in kako pomagajo pri
obvladovanju kakovosti.
S pomočjo izbranega primera bomo ugotovili povezavo med teorijo in dejansko organizacijo,
ki se srečuje s kakovostjo in njenim obvladovanjem.
Cilj naloge je razviti predloge izboljšav.
Za doseganje zastavljenih ciljev bomo pri izdelavi zaključne projektne naloge uporabili
naslednje raziskovalne metode:
•

z metodo deskripcije smo opisali teoretični del naloge, pomen kakovosti in njenega
obvladovanja ter modele kakovosti. Povzeli smo navajanje ter ugotovitve različnih
slovenskih in tujih avtorjev o obravnavani temi ter jih primerjali;

•

študija primera izbranega podjetja in poslovne dokumentacije;

•

z metodo intervjuja smo se pogovarjali z gospo Lauro Škoflek, ki je zadolžena za
kakovost v podjetju in izvajanje sistema HACCP. Naš namen je bil izvedeti, kateri model
obvladovanja kakovosti uporabljajo v izbrani organizaciji in ali jim ustreza. Raziskali
smo, kako management razume obvladovanje kakovosti, katere cilje na področju
kakovosti si prizadeva doseči organizacija v prihodnosti in kako si vodstvo zamišlja
izboljšave;

•

z metodo sinteze spoznanj smo opredelili izbrane rezultate raziskovanja, združili mnenja
in podali ključne ugotovitve raziskave ter izpostavili možne predloge, ki bi izboljšali
poslovanje oziroma delovanje organizacije.

1.3 Predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu
Izhajali smo iz naslednjih predpostavk:
•

management izbrane organizacije ima namen in interes stanje na področju kakovosti še
izboljšati;

•

metoda intervjuja je najprimernejša, saj odgovori kažejo realno stanje.

Vsebinsko smo se omejili na preučevanje kakovosti ene izbrane organizacije, in sicer Lucifer,
proizvodnja čokolade in čokoladnih izdelkov, d. o. o.
4

Poslovnih skrivnosti nismo objavili.
Metodološka omejitev je uporaba metode intervjuja.
Osredotočili smo se predvsem na to, kako vodstvo razume kakovost in njeno obvladovanje ter
kakšno je trenutno stanje kakovosti v izbrani organizaciji, in podali svoje predloge za
izboljšave.
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2

MANAGEMENT KAKOVOSTI V ORGANIZACIJI

Za opisovanje in razlaganje managementa kakovosti moramo najprej razumeti pojem
kakovosti, načine vplivanja nanjo ter njene razvojne stopnje in modele, s pomočjo katerih
obvladujemo kakovost v organizaciji.
2.1

Pojem in cilji kakovosti

Kakovost ima danes več definicij. Za vsakega posameznika ta pojem pomeni nekaj drugega.
Tudi strokovnjaki si na tem področju niso enotni in ponujajo več definicij pojma kakovosti. V
literaturi najdemo toliko definicij o kakovosti, kot je njihovih avtorjev.
Pri razumevanju pojma kakovosti si lahko pomagamo s sintezami različnih opredelitev,
katerih avtorja sta Piskar in Dolinšek (2006).
Omenjena avtorja pravita, da:
•

kakovostna dobrina oziroma storitev izpolnjuje zahteve odjemalca. Ta lahko že sam prej
določi specifikacije, ki jih je treba dosledno upoštevati, možno pa je tudi, da so te že
predhodno določene in jih pozneje le prilagajajo njegovim potrebam in željam;

•

od stroškov in cene, kamor so vključeni živi kapital, čas in orodje, je v večini primerov
odvisna ocena storitve oziroma izdelka;
kakovost izdelka ali storitve izmerimo z upoštevanjem vseh morebitnih dejavnikov, ki
vplivajo na kakovost. Pri tem je treba paziti, saj so nekateri odvisni drug od drugega,
določeni pa so zelo težko merljivi;

•

•

za izbiro izdelka oziroma storitve se moramo odpovedati določenim dejavnikom, ki niso
kritični. Celotna ocena kakovosti je sestavljena iz posameznik ocen dejavnikov;
na kakovost lahko gledamo z več zornih kotov, saj ima več plati;

•

kakovostni izdelki oziroma storitve ne vplivajo škodljivo na naravno ali družbeno okolje;

•

iz razvojnega procesa, kakovostnih materialov in kakovostnega procesa izdelave nastane
kakovosten proizvod, zaradi česar se povečuje zvestoba odjemalcev;

•

prihranku pri znižanju stroškov, ki so nastali kot posledica neustrezne kakovosti, rečemo
kakovost;

•

najboljši način za pridobivanje konkurenčne prednosti in uspešnosti je odlična storitev.

•

Cilji kakovosti so v večji meri odvisni od tega, ali gre za kakovost pri izdelku ali storitvi. V
vsakem primeru so ključna določena dejstva. Tako za izdelek kot za storitev je pomembno:
•

da je glavni cilj proces stalnih izboljšav, in sicer ker se z njimi vse bolj približujemo
zadovoljitvi potreb strank, tudi tistih, za katere še niso vedeli in jih skozi izboljšave
spoznajo;
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•

da so izdelki oziroma storitve odpremljeni oziroma opravljeni brez napak. Pri napakah je
ključnega pomena, da se strankam znamo opravičiti ter zanje podati konkreten in
razumljiv razlog;

•

da so zadovoljene potrebe, želje, zahteve in pričakovanja kupcev;

•

da so procesi prilagojeni standardom kakovosti, varovanju okolja, zahtevam kupcev
oziroma trgu in zakonodaji;

•

prizadevanje za poslovno odličnost.

Glavni cilj je, da izdelek ali storitev zadovolji potrebo kupca, zaradi česar se ta še vrača ponj
in ga mogoče tudi priporoča naprej.
2.2

Management kakovosti

Pivka (2000, 11) definira management kakovosti kot skupek vseh aktivnosti celotne funkcije
vodenja, ki določajo kakovost, politiko, odgovornost in cilje, ki se udejanjijo s sredstvi, kot so
obvladovanje kakovosti, zagotavljanje kakovosti, načrtovanje, kakovost in v okviru sistema
kakovosti njeno izboljšanje.
Vsota vseh dejavnosti, ki so povezane s kontrolo, izboljševanjem kakovosti in njenim
zagotavljanjem, se imenuje management kakovosti.
Za management kakovosti je potrebnih šest elementov:
•

procesi – prizadevati si je treba, da je proces vedno boljši, hitrejši;

•

management;

•

viri – sem spadajo delo, kapital, tla, delovno okolje;

•

zaposleni – tisti, ki so za svoje dobro delo nagrajeni, se počutijo in delajo bolje kot
zaposleni, ki te spodbude ne dobijo;

•
•

stalno izboljševanje – prizadevati si za nenehne izboljšave, ki so možne;
kupci – so ključni, saj zagotavljajo naš obstoj.
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Slika 1: Osem načel vodenja kakovosti
Vir: Shahi Enterprises, B.I.

Slika 1 prikazuje načela vodenja kakovosti, ki so opisana v nadaljevanju.
Osredotočenost na odjemalce
V našem primeru so kupci oziroma odjemalci glavni, zato je pomembno, da organizacija
njihove potrebe prepozna in navsezadnje tudi zadovolji.
Voditeljstvo
Ni vsak človek primeren za voditelja. Uspešen vodja zna vzpostaviti mir, enotnost in
skladnost zaposlenih. Vodja zna voditi svojo ekipo ljudi, ki jo odlično pozna, in ve, kaj mora
narediti v primeru nesoglasij. Vodja pohvali, kadar je to potrebno, in pograja, kadar je
potrebno (Dolinar 2001).
Vključenost zaposlenih
Zaposleni so srce organizacije. Tega se morajo zavedati, saj bo le tako njihova vključenost
polna (Dolinar 2001).
Procesni pristop
Dolinar (2001) meni, da je najpomembnejša vsebinska novost nove izdaje standarda
ISO 9000 ravno procesni pristop. To pomeni, da se morajo za doseganje pozitivnega rezultata
dejavnosti, ki k temu pripomorejo, voditi kot proces. Proces se začne v prepoznavi potreb in
konča z njihovo zadovoljitvijo.
Sistemski pristop k vodenju

8

Delovanje organizacije se mora odvijati kot načrt različnih procesov. K učinkovitosti in
uspešnosti organizacije pri doseganju njenih ciljev pripomorejo razumevanje, identificiranje
in vodenje povezanih procesov kot sistem (Dolinar 2001).
Nenehno izboljševanje
Načelo, ki je temelj pri vodenju kakovosti, je nenehno izboljševanje ali TQM. Biti mora
prioriteta organizacije, saj bo le tako ostala na vrhu pri odjemalcih (Dolinar 2001).
Odločanje na podlagi dejstev
Najboljša rešitev temelji na popolni analizi zbranih informacij in podatkov. Organizacije
morajo ustvariti mehanizem, s pomočjo katerega merijo uspešnost svojega poslovanja
(Dolinar 2001).
Vzajemno koristni odnosi z dobavitelji
Dobavitelji in organizacije imajo med seboj odvisen in vzajemno koristen odnos, kar
povečuje sposobnost na obeh straneh in zagotavlja dolgoročne partnerske odnose.
2.3

Razvojne stopnje kakovosti

Poznamo sedem razvojnih stopenj kakovosti, ki se delijo na dva načina proizvodnje, in sicer
neindustrijski in industrijski način. V neindustrijski način spadata obrtniški in manufakturni
način, v industrijskega pa kontrola kakovosti, zagotavljanje kakovosti in stalno izboljševanje
kakovosti. Na kratko temu rečemo QC, QA in CQI (Ribič 2013).
Prva neindustrijska stopnja je obrtniška, ki je imela več slabosti kot prednosti. Glavna slabost
je bila, da je moral za vse obrtnik skrbeti sam, tudi odgovornost je bila v celoti njegova.
Produktivnost je bila precej nizka, saj je samo en človek ali mogoče še kakšen pomočnik
moral opravljati tako nabavo kot načrtovanje in navsezadnje še izdelavo.
Druga je manufaktura. Produktivnost je pri tej stopnji bistveno višja, saj vključuje majhne
skupine ljudi, ki opravljajo določeno delo, poleg tega jih nadzoruje mojster, ki je odgovoren
tako za izvedbo dela kot tudi kakovost izdelka. Edina slabost je, da mora delavec upoštevati
navodila, tudi če ve, da je njegova ideja boljša. Izvrševati mora ukaze svojega mojstra.
Prva industrijska stopnja je kontrola kakovosti. Tukaj je veljalo pravilo: jaz kontroliram, ti
delaš! Pojavila se je nova služba, ki je bila ločena od proizvodnje, in sicer služba, ki se
ukvarja samo s kontrolo (Ribič 2013).
Kaj sploh je kontrola? Njena definicija je: »Kontrola je postopek (nabor predpisanih
dejavnosti), katerega namen je ugotoviti, koliko trenutno stanje odstopa od želenega stanja in
kdo je odgovoren za negativna stanja« (Grković 2018).
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Za kakovost izdelkov ali storitve je v tem primeru odgovoren kontrolor. O napakah, ki so jih
opazili kontrolorji, so bili delavci obveščeni neposredno, napake pa so popravili in odpravili
posebni delavci v skupini popravljavci. Pojavilo se je vprašanje, ali se bolj izplača delati hitro
ali kakovostno.
Prav tako so se pojavile določene slabosti, povezane s kontrolo, in sicer je delavec menil, da
samokontrola ni pomembna, saj so zato kontrolorji. Napak, ki so jih naredili delavci, niso
popravili sami, ampak skupina popravljavcev. Kontrole so prinesle višje stroške.
Pozitivno pri kontroli pa je, da so izdelki ali storitve do kupca prišle popolne.
Druga industrijska stopnja je zagotavljanje kakovosti (QC). Ta stopnja je nadgradnja prve
industrijske stopnje, kar pomeni, da delavec naredi delo in po opravljenem delu preveri
kakovost izdelka oziroma storitve. Če ugotovi, da je karkoli narobe, sam odpravi napako. Šele
po potrditvi skladnosti z zahtevano kakovostjo se začne delo kontrolorja.
Ribič (2013) navaja, da celovito obvladovanje kakovosti pomeni nenehen napredek pri
kakovosti dela in poslovanja, da organizacija izpolni vse potrebe in želje kupca tako glede
kakovosti, rokov dobave kot cene. Prav tako omenja pomembnost kakovostnega procesa dela
in angažiranja vseh zaposlenih.
Za obvladovanje kakovosti so nam v pomoč krog kakovosti in njegovi elementi. Elementov je
11, povezujejo pa se v krog kakovosti, kar prikazuje slika 2.

Slika 2: Krog kakovosti
Vir: Ribič 2013.

Tretja industrijska stopnja je stalno izboljševanje kakovosti (QCI).
Ta stopnja h kakovosti pristopa procesno, in sicer izboljša elemente, ki pomagajo povečati
uspešnost organizacije. Ti elementi so povečanje zadovoljstva kupca, doseganje večje
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vključenosti vsakega zaposlenega, izboljševanje procesa s timskim delom, zniževanje
stroškov poslovanja, doseganje višje ravni usposobljenosti zaposlenih, dvigovanje kulture
zaposlenih in povečanje zadovoljstva zaposlenih (Ribič 2013).
Slika 3 prikazuje stopnje kakovosti, leto njihovega začetka in njihov prispevek (izločevanje
neustreznih proizvodov, stalno izboljševanje ...).

Slika 3: Stopnje kakovosti
Vir: Ribič 2013.

Ta stopnja vsebuje veliko načel, ki so poznana tudi kot kratica TQM.
2.4

Modeli za zagotavljanje in obvladovanje kakovosti

Pri obvladovanju in zagotavljanju kakovosti si organizacije lahko pomagajo s številnimi
modeli obvladovanja kakovosti. Izbirajo jih na podlagi svojih potreb in tega, kateri je za
njihovo organizacijo najoptimalnejši. V Sloveniji poznamo sedem modelov odličnosti: TQM,
EFQM, benchmarking, šest sigma, BSC – uravnotežen sistem kazalnikov, CQAF – poklicno
izobraževanje in usposabljanje ter CAF – model EFQM, prilagojen za javno upravo.
2.5

Celovito zagotavljanje kakovosti (TQM)

TQM ali total quality management pomeni celovito zagotavljanje kakovosti. Ta model je
usmerjen k strankam, vanj pa so vključeni tudi zaposleni. Vsi zaposleni v organizaciji
sodelujejo in si prizadevajo za izboljševanje procesov, izdelka, storitve in okolja, v katerem
delujejo.
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TQM lahko na kratko povzamemo kot sistem upravljanja organizacije, ki je usmerjena k
strankam in v kateri so vsi zaposleni vključeni v nenehno izboljševanje. Pri TQM se
uporabljajo podatki, strategije in učinkovita komunikacija za vključevanje kakovosti v kulturo
in dejavnost organizacije. TQM je kritični pristop do izdelkov ali storitev, ki jih podjetje
ponuja, procesov, kjer vse nastaja, in navsezadnje ljudi, ki opravljajo delo, s čimer se
zagotavlja, da bodo zadovoljili zahteve kupca ( Quality Gurus,B.I.).
Pri določenih standardih, kot je ISO 8402, je TQM opredeljen kot vodstvena metoda
organizacije, ki temelji na vključevanju in sodelovanju vseh zaposlenih ter predpostavlja, da
je kakovost v središču (Quality Gurus,B.I ).
TQM ima tri osnovna načela (pravila): osredotočenost na stranke, nenehno izboljševanje in
celovito sodelovanje zaposlenih v timu. Osem načel TQM je opisanih v nadaljevanju.
• Organizacija, usmerjena v stranke
Karkoli organizacija stori za izboljšanje kakovosti – nadgradi opremo, pošlje delavce na
usposabljanje itd. – vedno stranka določa, ali bo trud organizacije poplačan ali ne.
• Vključenost ljudi
Vse zastavljene cilje se lažje doseže, če sodelujejo vsi zaposleni. Pomembno je omeniti tudi,
da mora vodstvo zagotoviti primerno delovno okolje.
• Procesno usmerjanje
Temeljni del TQM sta procesno razmišljanje in osredotočenost. Proces je vrsta korakov, ki so
potrebni za izvedbo postopka: od dobavitelja (notranji ali zunanji) do končnega rezultata, ki je
lahko izdelek ali storitev, ki ga nato dobavijo strankam (notranje ali zunanje).
• Integrirani sistem
Čeprav organizacijo večinoma sestavljajo različne funkcionalne posebnosti, ki so pogosto
organizirane v vertikalno strukturirane oddelke, te funkcije v središču TQM povezujejo
horizontalni procesi.
• Strateški in sistematični pristop
Upravljanje kakovosti ima tudi kritični del, to je strateški in sistematični pristop k
uresničevanju vizije, ciljev in poslanstva organizacije. Proces, imenovan strateško načrtovanje
ali strateško upravljanje, zajema oblikovanje strateškega načrta, katerega osrednja
komponenta je kakovost.
•

Stalno izboljševanje
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Glavni vidik TQM je stalno izboljševanje procesa. To spodbuja organizacijo, da je ustvarjalna
in analitična pri iskanju načinov, kako postati konkurenčnejša in učinkovitejša pri
zadovoljevanju potreb strank.
• Odločanje na podlagi dejstev
Da organizacija ve, kako dobro deluje, so potrebni podatki o merilih uspešnosti. TQM
zahteva, da organizacija nenehno zbira in analizira podatke, da bi izboljšala svoje poslovanje
in dosegla več kot v preteklem obdobju.
• Komunikacija
Med vsakodnevnim delovanjem in prav tako organizacijskimi spremembami učinkovita
komunikacija igra pomembno vlogo pri ohranjanju motiviranja zaposlenih in morale.
Komunikacija vključuje metode, strategije in pravočasnost (Ameriško društvo za kakovost
2019).
Našteta načela so bistveni elementi TQM in jih številne organizacije v določeni obliki
opredeljujejo kot sklop temeljnih načel in vrednot delovanja organizacije.
Metode za izvajanje tega pristopa izhajajo iz učenja voditeljev kakovosti, kot so Philip B.
Crosby, W. Edwards Deming, Armand V. Feigenbaum, Kaoru Ishikawa in Joseph M. Juran.
Presoja obvladovanja kakovosti po Philipu B. Crosbyju
Njegov najbolj znan stavek je: »Kakovost ni darilo, vendar je prosto na razpolago. Tisto, kar
je drago, so nekakovostne stvari – vse dejavnosti, ki so posledica tega, da posel ni opravljen
pravilno že prvič« (Crosby 1990).
Crosby kakovost povezuje s štirimi načeli:
• management kakovosti se ukvarja s proizvodnjo, ki že pri prvem poskusu proizvode
naredi pravilno;
•

definicija kakovosti je izpolnitev zahtev;

•

merilo kakovosti so stroški neskladnosti;

•

zero defects (nič napak) je vrednota, ki je najpomembnejša pri vsaki aktivnosti.

Crosby je poleg teh štirih načel predlagal tudi 14 korakov za izboljšanje kakovosti. Prav tako
je v svet prinesel misel, da je za kakovost popolnoma odgovoren management in ne program
(Quality Gurus, B.I.).
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Demingov krog
Dr. William Edwards Deming ga je poimenoval Shewhartov cikel, saj je njegov model
temeljil na ideji njegovega mentorja W. Shewharta.
Začetna Demingova želja je bila, da ustvari način za prepoznavanje težav, kadar pričakovanja
kupcev niso izpolnjena. Logiko Demingovega kroga lahko danes uporabimo skoraj povsod
oziroma pri vsakodnevnem delu in vodenju. Demingov krog ali cikel PDCA določa proces
nenehnega izboljševanja, ki ga lahko zaznamo pri vseh oblikah strukturiranega delovanja.
Njegov osnovi namen je izpolnjevanje zahtev standarda in nenehno izboljševanje na področju
vodenja (Quality Gurus, B.I. ).

Slika 4: PDCA
Vir: Demetra Lean Way, B.I.

PDCA ali Demingov krog poteka v sklopu devetih korakov. Po slovensko jih označimo tudi z
začetnicami N – načrtuj, I – izvedi, P – preveri in U – ukrepaj.
Presoja obvladovanja kakovosti po Armandu V. Feigenbaumu
Armand V. Feigenbaum je znan po svojem konceptu z zanimivim imenom »skrita rastlina«.
To pomeni, da v vsaki organizaciji zapravijo določen delež svojih zmogljivosti, če prvič ne
dobijo pravega. Menil je, da se izgubi kar do 40 % zmogljivosti. Takrat je bila to neverjetna
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številka, vendar se še danes nekateri managerji učijo, da ta številko le ni tako oddaljena od
resnice.
Elementi, ki omogočajo osredotočenost na kupca, so (Quality Gurus):
• kakovost je zaznavanje kupcev, kaj je kakovost, in ne tisto, kar podjetje misli, da je;
•

kakovost in stroški se ne razlikujejo;

•

kakovost je individualna in timska zaveza;

•

kakovost in inovacija sta medsebojno povezani in vzajemno koristni;

•

upravljanje kakovosti je dejansko upravljanje podjetja;

•

kakovost je glavna;

•

kakovost ni začasen ali hiter popravek, ampak stalen proces izboljševanja;

•

produktivnost, pridobljena s stroškovno učinkovitimi dokazno koristnimi naložbami v
kakovost;
kakovost, izvedena z vključitvijo dobaviteljev in kupcev v sistem.

•

Presoja obvladovanja kakovosti po Kaoruju Ishikawi
Njegov model temelji na Feigenbaumovem konceptu celotne kakovosti. Predlagal je, naj
imajo vsi zaposleni večjo vlogo. Menil je, da je zaradi vpliva vsakega področja organizacije
na kakovost treba na vseh področjih preučiti statistične tehnike ter po potrebi izvajati zunanje
in notranje programe presoje kakovosti.
Sedem osnovnih orodij kakovosti se danes uporablja po celem svetu. Ishikawa je menil, da se
z njimi lahko v podjetju reši 90 % vseh problemov (Quality Gurus ).

Slika 5: Sedem orodij
Vir: Jus 2018.

Uporaba teh orodij organizaciji pomaga pri sistematičnem pristopu k reševanju problemov, z
njimi organizacija doseže bistvo problematike, zagotovi se uporaba pristopa PDCA, doseže se
timsko delo, kurativni in preventivni ukrepi, timu se določita oblika in način reševanja
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neskladja izdelkov, storitev ali delovanja procesov. Najpomembnejše pa je, da organizacija
doseže zastavljene cilje in odpravi vse morebitne vzroke problema oziroma neskladja.
Presoja obvladovanja kakovosti po Josephu Juranu
Joseph Juran je najbolj znan po Juranovi trilogiji, ki je sestavljena iz načrtovanja, nadzora in
izboljšanja kakovosti. Prav tako je opredelil stroške, in sicer na oprijemljive in nematerialne.
Juran je zapisan v zgodovino kot eden tistih, ki so izboljšali kakovost. Opredelil je deset
korakov za izboljšanje kakovosti (Quality Gurus):
• usvojiti zavedanje o potrebi in priložnosti za izboljšanje,
•

postaviti cilje za to izboljšanje,

•

ustvariti načrte za dosego ciljev,

•

zagotoviti usposabljanje,

•

izvesti projekte za reševanje problemov,

•

poročati o napredku,

•

podeliti priznanja za uspeh,

•

sporočati rezultate,

•

rezultat je potreben,

•

ohraniti zagon.

Organizacije TQM dosegajo na več načinov, in sicer z managementom, cilji, vizijo,
korektivnimi in preventivnimi ukrepi, presojami, izobraževanjem in sodelovanjem vseh
zaposlenih.
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TQM

Management

Izboljšanje
poslovnega
procesa

Boljša
kakovost

Nižji stroški

– Zadovoljstvo
zaposlenih,
– rast dobička,
– večje
zadovoljstvo
strank/kupcev.

Slika 6: TQM
Vir: Ribič 2013.

Slika 6 zelo pregledno predstavlja, kaj je TQM.
2.6

Model PRSPO – priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost

Evropski model odličnosti EFQM temelji na evropskih vrednotah oz. njihovem sklopu.
Evropske vrednote so bile prvič izražene leta 1953 v Evropski konvenciji o človekovih
pravicah in leta 1996 na Evropski socialni listi. Model je nastal in se razvijal na podlagi
dobrih praks in potreb, izhajajoč iz organizacij, zasebnega in javnega sektorja.
Model EFQM organizacijam omogoča oceniti, kje na poti odličnosti se nahajajo, pomaga jim
videti njihove ključne prednosti in morebitno neskladje oziroma pomanjkljivosti v njihovi
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viziji in poslanstvu. Z njegovo pomočjo sta način razmišljanja in komunikacija lažja tako v
organizaciji kot tudi zunaj nje. Gre za popolnoma neobvezujoče orodje.
Kljub poplavi številnih tehnik, orodij in priporočil model EFQM organizacijam še vedno
omogoča celovit pogled na poslovanje in jim pomaga izboljšati njihove rezultate.
Model EFQM je sestavljen iz treh komponent, ki so medsebojno odvisne oziroma prepletene:
•

temeljna načela odličnosti: definirajo temelje, ki so bistveni za odličnost organizacije;

•

merila: okvir, s pomočjo katerega organizacije prenesejo temeljna načela in logiko
RADAR v prakso;
RADAR: orodje, ki preprosto poganja stalne izboljšave v organizaciji na vseh področjih.

•

Enako kot TQM ima tudi EFQM določena načela. Temeljna so:
•

Dodana vrednost za odjemalce

•

Odlične organizacije sproti dodajajo vrednost za odjemalce, pri čemer si pomagajo s
predvidevanjem, razumevanjem in izpolnjevanjem njihovih pričakovanj in potreb.
Ustvarjanje trajnostne prihodnosti

•
•

Z izboljševanjem svojega delovanja odlične organizacije pozitivno vplivajo na
gospodarske, družbene in okoljske razmere v skupnosti ter navsezadnje na svet okoli sebe.

•

Razvijanje sposobnosti organizacije

•

Odlične organizacije se z uspešnim managementom sprememb razvijajo zunaj in znotraj
mej svoje sposobnosti.

•
•

Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti
Odlične organizacije spodbujajo ustvarjalnost in izkoriščajo ustvarjalnost deležnikov, da
višajo raven uspešnosti svojega delovanja s stalnim inoviranjem.

•

Vodenje z vizijo, navdihom in integriteto

•

Odlične organizacije imajo voditelje, ki oblikujejo in ustvarijo prihodnost.

•

Agilni management

•

Odlične organizacije so hitre, spretne, okretne in uspešne. Tako se tudi odzovejo na
nevarnosti in priložnosti.
Doseganje uspehov s pomočjo nadarjenosti zaposlenih

•
•

Odlične organizacije svoje zaposlene cenijo ter širijo in ustvarjajo pozitivno energijo tako
za doseganje ciljev organizacije kot tudi osebnih ciljev zaposlenih.

•

Trajno doseganje izvrstnih rezultatov

Odlične organizacije na svojem področju dosegajo izvrstne rezultate, ki zadovoljujejo tako
dolgoročne kot tudi kratkoročne potrebe vseh njihovih deležnikov.
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Slika 7: RADAR
Vir: Urad republike Slovenije za meroslovje 2012.

Model EFQM zaposlenim omogoča dojeti in razumeti vzročno-posledično povezavo med
delovanjem organizacije in doseganjem njenih rezultatov.

Slika 8: Dejavniki – rezultati
Vir: Urad republike Slovenije za meroslovje 2012.

Na sliki 8 so prikazana merila dejavnikov in rezultatov.
Leva stran modela prikazuje pet stvari oziroma dejavnikov, ki jih organizacija mora narediti
za izvajanje svoje strategije in razvoj. To so:
• Voditeljstvo
Organizacije imajo voditelje, ki prihodnosti ne samo oblikujejo, ampak jo tudi udejanjajo. So
prilagodljivi in organizaciji omogočajo predvideti dogodek ter se nanj pravilno in pravočasno
odzvati. S tem zagotavljajo stalno uspešnost organizacije.
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• Zaposleni
Organizacije cenijo svoje zaposlene, saj se zavedajo, da zaradi njih lažje dosegajo zastavljene
cilje. Za svoje zaposlene morajo organizacije skrbeti tako, da z njimi komunicirajo, jih
motivirajo in nagrajujejo.
• Strategija
Organizacije s pomočjo razvijanja strategije dosegajo svojo vizijo in poslanstvo. Za dobro
strategijo morajo širiti in razvijati ustrezno politiko, načrte, procese in cilje.
• Partnerstvo in viri
Organizacije načrtujejo in obvladujejo dobavitelje, partnerstva in notranje vire, saj z njihovo
pomočjo podpirajo svojo politiko, strategijo in uspešno izvajajo procese. Uspešno obvladujejo
svoj vpliv na družbo in okolje.
• Procesi, izdelki in storitve
S pomočjo razvijanja, izboljševanja in obvladovanja procesov, izdelkov in storitev
organizacije povečujejo svojo vrednost tako za odjemalce kot tudi druge deležnike.
• Merila rezultatov
Desna stran modela prikazuje štiri področja rezultatov. To so rezultati, ki jih organizacije
dosežejo v skladu s svojimi strateškimi cilji.
Znano je, da organizacije:
•

s pomočjo povezanih kazalnikov uspešnosti delovanja in meril dojemanja ugotovijo, kako
so njihova dejanja uspešna, ter razširijo svoje strategije in podporne politike na podlagi
pričakovanj in potreb svojih interesentov;

•

za ključne odjemalce postavljajo jasne cilje v skladu s svojo strategijo, pričakovanji in
potrebami svojih interesentov;

•

za boljše razumevanje pričakovanj in potreb svojih interesentov razčlenjujejo rezultate;

•

vsaj tri leta izkazujejo pozitivne rezultate;

•

zaupajo, da bodo tudi v prihodnje uspešno delovale in imele uspešne rezultate;

•

vidijo, kako so njihovi ključni rezultati primerljivi s podobnimi organizacijami, in jih za
postavljanje ciljev uporabijo, kjer je relevantno.

• Rezultati, povezani z odjemalci
Organizacije ohranjajo in dosegajo rezultate, s pomočjo katerih odjemalci zadovoljujejo svoje
potrebe in pričakovanja.
• Rezultati, povezani z zaposlenimi
Organizacije ohranjajo in dosegajo rezultate, s pomočjo katerih zaposleni zadovoljujejo svoje
potrebe in pričakovanja.
• Rezultati, povezani z družbo
Organizacije ohranjajo in dosegajo rezultate, ki zadovoljujejo potrebe in pričakovanja
deležnikov v družbi.
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• Rezultati poslovanja
Organizacije ohranjajo in dosegajo rezultate, ki zadovoljujejo potrebe in pričakovanja
poslovnih deležnikov.
RADAR
Logika RADAR je izjemno močno managersko orodje in ocenjevalni okvir, ki omogoča
strukturiran pristop k ocenjevanju uspešnosti delovanja organizacije.

Slika 9: RADAR
Vir: Urad republike Slovenije za meroslovje 2012.

Logika RADAR določa, da mora organizacija:
•

v svoji strategiji določiti, kaj oziroma katere rezultate želi doseči;

•

razvijati in načrtovati vrsto utemeljenih pristopov, s pomočjo katerih bo tako v sedanjosti
kot tudi prihodnosti dosegala želene rezultate;
sistematično udejanjiti in širiti svoje pristope za zagotovitev njihove uvedbe;

•
•

analizirati dosežene rezultate, ocenjevati in izboljševati svoje pristope na podlagi
spremljanja.

Model se uporablja za oceno trenutnega stanja v organizaciji. Rezultat ocenjevanja je običajno
skupek prednosti in priložnosti za izboljšanje uspešnosti delovanja organizacije v prihodnosti.
Prepoznavanje prednosti je pomembno za to, da organizacija ne preneha delati pravih stvari in
da si lahko s pomočjo teh prednosti pomaga pri reševanju ugotovljenih problemov (Urad
republike Slovenije za meroslovje, 2012).
2.7

Šest sigma

Šest sigma (angl. Six sigma) je orodje oziroma metoda, ki jo organizacije in njeni managerji
uporabljajo za postavljanje, izboljšanje in doseganje ciljev. Prikazuje, kako lahko organizacija
doseže maksimalne izboljšave ob občutnem prihranku. Metoda šest sigma deluje preko
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procesov in izboljšav, kar zahteva inteligentno uporabo podatkov. Poudarek je predvsem na
statistični analizi in načrtovanju. Deluje po kraticah D, I, A, I, N, ki pomenijo definiraj,
izmeri, analiziraj, izboljšaj in nadzoruj.

Slika 10: D I A I
Vir: 3zen, B.I.

Definiraj – definiraj izboljšavo ciljev, ki naj temeljijo na potrebah in željah kupcev.
Izmeri – meri se trenutni proces in postavi merila za spremljanje doseganja ciljev.
Analiziraj – analizira se trenutni proces za razumevanje problemov in vzrokov njihovega
nastanka.
Izboljšaj – izboljšati je treba proces z najdbo rešitve problemov in njenim oblikovanjem.
Nadziraj – nadzorovati je treba izboljšane procese in jih nenehno spremljati.
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Slika 11: D I A I N
Vir: Jus 2018.

Glavni cilji metode šest sigma so (Jus 2018):
•

v procesih zmanjšati variacijo,

•

izboljšati tako rezultate kot tudi sposobnost procesov,

•

narediti manj napak,

•

povečati korist procesov,

•

uspeti pred konkurenti,

•
•

zadovoljiti
oziroma povečati zadovoljstvo strank.
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Slika 12: Orodja in tehnike šest sigma
Vir: Jus 2018.

Za izvedbo metode šest sigma so potrebni čas, ljudje in uporaba različnih orodij. Slika 12
prikazuje faze te metode in orodja, ki se lahko uporabijo pri izvedbi.
2.8

Primerjalna analiza

Primerjalna analiza je orodje, ki ga lahko danes opazimo pri skoraj vsaki organizaciji.
Številni avtorji so dejavnosti primerjalne analize razvrstili v štiri sklope, in sicer
benchmarking konkurenčnih prednosti, benchmarking strategij, benchmarking dosežkov in
benchmarking procesov.
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Slika 13: Benchmarking
Vir: Kenda 2002.

•

Benchmarking konkurenčnih prednosti

Glavna naloga benchmarkinga konkurenčnih prednosti je pridobiti znanje o dejavnikih, na
katerih temeljijo konkurenčne prednosti drugih organizacij ali konkurentov. Glavni cilj je, da
organizacija s pridobljenim znanjem dolgoročno izboljša svoje konkurenčne prednosti. Za
dosego tega mora analizirati tako svoje kot tudi konkurenčne prednosti in opredeliti temelje,
iz katerih izhajajo prednosti. Iz konkurenčne prednosti izhaja sposobnost organizacije, da s
svojim delovanjem ustvarja ekonomske dobičke.
Pri primerjavi morajo organizacije upoštevati značilnosti panoge in svojega širšega
poslovnega okolja ter si tako pridobiti znanje o tem, kaj so njihove konkurenčne prednosti in
ali bodo lahko z njimi tudi v prihodnje ohranjale svoj tržni položaj.
•

Benchmarking strategij

Za dosego zastavljenih ciljev organizacije izberejo različne strategije. Naloga benchmarkinga
strategij je ustvariti znanje o značilnostih strategij, ki jih uporabljajo druge organizacije ali
konkurenti za uspešno doseganje svojih ciljev. To pridobljeno znanje lahko organizacija
uporabi za izboljšanje svoje strategije za doseganje ciljev. Organizacije, ki svoje strategije
primerjajo s strategijami drugim organizacij ali konkurentov, po eni strani preverjajo, ali so
izbrane strategije ustrezne, po drugi strani pa lahko pri doseganju ciljev izberejo boljšo,
ustreznejšo strategijo.
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•

Benchmarking procesov

Strategija oziroma strategije se odvijajo znotraj poslovnih procesov. S primerjavo procesov
med drugimi organizacijami ali konkurenti organizacija sama ustvarja znanje o značilnostih
načrtovanja, zasnove, izvajanja in nadziranja poslovnih procesov in dejavnosti. Cilj
benchmarkinga procesov je izboljšati učinkovitost izvajanja strategij za doseganje ciljev.
•

Benchmarking dosežkov

Poslovni dosežki so posledica izvajanja poslovnih procesov in sprejemanja poslovnih
odločitev. Z benchmarkingom dosežkov podjetja primerjajo svoje poslovne dosežke s
poslovnimi dosežki drugih organizacij ali konkurentov. Glavni cilj primerjave je, da si
organizacija razširi svoje znanje in išče možnosti za izboljšanje kakovosti načrtovanja ciljev.
Primerja med svojimi in konkurentovimi poslovnimi cilji, išče možnosti za izboljšavo ali celo
vidi, da so njeni poslovni cilji glede na poslovne cilje konkurence postavljeni zelo neprimerno
z vidika konkurenčne prednosti.
Kos (2012) meni, da lahko ožjo opredelitev benchmarkinga uporabljamo v vseh fazah rasti
podjetja načrtno ali sistematično. Za majhen korak naprej v analizi trga ga lahko kombiniramo
z drugimi metodami (analiza SWOT, PEST).
Ključnih konkurenčnih prednosti oziroma poslovnih skrivnosti ne bo izdala nobena
organizacija (Kenda 2002; Ovidijus 2014).
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3

PREDSTAVITEV IZBRANE ORGANIZACIJE

Lucifer – nebeško dobra čokolada. Začetki omenjene blagovne znamke segajo v leto 2007.
Idejo je dobil idejni vodja Luco med ustvarjanjem čokoladnih kuharskih dobrot ter igranjem s
čokolado in sladicami, ki so jih nato pokušali družina in prijatelji. Ker je iz tega domačega
pokušanja želel narediti nekaj več in dati možnost tudi drugim, da okusijo njegovo čokolado,
je nastala blagovna znamka Lucifer (Lucifer Chocolate 2019).
Lucifer, proizvodnja čokolade in čokoladnih izdelkov, d. o. o.
Z nastankom blagovne znamke je nastala tudi organizacija Lucifer. Zaradi vse večjega
povpraševanja so bili prisiljeni povečati prostore, zato se čokoladnica Lucifer danes nahaja v
središču Velenja (Lucifer Chocolate 2019).
Kaj je tako posebnega pri čokoladi Lucifer? Posebno je to, da je vsak praline izdelan ročno,
da za vsakim pralinejem stoji neka zgodba in da je vsak božanskega okusa. Danes
čokoladnica Lucifer izdeluje tako osebna kot tudi poslovna darila. Največ dela in posledično
tudi izkupička imajo v decembrskem času, saj zalagajo kar nekaj trgovskih verig, in sicer
trgovine Tuš in Hofer. Pralineji Lucifer pa so znani tudi na Hrvaškem in v Italiji.
Pralineji Lucifer so na voljo tudi ljudem, ki se odpravijo v mesto le na kavico, saj je poleg
čokoladnice tudi kavarnica, v kateri je mogoče kupiti določene izdelke (Lucifer Chocolate
2019).
Cilji čokoladnice
Cilj čokoladnice Lucifer je odpiranje novih lokacij tako po Sloveniji kot tudi tujini, saj
čokoladnica Lucifer navdušuje ne le domače, ampak tudi tuje kupce. Prisotna je v Italiji,
Avstriji, Ameriki, Romuniji, Švici, na Hrvaškem, Kitajskem in Japonskem. Eden izmed ciljev
je tudi, da bi bili pralineji še bolj znani in da bi bilo povpraševanje tako veliko, da bi se morali
ponovno širiti (Lucifer Chocolate 2019).
Kakovost
Kakovost ponudbe čokoladnice Lucifer je do danes zelo napredovala. Včasih je čokolada
nastajala v doma narejenih modelih, danes pa jo izdelujejo s pomočjo najboljših sestavin in z
najspretnejšimi rokami zaposlenih. Treba je omeniti, da sta kljub povečanju proizvodnje
oblikovanje in izdelovanje pralinejev še vedno ročna (Lucifer Chocolate 2019).
Kakovost organizacije Lucifer najlažje opišemo s štirimi točkami.
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•

Ročno delo

Izkušeni mojstri vsako čokoladno ploščico, praline, trufle ali katerokoli drugo čokoladno
poslastico izdelajo ročno, z veliko pozornosti do najmanjših detajlov in občutkom za estetiko.
•

Najboljše sestavine

Pri ustvarjanju uporabljajo naravne sestavine brez umetnih barvil, arom in konzervansov, da
lahko zagotovijo najvišjo kakovost in pristne užitke narave. Uporabljajo kakavova zrna iz
dežel okoli ekvatorja, kjer je znano, da rastejo najboljše vrste kakavovca, ki vsebuje
prefinjene arome.
•

Zanesljivo partnerstvo

Kot osnovo za čokoladne kreacije uporabljajo le vrhunsko belgijsko čokolado priznanih
dobaviteljev Barry Callebaut in Belcolade, ki delujeta po načelih pravične trgovine. Skrbno
preverjena kakovost, preverjeno poreklo kakava in certifikat UTZ jim zagotavljajo visoke
standarde odličnosti in zaupanja.
•

Originalnost in ustvarjalnost

Svet čokolade je njihov navdih, zato nenehno preizkušajo nove kombinacije okusov in
sestavin, da strankam postrežejo z nepričakovanimi, a vselej slastnimi čokoladnimi
stvaritvami. Zato z izdelki Lucifer odkrivamo originalnost in ustvarjalnost čokoladnih
doživetij (Lucifer Chocolate 2019).
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4

OBVLADOVANJE KAKOVOSTI V IZBRANI ORGANIZACIJI

V vsaki organizaciji obvladujejo kakovost tako, kot jim najbolj odgovarja. Tudi v izbrani
organizaciji uporabljajo model, ki jim najbolj ustreza, in to ne samo enega, ampak dva. V
intervjuju smo ugotovili, zakaj je temu tako.
4.1

Namen in cilji

Namen in cilj raziskave oziroma vprašalnika sta izvedeti kaj več o obvladovanju kakovosti v
izbrani organizaciji, katere modele uporabljajo in ali so z njimi zadovoljni.
Cilj je preprost, in sicer želimo izvedeti, kateri model uporabljajo in zakaj so se odločili zanj.
Izvedeti želimo tudi, ali jim izbrani model odgovarja in ali jim zagotavlja vse potrebno. Poleg
tega pa je naš cilj pridobiti kar največ informacij organizacije, ki niso zaupne narave oziroma
ne predstavljajo poslovne skrivnosti. Na podlagi vseh podatkov želimo podati zaključni sklep
in predloge.
4.2

Zasnova vprašalnika

Vprašalnik vsebuje deset vprašanj, ki so povezana z obvladovanjem kakovosti v organizaciji,
izbranim modelom, zadovoljstvom z njegovo uporabo in podobno. Z vprašanji smo se
dotaknili tudi zaposlenih in njihove vključitve v proces proizvodnje ter kakovosti.
Vprašanja smo postavili tako, da smo pridobili vse potrebne informacije in z njihovo pomočjo
podali tri najpomembnejše ukrepe.
4.3

Izvedba intervjuja in interpretacija odgovorov

V intervjuju je sodelovala in odgovarjala zaposlena, ki je odgovorna za kakovost in
izobraževanje zaposlenih, Laura Škoflek. S pomočjo svojih odgovorov nam je približala
delovanje čokoladnice Lucifer in njihovo obvladovanje kakovosti.
Trenutno je v podjetju zaposlenih 20 ljudi. Nekaj jih dela v proizvodnji, ostali pa v pisarnah.
Intervju smo opravili v decembru, ko imajo v čokoladnici polno naročil trgovcev ali ostalih
podjetij, ki njihove izdelke uporabijo kot poslovno darilo. Tako smo lahko malo več izvedeli
o obvladovanju kakovosti, ki je zdaj, ko je naročil veliko, še toliko pomembnejše.
Z zaposleno smo se dobili izven delovnega časa, saj nam je bilo tako lažje. Na vprašanja je
odgovorila korektno in ni ji bilo težko odgovoriti tudi na kakšno podvprašanje. Vesela je, da
smo se odločili ravno zanje, saj so, kot nam je zaupala, skoraj edina čokoladnica v Sloveniji,
kjer vse izdelujejo ročno. Zaupala nam je še, da kavarna ni njihova, vendar se lahko določeni
izdelki dobijo tudi tam.
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Interpretacija odgovorov je razdeljena na posamezne naslove (načini obvladovanja,
prilagoditev trgu in kupcem, vpliv konkurence na poslovanje), saj smo v intervjuju dobili
zanimive in obsežne odgovore.
4.4

Načini obvladovanja kakovosti v organizaciji

Trudijo se zagotoviti kar najboljše možne surovine za izdelavo čokolade, prav tako ustrežejo
vsaki želji svoje stranke.
Za obvladovanje in zagotavljanje kakovosti uporabljajo kar dva modela. Zaradi dela s hrano
morajo uporabljati sistem HACCP, poleg tega uporabljajo tudi sistem IFS. Ker ne poznamo
dobro ne enega ne drugega, nam ju je bila Laura pripravljena razložiti in povedati, za kaj se
uporabljata.
HACCP
HACCP je sistem, ki je opredeljen z evropskimi akti in nacionalnimi predpisi ter zagotavlja
kar najvišjo možno stopnjo kakovosti živil, kar posledično zmanjša tveganja za nevarnosti
človekovega zdravja. Ta sistem mora imeti vsaka organizacija, ki ima opravka s katerokoli
surovino, ki je užitna ali med proizvodnjo postane užitna za človeka, kar pomeni, da je
obvezen za vse gostince, trgovce, kmetovalce z živinorejo ali prodajo mleka in poljedelce.
Kaj sploh pomeni HACCP?
Po slovensko to pomeni analiza tveganja kritičnih kontrolnih točk. To je sistem, s pomočjo
katerega je mogoče prepoznati, oceniti, ukrepati in nadzorovati možne prisotne škodljive
dejavnike v živilih, ki bi lahko ogrozili človekovo zdravje.
Drugi sistem, ki ga prav tako uporabljajo, se imenuje IFS global markets food. Zanj so se v
čokoladnici Lucifer odločili, ker so z njim dosegli še večje obvladovanje kakovosti.
IFS global markets food je standard za ocenjevanje dobaviteljev proizvodov trgovskih
blagovnih znamk. Nastal je s pomočjo članic trgovskih združenj HDE iz Nemčije in FCD iz
Francije.
Standard IFS je skupek zahtev sistema HACCP ter zahtev v zvezi z dobro poslovno in
higiensko prakso, na primer nabava, komunikacija s kupci, ureditev proizvodnih prostorov,
infrastrukture.
Kakovost v čokoladnici Lucifer spremljajo mesečno, kar obsega ugotavljanje senzoričnih
lastnosti izdelkov, kot so vonj, okus, barva ... Ker za določene trgovske verige ni dovolj le
njihova analiza, zanje ostale stvari, kot so kemijske in mikrobiološke lastnosti izdelkov,
preveri nacionalni laboratorij.
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4.5

Prilagoditev trgu in kupcem

Čokoladnica Lucifer svoje izdelke ponuja tako v Sloveniji kot tudi tujini. Kupci lahko njihove
izdelke kupijo na njihovi spletni strani, v trgovskih verigah Hofer po Sloveniji in v trgovini
Kea.
V decembru svojo ponudbo zelo prilagodijo kupcem, tako fizičnim kot tudi pravnim. Izdelke
naredijo tudi po naročilu, od tortic do personalizirane čokolade, bonboniere …
V letu 2020 so imeli namen pridobiti tudi certifikat gluten free, s čimer se bodo še bolj
približali potrebam kupcev in ugodili tudi tistim, ki imajo težave z glutenom, kar jim je tudi
uspelo.
4.6

Vpliv konkurence na poslovanje čokoladnice

Pri čokoladnici Lucifer je zanimivo, da čeprav imajo proizvodnjo zraven kavarne, nista ista
organizacija. To pomeni, da so njihovi konkurenti Rustika, čokoladnica Olimje in Berryshka,
vendar so vse manjše kot Lucifer. Večje so na primer Teta Frida in Čokoladnica Dobnik, ki ju
ne moremo šteti med konkurente, saj imajo po večjih mestih po Sloveniji tudi svoje kavarne,
Lucifer pa ima izključno proizvodnjo čokolade in čokoladnih izdelkov. Vpliv konkurentov je
torej precejšen, saj je čokoladnica Lucifer razširjena tudi izven Slovenije.
4.7

Povzetek ugotovitev in predlogi za izboljšanje

Čokoladnica Lucifer je čokoladnica s tradicijo. Njeni začetki so kar malo nostalgični, saj
izvirajo doma, v delavnici, preizkuševalci pa so bili sorodniki in sosedje.
Kljub takšnemu začetku jim je do danes uspelo ustvariti proizvodnjo, v kateri so ljudje
zaposleni tako v proizvodnji kot tudi pisarni. Skupaj jih je več kot 20.
Iz domače delavnice v svet. Danes je njihova čokolada znana tako v Sloveniji kot tudi pri
naših sosedih. Uspelo jim je, kar marsikateremu ne bi oziroma ni. In ravno zaradi tega cenijo
vsak nakup, naj bo to samo ena čokolada, bonboniera ali več sto kosov izdelkov. Prav za
vsakega se potrudijo v enaki meri.
Da so njihovi izdelki tako dobri in znani, je zaslužno nenehno preverjanje kakovosti.
Določene analize lahko opravijo sami, podrobnejše zanje opravijo drugi. Za zagotavljanje in
obvladovanje kakovosti ne uporabljajo ničesar drugega kot HACCP in IFS basic. HACCP je
nujen pri ukvarjanju z živili, IFS pa je mednarodni in izboljšava HACCP. Za druge (na primer
TQM in EFQM) se niso odločili.
Določene izboljšave bi jim vseeno lahko povečale število kupcev in pomagale pri kakovosti.
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Na podlagi dobljenih odgovorov in informacij o poslovanju omenjene čokoladnice so podani
naslednji predlogi.
Predlog 1: povečati število kupcev in zadovoljnih strank
Glede na to, da živimo v svetu, polnem raznolike prehrane in načinov prehranjevanja, je
predlog uvedba programov bio in eko. Zelo veliko ljudi danes kupuje živila organskega
izvora. S programom bio so poskusili že pet let nazaj, vendar se jim žal ni obnesel. Razlog je,
da so se v teh petih letih stvari in raziskave popolnoma spremenile in tudi ljudje so začeli
drugače gledati na to, kaj dajo v svoje telo. Glede na raziskave se danes vse več ljudi odloči
za to vrsto živil, saj jim je mar, kaj jedo. Na trgu je poplava živil vseh izvorov, vendar vsak
raje zaužije živilo, ki je bolj naravno. Tudi na jedilnikih šol in vrtcev lahko vidimo, da v veliki
meri za otroke uporabljajo živila z oznako, da so pridelana na ekološki način oziroma imajo
certifikat.
Če bi se torej organizacija ponovno odločila za uvedbo programov bio in eko, bi se jim to
poznalo pri naročilih oziroma povečanju števila kupcev. Mogoče bi se za njihov kakav
odločile tudi šole in vrtci, kar je precej novih kupcev in zadovoljnih strank. Ne smemo
pozabiti tudi manjših potrošnikov, ki bi prav tako rajši kupili zdravo čokolado.
Za povečanje števila kupcev bi prav tako lahko uvedli dodatne izdelke, ki ne vsebujejo
laktoze, saj statistično gledano danes že veliko ljudem (približno 70 %) laktoza v prehrani ne
odgovarja.
Ob upoštevanju vsega tega bi jim ta predlog prinesel nova naročila, nove kupce in stranke, kar
je tudi bistvo našega predloga. Če bi vsaj polovica od teh 70 % ljudi, ki jim laktoza ne
odgovarja, ter vsaj polovica šol in vrtcev po Sloveniji opravili naročilo, bi se število njihovih
kupcev povečalo za več kot polovico dosedanjih.
Predlog 2: poglobiti sistem IFS za boljšo kakovost
Zgoraj smo opisali, da organizacija ne uporablja nam poznanih modelov, ampak HACCP in
IFS. Pri raziskovanju teh dveh metod zagotavljanja in obvladovanja kakovosti smo naleteli na
podatek, da ima model IFS več ravni. Organizacija ima trenutno osnovno raven, ki zagotavlja
osebno higieno ljudi, okolja proizvodnje, čiščenje, dezinfekcijo, nadzor škodljivcev, splošna
in specifična tveganja ipd.
Na kratko, IFS basic zagotavlja le osnovne stvari. Če bi sistem IFS poglobili na srednjo raven,
bi pridobili vrsto stvari, za katere jim ne bi bilo treba več skrbeti. Ena večjih je HACCP,
zaščita živil, saj ga model na srednji ravni že vključuje. Ta sistem vključuje tudi sledljivost in
vodenje v kriznih situacijah na področju varnosti živil, nadzora neskladnosti izdelkov in
morebitnih korektivnih ukrepov. Prinaša in zagotavlja dobro prakso v proizvodnji živil,
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poskrbi za vzdrževanje prostorov in opreme v proizvodnji, vsebuje politiko ravnanja z
odpadki, skladiščenje in transport.
Vsebuje torej vse, kar so imeli do zdaj, in še več, zato bi jim koristil, če nameravajo svojo
ponudbo razširiti še na ostale tuje trge, saj je za to potreben resen pristop k zagotavljanju in
obvladovanju kakovosti. Poleg tega model na srednji ravni že vsebuje pridobitev HACCP, kar
pomeni še eno skrb manj.
Predlog 3: preizkusiti model TQM
Poleg uporabe modelov HACCP in IFS za obvladovanje in zagotavljanje kakovosti jim
predlagamo preizkus modela TQM, saj vključuje tako organizacijo, kupce kot tudi
najpomembnejše – zaposlene. Organizacija, kot je čokoladnica Lucifer, je ravno zaradi
poznanosti po tem, da je vse izdelano ročno, večinoma odvisna od zaposlenih in njihovega
počutja na delovnem mestu.
Če zaposlenih ne vključimo v model kakovosti, nismo naredili ničesar. Eden od razlogov so
tudi tri osnovna načela TQM, opisana zgoraj, in sicer osredotočenost na stranke, nenehno
izboljševanje in celovito sodelovanje zaposlenih v timu.
To bi organizaciji prineslo pozitiven učinek, saj bi se delavci počutili pomembne. Zaposleni
bi tako delali lažje in na delo prihajali veseli, sproščeni, pripravljeni na nove izzive in
kakršnokoli kritiko vodstva, pripravljeni bi bili popravljati stvari za sabo in vse to z veseljem.
Poleg tega bi jim ostali dve načeli prinesli pozitiven učinek na stranke, saj bi imele občutek,
da jih organizacija res posluša, da so na prvem mestu in da se zaveda, da so v večji meri
odvisni od njihovih naročil.
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SKLEP

Danes biti konkurenčen na trgu je zelo velik dosežek. Organizacije morajo nenehno spremljati
novosti na domačem in tujem trgu. Konkurenca je znana že na začetku poslovanja. Vsak
posameznik je poskrbel, da je bil boljši od drugih, in to velja še danes.
Po opravljeni analizi organizacije smo ugotovili, da je, čeprav je poznana, med svojim
poslovanjem pridobila kar nekaj priznanj in certifikatov. Manjkajo pa ji določene stvari, ki bi
jo lahko naredile še boljšo, prepoznavnejšo in na koncu mogoče tudi edinstveno.
S pomočjo literature smo poiskali načine in zapisali predloge, ki bi organizaciji pomagali biti
boljša od konkurence in kupcem ponujati več raznolikih izdelkov. Tudi sami vedno izberemo
izdelke oziroma storitve organizacije, ki nam ponuja več.
Zaradi tempa in načina življenja ljudje več pozornosti posvetijo bio in eko načinu
prehranjevanja tako pri osnovnih živilih kot drugje. Ugotovili smo, da je veliko ljudi
intolerantnih na laktozo, kar nam pove, da organizacij brez programa ali ločene proizvodnje
izdelkov za ljudi z laktozno intoleranco ljudje ne bodo izbrali za nabavo izdelkov.
To število se bo z leti še povečalo, saj način življenja vsako leto bolj sledi trendu, da se je
treba prehranjevati zdravo, torej po programih bio in eko. Tako smo organizaciji predlagali,
naj za razvoj prehrambnih izdelkov uvede programa bio in eko ter program z izdelki brez
laktoze.
Omeniti je treba tudi zaposlene, saj so srce organizacije in brez njih je ni. Kar pomeni, da se
dober odnos med organizacijo in zaposlenimi kaže tudi navzven in v organizaciji, ki se
ukvarja s prodajo ali proizvodnjo. V vsakem primeru je od zaposlenega odvisen velik delež
opravljenega dela. Zato smo podali predlog, naj organizacija uvede model TQM, v katerega
so vključeni tudi zaposleni, saj njihov trenutni model nima toliko možnosti vključitve
zaposlenih.
Prav tako jim trenutni model IFS v primeru razširitve na dodatne tuje trge ne ponuja vsega,
kar potrebujejo. Skozi raziskavo smo ugotovili, da imajo le osnovni model, za tuje trge pa je
priporočljiva nadgradnja na srednjo ali celo višjo raven, ki zajema vse predpostavke, ki jih
mora organizacija pri vstopu na tuji trg zagotoviti.
Z leti se določeni postopki in procesi spreminjajo in vse stvari dobijo boljšo različico, zato je
še toliko pomembneje, da organizacije to spremljajo. V nasprotnem primeru na trgu padajo na
nižja mesta pri izbiri strank, česar si nobena organizacija ne želi, celo nasprotno, vse si želijo
s kar najmanjšim naporom priti na najvišje mesto na trgu, vendar smo pri našem primeru
videli, da žal tako ne gre. Kolikor truda organizacija vloži vase in v svoje zaposlene, toliko se
ga pri prodaji tudi vidi in opazi. Organizacije, ki se ne trudijo obstati na trgu, kmalu potonejo
v pozabo.
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PRILOGE:
Priloga 1: anketni vprašalnik
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Priloga: 1

Anketni vprašalnik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Koliko vam pomeni kakovost v vaši organizaciji?
Ali veliko vlagate v kakovost?
Ali zaposlene izobražujete vse leto ali le enkrat letno?
Kateri model obvladovanja uporabljate v vaši organizaciji?
Zakaj ste se odločili ravno za ta model obvladovanja kakovosti?
Vam ta model ustreza ali razmišljate o katerem drugem?
Če bi z izbiro drugega modela bolje obvladovali vašo kakovost, bi se odločili za
zamenjavo modela ali bi vztrajali pri že izbranem?
8. V kakšnih časovnih intervalih spremljate vašo kakovost?
9. Ali analizo kakovosti delate sami ali jo za vas opravi katera druga organizacija? Katera?
10. Svoje izdelke ponujate tudi v velikih trgovskih verigah (Hofer, Kea ...). Ali je treba zanje
opraviti posebno analizo kakovosti izdelkov?

