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POVZETEK
Namen raziskave je bil na podlagi literature najti primerna orodja za postavitev vitke
organiziranosti v oddelku operativne prodaje. V empiričnem delu smo uporabili metodo
intervjuja, ki je značilna za kvalitativno raziskavo. Z njo so nam zaposleni v oddelku in
predstavniki vodstva podali njihov pogled na glavna procesa v oddelku. Ugotovili smo, da sta
procesa zamudna in zapletena. Raziskava je potrdila, da se oddelek srečuje s podvajanjem dela,
z nepotrebnim delom ter s šibko in počasno informacijsko povezanostjo med oddelki. Zato smo
se odločili iz procesov izločiti potratne elemente in jih optimizirati z metodo vitkega pristopa.
Predlagamo, da se v oddelek najprej uvede 5 S, ki predstavlja osnovo za vpeljavo kakršnih koli
drugih orodij vitkega pristopa.
Ključne besede: 5 S, operativna prodaja, optimizacija procesov, uvajanje sprememb, vitki
pristop.
SUMMARY
The aim of this research was to find suitable tools for implementing lean organization in
operational sales based on the literature. In the empirical part, the interview method known
from qualitative research was used. In this method, the employees of the department and
representatives of the management gave us their opinions about the two main processes in the
department. We found that the processes are time consuming and complicated. The survey
confirmed two main problems. One is that the department is facing duplicated and unnecessary
work and the second is weak and slow information link between departments. Therefore, we
decided to eliminate waste from the processes and optimize them through lean process method.
We suggest that 5 S should be implemented first in the department as it is the foundation for
implementing all other lean approach tools.
Key words: 5 S, operational sales, process optimization, change management, lean approach.
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UVOD

Uspešnost podjetja ni vidna le prek številk, tj. z ustvarjanjem poslovnega uspeha, ki mora biti
pozitiven, ampak tudi zadovoljstva zaposlenih, ki ga podjetja poskušajo doseči in vzdrževati z
vlaganjem v ljudi in njihov razvoj. Da bi to dosegli, uporabljajo finančne in mehkejše spodbude,
kot so izobraževanja in medsebojno izmenjavanje znanja, tudi med oddelki. Prav tako uspešna
podjetja ne smejo biti zadovoljna s trenutnim stanjem, ampak morajo vseskozi stremeti k
nenehnemu nadzoru uspešnosti poslovanja in optimizaciji procesov. Le tako bo podjetje res
uspešno in bo imelo varno prihodnost.
3ZEN (2020) predlaga uporabo vitkosti, če želimo podjetju zagotoviti trajni napredek in
izboljšave v poslovanju, torej zagotoviti, da bo res uspešno, kajti vitkost se osredinja na procese.
Z njo ugotavljamo potratne elemente in stremimo k popolnim procesom, skrbno načrtovani in
izvedeni procesi pa vodijo k uspehu.
1.1

Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Uporabili smo kvalitativno
metodologijo raziskovanja (Easterby - Smith, Thorpe in Lowe 2007, 111). V prvem delu smo
opredelili teoretična izhodišča in predstavili temeljna spoznanja. Predstavili smo podjetje in
problematiko oddelka operativne prodaje.
V oddelku operativne prodaje smo z vitkim pristopom procesa potrjevanja naročil in odpreme
optimizirali. Kot ugotavljata Novak in Janeš (2017), je treba procese razumeti, da bi jih lahko
izboljšali, zato je pomembno, da upoštevamo vse udeležence, ki so vključeni vanje. Prepoznali
in izločili smo elemente, ki predstavljajo potrato časa. V procesu izboljšav se nismo poslužili
metod 5-krat zakaj in 7 + 1 pogostih potratnih elementov, saj smo v dani situaciji ocenili druge
metode za primernejše oziroma priročnejše. Kot nam predstavijo Unterlechner, Meško Štok in
Markič (2009, 79), je načelo Demingovega kroga PDCA (»plan – do – check – act«) poznano
kot »načrtuj – izvedi – preveri – ukrepaj«. Tako smo s pomočjo Demingovega kroga (PDCA)
odpravili težave, ki se dnevno pojavljajo v procesih. S pomočjo spoznanj intervjujev in analize
procesov pa smo odstranili potratne elemente. Omenili smo tudi upravljanje sprememb, saj se
zavedamo navad zaposlenih in njihovega morebitnega nasprotovanja spremembam.
Procesi v oddelku še niso določeni, zato smo najprej analizirali in določili procesa potrjevanja
naročil in odpreme. Nato smo ju definirali in ponovno analizirali ter na koncu optimizirali.
Skozi raziskavo smo oblikovali organizacijski predpis Trženje proizvodov - potrjevanje naročil
in odprema, ki je v pripravi.
Tapping in Shuker (2003, 15) ugotavljata, da je z vitkim sistemom veliko možnosti za
izboljšave tudi v pisarnah. Ta odpravlja potratnih elementov; prepoznanih je 7 + 1 pogostih
potratnih elementov. Prav tako ugotavljata, da vitki sistem spodbuja aktivnejšo vključenost
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zaposlenih v potek dela. Delo in dejavnosti nadzorujejo zaposleni in ne nasprotno. To
predstavlja pozitivne rezultate in višjo stopnjo zadovoljstva na delovnem mestu. Gaiardelli,
Resta in Dotti (2019) opozarjajo, da se kljub priljubljenosti vitkih orodij podjetja spoprijemajo
predvsem s težavami pri ohranjanju dolgoročnega uspeha. Freitas idr. (2018) z uvedbo vitke
pisarne spodbujajo k spremembam v podjetju, predvsem k odstranitvi nepotrebnih elementov,
ki so potrata časa. Tudi Hines idr. (2012) opozarjajo, da sta za vitko organizacijo ključna
prepoznavanje in odpravljanje elementov, ki so potrata časa. Panneman (2017) nam predstavi
elemente, ki pomenijo potrato časa. Ti so: preobremenitev, neenakomernost in 7 + 1 pogostih
potratnih elementov. Demetra Lean Way (2020) poudari, da analiza, imenovana 5-krat zakaj,
omogoča iskanje rešitev za izključitev osnovnega vzroka problema. Gangidi (2019) je stopil
korak naprej od tradicionalnih 5-krat zakaj in v analizo vzroka dodal še tri korake. Učinkovita
uporaba te tehnike je koristna pri upravljanju operacij, logistiki, dobavni verigi, nabavi,
skladiščih, pri proizvodnji, vendar pa pri zaposlenih pogosto povzroči odpor, kar je ovira za
analizo vzrokov in posledično izvajanje izboljševalnih ukrepov. Iz Bartec Varnost (2019a)
ugotavljamo, da je način petih korakov 5 S, ki skupaj predstavljajo osnovo za prepoznavanje
elementov, ki so potrata časa, naslednji: razvrsti (»Sort«), uredi (»Set in Order«), očisti
(»Shine«), standardiziraj (»Standardize«), vzdržuj (»Sustain«). Randhawa in Ahuja (2017)
poudarjata, da je metoda 5 S izjemna japonska filozofija, ki pripomore k trajnemu izboljšanju
organizacije. Gupta in Kumar Jain (2015) sta prepričana, da lahko metoda 5 S v celoti izboljša
organizacijo, saj je močno orodje in ga je mogoče uporabiti v vseh oddelkih organizacije. Gapp,
Fisher in Kobayashi (2008) poudarjajo, da 5 S ustvarja trajnostne izboljšave, kot sta izboljšanje
varnosti in čistost delovnega mesta, izboljša produktivnost in kakovost ter pomaga pri
zaznavanju težav in odpravi glavnih vzrokov. Opolnomoči ljudi, da v svojem delovnem okolju
prepoznajo elemente, ki so potrata časa, in ustrezno ukrepajo. Kot ugotavljata Kaplan in Norton
(2000), mora biti delovno ozračje primerno za motiviranje in spodbujanje idej zaposlenih. Le
tako bodo delovali v najboljšem interesu podjetja. Allaoui in Benmoussa (2020) sta izpostavila,
da se večina dozdajšnjih raziskovalnih del osredinja predvsem na izvedbo namesto na pripravo
organizacijskih sprememb, ki jih prinaša vitki pristop. Priprava je zelo pomembna za
zmanjšanje odpora do sprememb, kar je glavni razlog za neuspeh številnih programov. Dodamo
lahko še to, kot ugotavljata Ramadas in Satish (2018), da pri izvajanju vitkega pristopa oviro
predstavljata tudi pomanjkanje dobro usposobljenega in izkušenega kadra ter kulturna
odpornost spremembam. Kot nam razlaga Mann (2015, 336), kultura pomeni vse navade, na
katerih slonijo zaposleni in jih upoštevajo, da ne bi izstopali. Pereira, Amaru Maximiano in de
Souza Bido (2019) poudarjajo, da zaupanje v vodstvo bistveno vpliva na zmanjšanje odpora
proti spremembam v procesu. Mitra, Singh Gaur in Giacosa (2019) ugotavljajo, da so za uspeh
ključnega pomena: strategija, vzpostavitev pravega operativnega modela, jasen obseg
delovnega toka za upravljanje sprememb in spremljanje napredka. Vandangeon - Derumez,
Djedidi in Szendy (2019) predlagajo, da podjetja namenijo čas in prostor za vzdrževanje in
izboljšanje izkušenj upravljanja sprememb.
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1.2

Namen, cilji raziskave in raziskovalna vprašanja

Namen raziskave predstavljata analiza in priprava načrta za optimizacijo dveh procesov v
oddelku operativne prodaje: procesa potrjevanja naročil in procesa odpreme.
Za cilje raziskave smo si zadali naslednje:
– Pregledati literaturo in izbrati orodja vitke pisarne.
– Analizirati in definirati proces potrjevanja naročil in proces odpreme.
– Narediti diagram poteka obeh procesov.
– Ugotoviti potrebo po orodjih vitke pisarne.
V dispoziciji smo si postavili še naslednji cilj: Izdelati načrt za vpeljavo vitkega pristopa v
oddelek operativne prodaje. Ker metodologija intervjujev v empiričnem delu naloge ni dala
uporabne podlage za izdelavo načrta vitkega pristopa v oddelek operativne prodaje, smo ocenili,
da bi se z izdelavo načrta oddaljili od smisla magistrske naloge, saj gre bolj za tehnični postopek
in ne za raziskovanje.
Definirali smo naslednji raziskovalni vprašanji:
– Raziskovalno vprašanje 1: Katere metode vitkega pristopa bi bile primerne za optimiziranje
procesa potrjevanja naročil in procesa odpreme v oddelku operativne prodaje?
– Raziskovalno vprašanje 2: Kako lahko vpeljava vitkih orodij pripomore k izboljšavi
procesa potrjevanja naročil in procesa odpreme v oddelku operativne prodaje?
1.3

Predstavitev metod raziskovanja za doseganje ciljev

Pri pisanju naloge smo uporabili kvalitativno metodologijo raziskovanja. V teoretičnem delu
smo uporabili deskriptivno in primerjalno metodo, ki sta nam podali osnovo za empirični del
naloge. Za lažje razumevanje trenutnega stanja in morebitne predloge smo se poslužili metode
intervjuja. Na koncu smo podali ugotovitve in predloge za izboljšavo.
1.4

Predpostavke in omejitve

Kultura zaposlenih nam lahko predstavlja omejitev, saj je treba upoštevati miselnost, predsodke
in strah pred spremembami. Kot omejitev lahko upoštevamo tudi nesodelovanje udeležencev
zaradi prezasedenosti oziroma le delno sodelovanje. Ker procesi v oddelku operativne prodaje
še niso definirani, obstaja možnost subjektivnega odstopanja. Prisotne bodo tudi metodološke
omejitve, saj je empirična raziskava opravljena v enem podjetju. Izsledkov tako na druga
podjetja, druge dejavnosti in na organizacije enakega obsega ne bomo mogli posploševati.
Opredelitev trenutnega stanja in problemov izhaja iz intervjujev, v katerih so odgovori podani
subjektivno. Prav tako lahko naša subjektivnost vpliva na podane predloge za izboljšavo.
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2

PREDSTAVITEV PODJETJA

V tem delu na kratko predstavljamo podjetje in oddelek operativne prodaje, v katerem smo
opravili raziskavo. Opravili smo tudi analizo delovnih procesov v oddelku in procesa definirali
ter pozneje predlagali spremembe. Prav tako smo oblikovali organizacijski predpis za
potrjevanje naročil in odpremo, ki je v pripravi.
2.1

Bartec Varnost, d. o. o.

Podjetje se od ustanovitve leta 1958 do danes ukvarja z razvojem in s proizvodnjo
protieksplozijsko zaščitenih električnih naprav. Glavni proizvodi in dejavnosti so:
elektromotorji, elektrooprema, rudarska oprema ter inženiring in servis. Podjetje je locirano v
Zagorju in je od leta 1997 član holdinga Bartec Nemčija (Bartec Varnost 2020). Podjetje si je
v svojem več kot 60-letnem delovanju priborilo ime zanesljivega in kakovostnega partnerja, ki
je skupaj z matičnem podjetjem eden najzanesljivejših partnerjev in vodilni v Evropi v svoji
panogi, saj z lastnim razvojem neprestano izboljšuje proizvode in jih prilagaja novim zahtevam
trga. Za zagotavljanje najkakovostnejših proizvodov in storitev se podjetje povezuje z
univerzami, inštituti in z drugimi zunanjimi ustanovami, ki lahko s svojimi specifičnimi znanji
podprejo delovanje podjetja. Podjetje je znano pod sloganom »Individualne rešitve so za nas
standard« (Bartec Varnost, 2019b). Podjetje s svojimi proizvodi in storitvami oskrbuje podjetja
s področij petrokemije, kemije, farmacije, strojegradnje in rudarstva (Bartec Varnost 2020).
Vizija podjetja je naslednja (Bartec Varnost 2020):
– Strankam ponuja potrebno prilagodljivost znotraj zahtevanega časa dobave.
– Kultura podjetja podpira pripravljenost za spremembe in deluje skladno s potrebami svojih
strank.
– Razmišlja in deluje kot globalna mreža, pri tem pa vedno spoštuje pomen lokalnega.
Njegova razvijajoča se organizacija se odlikuje po izmenjavi najboljših praks.
– Vsi postopki so standardizirani in preprosti. S to filozofijo zagotavlja najvišjo stopnjo
učinkovitosti.
– Od vseh zaposlenih se pričakuje aktivno vključenost s ciljem stalnega izboljšanja. Podpira
izobraževanje in usposabljanje svojih zaposlenih.
Načela podjetja so: skrb za varnost, ustvarjanje vrednosti, izvedba, nemoteno delovanje,
robustnost, preprostost in vključenost (Bartec Varnost 2020).
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PROMET PO DRŽAVAH
Turčija Avstrija BIH Češka Republika
2%
1% 1%
3%
ZDA
ZAE
Slovenija
Švica
Singapur
11 % 1 % 2 % Kitajska 1 %
1%
Savska Arabija
1%
Švedska
2%
2%
Srbija
Rusija Poljska
1%
2%
1%
Nizozemska
Nemčija
5%
36 %
Južna Koreja
3%
Italija Madžarska
1%
8%
Anglija
Hrvaška 2 %
Španija
1%
Francija
3%
7%

Slika 1: Promet po državah
Vir: SAP 2020.

Podjetje produkte izvaža po vsem svetu, največ v Nemčijo, kjer je tudi matično podjetje.
Domača prodaja pa predstavlja le slabih 11 %, kot je razvidno s slike 1. Prodaja v Italijo in
Francijo prestavlja 7 % oziroma 8 %, manjši deleži pa so v drugih evropskih in zunajevropskih
državah.
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PROMET PO PANOGAH
12 %

1%

41 %

ELEKTROOPREMA
INŽENIRING IN SERVIS
ELEKTROMOTORJI
RUDARSKA OPREMA
DRUGO

43 %
3%

Slika 2: Promet po panogah
Vir: SAP 2020.

Največji delež prodaje (43 %) predstavljajo elektromotorji; sledita elektrooprema z 41 % in
rudarska oprema z 12 %. Inženiring in servis predstavljata le slabe 3 % letne realizacije, kar je
razvidno s slike 2. Pod drugo se štejejo transportni stroški, prodaja osnovnih sredstev in
preostale zaračunane storitve.
2.2

Oddelek operativne prodaje (OOP) in težave oddelka

V poslovniku kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu Bartec Varnost
(2019b) je v podpoglavju Temeljni procesi prodaje navedeno, da je oddelek operativne prodaje
(OOP) zadolžen za logistiko, carinsko-špediterske storitve in izvoz ter za potrditve naročil. Prav
tako je iz podpoglavja Temeljni procesi oskrbovalne verige razvidno, da je oddelek v sklopu
oskrbovalne verige zadolžen za logistiko, dostavo izdelkov kupcem, carinsko-špediterske
storitve in za aktivnosti za doseganje ciljev. Iz organizacijske sheme podjetja je razvidno, da so
v oddelku vključno z vodjo zaposleni štirje ljudje. Iz internega organizacijskega predpisa
(Bartec Varnost b. l.) je razvidno, da so zaposleni zadolženi za kupce, razdeljene po panogah
in državah. Viden je tudi potek prodajnega naročila: ko prodajni oddelek vnese naročilo v
sistem, ga prevzame OOP. Poskrbi, da je potrditev naročila poslana kupcu, spremlja
proizvodnjo in dobavo ter skrbi za pravočasno odpremo. Zaposleni v oddelku so zadolženi tudi
za odpreme blaga, vključno s hišnim carinjenjem. Potrebno je komuniciranje s kupci in
špediterji. V omenjenem poslovniku (Bartec Varnost 2019b) so pod poglavjem Oskrbovalna
veriga pod kazalniki uspešnosti navedeni tudi transportni stroški. Zato si zaposleni stalno
prizadevajo za cenejše transportne stroške. Oddelek je ključen tudi za kazalnike o točnosti
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dobav (Bartec Varnost 2019b). Navedeni so kazalniki uspešnosti in cilji. Tako matično podjetje
Bartec, GmbH, iz Nemčije meri uspešnost podjetja tudi po pravočasnosti dobav. Iz intervjujev
smo izvedeli, da prihaja do težav pri potrjevanju naročil, kar pa vpliva na kazalnike o
pravočasnosti dobav. Zaposleni so povedali, da se pri procesu potrjevanja naročil pojavljajo
tudi več kot dve spremembi potrjenega datuma odpreme. Ker informacijski sistem SAP sprejme
le eno spremembo potrditve naročila, ne morejo imeti točnih podatkov o pravočasnosti dobav.
V oddelku so v preteklosti to poskušali rešiti s seznami odprtih postavk, ki so jih pošiljali
kupcem, spremembe v sistemu pa delali tik pred odpremami. Ker to predstavlja še dodatno delo
in jemlje čas, tega ni mogoče več delati v takšnem obsegu, zato se odprte postavke pošiljajo le
kupcem, ki to želijo, kljub potrditvam iz sistema. Kot ugotavljamo iz intervjujev in praktičnih
prikazov, se delo v določenih primerih opravlja dvojno. Običajno zamujajo z dobavami, po
drugi strani pa so določeni izdelki proizvedeni prekmalu. Zato se tik pred odpremo ne utegne
spreminjati datumov, saj če pošljejo izdelek več kot tri dni prej, kot je potrjen, se pri točnosti
dobav šteje enako kot zamuda.
V poglavju Odprema organizacijskega predpisa preučevanega podjetja (Bartec Varnost b. l.) je
zapisano, da se pri pripravi odpreme dobavnico fizično dostavi na oddelek odpreme in v
skladišče gotovih izdelkov ali skladišče polizdelkov. Zaposleni pa so v intervjujih povedali, da
se začnejo pošiljke pripravljati, preden je vse proizvedeno in na zalogi, zato se v tem primeru
ročno dopišejo izdelki, ki bodo še pripravljeni v tej pošiljki. Ko so na zalogi, se dodajo na
dobavnico, ki jo je treba ponovno dostaviti v skladišče. V omenjenem poslovniku je navedeno,
da se pri pripravi odpreme najprej preveri, ali so izdelki oz. materiali, ki so potrjeni za ta datum,
na zalogi. Kar še ni proizvedeno, je treba preveriti pri operativni pripravi dela (OPD) oziroma
proizvodnji. Kot pa smo izvedeli iz intervjujev, se OOP spoprijema s pomanjkanjem informacij.
Da bi svoje delo opravljali nemoteno, morajo zaposleni pridobiti informacije iz drugih
oddelkov. Te pa so, žal, velikokrat pomanjkljive ali pa niso podane, kar predstavlja zaposlenim
na oddelku oteženo delo, saj posledično kupcu ne morejo posredovati ustreznih informacij.
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3

VITKI PRISTOP

V tem delu smo se osredinili na analizo elementov, ki v delovnem procesu pomenijo potrato
časa, in v nadaljevanju predstavili mogoče pristope za izboljšanje tega stanja. Ključno vodilo
nam je bilo, da najdemo in spoznamo ustrezno orodje, ki bi ga lahko pozneje vpeljali v oddelek.
Spodbudo za vzpostavitev vitkega pristopa v Sloveniji prispeva Akademija odličnosti
(Slovenska kakovost 2021). Omenjena organizacija skozi blagovno znamko »Slovenska
kakovost« poudarja, da je treba stremeti k popolnosti. To pa je mogoče doseči z nenehnim
izboljševanjem in s poenostavitvami procesov, s prepoznavanjem in z izogibanjem potratnim
elementom, s čim nižjim izmetom ter z izboljšanjem kakovosti. Ključno je, da je vse narejeno
čim bolj preprosto in hitro. Treba pa je tudi ustrezno uskladiti miselnost vseh zaposlenih, saj
ključno vlogo igrata dobro sodelovanje in timsko delo (Slovenska kakovost 2021). Emiliani in
Stec (2005) opozarjata, da imajo predvsem starejše vodje težavo z nerazumevanjem novih
vidikov nalog in vedenjskih elementov. To lahko povzroči doseganje manj želenih rezultatov
in so lahko posledica skromnih rezultatov, in to kljub dolgoletnim naporom.
Merila za analizo uspešnosti vitkosti nam opisujejo Chay idr. (2015): treba se je vprašati, »kaj«
je pristop vitkega izvajanja – ali gre od zgoraj navzdol ali od spodaj navzgor. Nato se je treba
vprašati tudi, »kako« izvajati – tu gre za opis izvedbe po korakih. Potem sledi vprašanjem
»zakaj« – razlog za sprejetje vitkih orodij v vsaki fazi izvajanja, nato pa še vprašanje, »kdo« –
to so ciljne notranje zainteresirane strani, ki uporabljajo vitka orodja.
Akademija odličnosti (Slovenska kakovost 2021) pojasnjuje, da filozofija vitkega pristopa
temelji na principu, kako s čim manj sredstvi opraviti čim več, kar pomeni v najkrajšem času,
z manj opreme in manj človeškega napora ugoditi vsem kupčevim zahtevam. Prav tako
pojasnijo, da se vitkost osredinja na procese, zato morajo biti ti urejeni, da bodo izdelki ustrezni.
Prav tako je pomemben način razmišljanja zaposlenih in vodilnih. Vitkost vodi po poti
odličnosti in k nenehnemu napredku.
Liker (2004) opiše, da je že leta 1938 Kiichiro Tojoda, ustanovitelj Toyota Motor Company,
postavil temeljno pravilo »Ne dobaviti izdelkov prekmalu ali prepozno«, kar je bistvo vitke
proizvodnje še danes. Dober načrt je potreben za uspešno uvajanje vitkega pristopa. Liker
(2004) nam prikaže štiri kategorije Toyotinega proizvodnega sistema (TPS), kot je prikazano v
sliki 3, tj. reševanje problemov, ljudje v organizaciji in partnerji, procesi in miselnost.
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Slika 3: Model 4 P
Vir: Liker 2004, 13.

Kot nam prikazuje Liker (2004), model 4 P prikazuje temelje dobre organizacije, ki ceni
eksperimente, napake, učenje, razmišljanje in izboljšave. V nadaljevanju razlaga:
– Reševanje problemov (angl. Problem solving): nenehno organizacijsko učenje; podrobno
razumevanje procesov; sprejemanje odločitev počasi in preudarno, vendar sprejeto
odločitev implementirati hitro.
– Ljudje v organizaciji in partnerji (angl. People and Partners): razvijati vodje, ki živijo s
filozofijo; spoštovati in razvijati zaposlene ter partnerje na dolgi rok.
– Procesi (angl. Process): ustvariti pretok procesa, da so razvidne težave; uporabljati vlečne
sisteme v izogib prekomerni proizvodnji; izravnati delovno obremenitev; ustaviti, ko pride
do težav s kakovostjo; standardizirati naloge za nenehno izboljševanje; uporabiti vizualni
nadzor, da so vidne težave; uporabljati zanesljivo, preizkušeno tehnologijo.
– Miselnost (angl. Philosophy): odločitve o dolgoročni filozofiji, gospodarski uspešnosti in
rasti podjetja.
Liker (2004) še poudari, da se večina podjetij ukvarja le z eno kategorijo, s procesom, vendar
se moč uspeha skriva v implementaciji vseh štirih kategorij.
3.1

Potratni elementi

Veliko strokovnjakov (npr. Shoemalter 2011; Liker in Meier 2006; Liker 2004) se poslužuje
različnih tehnik prepoznavanja elementov, ki so potrata časa v podjetju. Shoemalter (2011, 60)
nam opiše, na kaj je pozoren, ko se počasi sprehodi skozi proizvodnjo. Opazuje tehnike dela in
delovna mesta delavcev. Liker in Meier (2006) opisujeta Toyotinih sedem glavnih tipov
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potratnih elementov, ki jih lahko apliciramo tudi na režijska dela. Liker (2004) nam ponazori,
kako je Taiichi Ohno povsod videl potrato in kako je uporabil logiko polnjenja polic z izdelki
v supermarketih pri proizvodnji avtomobilov. Omeni tudi, da je zmanjšanje potratnih elementov
učinkovit način za povečanje dobičkonosnosti. Kot koncepte Toyotinega proizvodnega sistema
omenja tri vrste odstopanj od optimalne razporeditve: preobremenitev (japonsko Muri),
neenakomernost (japonsko Mura) in potrata (japonsko Muda). Panneman (2017) nas opozori,
da jih, čeprav je cilj zmanjšati vse tri »sovražnike« vitkega sistema, ni mogoče popolnoma
odstraniti.
3.1.1 Preobremenitev
Liker (2004) primerja, da ljudje prav tako kot stroji vlagajo še dodaten trud in čas, da je delo
izpolnjeno. S tem ni nič narobe, vendar je težava v tem, da se to potem od strojev ali ljudi
pričakuje ves čas, to pa vodi do izgorelosti. Preobremenitev je lahko posledica neenakomernosti
in odstranjevanja preveč potratnih elementov iz procesa. O preobremenitvi govorimo, ko
delavec ali stroj porabi več kot 100 % za dokončanje naloge. To pomeni okvare oziroma
odsotnosti zaposlenih. Ko zaposleni želi narediti več in hitro, to običajno vodi do več napak.
Hines, Found in Griffiths (2011) opozarjajo, da je kakovost izhoda posledica stanja osebe, ki
izvaja izhod. To pomeni, da preobremenitev vodi do potrate.
Za preprečevanje preobremenitev strojev nam Tajiri in Gotoh (1992) predlagata preventivno in
avtonomno vzdrževanje. Bistvo pri preventivnem vzdrževanju je, da je cenejše od čakanja, da
se stroj pokvari in da bo takrat potrebno popravilo. Tako se preprečijo okvare in celo morebitne
nesreče. Ne zmanjšuje se samo preobremenjenosti strojev, ampak tudi neenakomernost
tehničnega osebja, saj se število nenačrtovanih opravil s tem zniža in posledično zviša število
načrtovanih opravil. Po preventivnem vzdrževanju pa je treba narediti naslednji korak k
avtonomnemu. Floyd (2010) nam razloži, da operaterji rutinsko izvajajo ključno vzdrževalno
nalogo na stroju. Ker delajo s stroji ves dan, takoj opazijo nepravilnosti. Poleg tega zmanjšujejo
tudi delovno obremenitev tehničnega osebja.
3.1.2 Neenakomernost
Panneman (2017) opiše, da neenakomernost vpliva na učinkovitost postopka na več načinov.
Lahko se kaže kot razlika v povpraševanju kupcev, neenakomernost v proizvodnih metodah
znotraj obrata ali med obdelavo in kot odstopanje v načinu dela. Zmanjšanje neenakomernosti
ima pomembno vlogo, saj je to vedno odvisno od zalog, zmogljivosti, časa in od njihove
kombinacije. Če se neenakomernost veča, to posledično pomeni več potratnih elementov. Če
želimo boljše rezultate, moramo odstraniti oz. zmanjšati potratne elemente, kar pa bomo dosegli
z zmanjšanjem neenakomernosti, saj ta vpliva na učinkovitost procesa. Neenakomernost se
lahko kaže v povpraševanju, kar posledično vpliva na zaloge. Prav tako so lahko razlike vidne
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tudi v metodah znotraj obrata ali v času predelave in načinu dela. Neenakomernost je torej treba
omejiti s kombinacijo zalog, zmogljivosti in časa. Hopp in Spearman (2000) opisujeta dva
vpliva: zmanjšanje razlik v povpraševanju strank in zmanjšanje razlik v procesih. Prvi se pojavi,
kadar ni zadostne izmenjave informacij znotraj dobavne verige o povpraševanju končnih
kupcev, saj lahko ta niha, posledično pa lahko povzroči veliko spremembo, kar vodi do velikih
zalog. Te se lahko uravnajo s skrajšanjem dobavnega časa in transporta ter z večjo preglednostjo
med členi v dobavni verigi, ko gre za naročanje. Za zmanjšanje neenakomernosti pri procesih
pa obstaja več metod. Hopp in Spearman (2000) omenjata vitko orodje Heijunko, s katerim
določimo interval, v katerem je mogoče proizvajati izdelke. Krajši interval pomeni krajši čas
proizvodnje izdelka. Poleg tega pa je treba optimizirati tudi način premikanja izdelkov po
obratu, najbolje tako, da nikoli ne čakajo na obdelavo, kar bi dosegli s standardizacijo in 6 S,
saj standardno delo predstavlja najvarnejšo in najučinkovitejšo metodo za izvajanje določenega
zaporedja nalog, 6 S pa najvarnejšo in najučinkovitejšo postavitev delovne postaje. Prav zato
sta standardizirano delo in 6 S osnova vsake vitke izvedbe. Kot vidimo, je vpliv
neenakomernosti na proizvodni postopek mogoče zmanjšati z uporabo različnih orodij. Manjši
kot je vpliv na postopek, večja je prilagodljivost pri odzivanju na spremembe povpraševanja
kupcev.
3.1.3 Potrata
Liker (2004) nam pove, da je potrata neposredna ovira pretoka. Običajno obstaja razlog za
nastanek potratnih elementov, ti pa so vsekakor povezani s preobremenitvijo in z
neenakomernostjo. Panneman (2017) nas opozori, da so potrate vidnejše v pisarniških kot
proizvodnih procesih. Hines, Bartolini in Silvi (2002) navajajo, da obstaja osem značilnih vrst
potratnih elementov, zaradi katerih se podaljša čas določenega procesa: okvare, prekomerna
proizvodnja, čakanje, neuporabljeni talent, transport, zaloge, predelava gibanja in presežek
proizvodnje. Panneman (2019) pove, da je najpogostejše orodje za odstranitev potrat metoda 5
S. Juričan (2014) poudari, da moramo biti stalno osredinjeni na zniževanje potratnih elementov
in omeni osem tipov potrat, ki so prikazani v sliki 4. Poudari pa, da se v praksi ne moremo
omejevati s tipi in z modeli, ker obstaja nešteto vrst potrat.
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Preveč narejenega
• Narejenega je več in hitreje, kot se pričakuje v naslednjem procesu.
• Pomeni potrato, ker so viri večji od potreb.

Zaloge
• So posledica preveč narejenega.
• Skrivajo nepravilnosti procesa.
• Visok strošek za podjetje.

Čas čakanja
• Pomeni čas brez dodane vrednosti.
• Npr. zamuda materiala, čakanje na navodila.
• Potrebno zmanjšati na minimum.

Nepotreben transport
• Treba ga je zmanjšati na minimum ali popolnoma odpraviti.

Nepotrebne operacije
• Lahko se popolnoma odpravijo.

Napake
• Povzročajo nepotreben strošek.
• Lahko se preprečijo.

Nepotrebni gibi
• Ne prispevajo k dodani vrednosti.

Neizkoriščeno znanje in veščine
• Nesposobnost izkoristka veščin in znanja.
• Zaposleni morajo znati izkoristit svoje veščine in znanje.

Slika 4: Osem vrst potrat učinkovitosti
Vir: Demetra Lean Way 2020.

3.2

Orodje 5 S

Panneman (2019) poudari, da se uvajanje vitkih pristopov običajno začne s 5 S. To je orodje za
organizacijo delovnega mesta, ki pomaga zmanjšati potrate na najosnovnejši ravni, vendar pa
podjetja običajno ne razumejo celotnega potenciala orodja in jih to ne vodi do rezultatov, ki bi
jih bilo mogoče doseči. Z implementacijo orodja 5 S se lahko izboljšata produktivnost in pretok
celotnega procesa, poveča se zadovoljstvo zaposlenih. Postane del kulture podjetja, v katerem
se vsakodnevno razpravlja in izboljšuje, kar vodi k najpomembnejšemu – uspehi se tako

12

sčasoma ohranijo. Je kontinuirana metoda, ki ni nikoli dokončana in s katero neprestano
izboljšujemo obstoječe procese.
Orodje je sestavljeno iz petih korakov, ki so razvidni v sliki 5, in je najprimernejše za urejenost
delovnih mest. Iz Bartec Varnost (2019a) povzemamo, da je namen 5 S prek standardizacije
ustvariti urejeno in funkcionalno delovno mesto, ki je čisto, varno in učinkovito, ter pri tem
uporabiti le tiste vire, ki so resnično potrebni. Koraki 5 S so naslednji (Bartec Varnost, 2019a):
– V prvem koraku (Razvrsti) je treba ugotoviti, kaj sodi na delovno mesto in kaj ne.
Nepotrebno je treba odstraniti.
– V drugem koraku (Uredi) je treba določiti in označiti najprimernejša mesta za stvari, ki so
potrebne. S tem bomo dosegli, da se ne izgublja časa z nepotrebnim iskanjem stvari. Ker
je vse na svojem označenem mestu, se poveča produktivnost.
– Tretji korak (Očisti) predstavlja čiščenje, ki ga je treba opravljati dnevno in ki mora postati
sestavni del delovnih nalog vsakega zaposlenega. Cilj je doseči takšno delovno mesto, da
si ga vsak želi, in čistost celotnega podjetja.
– Četrti korak (Standardiziraj) določa standardizacijo postopkov oziroma aktivnosti, da se
prvi trije koraki vzdržujejo. Določijo se območja odgovornosti in odgovorne osebe.
– Peti korak (Vzdržuj) pomeni strogo izvajanje predpisanih postopkov brez izjem, za kar je
potrebna disciplina. Postati mora navada vseh zaposlenih.
Šesti korak predstavlja varno ravnanje in opazovanje.
1. Razvrsti
(Sort)

5. Vzdržuj
(Sustain)

2. Uredi
(Straighten)

ODPRAVITI
POTRATNE
ELEMENTE

4.
Standardiziraj
(Standardize)

3. Očisti
(Shine)

Slika 5: Model 5 S
Vir: Bartec Varnost 2019a.
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3.3

Pet vprašanj zakaj

Iz Demetre Lean Way (2020) povzemamo, da je že pred več kot sto leti Sakichi Toyoda razvil
tehniko analize 5-krat zakaj in od takrat se osnova ni bistveno spremenila, se je pa pojavila
potreba po drugačnih pristopih v organizaciji dela. Analiza osnovnega vzroka je metoda
reševanja problemov, s katero ugotavljamo osnovni vzrok za nastalo težavo. Je eno najbolj
razširjenih orodij za ugotavljanje in odpravljanje osnovnega vzroka težave. V praksi lahko to
pomeni verigo vzrokov, ki jih je težko ugotoviti, ali jih za seboj skrivajo še več. Analiza zna
biti v praksi zahtevno orodje, čeprav se v osnovni logiki zdi zelo preprosta. Pozorni moramo
biti, da problem opišemo jasno in jedrnato, tj. v eni povedi. Vprašanja zakaj si moramo
postavljati tako dolgo, da pridemo do vzroka v obliki človeškega faktorja. Nato določimo
aktivnosti za preprečevanje ponavljajočih se problemov in določimo roke ter odgovorne osebe
za odpravo posledic in vzrokov problema.
3.4

Upravljanje sprememb

Dandanašnje prakse upravljanja sprememb so zasnovane tako, da načrtujejo, namesto da bi se
odzivale na izzive organizacijskih sprememb. Da bi olajšali vpliv sprememb na organizacije,
se je zadnja leta upravljanje sprememb razvijalo s pomočjo modelov, procesov in načrtov.
Nekateri modeli se osredinjajo na spreminjanje kulturnih sprememb posameznika, nekateri pa
so usmerjeni k spremembam in izboljšavam celotne organizacije (Smartsheet 2020). Vora
(2013) poudarja, da ima trajnostno upravljanje sprememb tri stebre:
– razsvetljeno vodstvo, da zagotavlja usmerjanje sprememb,
– odlično upravljanje projektov za tehnično upravljanje sprememb,
– odlično upravljanje talentov za izvajanje sprememb.
Prav tako Vora (2013) poudarja pomembnost, da je vodstvo v središču začetka sprememb in da
podpira spremembe v korist podjetja.
Ravno tako Karimidorabati, Haas in Gray (2016) ugotavljajo, da so procesi upravljanja
sprememb močno odvisni od človeške discipline, kajti ne glede na to, da avtomatizirani procesi
prinesejo več skladnosti in sledljivosti, ne prispevajo bistveno k hitrejši izvedbi celotnega
procesa sprememb. Lobnik Ambrožič (2016) razlaga, kaj pomenijo spremembe v praksi. Treba
jih je sprejeti kot izziv in priložnost, ukrepati proaktivno in ne čakati, da se zgodi kaj samo od
sebe. Da smo tega sposobni, pa moramo najprej sami sprejeti novo miselnost. Na poti
sprememb omenja tri mogoče poti:
– Pozitivna miselnost: spremembam se lahko upiramo, vendar bomo kmalu ugotovili, da to
nima smisla, saj se bodo te vedno dogajale, in nikoli ne vemo, kaj bodo prinesle. Lahko se
zgodi, da nam ne bodo po volji, lahko pa prinesejo tudi veliko dobrega.
– Samo sledenje spremembam: stvari prepuščamo naključju in tako ne prevzemamo
odgovornosti zanje.
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–

Aktivno upravljanje s spremembami: spremembe sprejmemo kot izziv in odgovornost za
lastno uspešnost in uspešnost podjetja.

Kot pojasnjuje Lobnik Ambrožič (2016), se z upravljanjem sprememb srečujemo vedno pred
vsakim projektom in med vsakim projektom, ki vključuje ljudi, saj spremembe v delovnem
okolju zaposlenim povzročajo strah in zaskrbljenost. Ker čustva močno vplivajo na vedenje
ljudi, posledično negativni občutki vodijo v odpor do sprememb. Hines idr. (2012, 95)
poudarjajo, da če se zaposlenim prisluhne, čestita, če se jih upošteva in ceni, se jim na tak način
izrazi spoštovanje. Vsi zaposleni si namreč želijo spoštovanja in so uspešnejši, če vedo, da jih
cenijo. Zaposleni, ki se jih ne spodbuja, pogosto izgubijo motivacijo in se vdajo. Zato takšno
spodbujanje prispeva k uspešni uvedbi trajne spremembe.
Iz Bartec Varnost (2019a) povzemamo, da je upravljanje sprememb sestavljeno iz različnih
ravni, ki jih je treba obravnavati posamično.

Slika 6: Sprejemanje sprememb
Vir: Bartec Varnost 2019a.

Na sliki 6 vidimo faze sprejemanja sprememb. Treba je razumeti in se odzvati na čustvene
spremembe zaposlenih ter se spoprijeti z odporom proti spremembam. Treba je opredeliti ter
načrtovati kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne pozitivne spremembe. Treba je
komunicirati in vključiti ljudi, da prevzamejo pobudo. Pomembno je graditi zaupanje. Postopku
sprememb se ni mogoče izogniti in zavedati se je treba, da se bo to zgodilo, zato je treba vedeti,
kako se odzvati. Treba pa je imeti tudi sposobnost uspešnega izvajanja spremembe dejanskega
stanja v novo, izboljšano situacijo, obenem pa obvladovati čustvene spremembe ljudi.
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4

PROCESI V ODDELKU OPERATIVNE PRODAJE

Ta del naloge namenjamo analizi procesov v preučevanem oddelku. Z njeno pomočjo smo
definirali elemente, ki pomenijo potrato časa, in uvedli spremembe v delovne procese. Te
procese v podpoglavju 4.4 ponovno analiziramo.
V literaturi se pojavlja veliko različnih definicij za opredelitev pojma poslovni proces. Khan
(2004, 344) navaja, da je to skupek zaporednih ali vzporednih aktivnosti, ki jih izvajajo ljudje
ali aplikacije z namenom doseganja skupnega cilja. Turban, McLean in Wetherbe (1999, 116)
poudarjajo, da je poslovni proces zbirka dejavnosti, ki zahteva eno ali več vrst vhodov in
ustvarja rezultat, ki predstavlja neko vrednost za odjemalca. Dubrovski (2004, 311) razlaga, da
je proces mogoče razumeti kot zbir povezanih aktivnosti, ki prevzamejo vložek (»input«), ga
preoblikujejo in ustvarijo izid (»output«). Prav tako Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, 29–30)
potrjujeta, da poslovni proces sestavlja zaporedje opravil, ki jih je treba izvesti za končni
rezultat, ki je izdelek ali storitev. Vsak proces ima svoj vhod in izhod, ki predstavljata začetek
in konec poslovnega procesa. Ugotavljata tudi, da se uspešnost procesa običajno meri s stroški,
časom in s kakovostjo.
Čeprav je definicij veliko, pa so vsem skupni vhodi, izhodi, postopki in ustvarjanje skupnega
cilja oziroma vrednosti. Lahko torej povzamemo, da poslovni proces sestavljajo medsebojno
odvisne naloge ali dejavnosti, s pomočjo katerih se vhodi spremenijo v izhode.
V internem organizacijskem predpisu (Bartec Varnost b. l.) sta za OOP navedena dva glavna
procesa, tj. procesa potrjevanja naročil in odpreme.
4.1

Analiza procesov

V nadaljevanju analiziramo oba procesa v oddelku. Prav ta procesa bi bila lahko na osnovi naših
spoznanj predmet sprememb oziroma racionalizacije in optimizacije. Najprej je treba
prepoznati in pravilno opredeliti začetek in konec posameznega poslovnega procesa, določiti in
definirati kateri oddelki so vključeni v posamezen proces, ter umestiti pravilno zaporedje
vmesnih korakov v diagram poteka.
4.1.1 Proces potrjevanja naročil
V organizacijskem predpisu (Bartec Varnost b. l.) je opisan proces potrjevanja naročil: ko
prodajni oddelek vnese kupčevo naročilo v sistem in ko je tehnično razrešen, ga prevzame OOP,
ki pošlje potrditev naročila kupcu. Kupec naj bi prejel potrditev naročila v petih delovnih dneh.
Iz intervjujev pa smo izvedeli, da to največkrat ni mogoče, saj se pogosto dogaja, da je treba
kakšno postavko z naročila že odpremiti, preden se sploh lahko pošlje potrditev celotnega
naročila. Potrditev naročila je mogoča, ko OPD vnese v sistem datum, kdaj bo izdelek
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proizveden. Ta datum pa se potrdi, ko nabava pridobi potrditve dobaviteljev za vse manjkajoče
materiale in ko se preveri delovne kapacitete. Problem predstavlja tudi, ker OPD potrjuje le
posamezne postavke naročil in ne gleda celotnih naročil. Potek procesa smo povzeli po
organizacijskem predpisu (Bartec Varnost b. l.), ki je viden s slike 7. Z navedene slike vidimo,
da OOP pošlje potrditev naročila kupcu, ko celotno naročilo potrdi OPD. Zaposleni iz OOP pa
so v intervjuju omenili, da se kupci ne strinjajo vedno s potrjenim dobavnim rokom. V tem
primeru OOP vpraša v OPD in nabavo, ali je mogoča hitrejša dobava oziroma proizvodnja, in
tako se postopek ponovi.

Slika 7: Proces potrjevanja naročil
Vir: Bartec Varnost b. l.

OPD tik pred potrjenim rokom ugotovi, da se bo dobavni rok podaljšal zaradi kapacitet
(bolniške odsotnosti, dopusti, pokvarjeni vrtalni stroji) ali zakasnjene dobave manjkajočega
materiala. Takrat OPD obvesti OOP o zamudi oziroma novem dobavnem roku, ki ga potem
OOP posreduje kupcu. To vidimo na sliki 7 kot dodatno, zunaj procesa nepovezano aktivnost
»Nova potrditev«, ki je opisana tudi v Bartec Varnost (b. l). Kot ugotavljajo intervjuvanci, lahko
vidimo tudi na omenjeni sliki, in sicer da je proces zelo zapleten. Med raziskavo smo ugotovili,
da se potrditev pošlje v povprečno desetih dneh. Iz intervjujev smo izvedeli, da se večino časa
izgubi pri pridobivanju rokov od dobaviteljev. Pri raziskavi smo ugotovili tudi, da se kupci
pogosto pritožujejo, da dobavni rok v ponudbi ni enak potrjenemu dobavnemu roku. Čas, ki se
ga porabi za pridobivanje potrditev, ni vštet v dejanski dobavni rok izdelka, zato se dobavni
roki še podaljšajo. Kot smo izvedeli iz intervjujev, se naročila ne potrjujejo v celoti, ampak po
postavkah, zato se dogaja, da mora OOP eno naročilo potrditi večkrat, kar pa prestavlja potrato
časa, posledično pa sistem ne zaznava pravilnih podatkov o točnosti dobav. To so nam zaposleni
prikazali s praktičnimi ponazoritvami postopka potrditve naročila v sistemu SAP.
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4.1.2 Proces odpreme
Organizacijski predpis (Bartec Varnost b. l.) opisuje tudi proces odpreme. OOP spremlja
potrjene datume odprem posameznim kupcem in poskrbi za pravočasno odpremo naročenih
izdelkov. Ko se bliža datum odpreme, zaposleni s proizvodnjo preveri ali datum odpreme drži.
Če pričakujejo zamudo, pridobijo nov datum in obvestijo kupca. Kot vidimo na sliki 8, se proces
odpreme začne s potrjenim datumom naročila. Ko je proizvod na zalogi, se naredi dobavnica.
Iz opisa procesa odpreme v omenjenem organizacijskem predpisu in prav tako od
intervjuvancev smo izvedeli, da se dobavnica fizično dostavi na oddelek odpreme.

Slika 8: Proces odpreme
Vir: Bartec Varnost b. l.

Nadalje s slike 8 povzemamo: če dobavnica vsebuje blago za preprodajo, jo je treba dostaviti
tudi v skladišče gotovih izdelkov, da izda blago na odpremo. Če gre za odpremo na domači trg
ali v Evropsko unijo, se ocenijo teža, velikost in število tovorkov, nato pa se naroči špediterja.
Če kupec sam organizira transport, zaposleni OOP posredujejo podatke njemu. Če se odpremlja
v zunajevropske države, je treba navesti točne podatke o teži in pakiranju. Ko so ti podatki na
voljo, zaposleni OOP naredi račun in obvesti kupca. Glede na klavzule Incoterms se blago
odpremi. Če je treba, se tudi izvozno carini, saj smo med raziskavo ugotovili, da so zaposleni v
OOP pooblaščeni tudi za poenostavljen postopek potrjevanja blaga in imajo hišno carinjenje. Z
odpremo pošiljke se proces odpreme sklene.
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4.2

Odprava elementov izgube časa

Iz intervjujev smo od zaposlenih izvedeli, da jim pri procesu odpreme veliko breme predstavlja
potrata časa z nošenjem dobavnic v skladišče in na odpremo. Poleg tega smo ugotovili, da
prevladuje pomanjkanje povratnih informacij proizvodnje in OPD. Kadar izdelki niso
proizvedeni pravočasno, kljub nekajkratnim vprašanjem po novem datumu, običajno OOP ne
dobi odgovora. To povzroča dodatno delo, saj sta potrebna večkratno spraševanje in
opominjanje več oseb. Prav tako manjkajoči ali pogosto spreminjajoči se datumi pomenijo
dodatno delo in nepotreben čas, saj je treba kupce ažurno informirati in obveščati o
spremembah.
Ugotavljamo, da lahko procesa z odpravo elementov, ki pomenijo potrato časa, poenostavimo.
Tako bosta tudi učinkovitejša.
4.3

Definicija novih procesov

Unterlechner, Meško Štok in Markič (2009, 163) razlagajo, da se pri izboljšanju procesov
pravzaprav iščejo rešitve za odpravo problema obstoječih procesov, vendar se osnovne
strukture procesa bistveno ne spreminjajo. Z odpravo elementov, ki pomenijo potrato časa,
lahko procesa potrjevanja naročil in odpreme definiramo tako, da ju standardiziramo. Kot
navaja Demetra Lean Way (2021), je tudi standardizacija dela orodje vitke organizacije in
predstavlja osnovo za izboljšanje – Kaizen. Tapping in Shuker (2003) ugotavljata, da
standardizacija postopkov pomeni pravila, ki si v procesu natančno sledijo in zagotavljajo
rezultat. Iz organizacijskih predpisov v podjetju ugotavljamo, da so vsi postopki zapisani v
obliki navodil in da je treba zapisovati odstopanja ter izvajati preventivne in korektivne ukrepe.
Ugotavljamo, da so brez standardizacije med posameznimi izvedbami delovnih operacij velika
odstopanja, ki lahko pomenijo potratne elemente, in da je standardizacija osnova za izboljšanje
procesov. Na sliki 9 so vidne prednosti izboljšanega procesa.
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Slika 9: Proces potrjevanja naročil zdaj in potem
Vir: Maja Petek 2020.

Kot ugotavlja Maja Petek (2020), se pri procesu potrjevanja naročil največ časa porabi zaradi
delno potrjenih naročil, saj je treba potrditve pošiljati kupcem večkrat, da je potrjeno celotno
naročilo. Ker OPD preverja dobavne roke vseh potrebnih komponent za izdelek, za prvotno
potrditev naročila običajno potrebujejo deset dni, kar pa je predolga doba. Pri optimiziranem
procesu potrjevanja naročil se bo preverjalo dobavne roke posameznih komponent le, če ne gre
za standardni material. Preostalo se bo potrjevalo po vnaprej določenih dobavnih rokih, ki bodo
upoštevani že od ponudbe naprej. Tako se bodo lahko tudi v treh dneh potrdila celotna naročila.
4.4

Ponovna analiza procesov

V nadaljevanju ponovno analiziramo procesa potrjevanja naročil in odpreme. Kot smo videli,
sta obstoječa procesa zapletena in zamudna, zato smo pri obeh iskali ozka grla, da bi odstranili
potratne elemente in ju optimizirali. Kot cilj nam je bilo vodilo, da procesa čim bolj
poenostavimo, da bo izvedba hitrejša in učinkovitejša.
4.4.1 Proces potrjevanja naročil
Ugotovili smo, da se potrjeni dobavni roki zelo razlikujejo glede na ponujene, zato je treba
izhajati iz dobavnih rokov na ponudbi, ti pa morajo biti realni. Opustiti želimo tudi večkratno
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potrjevanje posameznega prodajnega naročila, zato se to zdaj potrdi v celoti, glede na vnaprej
definirane dobavne roke. Boljše dobavne roke in kapacitete preveri izključno OPD z oddelkom
nabave in poda OOP povratno informacijo. Prej je bilo treba popravljati tudi potrditev naročila,
ko se je ugotovilo, da izdelek ne bo pravočasno proizveden. Včasih se to zgodi že tik pred
odpremo, vendar bi bilo v tem primeru bolje, da se kupca le obvesti in se ne pošilja nove
potrditve naročila, saj ta vpliva na kazalnik točnosti dobav. Če se potrditev naročila, tj. pravi
datum dobave, ponovno popravlja tik pred odpremo, bo kazalnik točnosti dobav 100 % za to
naročilo. Če se potrditve ne popravi, pa bo kazalnik kazal zamudo. V tem primeru bi moralo
tako ostati, saj bo izdelek dejansko proizveden pozneje, kot ga kupec pričakuje. Zato je treba
stremeti k pravočasni proizvodnji.
Kot vidimo na sliki 10, proces zdaj poteka tako: ko prodajni oddelek vnese kupčevo naročilo v
sistem in se tehnično razreši, ga prevzame OOP. OPD vnese potrditev v sistem na podlagi
vnaprej določenih dobavnih rokov. V treh delovnih dneh OOP pošlje potrditev naročila kupcu.
Če se kupec z dobavnim rokom ne strinja, to sporoči OOP, ta pa nato ponovno preveri pri OPD,
ali je mogoč krajši dobavni rok. OPD preveri razpoložljivost materiala in kapacitet ter vnese
novo mogočo potrditev v sistem, OOP pošlje novo potrditev kupcu z novim, boljšim dobavnim
rokom. Če izdelka ni mogoče hitreje proizvesti, obvelja prvotni dobavni rok. S tem se proces
sklene.

Slika 10: Optimiziran proces potrjevanja naročil
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4.4.2 Proces odpreme
Pri procesu odpreme je največja potrata časa hoja do skladišča gotovih izdelkov in odpreme,
kamor je treba dostaviti dobavnico v fizični obliki. Običajno se ista dobavnica dostavi večkrat,
ko se dopolnjuje z izdelki, ki prihajajo na zalogo in bodo vključeni v isto pošiljko, kar pa
predstavlja tudi dodaten strošek in je obremenitev za okolje.
Na sliki 11 je prikazano, da OOP spremlja potrjene datume odprem posameznim kupcem in
poskrbi za pravočasno odpremo naročenih izdelkov. Ko je izdelek ali blago na zalogi, naredimo
dobavnico, ki se lansira v oddelek odpreme in skladišče. Ta izda material, ki ga odprema spakira
ter vnese podatke o teži in dimenzijah v sistem in na dobavnico. OOP naredi končno dobavnico
in račun za potrebe izvoza ter posreduje dokumente kupcu. Če si kupec sam organizira
transport, ta naroči špediterja in blago se odpremi. Če – glede na klavzule Incoterms – OOP
organizira transport, najprej pridobi najcenejšo ponudbo transporta, ob odpremi pa uredi še
izvozno carinjenje, ko je potrebno, in odpremi blago. S tem se proces sklene.

Slika 11: Optimiziran proces odpreme
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5

RAZISKAVA O VPELJAVI VITKEGA PRISTOPA V ODDELEK OPERATIVNE
PRODAJE

V tem poglavju natančneje opisujemo kvalitativno metodologijo, ki smo jo uporabili pri
raziskavi. Ob koncu predstavljamo izsledke intervjujev, ki smo jih opravili z zaposlenimi v
oddelku OOP in s člani vodstva. V raziskavi bomo prikazali različna orodja vitkega pristopa in
mnenja intervjuvancev glede njihove vpeljave.
5.1

Metodologija kvalitativne raziskave

V empiričnem delu raziskave smo podatke pridobili s pomočjo intervjujev. Te smo izvajali na
sedežu podjetja v dveh sklopih. Pred izvedbo intervjujev smo od vodstva podjetja in
intervjuvancev pridobili soglasja za izvedbo. Pri pripravi vprašanj sta nam bila v pomoč
poznavanje procesov in problematika v oddelku. Vnaprej smo pripravili sedem vprašanj s
podvprašanji, ki smo jih predhodno posredovali intervjuvancem, da so se nanje lahko pripravili.
Vzorec intervjuvancev je bil namenski, in sicer z zaposlenimi, ki temeljito poznajo proučevana
procesa. Odgovore smo s predhodnim dovoljenjem intervjuvancev posneli na diktafon. Iz
posnetkov z diktafona smo naredili prepise (transkripte) in z metodo analize vsebine oblikovali
sklepe (Easterby - Smith, Thorpe in Lowe 2005). Uporabili smo tehniki kodiranja in
povezovanja pojmov (Mesec 1998).
Prvi cilj smo dosegli z deskriptivno metodo (Ivanko 2007). Drugi cilj smo uresničili s
pregledom internih dokumentov in z metodo intervjuja (Kvale 1993). Metodo deskripcije,
primerjalno metodo in metodo intervjuja smo uporabili za dosego tretjega cilja (Ivanko 2007).
Pri četrtem cilju smo si pomagali z metodo intervjuja (Kvale 1993).
Proces odpreme in proces potrjevanja naročil smo najprej analizirali. S pomočjo izkušenih
delavcev in opazovanj smo določili vse korake posameznega procesa. Nato smo posamezen
proces definirali na podlagi primerjave pred odpravo potratnih elementov in po njej. Kot
osnovni orodji vitkega sistema bomo predlagali metodo 5 S in metodo upravljanja sprememb.
S preučitvijo literature, na podlagi intervjujev in z definicijo procesa smo poiskali odgovor na
raziskovalno vprašanje 1. S preučitvijo literature, poznavanjem vitkih orodij in na podlagi
intervjujev pa smo poiskali odgovor na raziskovalno vprašanje 2.
5.2

Intervju

Za temeljit opis in analizo smo se morali poglobiti v razumevanje situacije (Kordeš in Smrdu
2015). Metoda zbiranja podatkov temelji na polstrukturiranih intervjujih (Kvale 1993). Za to
smo se odločili, ker smo želeli na osnovi odgovorov dobiti poglobljen vpogled v obravnavano
problematiko.
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Vogrinc (2008) navaja, da z izvedbo intervjujev ugotovimo, kaj ljudje mislijo o preučevani
temi. Poleg tega pa je treba biti med intervjujem pozoren tudi na nebesedno komunikacijo.
Treba je opazovati vedenje med pogovorom, mimiko obraza, čustva, ton odgovora, saj lahko,
le če povežemo vse skupaj, dobimo celovit odgovor.
Za polstrukturirani intervju smo se odločili, ker je večina vprašanj odprtih in določena že
vnaprej, odgovori pa so popolnoma odprti tudi za podrobnejše misli (Wilkinson in Birmingham
2003). Zdel se nam je prava odločitev tudi zato, ker nam ta vrsta intervjuja omogoča zbrati
dodatne informacije, s katerimi lahko pridemo do dodatnih spoznanj.
Vogrinc (2008) poudarja, da je temeljita priprava spraševalca zelo pomembna za učinkovito
izpeljavo intervjuja. Raziskovalec mora popolnoma vedeti, kaj bo raziskoval, drugače ne bo
mogel postaviti pravih vprašanj, saj ne bo vedel, katere podatke potrebuje. Zato je dobrodošel
tudi opomnik, ki predstavlja oporo pri izvedbi intervjuja. Patton (1987, 111) navaja, da je
polstrukturirani intervju izveden s pomočjo opomnika. Ta vsebuje seznam vprašanj, ki morajo
biti raziskana oziroma postavljena skozi določen intervju. Opomnik pomaga raziskovalcu
pridobiti vse želene informacije od vseh sodelujočih v določeni raziskavi. Vsebine, navedene v
opomniku, naj ne bi bile nujno raziskane po točnem vrstnem redu, ki je naveden na listu,
vsekakor pa morajo biti vključene v intervju. Opomnik služi kot vodič skozi intervju in
zagotavlja, da so vse bistvene vsebine za raziskavo med potekom intervjuja obdelane. K
pripravam na intervju pa sodi tudi izbira ustreznih oseb. Treba je izbrati osebe, ki nam bodo s
svojimi odgovori najbolj pomagale pri doseganju ciljev intervjuja-poglobljen vpogled v
področje raziskave.
Intervjuje smo izvedli na naslednjem vzorcu zaposlenih:
– Vzorec 1: dva prodajno-tehnična referenta, zaposlena v oddelku operativne prodaje. S
tretjim zaposlenim predvidena izvedba intervjuja ni bila mogoča zaradi dolgoročne
bolniške odsotnosti. Od zaposlenih smo izvedeli, kakšna je problematika v delovnem
procesu in kaj vidijo kot odvečno delo, ki povzroča potrato časa, saj imajo dolgoletne
izkušnje na tem področju. Vprašali smo jih tudi o njihovih predlogih za izboljšanje
procesov. Tako smo pridobili podatke o dejanskem stanju in ali so pripravljeni sodelovati
pri vpeljavi vitkega sistema v oddelek.
– Vzorec 2: trije zaposleni iz vodstva. Intervjuvali smo direktorja, vodjo oskrbovalne verige
in specialista vitke proizvodnje. Tako smo izvedeli, kako vodstvo z različnih vidikov vidi
trenutni proces potrjevanja naročil in odpreme ter ali se mu zdi, da bi bile potrebne
spremembe.
Intervjuje smo na željo intervjuvancev izvedli na sedežu podjetja, v jutranjem času, ko so bili
še spočiti in sproščeni. I1 je odgovore podal pisno. Nejasnosti smo rešili telefonsko in prek epošte, pozneje pa še z njim opravili razgovor za razjasnitev – poglobitev določenih odgovorov.
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Osnovo za nadaljnjo analizo predstavlja transkripcija oziroma prepis, zato smo vse intervjuje
prepisali in pazili na podrobnosti. Ti so dodani v prilogi ob koncu naloge.
Da bi preverili veljavnost in zanesljivost metode, je bila potrebna verifikacija (Vogrinc 2008,
75). Ugotovitve in rezultate intervjujev smo preverili z nekaterimi udeleženci intervjujev. Tako
smo potrdili uporabnost metode in namen raziskovalnega področja.
Ugotovitve je treba posredovati na razumljiv in berljiv način, zato jih predstavljamo s pomočjo
preglednic in z besedilno razlago. Na koncu smo odgovorili na raziskovalni vprašanji in podali
zaključek ter predloge za izboljšave.
Pri analizi vsebin intervjujev smo se posluževali metode kodiranja (Mesec 1998). Pri procesu
kodiranja lahko uporabimo deduktivni in induktivni pristop (Hesse - Biber in Leavy 2004). Pri
prvem si raziskovalec pred začetkom analize pripravi seznam kod in v analizi preverja, ali so
se te v odgovorih intervjuja pojavljale ali ne. Seznam kod si pripravimo na osnovi poznavanja
problematike in preučevanja strokovne literature. Sami smo se delno posluževali tega principa.
V nasprotju s tem principom pa je induktivni pristop k problematiki, pri čemer raziskovalec
pripravi seznam kod med analizo transkriptov intervjujev (Hesse - Biber in Leavy 2004, 411).
Pri deduktivnem pristopu torej izhajamo iz abstraktnih pojmov, ki jih preverjamo na empiričnih
podatkih, pri induktivnem pristopu pa oblikujemo abstraktne pojme na osnovi empiričnih
podatkov.
Čeprav smo uporabili deduktivni pristop, ne smemo biti zaradi tega neprožni. S tem smo sicer
pridobili na sistematičnosti in analitičnosti raziskovanja, saj so naše vnaprej postavljene kode
usmerjale raziskavo. Smo pa seznam kod smiselno dopolnjevali z novimi, ki so se pokazale
prek odgovorov intervjuja. Na to je opozoril že Bryman (2004, 393).
Ker je tudi v naši kvalitativni raziskavi v neki meri prisoten induktivni pristop, v nadaljevanju
navajamo določena spoznanja o tem. Tako Mesec (1998, 106) pri opredeljevanju induktivnega
pristopa izhaja iz spoznanj Straussa in Corbina (1990) ter ga poimenuje kot »odprto kodiranje«.
Opredeli ga kot postopek oblikovanja pojmov oziroma kod, t. i. postopek konceptualizacije, iz
besedila, ki smo ga razčlenili, torej iz empiričnih opisov. Gre za postopek razvrščanja podatkov,
v katerem posameznim delom besedila pripišemo kode; besedila, ki smo jim pripisali isto kodo,
zberemo in jih ločimo od besedil, ki sodijo pod drugo kodo. Tako smo tudi mi organizirali
podatke iz besedil.
5.3

Interpretacija rezultatov intervjuja

Seznam kod, ki smo ga pripravili pred izvedbo intervjujev in ga smiselno dopolnili med
skrbnim branjem prepisov, je naslednji: podjetniška klima v oddelku, organizacija oddelka,
informacije, orodja za delo, proces potrjevanja naročil, proces odpreme, predlogi za
spremembe, komuniciranje med oddelki, ovire pri spremembah, prednosti sprememb, 5 S in
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druga orodja vitke organizacije. Na osnovi kodnega seznama smo oblikovali pojme: kultura
podjetja, podjetniška klima, zadovoljstvo, sodelovanje, težave, odpravljanje težav, kakovostni
predlogi, standardizacija, optimizacija in izboljšanje procesov. Vse skupaj pa sintetiziramo v
kategorije (med njimi ugotavljamo odnose in relacije), ki bodo pomagale odgovoriti na naša
raziskovalna vprašanja. Te kategorije so: zadovoljstvo zaposlenih, težave oddelka, rešitev težav
ter vitka organizacija in 5 S. V nadaljevanju predstavljamo analizo metode kodiranja. V prvi
preglednici predstavljamo glavne kode, na osnovi katerih smo določili pojme, z njihovim
združevanjem pa kategorije.
Preglednica 1: Pregled kod
Koda
Podjetniška klima v oddelku
Organizacija oddelka
Informacije
Orodja za delo
Proces potrjevanja naročil
Proces odpreme
Komuniciranje med oddelki
Prednosti sprememb
Ovire pri spremembah
5 S in druga orodja vitke
organizacije

Pojem
Kultura podjetja

Kategorija
Zadovoljstvo
zaposlenih

Klima v oddelku
Sodelovanje
Težave

Težave oddelka

Odpravljanje težav, kakovostni predlogi
Standardizacija, optimizacija
Izboljšanje procesov

Rešitev težav
Vitka
organizacija in
5S

V preglednici 2 navajamo okrajšave, ki jih v nadaljevanju analize kod uporabljamo za
posamezne intervjuvance.
Preglednica 2: Okrajšave v prepisih
Kratica
I1
I2
I3
I4
I5

Funkcija
Direktor podjetja
Specialist vitke proizvodnje
Vodja oskrbovalne verige
Zaposleni v OOP
Zaposleni v OOP

V nadaljevanju smo posameznim kodam pripisali skupni prepis iz intervjujev. Prva koda je
klima v oddelku (preglednica 3). Intervjuvanci klimo sicer opisujejo kot dobro, vendar
poudarjajo kadrovsko podhranjenost, stres in preobremenitev. To vsekakor kaže na določene
težave.
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Preglednica 3: Klima v oddelku

I1
I2
I3
I4
I5

Klima v oddelku
Klima v oddelku je dobra. So pa zaposleni podvrženi pritiskom zaradi
zagotavljanja pravočasnih dobav.
Zaposleni so preobremenjeni.
Dobra po prevetritvi
Počutim se obremenjeno. Težko je zadovoljiti vse kupce hkrati.
Stresno, kar je posledica premajhne kadrovske zasedenosti.

Že iz prejšnje preglednice ugotovimo, da so zaposleni preobremenjeni. Vzrok za to so
neoptimalni delovni procesi, kar kaže preglednica 4.
Preglednica 4: Organizacija oddelka
Organizacija oddelka
I2
I4
I5

Zaposleni se ukvarjajo s stvarmi, ki niso optimizirane. So
preobremenjeni, hkrati pa jih je premalo.
Organizacija ni poponoma optimalna. Prejemamo dodatno delo.
Organizacija oddelka je dobra v nasprotju z nekaterimi drugimi oddelki.
Težave rešujemo sami, znotraj oddelka.

Tudi izmenjava informacij ni optimalna (preglednica 5). Nastajajo težave s povratnimi
informacijami, informacije pa niso tudi vedno na voljo – treba je prositi zanje, kar kaže na
pomanjkljivosti pri pretoku informacij in možnosti za izboljšave.
Preglednica 5: Informacije
I2
I4
I5

Informacije
Težave s povratnimi informacijami.
Informacije so na voljo. Tiste, ki niso, lahko pridobim.
Informacij, ki bi jih potrebovali, ne prejemamo samodejno, ampak
moramo vedno prositi zanje.

Kot je razvidno iz preglednice 6, so orodja za delo na voljo, tako da tukaj ne moremo iskati
vzrokov za neoptimalnost procesov.
Preglednica 6: Orodja za delo
I4
I5

Orodja za delo
Orodja za delo so na voljo.
Vsa orodja za delo so na voljo.

Preglednica 7 lepo ponazori, da proces potrjevanja naročil ni optimalen. Obstajajo možnosti po
prihranku časa, večji ekspeditivnosti, učinkovitejši programski podpori in po poenostavitvi
postopkov.
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Preglednica 7: Proces potrjevanja naročil

I1
I2
I3
I4
I5

Proces potrjevanja naročil
Proces je preveč zapleten.
Proces je zapleten in dolgotrajen.
Ni podpore v programu SAP in ni IT-podpore procesu.
Naročila dobimo v fizični obliki. Potrjujemo, ko imamo čas. Prioriteta
so odpreme.
Naročilo dobim fizično, od prodajnikov. Če se da, ga potrdim. Če ne
gre, počakam nekaj dni. Če traja predolgo, na težavo opozorim druge
oddelke.

Proces odpreme je sicer sorazmerno soliden, ampak ob pogoju, da ni izrednih dogodkov
(preglednica 8). Pomanjkljivosti se kažejo le v premajhni podpori informacijske tehnologije,
kar postopke upočasnjuje. Predvsem na področju IT-podpore vidimo možnosti za izboljšave.
Preglednica 8: Proces odpreme
I1
I2
I3
I4
I5

Proces odpreme
Proces odpreme deluje dobro.
Če gre vse po načrtu, poteka vse tekoče. Ob urgencah in težavah pa se
zadeve prepočasi rešujejo.
Proces podpore bi bil lahko moderniziran. Tudi tukaj manjka IT
podpora.
Fizično nošenje dobavnic, ki sistem upočasni.
Naredimo dobavnico z vsemi specifikacijami. To naredimo tri dni prej,
včasih pa tudi »z danes na danes«.

Tudi preglednica 9 kaže, da je glavna šibkost premajhna informacijska povezanost med oddelki.
Ravno tu vidimo eno glavnih prednosti vitkega pristopa.
Preglednica 9: Komuniciranje med oddelki
I2
I3
I4
I5

Komuniciranje med oddelki
Manjka povratna komunikacija med posameznimi oddelki.
»Fizično hojo« med oddelki nadomestiti z modernimi tehnologijami.
Ni prave komunikacije med OPD in nabavo.
Veliko nepotrebnega pregovarjanja in nenatančne informacije, kaj in
kdaj je mogoče narediti, odpremiti. Pri odpremi pa je moteča »fizična
hoja gor in dol«.

Intervjuvanci se strinjajo, da sta potrebni standardizacija in optimizacija delovnih procesov, pri
čemer bi zaposlene razbremenili nepotrebnega balasta (preglednica 10). To bi se zrcalilo na
prihranku časa.
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Preglednica 10: Prednosti sprememb
I2
I3
I4
I5

Prednosti sprememb
Nimaš nepotrebnega balasta na delovnem mestu. Standardizacija in
optimizacija delovnih nalog in procesov.
Prihranek časa.
Odstranitev nepotrebnega balasta. Prihranek na času zaradi nepotrebnih
opravil.
Samodejno potrjevanje, tako da ni treba preverjati posebej, ali je
potrjeno ali ne. S tem bi prihranili na času.

Ob preglednici 11 bi poudarili besede I1, da obstaja odpor proti spremembam pri zaposlenih,
kar je v veliki meri povezano s psihologijo človeka (strah pred spremembami). Zato je
pomembno delo v smeri spremembe miselnosti zaposlenih, kar mora biti stvar izvršnega
managementa. Ne smemo pa zanemariti tudi nujno potrebne strojne in programske opreme za
uvajanje sprememb na informacijskem področju.
Preglednica 11: Ovire pri spremembah
I1
I3
I4
I5

Ovire pri spremembah
Odpor proti spremembam. Potrebna je sprememba v miselnosti
zaposlenih.
V podjetju vzpostaviti ustrezno IT-podporo. Podporo je treba
modernizirati.
Vprašanje, ali bi orodja vitke organizacije izboljšala procese (strah pred
spremembami).
Nimam moči, da bi vplivala na spremembe. Ljudje morajo biti
motivirani za spremembe, pa niso. Spremembe opustijo, ker ne vidijo
nekega napredka na kratek rok. Spremembe bi morale biti predstavljene
od zgoraj navzdol in ne nasprotno. Podrobneje bi morali Poznati
programska orodja, ki jih uporabljamo (npr. SAP).

V preglednici 12 opazimo, da skoraj vsi poznajo 5 S kot orodje vitke organizacije. To
predstavlja osnovo za vpeljavo še drugih orodij v prihodnosti in ga lahko pojmujemo kot
nujnost.
Preglednica 12: 5 S in druga orodja vitke organizacije
I1
I2
I3
I4
I5

5 S in druga orodja vitke organizacije
Poznam vsa najpomembnejša orodja vitke organizacije. Po mojem
mnenju sta za ta oddelek najprimernejša Kaizen in 5 S.
Sicer pa poznam okvirno 20 orodij vitke proizvodnje, vendar 5 S
predstavlja osnovo.
5 S je začetek povsod. Če tega nimaš, je kakršna koli nadgradnja
nesmiselna.
Ne poznam tako podrobno. Si pa verjetno s časom bolje organiziran.
Poskušam se ga držati sama po sebi.
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Vse zgornje kode lahko prek pojmov združimo v kategorije, ki nam bodo pomagale odgovoriti
na raziskovalni vprašanji, in sicer prek ugotavljanja relacij med kategorijami. Po Mescu (1998)
smo se poslužili odnosnega kodiranja:
– Zadovoljstvo zaposlenih: v oddelku vlada dobra organizacijska klima, čeprav so zaposleni,
predvsem zaradi pomanjkanja kadra in obilice odvečnega dela, pod velikim pritiskom.
Zaposleni so izpostavili težavo kadrovske podhranjenosti, preobremenjenosti in stresa (to
so težave oddelka). Kot rešitev vidimo spremembe oziroma optimizacijo ter racionalizacijo
procesa potrjevanja naročil in odpreme.
– Težava oddelka: ta se kaže v preobremenjenosti in nepridobivanju potrebnih informacij
pravočasno. Procesa sta zamudna in z veliko odvečnega dela. Poleg tega ni zadostne ITpodpore.
– Rešitev težav: vse težave, ki so jih zaposleni in vodilni navedli v intervjujih, bi lahko rešili
s pomočjo vitkih orodij.
– Vitka organizacija in 5 S: ker se stanje samo po sebi ne bo rešilo, vodilni in zaposleni
predlagajo uvajanje vitkih orodij. Čeprav obstaja vrsta orodij, osnovo za uveljavljanje
kakršnih koli drugih metod vitkega pristopa predstavlja prav 5 S. Z uvedbo vitkega pristopa
pa se vrnemo nazaj na prvo kategorijo, saj se s tem poveča zadovoljstvo zaposlenih.
Na osnovi kvalitativne analize dokumentacije in stanja v podjetju ter intervjujev lahko v
naslednjem podpoglavju odgovorimo na zastavljeni raziskovalni vprašanji.
5.4

Vsebinska analiza raziskovalnih vprašanj

V poglavju predstavljamo vsebinsko analizo besedilo raziskovalnih vprašanj, ki smo si jih
postavili v uvodu in se nanašajo na uvajanje vitkega pristopa v oddelek operativne prodaje.
Raziskovalno vprašanje 1: Katere metode vitkega pristopa bi bile primerne za optimiziranje
procesa potrjevanja naročil in procesa odpreme v oddelku operativne prodaje?
Obstaja vrsta metod in orodij vitkega pristopa, ki jih lahko implementiramo v oddelek
operativne prodaje, vendar smo kot osnovo za uvajanje vitkega pristopa določili metodo 5 S, ki
nam pripomore k čistemu, varnemu in k standardiziranemu delovnemu mestu z uporabo le
potrebnih virov. Metodo izvedemo v petih korakih in postavimo temelje za odpravo potrat.
Standardizacija izboljša izvedbo in produktivnost zaposlenih. To orodje je osnova za vsa
nadaljnja izboljšanja. Ustvarjanje trajnostnih izboljšav izboljša zmogljivost in produktivnost z
izogibanjem nepotrebnemu iskanju in s tem potratam. Izboljšamo jasnost in varnost na
delovnem mestu ter prepoznamo odstopanja od standardiziranih pogojev. Dobimo vpogled v
to, kako se postopek izvaja v resnici; to ljudem omogoči, da vidijo potrate v svojem okolju.
Iz internega gradiva Bartec Varnost (2019a) ugotavljamo, da je metoda splošno uporabna v
vseh oddelkih podjetja in da povečuje odgovornost zaposlenih za organiziranje njihovih

30

delovnih mest. Ustvarja temelje za standardizacijo – na novo zaposleni hitro dosežejo višjo
produktivnost. Vsaka stvar je na delovnem mestu razporejena z razlogom in omogoča
razumevanje, kako postopek poteka na prvi pogled. Pričakujemo, da se po uvedbi takšno stanje
vzdržuje in da se ne vrača k staremu stanju, zato je pri zaposlenih treba vzgajati samodisciplino.
Na podlagi pridobljenega znanja uporabimo orodje reševanja problemov (angl. Problem
solving). Kot med drugimi poudarja Hicks (2000), bodo težave vedno prisotne in jih bo treba
rešiti. Opozarja tudi, da je največja napaka pri reševanju problemov ta, da se rešitev išče takoj
in ne na koncu procesa, kjer je potrebna. Zato sta potrebna razumevanje in izboljšanje reševanja
problemov. Treba je vključiti vse člane procesa za iskanje rešitev in najti skupne rešitve. Tako
se vsi člani procesa naučijo načrtovati, spremljati in razmišljati o svoji uspešnosti reševanja
težav, vendar pa je treba težave najprej spoznati. Na oddelku operativne prodaje smo uvedli
vsakodnevne sestanke ob 7.20 in na oddelku odpreme ob 8.00, na katerih so udeleženci podali
konkretne težave. Manjše smo reševali sproti, za večje pa je bilo potrebnega več časa, običajno
tudi več udeležencev iz različnih oddelkov. Sestanki so na začetku trajali 10–20 minut, pozneje
največ 10 minut. Udeleženci so se naučili podajati le konkretne težave, pozneje pa smo lahko
skupaj določili odgovorno osebo, zadolženo za rešitev določene težave, ter se odločili za rok
izvedbe. Po dveh tednih smo imeli sestanke trikrat tedensko ob določenih dnevih. Po šestih
tednih so bili rezultati že vidni, zato imamo zdaj sestanke s problematiko enkrat tedensko.
Vsekakor pa se lahko ob določeni težavi vsak obrne na nas takoj in ni treba čakati na tedenski
sestanek v torek.
Macpherson idr. (2015) ugotavljajo, da Kaizen lahko služi različnim namenom za različne člane
organizacije. Ima globok pomen; ustvarjalnost in izražanje individualnosti delavcev usmerja v
omejena okolja ter spodbuja skupno stanje duha med zaposlenimi za doseganje proaktivnih
sprememb in inovacij na delovnem mestu. Graban (2014) poudarja ključno načelo Kaizen:
zaposleni ne samo da dajejo predloge, ampak tudi sodelujejo v celotnem ciklu načrtuj – naredi
– preveri – ukrepaj (PDCA). To pa vključuje razumevanje problema, preizkušanje protiukrepov
in vrednotenje rezultatov. Ker se je večina težav ponavljala, prav tako so se ponavljale človeške
napake v določenih delih procesa, smo težave poskušali reševati po principu Demingovega
kroga. Slideshare.net (2014) opozarja, da je pri reševanju problema treba paziti, da res
definiramo problem, saj se zgodi, da niti ne vemo točno, kaj je, ali pa je ta preozko definiran.
V tem primeru ne vemo natančno, kaj se dogaja. Paziti moramo, da točno definiramo tudi, kaj
želimo. Lahko se zgodi, da nimamo dovolj virov za razrešitev problema. Vsak udeleženec se
mora zavedati svojih nalog in morebitnih napak. Samozadovoljstvo, norčevanje iz idej drugih,
pomanjkanje odgovornosti, strah pred spremembami, pomanjkanje zaupanja in dvomi vsekakor
niso dobrodošli pri timskem reševanju problemov. Kot nam opiše Jus (2018) in kot vidimo na
sliki 12, Demingov krog deluje v štirih korakih, pri čemer se je treba držati vrstnega reda:
načrtovanje, izvedba, preverjanje in ukrepanje.
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Načrtovanje – najprej se vprašamo, kaj. Točno razjasnimo in definiramo problem. Nato ga
razčlenimo in nastavimo cilj. Nato se vprašamo, zakaj. S tem vprašanjem oziroma odgovorom
definiramo glavne vzroke. Z vprašanjem, kako, pa določimo in razvijemo protiukrepe.
Izvedba – analiziramo varovalne ukrepe in tako izvedemo načrtovano. Poiščemo rešitev
problema.
Preverjanje – preverimo, ali naša ideja dejansko prinaša pričakovane rezultate. Primerjamo
zdajšnje in prihodnje stanje. Potrdimo rešitve.
Ukrepanje – ukrepamo na osnovi ugotovljenih odstopanj od želenega stanja. Razširimo
postopek novega pristopa in ga standardiziramo. Izboljšave v procesih je treba izvesti na
najnižji mogoči ravni in temeljiti na dejanskih podatkih. In vzdržujemo pridobljeno. Nato cikel
začnemo znova.

Slika 12: Demingov krog
Vir: Jus 2018.

V nadaljevanju predstavljamo še vsebinsko analizo drugega raziskovalnega vprašanja.
Raziskovalno vprašanje 2: Kako lahko vpeljava vitkih orodij pripomore k izboljšavi procesa
potrjevanja naročil in procesa odpreme v oddelek operativne prodaje?
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Womack in Jones (2003) potrjujeta, da je vsem vitkim pristopom skupno ugotavljanje potratnih
elementov oziroma njihovo zmanjševanje. Zmanjšanje potrat pomeni tudi zniževanje stroškov
in večanje učinkovitosti delovne sile. Bistvo vitkih orodij je tudi prepoznavanje težav in
posledično njihovo reševanje, kar pa pomeni nenehne priložnosti in izboljšave. Zaposleni se
počutijo bolj vključene v procese, pridobijo novo znanje in kompetence, ne počutijo se več tako
obremenjeni. Na delovnem mestu ne obstaja več nepotrebnega balasta in delovne naloge
postanejo standardizirane; standardizacija in optimizacija delovnih nalog in procesov. S tem bi
prihranili na času, zaposleni v oddelku bi bili učinkovitejši in hkrati tudi manj obremenjeni.
Procesa potrjevanja naročil in odpreme bi postala hitrejša, pojavljalo bi se manj zapletov, če bi
se ti pojavili, pa bi se reševali hitreje in manj stresno za vse deležnike.
Seveda pa nič od tega ni mogoče brez upravljanja sprememb. Paton in McCalman (2008, 4)
verjameta, da upravljanje sprememb ni nikoli izbira med tehnološkimi, organizacijskimi ali v
ljudi usmerjenimi rešitvami, ampak vključuje kombinacije vseh. Ključnega pomena je
spodbujanje sprememb v korist podjetja, saj trajnostne spremembe vodijo k poslovni odličnosti.
Vse spremembe pa so seveda odvisne od ljudi, zaposlenih. Kadar koli so na vidiku spremembe,
se moramo spoprijeti z odporom ljudi, saj je strah vedno prisoten pri neznanem. Paton in
McCalman (2008, 52) ugotavljata, da so prav tako uspehi pogosto usmerjeni le v preteklost in
sedanjost, prihodnost pa je izvzeta. Zato se ljudje sprašujejo, zakaj bi tvegali izgubo položaja,
nadzora in ugleda. Če povzamemo po Prosci (2020), ugotovimo, da je pomembno, da že na
začetku vse udeležene dobro seznanimo in jim razložimo, da bodo spremembe prinesle koristi
tudi njim, ne samo podjetju. Izmed množice je treba najti vodje, ki bodo »širili« prepričanje in
zaupanje v spremembe. Tudi tistih nekaj nejevernikov, ki bodo ostali, bodo čez čas prepričali
zadovoljni videz preostalih in bistveno izboljšani procesi ter bolj tekoče in varno delo.
Zaposleni bodo spoštovali in sprejeli želeno spremembo in tako prispevali k povečanemu
uspehu organizacije
Na takšnem principu lahko vpeljava vitkih orodij pripomore k izboljšavi procesov potrjevanja
naročil in odpreme.
5.5

Ugotovitve in priporočila za izboljšavo

V okviru kvalitativne analize smo opravili pet intervjujev. Intervjuvali smo dva prodajnotehnična referenta, zaposlena v oddelku operativne prodaje, in tri zaposlene iz vodstva (vodjo
oskrbovalne verige, specialista vitke proizvodnje in direktorja). Intervjuvani zaposleni so
izpostavili podobne težave, s katerimi se spoprijemajo pri vsakodnevnem delu. Omenili so, da
se počutijo preobremenjene, da so utrujeni, da jih je premalo in da bi potrebovali okrepitev
svojega oddelka. Izziva, ki so ju še omenili v smislu, da bi ju bilo treba izboljšati, sta predvsem
komunikacija in pretok informacij med različnimi oddelki, ki pa morajo delati povezovalno in
biti v stalnem sodelovanju, če želijo pokazati rezultate in predvsem ugoditi kupcem.
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Sami vidijo možnosti za izboljšave predvsem v smeri izboljšanja procesa potrjevanja naročil (s
preverjanjem, ali so se datumi spremenili, katera komponenta manjka, da se še ne da potrditi,
in s potrjevanjem celotnih naročil) ter v spremembi predajanja dobavnic z vpeljavo
avtomatizacije, ki je že bila v teku, vendar se je zaradi odhoda razvijalcev ustavila (vsi
izpostavljajo osebno predajanje dobavnic ter hojo do skladišča in odpreme). Pomembno se nam
zdi, da delavci sami vidijo, kje bi se dalo procese izboljšati in da kot mogočo rešitev predlagajo
ponovno uvedbo orodja 5 S, ki se do zdaj ni prijela. Ob spremljanju podjetja in njegovih
zaposlenih opažamo, da je uvajanje kakršnih koli sprememb sprejeto z nejevero in da zaposleni
težko spreminjajo svoje navade pri delu, kar pa predstavlja težavo pri uvajanju različnih orodij
za izboljšanje procesov. Težavo, ki jo je izpostavil tudi eden izmed intervjuvanih, je tudi v tem,
da se spremembe uvajajo od spodaj navzgor. Prav tako je drugi intervjuvanec izpostavil, da
spremembe niso podprte od zgoraj, kar posledično še bolj avtomatično naleti na določen odpor
pri delu zaposlenih. Mogoče tudi v teh primerih pogrešamo boljšo komunikacijo med
posameznimi oddelki in vodstvom. Pogrešamo nekoliko večjo zavzetost delavcev, da
spodbudijo spremembe in si olajšajo vsakodnevni delovni proces. Vsi delavci so ob vprašanju,
katero orodje bi uporabili za izboljšanje svojega dela, poudarili 5 S, in sicer zato, da se na
delovnem mestu znebijo balasta, da uvedejo čistočo, organizirajo orodja, ki ga največ
uporabljajo, da se tudi ljudi, ki morajo vsakodnevno sodelovati, preseli v bližino.
Do prav takšnih ugotovitev sta prišla Gupta in Chandna (2020), ki potrjujeta, da je orodje 5 S
prineslo splošne koristi na delovnem mestu. Z raziskavo sta potrdila, da se je z implementacijo
5 S čas iskanja orodij na delovnem mestu skrajšal, povečala pa se je stopnja varnosti. Orodje 5
S lahko uporabimo v katerem koli podjetju in se lahko uporabi na skoraj vsakem oddelku
oziroma delovnem mestu.
V intervjujih z vodstvenim kadrom lahko poudarimo predvsem to, da opažajo podobne izzive
v tem oddelku (preobremenjenost, pomanjkanje kadra, odvečne delovne naloge, komunikacija
med različnimi oddelki). Predvsem komunikacija je tista, ki bi morala delovati bolje, in
odgovornost posameznega delavca do celotnega podjetja. Zanimivo se nam namreč zdi, da
posamezen oddelek naredi svoj del naloge in zanje je proces na tej točki končan. Pogrešamo
več medsebojnega sodelovanja in podpore, saj bi moral biti cilj vseh, da naročila uspešno in v
doglednem dobavnem roku izpeljejo in jih predajo kupcem. Bolj kot bodo kupci zadovoljni,
več priložnosti bo podjetje dobilo in boljši glas o njih se bo širil med novimi potencialnimi
kupci. Zadovoljen kupec pa pomeni tudi rast prihodkov podjetja. Ob tem je seveda pomembno,
da to občutijo tudi delavci v obliki materialnega in nematerialnega nagrajevanja ter podobnih
pristopov.
(Blogin 2019, po Katcher 2006) navaja ugotovitve raziskav o izboljšanju delovnega mesta, ki
kažejo, da je treba izboljšati notranjo komunikacijo. Kar 39 % zaposlenih meni, da sodelavci
ne sodelujejo dovolj, hkrati pa trije od štirih delodajalcev ocenjujejo, da je timsko delo zelo
pomembno. Tudi druga raziskava o komunikaciji na sodobnem delovnem mestu (Blogin 2019,
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po Queens University 2013), kaže, da dve od treh oseb verjameta, da je komunikacija med
oddelki v podjetjih slaba, posledica tega pa je slabša kakovost izdelkov in storitev, zato
poudarjajo, da je treba komunikacijo izboljšati.
Vidaković (2012) ugotavlja, da sta predanost in učinkovitost zaposlenih neposredno povezani
z motivacijo, saj se motiviran zaposleni, ki je zadovoljen, veliko bolj trudi. To potrjuje dejstvo,
da je uspeh organizacije v veliki meri odvisen od motivacije zaposlenih.
Vodilni kadri poznajo številna orodja in pristope vitke proizvodnje, ki bi jih lahko uporabili v
posameznih oddelkih in proizvodnji podjetja, kot so: 5 S, Kaizen, Kanban, upravljanje
proizvodnje, projektni management, upravljanje sprememb. I1 je prav tako kot rešitev za
oddelek poudaril orodji 5 S in Kaizen. Na splošno ocenjuje procese v celotnem podjetju kot
preveč zapletene in bi si želel poenostavljanja. I1 smo predstavili optimizirana procesa. S
spremembami v procesu potrjevanja naročil se je takoj strinjal in s tem omogočil vpeljavo
metod vitkega pristopa; menimo, da bo to že čez nekaj časa dalo želene rezultate. Podal je tudi
predlog, da bi bil proces odpreme bolj optimiziran z uvedbo BDE-sistema, tj. z uvedbo črtnih
oziroma QR-kod. Ocenil je, da bi bilo treba v tak sistem vložiti 50.000 EUR, vendar se s tem
lahko nadomesti človeka in investicija se povrne v treh letih. Prepričani smo, da bi bil to
pomemben korak v smeri optimizacije preučevanega procesa.
Vouk (2002) predstavlja hitrejše delo skladiščnikov s pomočjo QR-kod, saj se prek RFterminala vsi podatki vnesejo v sistem in tako se stanje zalog spremeni samodejno, to pa pomeni
tudi, da je skladiščno stanje zalog usklajeno z računalniškim stanjem zalog. Uvedba QR-kod
omogoča vodenje zalog po lokacijah, natančno sledljivost serijskih številk in izvedbo inventur.
Salt Solutions (2021) predstavljajo BDE-sistem kot osnovo za nadzor naročila in stroja v
proizvodnem podjetju. S takšnim sistemom se lahko podjetje izogne napakam in poveča
kakovost proizvodnih procesov Za tak sistem bi bile potrebne ustrezne IT-rešitve, ki temeljijo
na informacijskem sistemu SAP.
Na osnovi zbranih ugotovitev predstavljamo oblikovana priporočila za spremembe v
preučevanem oddelku:
– V oddelek je treba nujno začeti uvajati vitka orodja, in to čim prej. V te procese morajo biti
vključeni: poslovodstvo, zaposleni v oddelku pa tudi informatiki in drugi strokovnjaki za
IT-tehnologijo.
– Kot osnovo predlagamo takojšno uvedbo 5 S, ki bo vsekakor optimiziral oba preučevana
procesa v oddelku, hkrati pa bo predstavljal osnovo za uvajanje kakršnih koli nadaljnjih
vitkih orodij.
– Po uvedbi in evalvaciji uvedbe 5 S bo treba razmišljati o uvajanju še drugih vitkih orodij,
ki bi še izboljšala oba procesa v oddelku. V izbiro najoptimalnejših orodij bodo morali biti
vključeni vsi relevantni deležniki, in sicer poslovodstvo, strokovnjaki s področja vitkih
pristopov, informatiki in zaposleni v oddelku. Razmisliti bo treba tudi o vključevanju
zunanjih strokovnjakov (»outsourcing«) v procese uvajanja vitkih orodij, če organizacija
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–

določenih dejavnosti ni zmožna kakovostno izvesti sama oziroma za njihovo izvajanje
nima ustreznih kompetenc.
Treba je izboljšati pretok informacij med oddelki. Tu vidimo predvsem izziv za IT-področje
in večjo medoddelčno pripravljenost medsebojne izmenjave informacij.
Potrebna bi bila natančna analiza uvajanja BDE-sistema (črtne kode oziroma QR-kode), ki
bi finančno ovrednotila investicijo in vsebovala izračune časa povrnitve investicije. Takšna
investicija namreč ne more temeljiti samo na pavšalni oceni.
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6

SKLEP

V magistrski nalogi smo izpolnili vse zastavljene cilje, in sicer;
– Pregledali smo domačo in tujo strokovno literaturo. Pri tem so nas najbolj zanimala vitka
orodja, ki se zdijo smiselna za uvajanje v preučevani oddelek.
– V nalogi smo podrobno razčlenili procesa potrjevanja naročil in odpreme, ju analizirali ter
definirali, kar smo prikazali tudi z diagramom. Skozi poslovno prakso in prek intervjujev
smo ugotovili, da procesa nista optimizirana.
– Na osnovi teoretičnih spoznanj in s pomočjo usmerjenih intervjujev smo ugotovili, da je
za optimizacijo obeh procesov smiselno uvajati vitka orodja.
Na podlagi doseženih ciljev smo lahko odgovorili na obe raziskovalni vprašanji.
Raziskovalno vprašanje 1: Katere metode vitkega pristopa bi bile primerne za optimiziranje
procesa potrjevanja naročil in procesa odpreme v oddelku operativne prodaje?
Kot osnovno metodo smo predlagali uvedbo orodja 5 S, ki predstavlja osnovo in ogrodje za
vpeljavo kompleksnejših vitkih orodij. O metodah vitkih pristopov pišejo npr. Hines idr.,
Graban, Gapp, Fisher in Kobayashi, katerih dela smo predstavili v teoretičnem delu naloge.
Raziskovalno vprašanje 2: Kako lahko vpeljava vitkih orodij pripomore k izboljšavi procesa
potrjevanja naročil in procesa odpreme v oddelek operativne prodaje?
Z vpeljavo vitkih orodij smo identificirali potratne elemente in jih v naslednji fazi procesa
izločili (Panneman 2019). Vitki pristopi pripomorejo k prepoznavanju težav, posledično pa
vodijo do izboljšav in priložnosti. Vitki pristop zmanjšuje stroške, omogoča časovne prihranke
in je prijazen do zaposlenih, kar izboljšuje organizacijsko klimo in kulturo organizacije.
Spremembe so edina stalnica v življenju, in sicer v zasebni sferi, tako pa bi moralo biti tudi v
profesionalnem oz. delovnem okolju. Za vsakega delavca je priporočljivo, da o svojih nalogah
razmišlja, jih evalvira in ob opažanju na primer nepotrebnega dela, odvečnih poti, potrati časa
zaradi neusklajenosti podatkov in podobno o tem obvesti svoje nadrejene oz. vodjo
posameznega oddelka. Prav tako je dobrodošlo, da seznani nadrejenega s predlogi o
izboljšavah, inovacijah ali o poenostavitvah. Naloga vodje pa je, da predloge preuči, jih
predstavi tudi drugim delavcem v svojem oddelku in nato predstavi vodstvu. Zelo pomembno
je, da vodstvo vidno podpira spremembe in napredek v podjetju ter uvaja nagrade za inovativne
ideje in izboljšave delovnih procesov, kar je dobra motivacija za zaposlene v številnih podjetjih.
Kot smo se v nalogi seznanili, obstajajo številna orodja za uvajanje vitke proizvodnje. Niso vsa
primerna za vse dele podjetja, lahko pa vsak del podjetja najde svoje orodje, s katerim lahko
izboljša in poenostavi svoje delovanje. Pri tem je pomembno sodelovanje med različnimi deli
podjetja, ki so soodvisni in sodelujejo na dnevni ravni, da se te poenostavitve uvajajo smiselno
in hkratno. Direktor izbranega podjetja Lutz Wächter pogosto reče: »Poenostavimo si
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življenje.« V tem vidimo bistvo vitkih orodij. Vsako podjetje bi moralo uporabljati vitka orodja
v vseh oddelkih. Ta ne služijo le za povečanje zmogljivost, ampak v veliki meri podpirajo tudi
varnost pri delu. Ne samo da ima podjetje koristi, ampak to koristi tudi zaposlenim, saj imajo
manjšo delovno obremenitev in se izognejo fizičnim poškodbam. Poleg tega olajša delo,
motivira in poveča učinkovitost.
Pomemben vidik sprememb v 21. stoletju je tudi redno vlaganje v avtomatizacijo procesov v
podjetju. V intervjujih smo zaznali, da je imelo podjetje zanimanje za vlaganje v avtomatizacijo,
vendar je to obstalo zaradi odhoda kadra. Avtomatizacijo in digitalizacijo je smiselno uvajati
postopoma in na ustreznih segmentih v podjetju. Le tako lahko v tem času držimo korak s
konkurenco in pri posameznih, npr. težkih opravilih postopoma zamenjamo tudi človeka.
Skozi kvalitativno analizo naloge smo spoznali, da so odnosi in stanje v oddelku operativne
prodaje sicer dobri, vendar se pojavljajo težave s preobremenjenostjo zaposlenih, pretok
informacij ni samodejen, informacijska podpora pa ni v zadostni meri sledila spremembam v
organizaciji in poslovnem okolju. Za nadaljnji razvoj oddelka, ki je hkrati ključen del celotnega
podjetja, je nujno uvajanje sprememb, ki bodo pozitivno vplivale na vse segmente organizacije
(optimiziranje in racionaliziranje procesov, zadovoljstvo zaposlenih, notranja in zunanja
komunikacija ter boljši kazalniki poslovanja). Vsi v intervjujih so se strinjali, da je treba uvesti
orodja in metode vitkega pristopa. Temelj vseh tovrstnih sprememb – kot smo že navedli – je
uvedba 5 S v oddelek, ki je predmet našega raziskovanja.
Predlagamo pa tudi smernice za nadaljnje raziskovanje tega področja in morebitna izboljšanja
tudi v prihodnje:
– intervjuje bi lahko ponovili v prihodnosti, v drugi časovni točki; na osnovi tega bi lahko
ugotavljali, kako je vpeljava vitkih orodij dejansko pripomogla k izboljšavi procesa
potrjevanja naročil in procesa odpreme v oddelku operativne prodaje;
– spremenili bi metodo raziskovanja; podatke bi lahko zajeli s pomočjo anketnega
vprašalnika, s čimer bi zajeli večji vzorec;
– naredili bi primerjavo med posameznimi oddelki podjetja; s tem bi lahko dobre prakse pa
tudi pomanjkljivosti primerjali z oddelkom operativne prodaje.
V globalnem okolju, v katerem se okoliščine hitro spreminjajo, se podjetja spoprijemajo z
nenehnimi izzivi, zato ne moremo vztrajati pri obstoječem načinu poslovanja, ampak je treba
čim prej ukrepati. Poslovne procese moramo izvajati učinkovito; z njihovo optimizacijo
pridobimo čas in boljšo učinkovitost, torej se povečata produktivnost in kakovost izdelkov.
Procesi potekajo hitreje, z nižjimi stroški, poleg tega pa so zaposleni zadovoljnejši in bolj
motivirani. Le če bomo kontinuirano skrbeli za procese in jih izboljševali ter vlagali v
zaposlene, bomo lahko rekli, da je podjetje uspešno.
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Opomba: Intervjuji so prepisani glede na zvočni posnetek in so objavljeni v izvirniku, kar
pomeni, da niso lektorirani.
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INTERVJU – VODSTVO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kakšna se vam zdi delovna klima v oddelku operativne prodaje?
Kako vi vidite proces potrjevanja naročil?
Ali lahko proces opišete?
Se vam zdi, da gre tu za kakšen segment odvečnega dela? Bi bilo mogoče kak korak
preskočiti oz. bi bila mogoča hitrejša izvedba? Če da, kateri/katera?
Kakšen pa je proces odpreme?
Ali lahko proces opišete?
Se vam zdi, da gre tu za kakšen segment odvečnega dela? Bi bilo mogoče kak korak
preskočiti oz. bi bila mogoča hitrejša izvedba? Če da, kateri/katera?
Ali poznate orodja vitke proizvodnje?
Katera orodja poznate?
Katera orodja se vam zdijo primerna za optimizacijo teh procesov?

AN INTERVIEW – MANAGING DIRECTOR
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

What is your opinion on the working climate in Operational sales dpt (Backoffice)?
How do you see the Order confirmation process?
Could you describe the process?
Do you think that there is some segment of redundant work; would it be possible to skip
some steps in the process; could the process be executed faster? If so, which one could be
skipped?
What do you think about Shipping process?
Could you please describe it?
Do you think that there is some segment of redundant work; would be possible to skip some
step in the process; could the process be executed faster? If so, which one could be skipped?
Are you familiar with Lean tools?
What kind of Lean tools do you know?
Which tools do you consider appropriate for optimizing these two processes?
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INTERVJU – ZAPOSLENI
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Kako se počutite na delovnem mestu, kakšna je organizacija?
So vam na voljo vse informacije?
Imate na voljo vsa razpoložljiva orodja za delo?
Ali lahko opišete proces potrjevanja naročil, kot ga vidite vi?
Ali lahko proces podrobno opišete?
Kakšen pa je proces odpreme?
Ali lahko proces podrobno opišete?
Se vam zdi, da gre pri teh procesih za kak segment odvečnega dela? Bi bilo mogoče kak
korak preskočiti oz. bi bila mogoča hitrejša izvedba?
Lahko podate kak predlog, kako učinkovito izboljšati ta procesa?
Ali poznate orodja vitke proizvodnje?
Kakšno je vaše mnenje glede teh orodij?
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PISNA KOMUNIKACIJA
A: What is your opinion on the working climate in Operational sales dpt (Backoffice)?
B: As far as I recognize, the climate within the department is good, there is an understanding
of each other. This is especially because an update was made to the staff. The external
appearance can be seen a little differentiated since the back office correctly exerts pressure to
guarantee deliveries.
A: How do you see the Order confirmation process?
B: My perspective, it´s too complicated. The whole organization is too complex, not
standardized, moving from one desk to the next, time consuming. Customer is awaiting an OC
soon, we do need very often more than one week.
A: Could you describe the process?
B: No, it´s not really clear to me
A: Do you think that there is some segment of redundant work; would it be possible to skip
some steps in the process; could the process be executed faster? If so, which one could be
skipped?
B: We do a redundant work during the OC-process. A delivery must be discussed during the
offer process and this must be somehow fix. We start this discussion very often a few times
instead of working with standard delivery times or upfront agreed delivery schedule.
A: What do you think about Shipping process?
B: All what I see is that the shipping process works well, just a staff problem which we want to
solve. Disabled people with part time contract should be removed, instead of them we should
put people with skills and body fitness in. Everybody knows that “shipping-people” must lift
our goods day by day, so far from healthy point of view it must fit together. It cannot be that
we have people there which are allowed just to lift for instance 4kg.
Could you please describe it?
B: It is complicated.
A: Do you think that there is some segment of redundant work; would be possible to skip some
step in the process; could the process be executed faster? If so, which one could be skipped?
A: Are you familiar with Lean tools?
B: Of course, part of my life
A: What kind of Lean tools do you know?
B: Kaizen, six sigma, 5S, JIT, Bottle neck analyses, Value stream design, Kanban, Poka-Yoke,
KPI´s, Flow-Chart
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A: Which tools do you consider appropriate for optimizing these two processes?
B: There is a simple answer, Kaizen and 5S.
Both systems are self-explaining, taking your last question under consideration, you can find
your answer in the description of both systems.
But please think about, both are just Tools, everything must be done by a human. To do this a
change of mind set is required, not everybody is open minded, a lot of people are sticking to
the old system.
Was the answer helpful? I do not know, to be honest.
A: Thank you for your reply. I agree with you, lots of people are afraid to step on a new path,
that's why they are sticking to the old one, even walking in circles and complaining.
Thank you.

PREVOD
A: Kakšna se vam zdi delovna klima v oddelku operativne prodaje?
B: Kot je meni znano, je klima znotraj oddelka dobra, obstaja razumevanje. To je še posebej
zato, ker smo zamenjali osebje. Zunanji videz je mogoče viden drugače, saj zaledna pisarna
pravilno izvaja pritisk, da zagotovi dostavo.
A: Kako vidite proces potrjevanja naročil?
B: Iz mojega vidika je zelo zapleten. Celotna organizacija je zapletena, ne standardizirana,
prehajanje od ene mize do druge, zamudna. Kupec čaka na potrditev naročila v kratkem roku,
pogosto pa potrebujemo več kot en teden.
A: Ali lahko opišete proces?
B: Ne, mi ni čisto jasen.
A: Ali mislite, da je v procesu kakšen segment odvečnega dela, katerega bi bilo možno preskočiti
ali odstraniti? Bi bila možna hitrejša izvedba? Če da, kaj bi bilo možno preskočiti?
B: Med procesom potrjevanja naročil opravljamo odvečno delo. O dobavnem roku bi morali
razpravljati že v postopku ponudbe in to je potrebno nekako popraviti. To razpravo imamo zelo
pogosto, namesto da bi delali s standardnimi roki dostave ali v naprej dogovorjenim dobavnim
rokom.
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A: Kaj menite o procesu odpreme?
B: Kar vidim je, da proces odpreme dobro deluje. Imamo le kadrovski problem, katerega želimo
rešiti. Invalide s krajšim delovnim časom je treba odstraniti in namesto njih namestiti ljudi s
spretnostmi in telesno kondicijo. Vsi vemo, da morajo zaposleni na odpremi dvigovati naše
izdelke iz dneva v dan, zato moramo že z vidika zdravja to urediti. Ne more biti, da bi tam imeli
ljudi, ki ne smejo dvigniti, na primer, 4 kg.
Bi ga lahko opisali?
B: Zakompliciran.
A: Ali mislite, da je v procesu kakšen segment odvečnega dela, katerega bi bilo možno preskočiti
ali odstraniti? Bi bila možna hitrejša izvedba? Če da, kaj bi bilo možno preskočiti?
A: Ali poznate vitka orodja?
B: Seveda, so del mojega življenja.
A: Katera vitka orodja poznate?
B: Kaizen, six sigma, 5S, JIT, Bottle neck analyses, Value stream design, Kanban, Poka-Yoke,
KPI´s, Flow-Chart
A: Katera orodja se vam zdijo primerna za optimizacijo the dveh procesov?
B: Preprost odgovor. Kaizen in 5S. Oba sistema sta samoumevna. Če upoštevamo zadnje
vprašanje, lahko odgovor najdeš v opisu obeh sistemov. Vendar premisli, oboje je samo orodje,
vse mora narediti človek. Za to je potrebna sprememba mišljenja. Niso vsi odprtega duha,
veliko ljudi se drži starega sistema. Je bil odgovor koristen? Ne vem, če sem iskren.
A: Hvala za vaše odgovore. Strinjam se z vami. Mnogo ljudi se boji stopiti na novo pot, zato se
raje držijo stare, kljub temu, da hodijo v krogu in se pritožujejo..
Hvala.
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POGOVOR 1
A: Zdravo in še enkrat hvala. Lahko začneva?
B: Zdravo, lahko.
A: Kakšna se ti zdi delovna klima v oddelku operativne prodaje?
B: Delovna klima v operativnem oddelku prodaje ... Opažam, da so delavci preobremenjeni, da
imajo veliko nepotrebnega dela, se veliko ukvarjajo s stvarmi, ki niso optimizirane. Načeloma
je največ problem – bom rekel preobremenitev oz. pomankanje delovne sile.
A: Kako ti vidiš proces potrjevanja naročil?
B: Samega procesa v detajle ne poznam, vendar glede na vse, kar sem do sedaj videl, opažam,
da so težave s povratnimi informacijami. Mislim, da je to edina stvar, ki najbolj vpliva na delo
v samem oddelku.
A: Bi lahko proces mogoče opisal?
B: Lahko ga poskusim, ni pa rečeno, da bo čisto točno, ker se jaz s tem nisem ukvarjal. Proces.
To imamo sedaj potrjevanje naročil. Se pravi, prodajnik dobi naročilo. Naročilo gre v obdelavo
v zaledno pisarno in v planiranje – oddelek planiranja. In ko planer preveri vso razpoložljivost
materiala, delovne sile glede na kapacitete, on določi datum kdaj se predvideva, da bo naročilo
pripravljeno za odpremo. Ko dobi zaledna pisarna podatek od planerja, obvesti prodajnika, ta
pa obvesti kupca. Ali ga ve obvestite?
A: Me ga.
B: Zaledna pisarna potem obvesti kupca o datumu kdaj se predvideva odprema. Sem zgrešil?
A: Super si, eden redkih, ki ve.
Prej si že nekaj nakazal. Ali gre tu za kakšen segment odvečnega dela, bi bilo možno kakšen
korak preskočiti? Bi bila možna hitrejša izvedba?
B: Tako bom rekel. Zagotovo je možna optimizacija, glede na to kar jaz vidim, bi se dalo
določene korake pohitriti. Mislim, da sam proces ni tako kritičen, če ne prihaja do urgenc
oziroma do sprememb ali do tega, da material ni dobavljen, oziroma da ti nabava spremeni rok
dobave določenega materiala in s tem se ti v bistvu podre celoten plan. In potem je potrebno
celoten postopek še enkrat ponoviti. In to ni najbolje. To je balast, to je izguba časa, izguba
denarja in za ljudi frustrirajoče.

Priloga 3

A: Tako je, če se to ves čas ponavlja.
B: Če se to dogaja, je tako.
A: Kakšen pa je proces odpreme?
B: Proces odpreme, kot ga jaz poznam, poteka nekako tako, lahko da se motim. Načeloma pa
je tako, da ko planer odda datum, se mora proizvodnja tega datuma držati in mora iti takrat v
delo. Če je vse normalno, kot mora biti, ja ta datum, katerega dobi tudi odprema v informacijo.
Ko dobi izdelke, odprema zapakira, pripravi se dokumentacija za carino, dobavnice, računi…
In ko je material na zalogi, se te zadeve zapakira in pripravi za odpremo. Potem se organizira
transport, to organizira zaledna pisarna in vse se uskladi s kupcem. Z odpremo poteka vsa
potrebna komunikacija. Če gre vse po planu, gre lepo tekoče ven, lahko pa se isto naredi, če so
na primer težave pri organiziranju transporta s strani kupca, mi pa imamo recimo izdelke že na
zalogi, oni pa zamaknejo odpremo, se pravi transport. To pomeni, da imamo potem zalogo tega
materiala, kar pa za podjetje ni v redu, saj je to neka vrednost, ki nam leži v skladišču in je
nismo prodali.
A: Običajno se vedno zafakturira, tudi če se kasneje odpelje. Pri carini je tako potrebno takoj
narediti račun. Je pa odvisno tudi od paritete, ampak imamo večinoma EXW in FCA. Se pa tudi
kdaj naredi, vendar redko. Imamo več težav s tem, ko proizvodnja zamuja.
B: Da, to je pa tisto, kar se navezuje na potrjevanje naročil. Če proizvodnja zamuja, če ni bilo
tako kot sem prej na začetku rekel, če ni povratnih informacij med oddelki, je največji problem,
to sem prej pozabil povedati, da je težava medoddelčne komunikacije. Vsak skrbi za svoje delo.
In ko svoje naredi, reče, moje delo je zaključeno in zadeva je zanj zaključena. Ni pa naredil
tistega, ni dal trigerja drugemu oddelku, da mora nekaj spremeniti oziroma da mora pohitriti,
obvestiti, karkoli … In ta komunikacija manjka. Te komunikacije ni in če bi ta komunikacija
bila, ne da bi bila rešena na celotni ravni, ampak bistveno manj frustracij bi bilo in lažje bi se
zadeve reševale.
A: Se ti zdi, da je tudi pri procesu odpreme možno kakšen segment odvečnega dela odstranit,
bi bilo možno kaj preskočiti?
B: Kar se samega procesa odpreme tiče, so to pač postopki kateri morajo biti. In so nujni. Tako
da to načeloma dokaj kulturno nekako poteka. Vendar, kot sem rekel, če vse teče kot je treba.
Če pa pride do urgenc, sprememb, je pa problem to pomanjkanje komunikacije in mislim da tu,
na tem, bi bilo treba največ delat.
A: Potem bi bila tako možna hitrejša izvedba.
B: Tako, ja, tako. V bistvu vsaka stvar, katera je moteča za sam proizvodni proces, se pravi
kakršnekoli spremembe in to, se načeloma dajo obvladati. Vendar tu je spet ta problematična
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komunikacija. Vse se da rešiti, če so ljudje normalni in se normalno pogovarjajo. Bodo stopili
skupaj in rešili in naredili tisto, kar je treba. Če pa vleče vsak zase, vsak na svojo stran, pa je to
najslabše, kar lahko narediš za podjetje.
A: Vem, da poznaš ogromno orodij, saj si edini lean expert tu in svoje delo obvladaš. Katera
orodja vitke proizvodnje poznaš?
B: Ja, kar nekaj jih poznam. V bistvu nekako lahko rečem, da poznam okvirno 20 orodij. Če
gremo bolj v detajle, pa lahko naštejem tiste, katere lahko pripomorejo k izboljšanju samega
procesa.
A: No, prosim.
B: Se pravi, 5-S je neka osnova. Se pravi urejenost delovnega prostora, potem imaš material,
da imaš tisto kar rabiš na delovnem mestu, tam kjer rabiš, ne pa da imaš balastne stvari oz.
stvari, ki so moteče za samo delo. Potem recimo value stream mapping bi bil tudi eden izmed
teh orodij, to je analiza oziroma posnetek delovnega procesa, kako poteka. Tu se upošteva vse
komplet; od organizacije, do pretoka informacij, kar je tudi potem osnova za value stream
design. To pa pomeni, da dejansko dizajniraš optimalen proces v določenem oddelku. Shop
floor managment je tudi eden izmed orodij, kateri lahko pripomore. S tem orodjem nekako
sestankujemo z delavci, ki so vpeti v ta proizvodni proces in so dejansko ti profesionalci za ta
proces. In oni so tisti, ki lahko predstavljajo problematiko in pa lahko tudi predlagajo izboljšave.
Lean filozofija temelji predvsem na tem, da se zagotavlja delavcem najbolj optimalne pogoje.
In zato je shop floor managment pametna zadeva, ker so dejansko ljudje lepo določeni in delajo
s tem in oni to problematiko dejansko izpostavljajo in pomagajo pri reševanju problematike.
Filozofija leana je tudi, da se delavce posluša, ker oni so tisti, ki delajo, ne pa da nekdo
teoretizira in postavlja neka pravila, ki pa mogoče niso najbolj optimalna za delavce. Ni vse v
denarju. Vodstvo bo pač reklo da je, vendar ni.
V shop floor managmentu, tako kot sem rekel, je tudi reševanje problematike. Zato imamo tudi
orodje problem solving (reševanje problemov). Se pravi - dejansko poteka po nekem
strukturiranem vzorcu, korak za korakom greš in obstaja več korakov za... dejansko, kako bi
rekel, da prideš do root causa, se pravi, do vzroka za problem. In to je takšen postopek, po
katerem prideš do rešitev. In tudi do predlogov za reševanje problematike. Potem imamo še
orodje, katero bi lahko prišlo prav, kaizen. To pomeni, da stremimo h kontinuiranim
izboljšavam, se pravi, želimo na mirni ravni izboljševati procese in stremimo k temu, da je tako
na dnevni ravni. Vsak dan opazujemo in gledamo kaj bi se dalo še izboljšati. In ko določeno
stvar izboljšamo, postavimo nek temelj in recimo, da je to sedaj za nas standard.
Kaizen pomeni, da gremo naprej in da se izboljšujemo iz dneva v dan. Potem imamo pri teh
orodjih še 8 muda, to so izgube. To ne bom razlagal, ker se boš tako potem bolj detajlno
poglobila. Potem recimo dva orodja sta še project management in pa change management. To
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je obvladovanje procesov in obvladovanje sprememb oziroma miselnost ljudi je treba
spremeniti, in to orodje ti pomaga, da se lahko bolj koncentriraš na same spremembe pri ljudeh.
Potem je še eno orodje, katerega smo spoznali, sipock 2,0. To je v bistvu orodje za analizo
pretoka informacij, se pravi bolj za administracijo. Lahko se uporablja tudi v proizvodnji,
ampak to orodje je bolj namenjeno režiji. S tem orodjem dejansko, tako kot sem prej rekel,
prideš do tistega, do optimizacije procesa. Potem imamom, mislim, da bi še prav prišlo orodje
lean logistics. Se pravi - kar se same logistike tiče, ker v vseh teh.. pri procesu odpreme je tudi
precej logistike in bi lahko bil ustrezen. Sicer ni točno za ta oddelek, vendar za celotno
oskrbovalno verigo je ta logistika zelo pomembna. Potem je visual managment, je prav tako
orodje, katero bi lahko pripomoglo. Tu je v bistvu viziualizacija določenih stvari, se pravi, na
primer, če fascikli niso enoznačno standardizirano označeni, se lahko naredi, da boš določeno
dokumentacijo iskal v enem fasciklu, pa je v njem v bistvu ni. To je recimo ena stvar, ena
nalepka, na kateri piše kaj vsebuje določen fascikel. Da že takoj na prvi pogled vidiš kje je kaj.
In ko so fascikli zloženi v omari, čez vse fascikle postrani narišeš črto, je zelo enostavna stvar.
In takoj, ko odpreš omaro vidiš ali so zloženi tako kot morajo biti, če je črta neprekinjena v tisto
smer ko si jo narisal. Če pa na primer dva fascikla zamenjaš, pa dobi stopničast vzorec in vidiš,
da to ni tako kot bi moralo biti. Se pravi, da je postavljen standard in se potem tega držiš.
Naslednje orodje bi bilo standardised work. To pomeni, da se za vsakega delo v procesu
definira. Na primer, če rečemo, da morajo najprej prodajniki dobiti naročilo in poslati v zaledno
pisarno in planerju za pregled, to pomeni, da morajo vsi tako delati. In ne, da en dela tako, drugi
po pa dal kar v proizvodnjo in se bo potem šel s planerjem dogovarjat, da bo pač nekaj delal.
Se pravi neki standard, standardizacija delovnega mesta, oziroma operacija na delovnem mestu.
To je tudi eno tako orodje. No, naslednje orodje je workplace dizajn. To je orodje za
ergonomično ureditev in pa optimalno ureditev delovnega mesta. Se pravi – stvari, katere
dnevno uporabljamo, morajo biti na dosegu roke, stvari, katere se uporabljajo ta teden, recimo
so lahko v predalniku zraven mize, tisto, kar se potrebuje pa enkrat letno, pa nekje drugje. In
takrat ko potrebuješ, greš iskat. Tako nimaš nepotrebnega balasta na delovnem mestu. Tistega,
kar ne potrebuješ. Se pravi, tako kot smo rekli, spet skrbimo za delavce, zato da imajo najbolj
optimalno urejeno delovno mesto.
A: Ali je to lahko tudi v sklopu 5-S?
B: Da, tudi lahko. Ne bom rekel eksperti, vendar mi, kateri se s tem ukvarjamo, že pri 5S
delavnicah razmišljamo o workplace dizajn. Prav tako delavca pri izvedbi 5S poleg še
sprašujemo: ali to potrebuješ vsakodnevno? Oziroma pri 5S že sortiraš, ker imaš en S je sortiraj
in tisto kar sortiraš, si potem na optimalno zložiš na delovno mesto. To je v povezavi.
Lahko delaš to po sebi, vendar je najbolj smiselno, če če delaš workplace dizajn, da narediš še
5S, ker v bistvu vse očistiš, vse urediš in imaš, neko osnovo, katera je čista, urejena, kakor naj
bi zgledalo. Tak primer je bila Urša dol, ko smo delali. Mi smo imeli izobraževanje workplace
dizajn, vendar smo najprej, kar smo naredili, 5S. Vse stran, vse umaknili, vse očistili, uredili,
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potem smo jo poklicali in rekli: sedaj pa povej ali tole potrebuješ vsakodnevno? Da. Se pravi,
bomo tole dali sem, sediš tule, bomo dali na doseg roke in ti ne bo treba vstajati za vsak, ko
potrebuješ izvijač. Tako da to nekak bi bila orodja za optimizacijo teh dveh procesov. Je sicer
veliko tega, vendar tako pač je.
A: Veliko gradiva si mi dal. Bi še kaj dodal?
B: Ne. To je to.
A: Hvala lepa.
B: Ni za kaj.
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POGOVOR 2:
A: Kakšna se ti zdi delovna klima v oddelku operativne prodaje?
B: Sedaj, ko smo malo prevetrili, se mi zdi kar v redu.
A: Kako vidiš proces potrjevanja naročil?
B: Proces se mi zdi pomanjkljiv zaradi tega, ker ni SAP-ovske podpore, ker ni IT-ja v corporateu, da bi nam pripravil transakcije tako, da lahko z enim filtrom pogledaš kje manjka. Sicer je v
pripravi, vendar ker so izginili ljudje sedaj iz IT-ja v drugo podjetje, smo na čakanju. Se
pripravlja, vendar si morajo vzeti čas.
A: Bi mogoče lahko ta proces opisala?
B: Proces za potrjevanje naročil. Transakcija bi z odprtih naročil s strani kupcev prebrala
manjkajoče vnose in jih pregledala na način ali je dobavljeno ali ne. Moj predlog je bil, da
dodamo tudi panogo zaradi tega, ker je način potrjevanja različen med oddelki. Manj je
motorjev, CCE in servisa. Potem, ko bo enkrat tako daleč, da se to da z dvoklikom, da se to
zaključi, vse tiste, ki so že v predpripravi od planske službe, bi pa na koncu zaprosili za
konfiguracijo z uro, ki bi avtomatsko pošiljala z enim klikom vse potrditve, ki so pripravljene
na isti rok naprej.
A: Se ti zdi mogoče, da gre pri procesu potrjevanja naročil kakor je sedaj, ki ga imamo v zaledni
pisarni, če vidiš kakšen segment odvečnega dela, ki bi ga bilo možno odstraniti?
B: Odvečno delo je to, da med vsemi naročili iščeš kaj še ni potrjeno. Prvič je to delo, potrebno
si je izvoziti vse podatke in pogledati kje so luknje. Ti podatki po moji osebni analizi včasih
kažejo luknjo pa podatek je notri, včasih pa kaže, da je poln, vendar podatka ni. Tako, da to ni
zanesljivo in to je zame odvečen čas, da si iščeš delo, da lahko opraviš nalogo. Vsakič za to
potrebujemo študenta, da dela » neumno« delo.
A: Kakšen pa je proces odpreme?
B: Proces odpreme bi lahko bil moderniziran, a zopet manjka IT podpora. Smo že začeli z neko
transakcijo, a ker so vsi IT-jevci pobegnili, zopet ni nič. Dalo bi se iz pisarne urediti pripravo
odpreme, s tem, da neseš potem fizično dol dokument samo zato, da »požegnaš« pošiljko in
pogledaš, če je to to, bi bilo veliko manj dela, namesto da greš za vsako odpremo dvakrat dol.
Ali celo trikrat. Odvisno. Pa še daleč je.
A: Se pravi, da bi to bil odvečni segment, da ni nepotrebne hoje?
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B: Ja. To se po drugih podjetjih da, tukaj je pač manko kadra na IT področju. Lokalni IT nima
nobenih pravic, da bi to naredil. Dokler ne bodo uredili IT-ja… Veliko bi lahko prihranili s tem,
če bi bili majčkeno bolj moderni kar se tiče podpore.
A: Ali poznaš orodja vitke proizvodnje?
Orodja vitke proizvodnje po konceptu six sigma je prva osnova. Pomeni vse večje stvari
odstraniti z delovnega mesta in delovnih prostorov. Drugo, vsaka stvar, ki ostane ne tem
seznamu, je označeno. Primer so recimo orodja za hitro oskrbo, kladivo, vijaki, ključi
raznorazni, da so po vrsti .. na orodni tabli po vrsti razvrščene, kar pomeni, da hitro primeš, ne
rabiš gledati katera številka, ker točno veš na kateri višini je kakšno orodje, se pravi sveder bi
lahko vzel. Drugače, če nimaš odvečnih stvari, tudi narediš manj napak. Vitka proizvodnja
pomeni tudi, da nimaš odvečnih procesov. Najlepše bi bilo, če bi tudi v tem podjetju, pa ne gre.
Ampak, če bi imeli one piece flow, se pravi tisti prvi, ki ga začne, v našem primeru motorju, ko
narediš prvi kos in ga podaš naprej na naslednje delovno mesto, bi eliminirali veliko odvečnih
korakov in zalog in vmesnih zalog. Ampak, ker vsaki procesi, ki pašejo skupaj časovno niso
usklajeni, ker se pač ne da, to ni možno. Zato rabimo na vsakem koraku bufferje. Ko pa pridemo
s to zalogo do končne faze, ko se samo še sestavi, tam pa imamo one piece flow. Tudi
optimirano linijo na način, da je označeno, da se minimalni kosi, minimalno potrebna zaloga,
se pravi kosi, ki se ponavljajo na liniji, lahko vsak sam vzame. Prihranimo pri skladiščenju,
eliminiramo napake, da napačne kose vzameš. Delovno mesto oziroma zalogovniki so fiksni za
ta drobni material. Zabojčki so označeni od zadaj, tako da je oskrba linije s strani skladišča
možna tudi od zadaj. Ni potrebno zahtevkov. Edina slaba stran tega je, da se zaloga razknjiži
šele z zalogo končnega izdelka. Kar pomeni, da v enem trenutku imaš zalogo v zraku. Drugače
druga načela vitke proizvodnje so pač čim manj odvečnega materiala, čim bolj prave stvari na
pravih mestih in pospravljanje. 5 ključev, 15 ključev, ne vem kaj vse obstaja.
A: Katera orodja vitke proizvodnje oziroma katero orodje bi bilo primerno za našo pisarno, za
zaledno pisarno?
B: 5S. najprej pospravljanje, potem… 5S je v bistvu začetek povsod. Dokler nimaš tega, nimaš,
je brez veze nadgradnjo česarkoli delati. Za našo pisarno smo tako super, ker smo se pravi ljudje
skupaj dali na bližnji prostor. Tisti, ki se rabimo med seboj. Se mi zdi, da se je nekaj naredilo,
če bi bil kakšen človek več pri nas, da ne bi bili tako okrnjeni bi tudi to šlo hitro čez. Ne pa, da
letaš sama k vsem.
A: Bi še karkoli dodala?
B: Ne.
A: Potem se ti najlepše zahvaljujem za tvoj čas.
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POGOVOR 3:
A: Kako se počutiš na delovnem mestu?
B: Počutim se kar obremenjeno, glede na to, da imamo sedaj eno sodelavko manj napram prej.
Tako da je veliko novih kupcev, katere smo si morale porazdeliti in je težko vse spremljati. Vse
e-maile in vse ostalo, kar je pač treba. Saj nekako gre, ampak je težko. Posebej težko je ustrežt
vsem kupcem naenkrat.
A: Kaj pa glede organizacije v oddelku, oziroma na splošno v podjetju?
B: Organizacija nekako je, torej zadolžitve katere imamo, jih je potrebno sprejeti. Potrjevanje
naročil smo dobile dodatno, saj smo se strinjale, vendar je v tem obsegu sedaj kar prenaporno.
Obljubili so, da če se bo videlo, da ne gre, da bodo zaposlili dodatno osebo. Sedaj pa, ko je ena
v bolniškem staležu in ne vemo kdaj pride, pa je vse skupaj še bolj obremenjujoče. Druge stvari,
katere počnemo pa je večina takšnih, da je res vezana na naše delo, da se poveže z vsemi procesi.
A: Ali se ti zdi, da so ti na voljo vse informacije, de lahko opravljaš svoje delo?
B: Da, mislim, da ja. Tudi če kakšnih infomacij nimam, vprašam in potem jih dobim.
A: Sodelavka je prej povedala, da na razvodnicah to ni problem. Torej brez težav pridobiš
manjkajoče informacije glede tega, ker je tvoje delo vezano le na panogo razvodnic?
B: Da, tako je.
A: imaš na voljo vsa razpoložljiva orodja za delo? To so mišljeni programi, konec koncev tudi
podpora.
B: Mislim, da ja. Ne vem kaj bi še lahko potrebovala. Ne spomnim se ali je kaj takšnega, kar bi
dodatno potrebovala, zato bom rekla da imam. Verjetno še kaj obstaja, vendar ne vem za to. Saj
če kdaj kaj ne gre, potem ti rešiš.
A: Ali lahko opišeš proces potrjevanja naročil?
B: Seveda. Od prodaje dobimo naročilo v fizični obliki. S tem je tako. Jaz potrjujem naročila
kadar imam čas. Na žalost si ne morem določiti enega dneva, ker nimam časa in ne vem kdaj
ga bom imela. Pošiljke so prioriteta, zato najprej poskrbim za vse odpreme in sproti
pregledujem, če kaj ni potrjeno, potrdim. Delno odpremljena naročila običajno ne potrjujem.
Celotno potrjeno količino s pozicije pa potrdim in potrditev pošljem kupcu. Sedaj je zelo
moteče potrjevanje preprodaje iz G1, materiala s skladišča gotovih izdelkov. Čeprav je
potrditev dobave materiala s strani nabave vpisana v sistemu, mi sistem ne omogoča potrditve
materiala dokler ni dejanske zaloge.
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A: Ker OPD potem naredi potrditev na zalogo kupca?
B: Da.
A: To se je sedaj naredilo varovalo, da je zagotovljen material proizvodnji. Konec koncev pa
tudi kupcu, saj je bila vedno proizvodnja prioriteta in so kupci mnogokrat čakali predolgo.
B: Vendar kupec želi uradno potrditev, katere mu ne morem dati kljub temu, da vidim kdaj
dobimo material.
A: Kaj storiš v tem primeru?
B: OOL open order listo. V odprte postavke mu napišem roke dobav za vse materiale.
A: Vendar je to potemtakem nepotrebno delo. OPD torej ne potrdi prej?
B: Ne more dokler ni zaloge.
A: Vendar bi moral potrditev dati prav tako.
B: OBJ.ODP je.
A: Da, vendar na skupno. Moral bi dati potrditev po pozicijah naročil. Ravno zato je sedaj bilo
spremenjeno na zalogo kupca.
B: Potem bi bilo dobro, da to uredijo prej. Problem je tudi, ko že imamo zalogo. Mu rečem, da
naj preknjiži na zalogo kupca, da lahko pošljem, vendar mi včasih odgovori, da mi ne more, ker
ni prepričan ali bo naslednja dobava pravočasna. Če bo res prišla, kot je potrjeno. In tako dela
rezervo za proizvodnjo. Saj razumem, vendar…
A: Na vsaki strani je kupec.
B: Tako, ja. Potem čakamo naslednjo dobavo in se zgodi, da še potem reče ne, ker so se pojavila
že nova naročila za proizvodnjo. In tako spet izpade. Meni pa kupci urgirajo za dobavo, pa jim
po tako dolgem času še točnega datuma ne morem dati.
A: Da se vrnemo; v večini torej dobiš vse podatke in pošlješ potrditev kupcu?
B: Da.
A: Kakšen je pa proces odpreme?
B: Ali ga opišem? Spremljam že prej, pred potrjenim dobavnim rokom kdaj bo material na
zalogi.
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A: Ja, prosim.
B: Ko pride material na zalogo, ga dam na dobavnico. Dobavnica se natisne in odnese na
odpremo, k našim na pakiranju, da vedo kaj je treba zapakirati pod eno pošiljko. V primeru, da
si kupec sam organizira transport, ga obvestim. V teh letih tako že vemo kdo je kdo in kako se
pošilja. Tako da pri rednih odpremah na primer in tistih, kjer mi organiziramo transport, pošljem
dobavnico in sporočim s katerim špediterjem je bilo poslano.
A: Se ti zdi, de gre pri teh dveh procesih za kakšen segment odvečnega dela, bi se dalo kaj
narediti hitreje, mogoče odstraniti kakšen segment, da bi bilo hitreje in z manj napora?
B: Da. Recimo pri odpremi, da ne bi bilo potrebno dobavnic nosit dol. To me v bistvu ne moti
tako, kot dejstvo, da nas časovno še bolj obremeni, saj je zamudno nositi dobavnice sproti dol,
posebej če se mudi ali če kaj zamujamo. Takrat je treba takoj nesti, da na odpremi dobijo čim
prej podatke kaj morajo zapakirati. Dobro bi bilo najti rešitev, da bi npr. na mail poslale
dobavnico ali pa da bi si jo na odpremi natisnili sami.
Pri potrjevanju naročil pa me moti edino to, ko ni potrditve na G1. Sedaj je ta novi način, kjer
je treba čakati do konca, da dobimo zalogo in se šele takrat lahko potrdi dobavni rok kupcu.
A: Kaj pa misliš o tem, da bi se potrditve pošiljale kupcu kar avtomatsko? Bi bilo kaj v pomoč?
B: Da bi se vse potrditve poslale? Mislim, da mi to ne bi bilo nič v pomoč. Razen, če bi bilo
tako nastavljeno, da npr. za kupce, za katere se odpremlja v petek, bi bile potrditve poslane tudi
na petke. Potem recimo, da ja.
A: Da, tako bi bilo potrebno narediti.
B: Pa da ne bi bilo potem vse zamešano. Potem mislim, da pri Italijanih ali pa tistih, ki imajo
direktnega prejemnika, se pravi, ko je potrebno pošiljko odpremiti direktno k njihovim kupcem,
potem to ne bi šlo. Razen, če bi program tudi zaznal, da je vnesen drug prejemnik, da se potem
lahko pošilja tudi sredi tedna. To me skrbi. No, saj se bo potem videlo kako je potrjeno, da bom
imela podatke, katere si samo natisnem in gledam datume. To bi šlo. Vendar samo, če bi se
lahko te opcije ustrezno potrdile.
A: Dobro. Imaš mogoče kakšen predlog kako izboljšati ta dva procesa, na kakšen način?
B: Predlog?
A: Prej si že omenila, če bi bil kakšen način, da ne bi bilo treba nositi dobavnic na odpremo,
da bi bila hitrejša izvedba.
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B: Podala sem kar me moti. Konkretnega predloga nimam. Vem samo, da je potrebno zelo
dolgo čakati na potrditev s strani OPDja. To me moti, ne vem pa kako bi se lahko to hitreje
naredilo.
A: Nekaj smo že govorili, da bi se na razvodnicah potrjevalo podobno, kot na motorjih. Vendar
bi bila to le delna rešitev. Sedaj se čaka, da so potrjene prav vse komponente s strani nabave.
B: Da.
A: In ne glede na to, da je potrjena vsaka komponenta, se naredi, da vzamejo v roke in
ugotovijo, da ni vsega potrebnega materiala in ne morejo dokončati. Tako, da bomo videli kaj
se da tu narediti.
B: Da.
A: Ampak nekaj bo potrebno, predvsem zaradi potrditev. Prevečkrat se dogaja, da je potrebno
poslati eno pozicijo z naročila, za tri pozicije pa še vedno ni potrditve.
B: Ne vem tudi kaj točno pošilja naprej, ne vidim njegove e-pošte, ali res urgira ali ne. Vendar
imam občutek, da ni tako angažiran, se mi zdi, da raje kar pusti, saj vedno pravi »to je njihovo
delo«. Tako da sprašuje nikogar, ne sproži nič...
A: Ni tiste prave komunikacije med OPD in nabavo?
B: Da, tega ni. Ko ga jaz vprašam za kateri ident se gre, katere komponente nimamo, dobim po
dveh mojih e-poštah mogoče nazaj odgovor, katerega potem posredujem v nabavo. In ko dobim
odgovor od nabave, ga posredujem v OPD. Brez problemov.
A: No, to je tudi odvečno delo.
B: Kupec me pa priganja in urgira za dobavni rok, katerega mu že za zamudo ne morem dati,
urgira pa že za novo naročilo. Zato, ker on pravi vsak ve kaj je njegovo delo.
A: Ali poznaš kakšna orodja vitke proizvodnje?
B: Malo mi pomagaj.
A: 5S mogoče?
B: Da, 5S smo že delali pred leti na izvozu.
A: Za Kan-ban si tudi že verjetno slišala, v proizvodnji ga imamo.
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B: Da, sem že slišala, vendar s tem nisem seznanjena, ne vem kako ti lahko tu pomagam. Vem
da pri 5S, ne vem, jaz moram imeti pri sebi že tako veliko evidenc, da najdem določene
predmete, katere potrebujemo za revizorje ali pa za carino. Vizualno ni tako lepo, da bi rekla,
da je po 5S. Ne vem kako bi se izrazila.
A: Da je lepo po liniji?
B: Da ko odpreš omaro…
A: Da je črta, kajne?
B: Problem pa je, da nekdo drug pa verjetno ne bi našel tistega konkretnega predmeta. Tako,
da…
A: Bistvo 5S je ravno v tem, da lahko vsak potem najde. Se pravi kakšno je tvoje mnenje o tem?
B: Ne vem koliko časa točno bi mi to vzelo, če bi se spet šlo v to. Samo mislim, da če bi, ko
enkrat nastaviš po 5S, da potem nimaš več problemov.
A: Poanta vseh vitkih orodij je, da traja določen čas, preden so vidni rezultati. Največja ovira
pri tem pa je miselnost ljudi. Zaradi tega, ker je v naši naravi, da se bojimo sprememb. Da se
držimo ustaljenega, pa naj gre, kakor gre. V kolikor pa je malo levo ali desno, pa nas že skrbi.
B: Potem ko pa so vidni, pa vidiš, da gre hitreje, kot je šlo prej, kajne?
A: Tako je. Moj namen je sedaj v procesu potrjevanja naročil in v procesu odpreme odstraniti
odvečni balast in se rešiti večine nepotrebnega dela, da nam poskusim na takšen način olajšati
delo, da bo šlo hitreje.
B: Da.
A: Je pa 5S eden izmed načinov o katerih razmišljam.
B: Si bolje organiziran, kajne?
A: Ni samo to. Pomaga tudi najti izgube, da se jih potem lahko odstrani.
B: Da, tako.
A: Bom poskusila tudi z drugimi orodji, ko se bo videlo kaj točno bi bilo najbolje, da se odstrani
ta balast, katerega ne potrebujemo. Saj se vidi kaj je to, vendar ste ve tiste, ko mi lahko največ
o tem poveste.
B: Da. Saj če bodo te spremembe, se jih ne bomo smele otepat.
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A: Si jih pripravljena sprejeti?
B: Da, seveda. Tudi zaradi potrjevanja in vsega, mi vzame vse preveč časa. Če se bo vse z enim
klikom rešilo, res hvala bogu.
A: Če bo, bo potrebno tako narediti, da se bo res določilo po dnevih kdaj imajo kateri kupci
odpreme in če bo en dan kasneje potrjeno, bo potem to zamuda.
B: Dobro bi bilo tudi, da bi se kaj potrjevalo na ponedeljke, ker sedaj je vse na petke.
A: Se bo potem to točno določilo, ko bomo tako daleč. Trenutno že lep čas nisem prejela nobene
informacije glede tega kako daleč smo.
B: Pa prejemnike bi bilo potrebno tudi striktno ločit, saj se direktno lahko tudi npr. ob sredah
pošilja.
A: To sem jih že opozorila, da bodo pozorni, ko bodo konfigurirali. Konec koncev je OTD tisti,
ki šteje in nesmiselno bi bilo potem še vedno na roke popravljat.
B: Tudi za nas, če bo vnesen star datum, tudi zaradi odprem ne bo prav. Prav tako kupec ne bo
videl, ne bo vedel, da bo zamuda, da se je v bistvu dobavni rok zamaknil.
A: To bodo morali potem vse upoštevati. Naj najprej konfigurirajo, pa bomo kasneje dajale
pripombe in popravke. Bi še kaj dodala?
B: Mogoče samo tole. Veliko imamo problemov, saj to ni moje področje, vendar do zamud
prihaja tudi ko npr. ne dela vrtalni stroj, potem se en drug stroj pokvari, pa ta tretji, pa je en v
bolniški, drugi na dopustu. Mogoče bi se kaj modernizirali, ne vem. Skoraj vsak teden se zgodi,
da kaj ne dela. Edino to. Hvala.
A: Prav. Hvala tebi.
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POGOVOR 4
A: Pozdravljena. Še enkrat hvala, da si pripravljena sodelovati.
B: Ni za kaj.
A: Kako se počutiš na delovnem mestu? Kakšna je organizacija?
B: Trenutno? Recimo, da letos zelo stresno. Organizacija odvisno kje. Nekje je v redu, nekje
ni, pri nas recimo, v redu. Kar se tiče samega dela ni problemov, po navadi rešimo vse. Je pa
trenutno tako, da nas je premalo.
A: Kaj pa pretok informacij?
B: Tistih podatkov, katere bi potrebovale ne dobivamo samodejno, moramo prositi zanje. Tako
da to bi bilo zelo dobro, če bi se v bodoče upoštevala naša opozorila, v kolikor jih niso že prvič.
A: Iz katere strani pa se običajno zatika?
B: Največ kar se motorskega dela tiče. Kar se tiče CCE je kar v redu. Se naredi tam in tam, da
pozabijo povedati, vendar kar se pa motorskega dela tiče, pa moramo vedno spraševati,
samodejno ne dobimo nič.
A: Kaj pa glede orodij za delo? So vsa na razpolago?
B: V kakšnem smislu je to?
A: Ali imaš recimo vse možnosti, da lahko nemoteno delaš? Od programa, podpore…
B: Da, to je. Če se pa slučajno kje zatakne, pa vprašamo, če to kdo drug ve.
A: V redu. Ali lahko opišeš proces potrjevanja naročil?
B: Se pravi takrat, ko jaz dobim naročilo?
A: Tako, ja.
B: Dobim naročilo fizično, od prodajnikov...
A: Da...
B: Potem pogledam, če lahko že potrdim. Če še ne morem, počakam še nekaj dni in če vidim,
da traja že predolgo in še vedno ni, opozorim.
A: Koga?
B: Odvisno. Odvisno kateri material je. Ali nabavo ali pa v planiranje, CCE. Motorji so po
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navadi, se odprejo, ko so pregledani in takrat potrdim. No, včasih pa traja dolgo. Potem že
kupec urgira.
A: Kako pa od tam naprej, ko dobiš?
B: Ko dobim potrditev, jo spremljam in pričakujem, da je takrat narejeno za pošiljanje, sploh
če ne dobim podatka, da bo kakšna zamuda. Če pa na tisti datum ni, pa nimam podatka, je pa
to zelo velik problem za kupca in zame.
A: Kdaj jo pa kupec dobi?
B: Potrditev?
A: Ja.
B: Potrditev pa dobi avtomatsko, za motorje avtomatsko dobijo. Za CCE pa odvisno kako se
zmeniš.. Jaz pošiljam open order liste. Sem pa sedaj tudi že začela z Nizozemsko, samo mi še
nihče ni rekel, da dobiva, jaz pa še nisem imela časa vprašat. Verjetno tudi niso navajeni to.
Tega.
A: Poglej. Takole sem naredila, kot jaz vidim proces potrjevanja naročil. Se pravi, tako kot si
rekla. Prodaja vnese naročilo, ga me dobimo. Imamo naročilo, istočasno se razpiše material,
se naroči pro dobaviteljih. Dobimo potrditev od dobavitelja, potem nam OPD potrdi in me
lahko pošljemo potrditev naročila kupcu. Sedaj pa, ali je potrditev celotnega naročila, ali ne?
Če ne, se postopek spet ponovi in gremo tu, ko dobimo končno tisto potrditev in jo lahko
pošljemo kupcu. Potem pa ali se kupec strinja ali se ne strinja. Se pravi, če se ne strinja gremo
ponovno, ponovimo postopek. Če se strinja, pa je to, to. In v kolikor je to narejeno se šele lahko
pošlje OC.
B: Ja. Problem je tukaj, ko prodaja obljubi ali je imela obljubljeno, ne vem. Ampak potem je
naša dejanska potrditev. Če se zelo razlikujejo, imamo potem me problem, ker moramo potem
prositi, če se lahko izboljša čas dobave. Kar pa vedno ni mogoče in je nekako težko uskladiti to
kar prodaja obljubi in kar je dejansko možno.
A: To bo v prihodnje potrebno uskladiti in se bo tudi prodaja morala tega držati. Kakšen pa je
proces odpreme? Bi ga tudi lahko opisala?
B: Proces odpreme. Običajno damo kadar lahko, takrat ko je na zalogi ali pa včasih še prej
opomnimo, če se kje zelo mudi. Naredimo dobavnico, ko je zaloga, damo na odpremo, povemo
tudi ustno, da se še bolj utrdi kaj je potrebno. Če so kakšne posebne zahteve, jih napišemo in
povemo. In potem čakamo. Običajno damo vsaj tri dni prej, je pa potrebno tudi iz danes na
danes. To so običajno manjši paketki. Ampak tudi to bi bilo dobro vsaj tri dni prej, da se v miru
spakira in pripravi. Če je kakšna večja pošiljka, verjetno še prej.
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A: Ali drugače pri procesu odpreme opažaš kakšne večje težave?
B: Večinoma ne. Bi bilo pa dobrodošlo, da bi se bolj optimiziralo, da ne bi bilo treba tako
pogosto gor in dol hodit, da bi šlo mogoče kaj bolj avtomatsko.
A: Ali se ti zdi, da gre pri teh dveh procesih za kakšen segment odvečnega dela? Bi bilo možno
kak korak preskočiti?
B: Za odpremo in za potrjevanje?
A: ja
B: Potrjevanje, ne vem. Tukaj veliko, veliko časa vzame recimo to pregovarjanje, če je možno
prej in sodelovanje ljudi pri tem procesu. Verjetno je včasih tudi odvisno od volje, vendar vzame
veliko časa. Je bilo pa tudi že tako, da sem vprašala in so meni rekli, da ni možno. Ko pa je
prodajnik vprašal, se je pa kar dalo prej narediti. Se pravi, da…
A: odvisno...
B: nimam jaz...
A: moči.
B: Moči, ja. Da bi kaj vplivala. Tako da tudi to vpliva potem na nadaljnje, da če kaj prosim, bo
potem odgovor negativen. Kar se pa tiče za odpremo, je pa to, ta hoja gor in dol. Ali pa mogoče
kakšna dobavnica se lahko tudi izgubi. Bi pa v primeru, da bi se to kako drugače uredilo, moral
biti tudi človek bolj računalniški tip. Ker če mu bolj leži, da dobi vse napisano, potem bi moralo
tako biti. Če je pa računalniško, pa bi moralo biti potem dostopno vsem. To je potem problem
kako vse skupaj uskladiti. Je tudi velik problem, če človek ni usposobljen za to. Potem rajši ne,
ker je potem to samo še večji stres zanj. Potem to ne bi steklo, čeprav bi bilo za nas boljše.
Ampak ne bi šlo. Zaradi tega. Tako da….
A: Kaj pa če bi na vhodu v proizvodnjo dali en predalček, pa naredi vsak pol poti potem?
B: za?
A: odpremo, za papirje. Je hoja, vendar ni treba do konca, do odpreme it.
B: Za nas ne. Isto bi imele hojo pa se mi zdi, da rajši dam v roke pa še kaj povem. Mi je to v
redu, vendar imam pač odvečno hojo. Ampak vsaj vem, da je za sigurno, saj sem povedala.
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A: Prav.
B: Isto, kot recimo učenje na daljavo. Je vseeno bolje, da učitelj pove, kot pa da samo na
računalnik pogledaš in prebereš. Potem tudi hitro pozabiš.
A: Vendar bo potrebno nekaj storiti, da bo čim manj papirja. Veš, smo že nekaj govorili, da bi
se dalo v SAPu tako narediti.
B: Takrat, ko je bilo rečeno, da bi pisale spiske, da bi se vedelo kateri dan so katere odpreme?
A: Ne, ne to. Bilo je rečeno, da obstaja transakcija, vendar pri nas trenutno ne dela. Da se vse
dobavnice, katere se naredijo, lansirajo na odpremo, si jih potem lahko sama sprinta in vidi.
B: Da, vendar to pomeni, da jih ona potem sprinta in mora biti seznanjena o njih.
A: In vsa tista navodila, katera damo zraven. To, kar sedaj pišemo ročno, bi se tudi lahko
dopisalo zraven na dobavnico.
B: Jaz bi tako, ja. No saj recimo meni tudi Blaž napiše gor »K«, da vem da je vneseno in da je
zame. To ni prav moje področje, vendar sedaj oni pakirajo in morajo potem slediti vsemu.
A: Iščemo opcije.
B: Če bi nekdo samo za papirni del skrbel, drugi bi pa pakirali, to ja.
A: Da.
B: To ja in bi šel dnevno skozi dokumente in bi vse naprej sortiral. To ja. Če pa bi tako, da vsi
vse delajo, potem pa težko.
A: O tem kako kaj izboljšati sva ravno govorili. Ali bi še kaj dodala?
B: Zaenkrat ne. Razen, če imaš vprašanje?
A: Kako bi izboljšala procesa, si mi povedala. Ali poznaš orodja vitke proizvodnje?
B: 5S in kanban. Verjetno tudi še enega vem da sem, vendar sem sedaj pozabila katerega sem
mislila.
A: Kakšno pa je tvoje mnenje glede teh orodij?
B: 5S, kot sem si takrat pogledala, v redu, super, sam za vsako stvar moraš imeti čas. Da imaš
pospravljeno, sortirano, to je vse super. Vendar je meni je sedaj trajalo eno leto skoraj, da imam
vse popravljeno in sortirano, ker ni bilo sproti časa. Tako da to se mi zdi super, če je dovolj
ljudi. Sedaj pa ni v interesu firme, da bi jih bilo zadosti. Pravno prav bi nas moralo biti, ampak
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oni bi radi imeli še manj. Kanban je tako, kot sem opazila v proizvodnji, da morajo ljudje biti
motivirani, ampak niso. Tiste kartice so se izgubljale, sploh ne vem ali je to še v uporabi. Vem,
da so se izgubljale in potem ni bilo naročil kot bi bilo treba. Ni bilo posledic in ni bilo pozitivnih
stvari, da bi jih delavci videli. Zakaj bi to delali, če delavec ni dobro motiviran?
A: Pri vitkih orodjih je tako, da v bistvu, dokler ni vse utečeno, niso vidni neki rezultati...
potreben je čas in do takrat se je treba pa držati tega.
B: ja, ja.
A: in do tam malo traja. In ravno to je največji problem pri ljudeh, ker ne vidijo takoj nekega
napredka, nekih sprememb..
B: ja in opustijo.
A: ampak, ko pa... ko so rezultati vidni, so pa ljudje manj obremenjeni, ker porabijo manj
energije, lahko se več naredi, z manj napak, nepotrebnih stvari ni potrebno več početi, tako
da…
B: Ja. Kar se tega tiče pa imam takšno mnenje, da se mogoče dela to na napačnem koncu. Vedno
gre vse od spodaj navzgor, ampak bi moralo iti ravno obratno. Posebno bi še morala biti velika
podpora od zgoraj in bi morali na tem vztrajati in težiti. Ampak mislim, da že od vsega začetka,
ko se nekaj začne uvajat, ni neke podpore.
A: Tako.
B: In, če delavci vidijo, da ni podpore, da je to vseeno, zakaj bi to upoštevali.
A: Saj je management v bistvu moral odobriti, da se je začelo tole… Drugače sem pa žal tudi
jaz istega mnenja, vidim isto. Vendar moramo vseeno upati na spremembe. Ali si pripravljena
sodelovati pri vpeljavi vitkega sistema v oddelek?
B: Sem. Smisel vidim, vendar, če je mogoče. Tako kot sem rekla. Pri nas je zelo pomemben
čas, katerega ni.
A: Da. Treba se je pripraviti, nekaj časa bo šlo. Kot vidim sedaj, bom morala še premisliti kako
in s čim, kako to dobiti in čim bolj se bom osredotočila na ta dva procesa. Da se odstrani vse
tiste odvečne segmente. In zato se mi gre, da damo stran nepotrebno delo. Da se čim več tega
rešimo in da bo šlo čim hitreje. Predvsem stvari, katere so najbolj zamudne, k se mogoče
podvajajo, da se to ugotovi in nekako reši, da vsaj na tem področju poskusimo kaj izboljšati.
B: Pa na primer za potrjevanje, ko smo govorile, da bi bilo avtomatsko. Ko bi nam recimo v
nabavi ali pa Drago, na CCE, dal potrditev ali za motorje na sploh, da bi to šlo avtomatsko. In
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potem, ko pogledamo v »VA05«, da se tam vidi. Da pogledam samo tja in mi ni potrebno
preverjati ali je potrjeno ali ne. Da se že tam vidi, da je. Če bi šlo to avtomatsko, ker v bistvu
mi je vseeno. Mislim, vseeno, ker potem tako dobim še od kupca.
A: Da se ne strinja?
B: In se moram že s tistim ukvarjati. Tako da, če bi bilo to avtomatsko, je je vsaj to prihranjeno.
A: Ja, to je sedaj v Nemčiji, oni delajo na tem. Zaenkrat ni še nič, nisem dobila še nobene
povratne informacije zaenkrat, v kateri fazi so.
B: Ja.
A: Kaj pa, če bi Drago potrjeval kot se potrjujejo motorji? Potem se lahko potrdi celotno
naročilo in pošlje. Potem bo moral, nabava bo morala zagotoviti, če je na primer tri tedne
predviden dobavni rok za razvodnico, ker več že ne bi smel biti, da je v tem času narejeno –
material in kapacitete, da so zagotovljene v tem času in da je narejeno, kot potrjeno. Vse firme
delajo tako.
B: Aha. Ne ob vsakem koščku posebej. Potem je tudi zanj v bistvu lažje.
A: Je pa res, da bi tako kot pri motorjih, prijeli v roke in videli, da ni vsega materiala. Ampak
je v končni fazi sedaj isto. Kljub temu, da gleda vsako komponento posebej, jo naroči in potrdi,
se naredi, da primejo v roke in ni.
B: Ja, ja.
A: Mislim, da bi bilo tako bolje. Na isti princip, kljub temu, da sem dolgo zagovarjala tole.
Ampak je treba narediti korak naprej. Se mi zdi, da bi vse šlo hitreje. Ne pa, da je treba eno
pozicijo poslati ven, na tri se pa še vedno čaka potrditev. Včasih po en mesec. Res pa je tudi,
da bi morala OPD in nabava malo bolj sodelovati.
B: Ja. In zaloga, zaloga bi morala biti tudi marsikje večja, pa marsikdo noče.
A: Prevelike ne smejo biti.
B: Ja, sej vem.
A: Prevelike ne smejo biti, ker vplivajo na poslovni izid. To bi moral spremljati kateri materiali
se bolj obračajo in se naroči malo več, kot je bilo včasih. Malo več varnostnih zalog.
B: Ja, vendar je tudi tako, da je marsikatera zaostala tu. To je riziko.
A: Ja, to je vedno riziko. Vendar jih ni toliko, da se ne bi dalo. Bi še kej dodala?
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B: Mislim, da ne. Imamo še kaj?
A: Kaj misliš, katero orodje bi bilo najboljše za naš oddelek?
B: Težko rečem, bi morala še katerega drugega poznati. Odvisno za kaj. SAPa sem se navadila,
je v redu. Bi bilo pa mogoče dobro spremljati kakšna izobraževanja ali pa tudi SAP recimo,
kakšen obnovitven tečaj mogoče. Sploh recimo od začetka. Tisti, kateri nismo bili od začetka
tu nismo imeli tečaja, drugi so ga pa imeli. Jaz sem se tu naučila kar potrebujem. Mogoče pa
obstaja še kaj kar bi mi prav prišlo, pa ne vem. Ja.
A: Kaj pa glede vitkih orodij? Misliš, da bi bil 5S v redu?
B: Ja, saj se ga poskušam držati sama po sebi. Sedaj upam, da mi bo uspelo. Vem pa, da je bil
še eden, vendar se ne spomnim katerega sem mislila.
A: Nič hudega. Saj se bomo pred tem še skupaj pomenile in vam bom vse razložila.
B: Mi je res bil v redu, pa se ne morem spomniti.
A: Ko se spomniš mi povej, pa si bom zapisala. Kar bo dobrodošlo. Hvala lepa.
B: Ni kaj.

