
 

 

E
R

V
IN

 R
O

Š
E

R
 

20
16

 
M

A
G

IS
T

R
S

K
A

 N
A

L
O

G
A

 

ERVIN ROŠER

KOPER, 2016 

MAGISTRSKA NALOGA 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 



 



 

 

 

Koper, 2016 

VITKO PROIZVAJANJE V KOVINSKO–

PREDELOVALNI DEJAVNOSTI 

Ervin Rošer 

Magistrska naloga 

Mentor: prof. dr. Mirko Marki  

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 



 



III 

POVZETEK  
 

Namen magistrske naloge zajema predstavitev konceptualnega modela, osnovanega na 

podlagi teoreti nih izhodiš  o vitkem proizvajanju in procesni uspešnosti. Prav tako je skozi 

potek naloge empiri no raziskana stopnja razvitosti vitkega proizvajanja ter njen vpliv na 

kazalnik OEE in dodano vrednost na zaposlenega v organizacijah kovinsko-predelovalne 

dejavnosti. Empiri ni del naloge zajema tudi izvršeno kvantitativno raziskavo na osnovi 

vprašalnika, izvedenega med 93 organizacijami iz kovinsko-predelovalne dejavnosti. Izidi 

raziskave potrjujejo, da stopnja razvitosti vitkega proizvajanja statisti no zna ilno vpliva na 

kazalnik OEE, obenem pa zavra ajo vpliv stopnje razvitosti vitkega proizvajanja na dodano 

vrednost na zaposlenega. V zaklju nem delu magistrske naloge so na podlagi ugotovitev iz 

raziskave oblikovana priporo ila za managersko prakso in odpravo pomanjkljivosti pri 

uvajanju koncepta vitkega proizvajanja v proizvodni proces. Izidi teoreti ne in empiri ne 

raziskave izkazujejo uporabnost za managerje, kot tudi za tiste, ki želijo uvesti vitko 

proizvajanje za izboljšanje uspešnosti organizacij.  

Klju ne besede: vitko proizvajanje, management, OEE, dodana vrednost, proizvajanje,  

raziskava. 

SUMMARY  

The main purpose of the master's thesis based on theoretical principles of lean manufacturing 

and process performance is to design a conceptual model, empirically investigate the level of 

development of lean manufacturing and its impact on the indicator OEE and value added per 

employee in organizations from metal processing activities. The empirical part of the thesis 

shows performed quantitative study based on a questionnaire among 93 enterprises from 

metal processing activities. Results of the study confirm that the level of development of lean 

manufacturing significantly affects the indicator OEE, while rejecting the level of 

development of lean production impact on the value added per employee. The final part of the 

paper, based on the findings from a survey, delivers recommendations for managerial practice 

and remedy shortcomings in the implementation of the concept of lean manufacturing in 

manufacturing process. Results of theoretical and empirical research will be useful for 

managers and all those who wish to introduce lean manufacturing to improve the performance 

of organizations. 

Key words: lean manufacturing, management, OEE, value added, production,  research. 
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1 UVOD  

Namen uvodnega dela magistrske naloge je predstaviti obravnavani problem in teoreti na 

izhodiš a vitkega proizvajanja, kot tudi orodij managementa, ki mu sledi opredelitev namena 

in ciljev magistrske naloge ter oblikovanje hipotez. Uvod je nadalje namenjen prikazu izbrane 

metode raziskovanja teoreti nega in empiri nega dela ter na inu obdelave podatkov. V 

zadnjem delu uvodnega poglavja so dodane predpostavke in omejitve raziskave.  

1.1 Opredelitev teoreti nih izhodiš  in raziskovalnega problema 

Inoviranje proizvodov in procesov je že približno 30 let osrednji pojem na vseh podro jih 

kakovosti dela in življenja: v gospodarstvu, tako v izdelovalnih kot tudi v storitvenih 

dejavnostih, negospodarstvu, tudi v vzgoji in izobraževanju (Košmrlj, Širok in Likar 2015, 3). 

V podjetjih in drugih organizacijah v globalnem in konkuren nem okolju se ne sprašujejo ve , 

ali je smiselno inovirati ali ne, temve  razmišljajo o tem, koliko virov so pripravljeni oziroma 

naj bi investirali v invencijsko-inovacijski proces (prav tam 2015, 8). Inovacije so postale 

klju ni strateški dejavnik za vse organizacije. Zadnje ase teoretiki, raziskovalci in praktiki ter 

zaposleni vedno bolj spoznavajo, da je dolgoro no preživetje vsakega podjetja ali druge 

organizacije odvisno od njegove celovite sposobnosti, da zadovolji povpraševanje kupca 

oziroma odjemalca bolje kot drugi (Marki  2004, 15). 

Ustvarjalno okolje v organizaciji je povezano z vitkostjo proizvajanja. Uporaba na el vitkega 

proizvajanja in operativnih tehnik naj bi prispevala k ustvarjalnejšemu okolju (Ekart 2006, 

15). V številnih organizacijah se soo ajo z vprašanji, kako se organizirati, da bi dosegli višjo 

u inkovitost in sinergijske u inke ter s tem znižali stroške (Meško-Vinkovi  2006, 126). 

Potrebno je poiskati izboljšave in novosti isto na vseh nivojih organiziranosti in podro jih v 

organizaciji (Perše 2014, 14). V številnih organizacijah ne zmorejo slediti tehni no-

tehnološkemu napredku zaradi neustrezne organiziranosti dela, slabega managementa in 

nerazvitih metodologij za uporabo novega znanja. V zvezi z navedenimi problemi so tako 

potrebni novi pristopi (Marki  2004, 189).  

Eden izmed takšnih pristopov je vitko proizvajanje. Vitko proizvajanje (angl. Lean 

Manufacturing) je generi na filozofija obvladovanja poslovnih procesov, ki temelji na 

znižanju potrat v obstoje ih procesih, z namenom zvišati celotno vrednost za odjemalce 

(Unterlechner 2007, 7). Vitko proizvajanje je eden izmed najboljših pristopov za zmanjšanje 

stroškov z opravljanjem aktivnosti, ki ne prinašajo nobene dodane vrednosti (Štumberger 

2010, 1). Glavni namen vitkega proizvajanja je zvišati produktivnost, in sicer na ra un 

sosledja usklajenih in medsebojno odvisnih ukrepov, ob hkratnem znižanju stroškov (Pajtler 

2014, 39). Nadalje Unterlechner (2007, 41) ugotavlja, da je vitko proizvajanje za mnoge zgolj 

nabor orodij managementa, ki pomagajo pri prepoznavanju in nenehni odstranitvi potrat ter 

posledi no k izboljšanju kakovosti ter znižanju proizvodnih asov in stroškov. Kot navaja 
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Kešetovi  (2012, 228), temelji filozofija vitkega proizvajanja na dejstvu, kako opraviti im 

ve  s im manj–manj loveškega napora, z manj opreme, v krajšem asu in na manjši uporabi 

prostora, medtem ko se hkrati izpolnjujejo kup eve/odjemal eve zahteve. 

Vitkega proizvajanja ni mogo e uvesti zgolj z zahtevo poslovodstva (v nadaljevanju vršnega 

managementa, uprave ipd.), ampak je potrebno stalno sodelovanje vseh udeležencev ter 

poglobljeni pristop. Vitkost naj bi se »vrasla« v organizacijsko kulturo in klimo (Unterlechner 

2007, 52). Uvajanje vitkega proizvajanja je organizacijska sprememba na vseh ravneh 

organiziranosti podjetja ali druge organizacije (Grabnar 2012, 52). Kot navaja Perše (2014, 

14), vitkost ni program za zniževanje stroškov, nižanje števila zaposlenih ali nabor orodij in 

metod. Vitkost je usmerjena v ustvarjanje vrednosti, v rast organizacije in razvoj sodelavcev. 

Kakovost proizvoda (izdelka ali storitve) in procesa je dolo ena kot ena izmed najbolj 

pomembnih dejavnikov, ki pripomore h konkuren nosti organizacije, zato obstajajo razli ne 

metode ali metodologije, s katerimi naj bi izboljševali kakovost, med njimi je tudi 

management vitkosti (angl. Lean Management). Management vitkosti naj bi predstavljal 

dinami en pristop, usmerjen na proizvode in procese ter predvidevanje oziroma odpravljanje 

morebitnih težav (Dobo nik 2015, 1-2). Management vitkega proizvajanja naj bi izhajal iz 

zahtev za sodelovanje in udeležbo vseh udeležencev v procesu; prisoten naj bi bil v razli nih 

dejavnostih, izdelovalnih ali storitvenih organizacijah, v mikro, majhnih, srednjih in velikih 

podjetjih in drugih organizacijah, saj ozna uje temelj pri doseganju konkuren nosti z 

nenehnim in trajnim napredkom. Uvajanje vitkega proizvajanja naj bi omogo alo, da so ljudje 

in sistemi proizvajanja, pravila in procesi ter organiziranost usmerjeni v nenehno pove anje 

vrednosti za kupce, kot tudi dejstvo, da se pri procesu proizvajanja po celotni verigi vrednosti 

zmanjšujejo nepotrebne oziroma odve ne aktivnosti (3ZEN, 2015). Vitkost ni prisotna zgolj v 

izdelovalnih podjetjih in drugih organizacijah, razširila se je tudi na druga podro ja delovanja. 

Vitki pristopi se uporabljajo npr. v bolnišnicah, v vojski, na poštah ipd., vsepovsod, kjer želijo 

pridobiti na asu in kakovosti (Se ki 2011, 8). 

Za vodenje sodobne organizacije je potrebno nenehno preverjanje bistvenih vidikov njenega 

delovanja (Bauer idr. 2009, 127). V procesih proizvajanja se, poleg finan nih kazalnikov (npr. 

prihodkov, odhodkov, istega dobi ka, dodane vrednosti), spremljajo tudi razli ni kazalniki 

uspešnosti (angl. Key Perfomance Indicator, v nadaljevanju KPI). Poznamo ve  kazalnikov za 

merjenje produktivnosti, med katerimi je najpomembnejša dodana vrednost na zaposlenega. 

Je osnovni ekonomski indikator in temeljno merilo gospodarske aktivnosti ter uspeha (ZSSS, 

2010). Kazalnik je uporaben pri primerjanju absolutnih številk med podjetji, panogami in 

razli nimi gospodarstvi. Kazalnik je prav tako hiter izkaz oziroma odraz tehnološke razvitosti 

in inovativnosti v izbranem podjetju. Višja kot je vrednost dodane vrednosti na zaposlenega, 

uspešnejša je organizacija oziroma gospodarstvo. Dodano vrednost na zaposlenega 

izra unamo iz izkaza poslovnega izida, in sicer dobi ku iz poslovanja (angl. Earnings Before 

Interest and Taxes–EBIT) prištejemo stroške dela in odpise vrednosti ter seštevek delimo s 

povpre nim številom zaposlenih na podlagi ur (Štamcar 2009, 25). Dodana vrednost na 
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zaposlenega je v razvitih državah kar 2,7-krat ve ja kot v Sloveniji, kar pomeni, da za enak 

u inek potrebujemo skoraj trikrat ve  sodelavcev (Bec, 2014).  

V strokovni literaturi razli ni avtorji (Tapping, Luyster in Shuker 2002, 93–101; Maskell in 

Baggaley 2004, 117; Rich et al. 2006, 87; Ortiz 2008, 34) navajajo kazalnike, s katerimi naj bi 

spremljali stopnjo vitkosti v podjetju. Kazalniki so npr. celotni preto ni as, skupna 

u inkovitost opreme (angl. Overall Equipment Effectiveness, v nadaljevanju OEE), delež 

prvi  dobro proizvedenih proizvodov, delež pravo asnih dobav, delež aktivnosti, ki dodajajo 

vrednost, dnevi vezave zalog. Poleg navedenih kazalnikov je smiselno uvesti tudi kazalnike 

osnovnih gradnikov vitkega proizvajanja. Ti kazalniki so odvisni od samega procesa 

proizvajanja in se med razli nimi tehnologijami razlikujejo (Ferjan i  2011, 86-87). Med 

mnogimi merljivimi klju nimi kazalniki uspešnosti procesa, ki so bili razviti in se uporabljajo 

v proizvajanju, postaja skupna u inkovitost opreme eden najpomembnejših, saj zagotavlja 

celovit vpogled na izkoriš enost sredstev za proizvajanje. V kazalniku OEE so upoštevani vsi 

bistveni dejavniki, ki vplivajo na produktivnost posamezne naprave ali stroja, kot so npr. 

razpoložljivost, zmogljivost in kakovost (Perme 2007, 102-103). 

V slovenskem gospodarstvu smo evidentirali devet empiri nih raziskav s podro ja vitkosti 

proizvajanja in OEE kot njegovega klju nega kazalnika. Vse empiri ne raziskave so bile 

opravljene v eni organizaciji/podjetju v razli nih gospodarskih dejavnostih, in sicer s pomo jo 

študije primera ter s snovanjem predlogov za izboljšanje. Ugotovili smo, da v dejavnostih 

predelave kovin ter v proizvajanju kovinskih izdelkov še ni bilo opravljene nobene raziskave 

o integriranosti vitkega proizvajanja in OEE kot njegovega klju nega kazalnika.  

Kovinsko-predelovalna dejavnost v RS se uvrš a v vrh nosilnih dejavnosti predelovalne 

industrije, tako po prihodku kot po izvozu. Predstavlja 31 % skupnega prihodka, 31 % 

celotnega izvoza, 34 % vsega števila zaposlenih, skupno pa ustvari 30 % dodane vrednosti 

vseh predelovalnih dejavnosti v Sloveniji v letu 2014 (GZS, 2015). Dejavnost obsega 2.715 

družb, s 53.608 zaposlenimi.  Dodana vrednost na zaposlenega je v letu 2012 znašala 33.194 

€ (prav tam), zato nam raziskovanje vitkosti proizvajanja in OEE kot njegovega klju nega 

kazalnika v tej dejavnosti predstavlja še poseben izziv. V omenjeni dejavnosti namre  

primanjkuje podatkov in informacij o dejstvu, s kakšnimi sistemskimi ovirami se v podjetjih 

in drugih organizacijah sre ujejo pri uvajanju in kasnejšem izvajanju vitkega proizvajanja.  

Na podlagi predhodno navedenega nam raziskovalno vrzel predstavlja odsotnost raziskav o 

vitkem proizvajanju in OEE v kovinsko-predelovalni dejavnosti ter posledi no pomanjkanje 

informacij o nadaljnjih usmeritvah, kar bomo poskusili z našo raziskavo vsaj delno omiliti.  

Omeniti velja, da gre za prvo raziskavo na primeru podjetij iz dejavnosti predelave kovin 

oziroma podjetij metalurških dejavnosti. V naslednjem poglavju bomo prestavili namen, cilje, 

hipoteze in raziskovalno metodologijo o vitkem proizvajanju v kovinsko-predelovalni 

dejavnosti. 
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1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave 

Namen magistrske naloge je na osnovi teoreti nih izhodiš  o vitkem proizvajanju ter procesni 

uspešnosti zasnovati konceptualni model in empiri no raziskati stopnjo razvitosti vitkega 

proizvajanja, kot tudi njen vpliv na kazalnik OEE in dodane vrednosti na zaposlenega v 

podjetjih kovinsko-predelovalne dejavnosti. Na podlagi ugotovitev iz teoreti nih izhodiš  ter 

spoznanj iz empiri ne raziskave smo pripravili predloge za izboljšanje stanja na podro ju 

vitkega proizvajanja z vidika OEE v podjetjih kovinsko-predelovalne dejavnosti.  

Iz namena magistrske naloge smo zasnovali naslednje cilje:  

Na podlagi sistemati nega pregleda in analize 88 bibliografskih enot doma e in tuje 

strokovne literature s podro ja managementa proizvajanja smo zasnovali konceptualni 

model (definicija vitkosti kot mere za u inkovitost procesa proizvajanja, dolo itev 

kriterijev za doseganje vitkosti) za izvedbo empiri ne raziskave. 

V okviru empiri ne raziskave smo na vzorcu 397 podjetij kovinsko-predelovalne 

dejavnosti ugotovili, kako vitko proizvajanje vpliva na kazalnika OEE in dodane 

vrednosti na zaposlenega.  

Na osnovi teoreti nih spoznanj in ugotovitev iz empiri ne raziskave smo podali predloge 

in priporo ila za vpeljavo oziroma izboljšanje vitkega proizvajanja v podjetja kovinsko-

predelovalne dejavnosti. 

Opredelitev obravnavanega problema, pregled teoreti nih izhodiš  ter povzete ugotovitve so 

nam omogo ale oblikovanje naslednjih hipotez: 

H 1: Stopnja razvitosti vitkega proizvajanja statisti no zna ilno vpliva na OEE. 

H 2: Stopnja razvitosti vitkega proizvajanja statisti no zna ilno vpliva na dodano vrednost na 

zaposlenega.  

1.3 Metodologija raziskav 

Za potrebe izdelave magistrske naloge smo vklju evali dva pristopa raziskovanja, in sicer 

teoreti ni in empiri ni pristop. Metoda dela v teoreti nem razdelku naloge je temeljila na 

metodi analize in sinteze, kot ju definira Zelenika (2000, 327-330). V ta namen smo zbrali 

obstoje o doma o in tujo strokovno literaturo s podro ja vitkega proizvajanja ter kazalnika 

OEE in dodane vrednosti. Uporabljena je bila tudi metoda kompilacije, ki jo Zelenika (2000, 

339) opisuje kot postopek prenosa tujih rezultatov znanstvenoraziskovalnih del. Z metodo 

kompilacije smo preu ili obstoje e magistrske in doktorske naloge, v katerih je obravnavana 

problematika vitkega proizvajanja in kazalnika OEE ter dodane vrednosti na zaposlenega. 

Empiri ni del v osnovi temelji na uporabi kvantitativne znanstveno-raziskovalne metode, kjer 

smo podatke pridobili s pomo jo vprašalnika. Glavni namen ankete je pridobiti podatke in 
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informacije od dolo enega kroga ljudi (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 169). Z 

analizo odgovorov smo tako preverili hipoteze. 

Na osnovi opredeljenih teoreti nih izhodiš  smo izdelali zaprti vprašalnik za pridobitev 

primarnih podatkov in ga poslali predstavnikom (vodjem procesov, tehni nim direktorjem 

ipd., ki naj bi imeli o tej problematiki najve  znanj in izkušenj) 397 organizacij mikro, 

majhnih, srednje velikih in velikih družb iz dejavnosti predelave kovin – SKD2008 C24, 

proizvodnje kovinskih izdelkov – SKD2008 C25, elektri nih naprav – SKD2008 C27, drugih 

strojev in naprav – SKD2008 C28, motornih vozil, prikolic – SKD2008 C29, drugih vozil in 

plovil – SKD2008 C30 iz poslovnega registra podjetij pri AJPES-u, ki smo jih vklju ili v 

raziskavo.  

Vprašalnik zajema šest sklopov (osnovni podatki o podjetju in poslovanju, vrsta procesa 

proizvajanja v podjetju, obvladovanje vitkega proizvajanja, kazalniki vitkosti in gospodarski 

kazalniki, inovacijska in proizvodna politika v podjetju, sistemske pomanjkljivosti vitkega 

proizvajanja), ki so klju ni za pridobitev vhodnih, izhodnih, kot tudi procesnih podatkov za 

raziskavo.  

S faktorsko analizo smo preu ili povezave med ve jim številom spremenljivk z manjšim 

številom faktorjev, z namenom, odkritja povezanosti vrste procesa proizvajanja in politike 

proizvajanja s kazalniki vitkega proizvajanja. Z regresijsko analizo smo raziskovali vpliv 

neodvisne spremenljivke na ve  odvisnih spremenljivk. Namen analize je odkriti, katere 

spremenljivke vitkega proizvajanja so pomembne za dvig kazalnika OEE in dodane vrednosti 

na zaposlenega. 

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

Predpostavke: 

Vitko proizvajanje še ni ustrezno uveljavljeno, saj v RS zaostajamo za kazalniki procesne 

in finan ne produktivnosti, glede na povpre je EU.  

Vprašalnik je najbolj primeren instrument za pridobitev vhodnih in izhodnih, kot tudi 

procesnih dejavnikov/podatkov za potrebe kvantitativne raziskave. 

Proizvajanje proizvodov in procesov je temeljna funkcija v vseh oblikah organiziranosti 

ter ustvarja dodano vrednost.  

Omejitve:  

Teoreti ne predpostavke iz znanstvene in strokovne literature smo povzeli in jih ne bomo 

posebej preverjali. 

Rezultati ne predstavljajo odraza celotne dejavnosti na podro ju RS, saj se podjetja iz 

kovinsko-predelovalne panoge med seboj razlikujejo v podrobnostih (npr. jeklarstvo –

barvne kovine), predvsem pa v stopnji tehnološke zahtevnosti. 
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Vitko proizvajanje je zgolj eno izmed možnih orodij managementa, ki naj bi vplivalo na 

uspešnost podjetja ali druge organizacije. 

Za preverjanje uspešnosti podjetja smo uporabili zgolj dva kvantitativna kazalnika, OEE 

in dodano vrednost, ki ne odražata celovite uspešnosti. 

Vpliv vitkega proizvajanja na zadovoljstvo kupcev/odjemalcev ter zadovoljstvo 

zaposlenih ni vklju en v raziskovanje. 

Izidov iz raziskave ne bo mogo e posplošiti na druge dejavnosti in uporabiti za 

nepridobitne organizacije.  
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2 MANAGEMENT, ORODJA MANAGEMENTA IN USPEŠNOST 

ORGANIZACIJE 

Namen pri ujo ega poglavja je predstaviti teoreti na spoznanja o managementu proizvajanja, 

kot tudi naloge managerjev ter managementska orodja. Poglavje opisuje razvoj znanstvenega 

managementa in industrijskega inženiringa, prav tako predstavlja osnove in temeljne 

zna ilnosti vitkega proizvajanja. Prav tako bomo prikazali osnovne metode in orodja vitkega 

proizvajanja. Zadnji del poglavja vsebuje povzetek dosedanjih raziskav na podro ju vitkega 

proizvajanja ter sklep teoreti nega dela. 

2.1 Management  

Management je obvladovanje organizacije, z namenom, da uspešno dosega zastavljene smotre 

in cilje (Tav ar 2006, 79). Kralj (2003, 14) management definira kot proces usmerjanja 

organizacije k smotrom in ciljem. Kralj (prav tam) izpostavlja, da je potrebno management 

lo evati od upravljanja, ki obsega usmerjanje organizacije in nadzorovanje managementa. 

Bistvo managementa in upravljanja je obvladovanje organizacije za dosego zastavljenih 

na rtov, smotrov in ciljev (Tav ar 2006, 79). 

Proizvajanje, tako meni Tav ar (2006, 334), je bistvena dejavnost vsake organizacije. 

U inkovito proizvajanje proizvodov in procesov po zahtevah tržiš a je predpogoj za 

uspešnost vsake organizacije (Tav ar 2006, 145). Marki  (2004, 145) trdi, da naj bi bil 

management proizvajanja (v nadaljevanju MP) odgovoren, da zaposleni in kapital u inkovito 

delujejo za dvigovanje produktivnosti.  

 

Slika 1: Temeljne funkcije, povezane s proizvodnimi procesi 

Vir: Marki  2004, 82.  
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MP zajema snovanje oziroma na rtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje procesov 

proizvajanja in postopkov (Tav ar 2006, 334) in se mo no prepleta z managementom drugih 

podro ij v organizaciji (Slika 1), še zlasti z managementom inoviranja, ki proces proizvajanja 

oskrbuje z novimi proizvodi in procesi. Prepleten je tudi z managementom trženja, ki 

proizvode in procese uveljavlja pri zunanjih odjemalcih (prav tam, 145).  

MP oskrbuje proizvajanje z vložki ter skrbi za u inkovito proizvajanje. V organizaciji 

ustvarja dodano vrednost (prav tam, 334).  

Marki  (2004, 145) navaja, da organizacija ohranja in zvišuje konkuren nost z vklju evanjem 

izboljšav. Za doseganje štirih osnovnih konkuren nih prednosti organizacije (tj. nizkih 

stroškov, kakovosti, dobav in prilagodljivosti) naj bi v poslovni strategiji dolo ili ustrezne 

strateške smotre in cilje (Rusjan 2013, 16–17). Za ve ino organizacij je vrhunska kakovost 

najpomembnejši dejavnik konkuren nosti in predstavlja priložnost za ve ji tržni delež 

(Marki  2004, 49).  

Izzivi v današnjem poslovnem okolju (npr. svetovna konkuren nost, skrb za etiko, tehnološki 

razvoj, uporaba spleta, znanje in informacije kot najpomembnejši organizacijski kapital, 

naraš ajo e zahteve delavcev po ustvarjalnem delu ter osebnostnem in profesionalnem 

razvoju ipd.) zahtevajo povsem druga ne odzive organizacij (Dimovski, Penger in Škerlavaj 

2002, 19). Spremenljivost poslovnega okolja terja ve jo dinami nost proizvajanja in 

poslovanja. Ni dovolj biti boljši, potrebno je biti hitrejši in spretnejši, kar velja za celotno 

organizacijo. Tehnologije in postopki proizvajanja se menjajo in spreminjajo vse hitreje (od 

NC, CNC in DNC-strojev do fleksibilne avtomatizacije z roboti in manipulatorji). Nove 

tehnologije spreminjajo osnove dejavnosti organizacij (Tav ar 2006, 145). Današnji in bodo i 

managerji naj bi vpeljati nove koncepte, e bodo v obdobju dramati nih sprememb želeli 

uspešno voditi organizacije. Žal se mnogi managerji še vedno »držijo« hierarhi nega in 

birokratskega pristopa pri obvladovanju organizacij (Dimovski, Penger in Škerlavaj 2002, 

19). 

2.1.1 Naloge managerjev 

Temeljne naloge managerjev zajemajo koordiniranje, kontroliranje, organiziranje, 

motiviranje,  planiranje in informiranje (KKOMPI). Omenjene naloge so osredoto ene na 

glavne smotre in cilje organizacije, tj. uspeh in ugled (Kralj 2003, 16–18). 

Organiziranje je proces urejanja organizacije, njenega delovanja in urejanja razmerij med 

osebami v organizaciji (prav tam, 418).  

Planiranje je opredeljevanje smotrov, ciljev, sredstev in poti organizacije. Je tudi podrobnejše 

raz lenjevanje ( asovno, kakovostno, koli insko in prostorsko) smotrov in ciljev (prav tam, 

16).  
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Koordiniranje zajema sistemati no vzajemno usklajevanje mnenj, vplivov in ukrepov med 

udeleženci poslovanja, da se z usklajenim sodelovanjem dosežejo zastavljeni smotri in cilji 

(prav tam, 433).  

Kontroliranje (nadziranje) se nanaša na presojanje pravilnosti izvajanja poslovanja glede na 

zastavljene smotre in cilje, kot tudi na odpravljanje ugotovljenih neskladnosti (prav tam, 454). 

Komuniciranje/informiranje pomeni prenos razumljene informacije med dvema lovekoma 

oziroma ve  ljudmi. Managerji veliko svojega asa namenijo komuniciranju. Dobro 

komuniciranje je eden izmed dejavnikov dobrega vodenja ljudi (Tav ar 2006, 441). 

Komuniciranje služi trem temeljnim namenom, in sicer sporo anju oziroma informiranju, 

vplivanju in vodenju ter skupnemu snovanju novih vrednot, znanj in veš in (prav tam, 395–

396). 

Motiviranje je sredstvo vplivanja na zaposlene, da bi delali tako, da se uresni ujejo smotri in 

cilji organizacije, posledi no pa tudi svoji smotri in cilji (Kralj 2003, 434). 

2.1.2 Vodenje in obvladovanje sodelavcev 

V organizaciji so ljudje najpomembnejši dejavnik in od njihovega dela ter zavzetosti je 

odvisno doseganje rezultatov. Sodelavci so temeljni pogoj za obstoj in delovanje organizacije. 

Njihove kompetence (vrednote, znanje in veš ine) odlo ajo o uspešnosti organizacije. 

Sodelavci so najpomembnejše nematerialno sredstvo organizacije. Naloga managementa je 

pripraviti (so)delavce do uspešnega (so)delovanja v organizaciji za doseganje smotrov in 

ciljev in s tem tudi izidov (Kralj 2003, 438). U inkovitost pri doseganju zastavljenih smotrov 

in ciljev ter u inkovito poslovanje organizacije je najpomembnejša naloga managementa. 

Uspešno poslovanje organizacije je naloga upravljavcev. U inkovitost (angl. Efficiency) 

pomeni delati stvari prav (angl. Doing Things Right) in predstavlja razmerje med izidi ter 

vložki; pove, ali organizacija opravlja svojo dejavnost prav. Uspešnost (angl. Performance) 

pomeni delati prave stvari (angl. Doing the Right Thing) in predstavlja razmerje med izidi ter 

zastavljenimi smotri in cilji organizacije v dolo enem asovnem obdobju (prav tam, 198). 

Managerji so odgovorni za doseganje izidov, te pa dosegajo skozi ljudi kot orodja ali s 

pomo jo ljudi kot sodelavcev. Pri tem je pomemben na in motiviranja in slog vodenja. Bolj 

trd, a hkrati u inkovit na in je doseganje izidov preko ljudi. Omenjeni na in je v sodobnem 

svetu vse bolj nujen za doseganje uspešnih izidov (prav tam, 439).  

Spodbujanje ali motiviranje je vplivanje na vedenje in obnašanje ljudi, da namenijo svoje 

zmožnosti doseganju zastavljenih smotrov in ciljev (Tav ar 2006, 366). Managerji v 

organizaciji uporabljajo motiviranje kot sredstvo vplivanja na zaposlene, z namenom, da 

vršijo delo tako, da uresni ujejo smotre in cilje organizacije. Najbolj znana je Maslowova 

motivacijska teorija o lovekovih potrebah: lovekova dejavnost je usmerjena navzgor k vse 
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bolj privla nim oziroma višjim smotrom in ciljem (npr. spoštovanje, ugled ipd.), vendar naj bi 

bile pred tem zadostno potešene nižje ravni (npr. spanje, dihanje, prehranjevanje ipd.). Razne 

motivacijske teorije nam pomagajo ustvariti motivacijske modele, pri emer naj bi managerji 

še posebej pazili na pravi nost, enakost in pri akovanja. Velja opozoriti tudi na ustrezno 

motiviranje managerjev, ki je (poleg gmotnega dela) pomembno tudi v mo i, ugledu in 

samouresni evanju (Kralj 2003, 445–447). 

Motiviranje je mogo e z materialnim in nematerialnim nagrajevanjem (prav tam). Denarno 

nagrajevanje s pla o ni pomembno le zaradi materialnih, temve  tudi zaradi simbolnih koristi. 

Nagrajevanje lahko obsega tudi nedenarne spodbude ali nagrade. Te so lahko sodelovanje pri 

odlo anju, ve ja pooblastila in odgovornost, priložnosti za osebni razvoj, ve ja svoboda pri 

delovanju in uresni evanju zamisli. Navedene postavke lahko opredelimo kot notranje 

spodbude, medtem ko zunanje spodbude ciljajo predvsem na ugled, priznanja in status. To so 

lahko razkošnejša oprema delovnega mesta, rezerviran in ozna en parkirni prostor, ugleden 

naziv, ve  svobode pri razporejanju delovnega asa, izdatnejša opora pri delovanju in druge 

drobne ugodnosti (Tav ar 2006, 367). Ortiz (2008, 145) meni, da so pomembne tudi pohvale. 

Kadar zaposleni kakovostno opravijo delo, je to potrebno opaziti in jih za dobro opravljeno 

delo pohvaliti. Veliko managerjev svojih zaposlenih ne pohvali, saj menijo, da so zaposleni 

pla ani, da delo opravijo brezhibno in se pohvale ne zdijo smiselne. V majhnih organizacijah 

manager sproti in neposredno nagrajuje sodelavce. V ve jih organizacijah je nagrajevanje 

zahtevnejše in kompleksnejše (Tav ar 2006, 362–367).  

Temeljito premišljen in zastavljen sistem materialnih nagrad ter nematerialnih spodbud 

(sistem osebnega napredovanja in razporejanja zaposlenih v organizaciji, pravila za 

dodeljevanje drugih koristi, npr. oprema, prevozi, osebne administrativne podpore ipd.) je 

dolgoro no u inkovit. e želi organizacija postati uspešen usmerjevalec in oblikovalec 

sprememb, naj bi razvila in na rtno spodbujala politiko inovativnosti. Takšna politika 

inovativnosti spodbuja tudi celotno organizacijo, da v spremembah iš e priložnosti in izzive 

(Marki  2004, 65). Pomembno je podpiranje in uvajanje novosti, ki dovoljuje razumno 

tveganje in odpuš a napake, storjene v dobri veri (Tav ar 2006, 304). Kon ni rezultat 

takšnega inoviranja procesov proizvajanja so u inkovitejši procesi in proizvodi (Marki  2004, 

80). 

Slogi vodenja  

Temeljna naloga managerjev je obvladovanje organizacije, kar pomeni tudi obvladovanje 

sodelavcev z vodenjem. Vodenje je lahko osebno in neposredno, s spodbujanjem in z 

zadrževanjem, z usmerjanjem, z napotki in nasveti itd., lahko pa je tudi posredno, in sicer 

preko drugih sodelavcev po hierarhiji (Tav ar 2006, 297). Neposredno vodenje ljudi zahteva 

svoj as in zmožnosti managerja (prav tam, 281).  
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Z delitvijo dela in z delitvijo pristojnosti in odgovornosti je managerjem omogo eno, da 

obvladujejo ve  sodelavcev, kot je to mogo e z neposrednim vodenjem (prav tam, 286). 

Tav ar (2006, 299–300) izpostavlja tudi, da v kolikor zahtevnost obvladovanja skupine 

preseže managerjeve zmožnosti (npr. znanje, osebno naravnanost, razpoložljivi as ipd.), je za 

uspešno delovanje organizacije nujno in potrebno delegiranje. Delegiranje ni zgolj ukrep za 

pove evanje u inkovitosti, je namre  stvar zaupanja. Delegirati je mo  samo pristojnosti, ne 

pa tudi odgovornosti. Povezano je s podeljevanjem ve jih pooblastil, z ve jimi možnostmi za 

ustvarjalno odlo anje in delovanje, kot tudi z osebnim razvojem in napredovanjem. Zaradi 

tega je prejemanje ve jih pooblastil za podjetnega in zmožnega sodelavca ena najve jih in 

najboljših spodbud, ki jih je lahko deležen v organizaciji. Delegiranje je tudi predpogoj za 

uspešno delovanje vsake ve je organizacije. 

Pomemben korak pri doseganju prilagodljive (u e e) organizacije, ki uspeva v današnjem 

hitro spreminjajo em se družbenem okolju, je opolnomo enje, ki pomeni, da zaposleni dobijo 

ve jo mo , ve  svobode in informacij, ki jih potrebujejo pri sprejemanju odlo itev in pri polni 

vklju enosti v organizacijo (Dimovski, Penger in Škerlavaj 2002, 40). Sarma in Lochan 

(2014, 6–28) trdita, da je opolnomo enje (angl. Enpowerment) uporabno in u inkovito orodje 

za širjenje vitke kulture po celotni organizaciji. Opolnomo enje je delegiranje mo i 

zaposlenim v proizvajanju za izvedbo pomembnih operativnih odlo itev. Zaposleni se na ta 

na in utijo pomembni in smatrajo, da so del odlo evalskega procesa, namesto da zgolj 

sledijo navodilom drugih nadrejenih. 

Obvladovanje organizacije in vodenje ljudi je lahko centralizirano in avtoritativno ali 

razpršeno in participativno. Ker je potrebno sodelavce obvladovati z namenom, da 

organizacija uspešneje deluje, prav tako je zmogljivost posameznega managerja za 

obvladovanje drugih omejena, se hierarhiji v ve jih organizacijah ni mogo e izogniti. 

Hierarhija je nepogrešljivo orodje za obvladovanje števil nejše skupine ljudi. Zaradi 

objektivne odgovornosti sporo ajo sodelavci poslovodstvu predvsem ugodne informacije, 

neugodne pa prikrivajo. Iz omenjenega razloga postajajo ve je organizacije toge, po asne in 

malo podjetne. Te slabosti skuša management omejevati z neposrednim pridobivanjem, 

obravnavanjem in posredovanjem informacij (Tav ar 2006, 281–282). 

Vodenje zajema vplivanje, usmerjanje in motiviranje zaposlenih, da ustrezno opravljajo svoje 

naloge ter z delom in s poslovanjem dosegajo izide ter uresni ujejo smotre in cilje 

organizacije. Kako to dose i, je odvisno od posameznega sloga vodenja in od zna ilnosti 

ljudi, tj. managerjev in zaposlenih. Upoštevati je potrebno tudi zmožnosti posameznikov (npr. 

znanje, spretnosti, sposobnosti ipd.) in njihovo pripravljenost oziroma voljnost za izvedbo del. 

Iz vseh navedenih dejstev je mogo e razbrati štiri tipe vedenja ljudi in zanje prilagoditi sloge 

vodenja (Kralj 2003, 443–445): 

malo zmožni in malo voljni, voditi jih je treba z naro anjem, 

malo zmožni, vendar voljni, voditi jih je treba s pou evanjem,  
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zmožni, vendar malo voljni, voditi jih je treba s sodelovanjem,  

zmožni in voljni, voditi jih je treba z delegiranjem (pooblaš anjem). 

Pri izbiri sloga vodenja s strani managerja sta pomembna skrb za ureditev situacije in 

sodelavec, ki sodeluje. Pri prvem slogu se bolje obnese sodelovanje, od lastnosti sodelavca pa 

je odvisna potreba po angažiranju managerja za izvršitev izvedbe. e je sodelavec sposoben, 

se je treba z njim malo ukvarjati, e pa ni sposoben, se ukvarjanje ne izpla a. Pri slogih 

vodenja s pou evanjem in sodelovanjem pa naj bi se managerji ve  ukvarjali s sodelavcem, e 

ho ejo dose i uspeh. Za vse je potreben as in ve krat se managerji zaradi pomanjkanja asa 

ter potrpljenja odlo ijo za avtoritaren pristop, tj. vodenje skozi ljudi (prav tam). 

Davis (2009, 92–94) trdi, da je srednji management eden od ve jih, e ne najve jih ovir pri 

prevzemanju sprememb in novih pristopov.  

2.2 Orodja managementa 

Orodja managementa lahko opredelimo kot celoto pripomo kov, med katere štejemo 

koncepte, procese, naloge in analiti ne okvire, in sicer za uresni evanje idej managementa 

neke organizacije v poslovni praksi (Nedelko 2013, 18). Poto an in Dabi  (2012, 21) navajata 

orodja managementa kot peto raven v integralnem modelu managemente ideje oziroma kot 

pojavno obliko managemente ideje. Kot izpostavlja Udrih (2011, 31), so orodja managementa 

postala nuja v organizacijah po celem svetu. Ne glede na razlike med njimi in v njihovi 

uporabi, ostajajo kon ni smotri in cilji organizacij porast donosnosti, ki se doseže z uporabo 

navedenih orodij.  

2.2.1 Vrste orodij managerjev 

Kašan (2010, 25) deli orodja managementa glede na dejstvo, v katerem managerskem modelu 

so se, zgodovinsko gledano, razvili. Nedelko (2013, 18) jih deli zgolj na tradicionalna in 

sodobna, in sicer glede na to, kako zgodaj v fazi razvoja managementskih misli so se razvila. 

Udrih (2011, 32) uvrš a orodja managementa v skupine glede na njihov napor izvajanja in 

intenzivnostne spremembe v poslovnih praksah organizacij. 

Za potrebe magistrske naloge bomo vrste managerskih orodij prikazali po razdelitvi, ki jo 

navaja Kašan (2010, 25–34); in sicer jih podrobno deli glede na tri generacije managerskih 

modelov: 

– Prva generacija managerskih modelov se je pri ela uporabljati med leti 1960 in 1980, saj 

se je v tem obdobju pojavila potreba po ve ji preglednosti poslovanja. Managerji so 

namre  potrebovali informacije za sprejemanje kakovostnih poslovnih odlo itev; razvita 

so bila analitska orodja, ki so managerjem omogo ila obvladovanje poslovanja in 

stroškov preko kazalnikov, s katerimi so merili u inkovitost in uspešnost organizacije: 



 
 

13 
 

SWOT analiza, Porterjeva veriga vrednosti, BCG matrika (Boston Consulting Group), 

ISO standardi, primerjalna presoja ali benchmarking analiza, ABC (angl. Activity Based 

Costing, slov. SAPP–koncept stroškov po aktivnostih poslovnega procesa), strateško 

planiranje, vizija, vrednote in funkcijske strategije. Ker so bila ta orodja zelo uspešna, so 

po svetu razvijali še druga, podobna analitska orodja, ki jih lahko poimenujemo nova 

analitska orodja, med katera se še uvrš ajo: ABB (angl. Activity Based Budgeting, slov. 

predra unavanje na podlagi aktivnosti), ABM (angl. Activity Based Management, slov. 

poslovodenje na temelju analize aktivnosti), Target Costing (slov. koncept ciljnih 

stroškov), TOC (angl. Theory of Constrains, slov. teorija omejitev), Life Cycle Costing 

(slov. koncept stroškov življenjskega cikla poslovnega u inka), Outsourcing in JIT (angl. 

Just In Time, slov. ravno ob pravem asu). 

– Orodja prve generacije niso zagotavljala dovolj velike dodane vrednosti, zato se je druga 

generacija managerskih modelov pri ela uporabljati med leti 1985 in 1995; v ospredje 

pride znanje, za katerega so prepri ani, da prinaša kakovost, razvijejo se orodja, ki 

temeljijo na znanju, kakovosti in ljudeh: Six sigma (slov. šest sigma), Kaizen, (slov. 

nenehno izboljševanje), management celovite kakovosti (TQM, angl. Total Quality 

Management), ekonomska dodana vrednost (EVA, angl. Economic Value Added), model 

EFQM (angl. European Fundation for Quality Management), kakovost storitve (angl. 

Service Quality), analiziranje tveganja kriti nih kontrolnih to k (HACCP, angl. Hazard 

Analysis Critical Control Points), vitko proizvajanje (angl. Lean Manufacturing), proces 

stalnih izboljšav (CIP, angl. Continuous Improvement Process), 20 klju ev (angl. 20 

keys), BPR (angl. Business Process Reengineering, slov. prenova poslovnih procesov), 

BSC (angl. Balanced Scorecard, slov. uravnoteženi sistem kazalnikov), kompetence, 

sistemi vodenja, customer value proposition, osnovne sposobnosti, CRM (angl. Customer 

Relationship Management, slov. management odnosov z odjemalci), poslovni model, 

ravnanje s talenti, intelektualni kapital, globalni razvoj kadrov. Rezultat na znanju 

temelje ega poslovanja je bila vedno ve ja dodana vrednost, kar je povzro ilo, da so se 

za eli spreminjati stili vodenja in strukture organiziranosti, pomembna postane 

medsebojna komunikacija, prav tako so pomembne vrednote. 

– Tretja generacija managerskih modelov se je uveljavila med leti 1995 in 2003, kot 

posledica globalne konkurence, s katero so se za ela soo ati v podjetjih in drugih 

organizacijah; poudarek je na ravnanju s loveškimi viri ter na globalni optimizaciji virov, 

novi generator pove evanja u inkovitosti poslovanja postane ustvarjalnost v navezi z 

inovativnostjo; orodja managementa tretje generacije so usmerjena v ljudi oziroma kadre, 

v ideje in inovacije, blagovne znamke, globalizacijo, informacijsko-komunikacijske 

tehnologije (IKT), dizajn, patente, e-poslovanje: kadrovski BSC, diferencirano kadrovsko 

strategijo, analitiko pri odlo anju, neotipljive vire (sistemi in ROI), offshoring, globalno 

optimizacijo virov, 24/7 razvoj, open sisteme, WEB 2.0, NPS, rast kot proces, globalne 

produktne piramide in blagovne znamke, lean 6SIGMA (slov. vitka šest sigma), trženje 

uspešnosti, prevzeme na drugih kontinentih, stroškovno inoviranje, prebojne inovacije ipd. 
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Obstaja tudi porazdelitev orodij managerjev glede na njihov napor izvajanja in intenzivnostne 

spremembe v poslovnih praksah organizacij, ki jih Udrih (2011, 32–33) deli v tri skupine:  

V prvo skupino spadajo orodja managerjev, katerih izvajanje prinaša prakti no 

zanemarljive spremembe organizaciji, zmanjšan obseg zbiranja in analiziranja podatkov 

(ki so nato podlaga za nadaljnje spremembe v organizaciji), ni velike organizacijske ali 

infrastrukturne spremembe: npr. uravnotežen seznam kazalnikov, strateško planiranje, 

management odnosov z odjemalci, segmentacija odjemalcev. 

V drugo skupino spadajo orodja managerjev, za izvajanje katerih je zahtevana sprememba 

v strukturi organiziranosti, npr. vitko proizvajanje. 

V tretjo skupino spadajo orodja managerjev, za izvajanje katerih so potrebne hkratne 

organizacijske in infrastrukturne spremembe, kot je izvajanje in uporabljanje nove 

opreme, npr. radiofrekven na identifikacija objektov.  

2.2.2 Pomen in uporaba orodij managerjev  

Funkcija orodij managerjev se kaže v dejstvu, da pomagajo organizacijam, da te pregledajo 

svoje notranje finan ne in operativne zmogljivosti, z namenom ugotavljanja uspešnosti 

poslovanja. Informacije, pridobljene na podlagi orodij managerjev, služijo kot pomo  pri 

sprejemanju poslovnih odlo itev v procesu obvladovanja organizacije (Udrih 2011, 24).  

Razmere na današnjem trgu so pove ale pomen in uporabo orodij managerjev, spremenila pa 

se je tudi priljubljenost posameznih orodij. Najbolj priljubljeno orodje je CRM, ki je s prvega 

mesta spodrinilo strateško na rtovanje (Rigby in Bilodeau 2015).  

Nedelko (2013, 17) ugotavlja, da so v slovenskih organizacijah v ospredju orodja managerjev, 

ki podpirajo optimizacijo delovanja organizacij (npr. strateško na rtovanje), tem sledijo 

orodja za podporo managementa odnosov z odjemalci (npr. izjave o poslanstvu in viziji), 

na rtovanje strategije organizacije (npr. zunanje izvajanje aktivnosti, prenova poslovanja, 

management celovite kakovosti, vitko proizvajanje) in izboljšanje konkuren nosti 

organizacije (npr. odkrivanje in izgrajevanje klju nih kompetenc). Nova orodja managerjev, 

ki se šele uveljavljajo v organizacijah (npr. korporativni blogi, radiofrekven na identifikacija, 

etnografija potrošnikov, management lojalnosti), so najmanj uporabljena. 

Orodja managementa naj bi služila organizacijam vse od procesa odlo anja, nadzora, 

usklajevanja, analiz, do vizualizacije, z namenom, da bi te (p)ostale uspešne. Ker obstaja 

veliko razli nih orodij managerjev za obvladovanje organizacije, potrebuje poslovodstvo ve  

vrednot, znanja in veš in kot kdaj koli prej, še posebej pri izbiri tistih orodij, ki jim bodo 

najbolj pomagala pri oblikovanju poslovnih odlo itev, ki vodijo k izboljšanju procesov, 

proizvodov in povzro ijo vrhunsko u inkovitost ter donosnost. Uporaba orodij managementa 

zahteva razumevanje prednosti in slabosti, kot tudi sposobnosti ustvarjalnega povezovanja 

(Udrih 2011, 31).  
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2.3 Vitko proizvajanje 

2.3.1 Razvoj vitkega proizvajanja skozi as 

Zametki vitkega proizvajanja segajo dale  nazaj v preteklost. Koncept izgub (potrat) je 

opazoval že Frank Gilbreth, ko je prou eval delavce, ki so se sklanjali in pobirali opeko s tal. 

To izgubo je odpravil z uporabo zidarskega odra in s tem odpravil sklanjanje (opeka je bila 

tako na višini pasu). V tem asu se je z optimiranjem procesov proizvajanja za el ukvarjati 

tudi Frederick Winslow Taylor, o e znanstvenega managementa in industrijskega inženiringa 

(Unterlechner, Meško Štok in Marki  2009, 144). Leta 1878 se je Frederick Winslow Taylor 

zaposlil v železarni Midvale Steel Company. Ravnalci jeklenih izdelkov so v tem asu delali 

le na osnovi intuicije in izkušenj ter predvsem nadzirali podrejene, niso planirali dela, niso 

svetovali in iskali najboljših možnih poti v proizvajanju, delavci so delali po svoje in so 

spremembe sprejemali kot dodatno obremenitev s strani lastnikov in ravnalcev. Leta 1911 je v 

delu »The Principles of Scientific Management«, opredelil osnovna na ela za izboljševanje 

proizvajanja (Dolinšek in Rozman 2006, 17). Svoje ugotovitve je strnil v štiri na ela 

(Vr kovnik 2008, 9):  

a. Manager naj razvije metodologijo za vsako sestavino dela, pri tem naj nenehno 

izpopolnjuje orodja, standardizira postopke in delovne razmere. 

b. Manager naj izobražuje in usposablja sodelavce, da bodo zahtevano delo ustrezno 

opravili, sodelavci ne smejo delati po svoje. 

c. Managerji naj odkrito in zaupno sodelujejo s sodelavci in zagotavljajo take razmere, da bo 

delo teklo v skladu s pravili. 

d. Med managerji in sodelavci velja delitev dela in odgovornosti; manager na rtuje, 

organizira, vodi in nadzira delo, sodelavci izvajajo naloge v skladu z navodili managerjev.  

Kot utemeljitelj znanstvenega managementa (angl. Scientific Management) in industrijskega 

inženiringa je Frederick Winslow Taylor sistemati no pristopal k analizi in izboljševanju 

delovnih procesov v organizacijah (Šverko 2012, 7). 

Taylorjev pristop k motivaciji zaposlenih je temeljil na principu »koren ka in palice«, delo pa 

je potekalo po navodilih managementa, ki je delo ter delavce planiral in organiziral z 

znanstvenimi metodami planiranja (Ferk 2012, 100). Taylor je vpeljal znanstvene metode v 

management tovarn in z njimi bistveno izboljšal produktivnost (Dolinšek in Rozman 2004, 

19). S svojimi spoznanji je vplival na druge somišljenike. Zakonca Gilbert sta se ukvarjala z 

vplivom loveških odnosov in gibov na produktivnost, prou evala sta utrujenost ipd. Henry 

Gantt je razvil asovne diagrame ali gantograme in nekatere modele nagrajevanja. Vrsto 

dotedanjih spoznanj je leta 1908 in kasneje uporabil Henry Ford pri proizvajanju avtomobila 

»model T«, ki predstavlja prvi primer uporabe teko ega traka. Proizvajanje je vklju evalo 

delitev dela, standardiziranje in zamenljivost delov, mehanizacijo, masovnost in nizke stroške 

(Šverko 2012, 18). Zgodba o nastanku koncepta lean se torej pri ne z izdelavo prvih 
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avtomobilov že v za etku prejšnjega stoletja (1910) z vsestranskim Henryjem Fordom in 

njegovo »desno roko«, Charlesom E. Sorensonom. V za etku je avtomobile sestavljalo veliko 

število relativno majhnih delavnic (Brezovnik 2012, 14). Ker še ni bilo enotnega merskega 

sistema, ki bi ga uporabljali vsi dobavitelji, posameznih sestavnih delov sploh ni bilo mogo e 

sestaviti brez predelave in prilagajanja. Montažni proces je potekal tako, da se je vsak 

naslednji sestavni del pred montažo prilagodil že izdelanemu sestavu (Šverko 2012, 5–6). 

Težava je bila tudi ta, da se je proizvajanje posameznih delov odvijalo na termi no 

neobdelanih materialih, ki so bili mehki. S postopkom termi ne obdelave so u vrstili površino 

materialov. Med postopkom termi ne obdelave je prihajalo do deformacije posameznih delov, 

kar je pomenilo, da so avtomobile sestavljali na na in, da se vzame prvi del in se ga prilagodi 

drugemu. Zaradi prilagajanja teh posameznih delov je bil postopek izdelave celotnega 

avtomobila dolg in tudi avtomobili so se razlikovali med seboj (Brezovnik 2012, 14). 

Poenotenje merskih sistemov je omogo ilo rabo medsebojno izmenljivih in sestavljivih delov 

za kon ni izdelek. Odlo ilen korak pri razvoju avtomobilske industrije in industrializaciji je 

bila standardizacija sestavnih delov. Idejo o standardizaciji sestavnih delov in izmenljivih 

delov so npr. že prej uporabljali v urarski in orožarski industriji. Z uvedbo enotnega merskega 

sistema, ki je zagotovil, da so bili dobavljeni deli vedno izdelani v zadostnih tolerancah, je 

Ford dosegel precejšnje znižanje stroškov montaže. Ford je proces proizvajanja standardiziral 

do te mere, da so bili vsi avtomobili enake barve (Šverko 2012, 6). Ford je prav tako ugotovil, 

da je potrebno za ve jo u inkovitost razmišljati tudi o celotnem delovnem procesu 

proizvajanja avtomobila. Z namenom, da hitreje izdelujejo avtomobile, so kupili stroje, od 

katerih je bil vsak specializiran za dolo en obdelovalni postopek. e en stroj proizvaja samo 

dolo en del, lahko pri akujemo, da je ta del kakovostnejši in v manjših tolerancah kot prej. Že 

na prvem koraku so tako pove ali u inkovitost. Naslednji korak za u inkovitost je bila 

sprememba na ina sestavljanja avtomobila. Namesto sestavljanja v posameznem boksu so 

uvedli postopek posameznih korakov v proizvodni liniji, ki je pomenilo veliko racionalizacijo 

asa (Gross 1996, 77). Za izdelavo enega Fordovega »modela T« je bilo potrebnih 90 

delovnih ur (konkurenca 7.001,800 delovnih ur), kar je omogo ilo dramati no znižanje cene 

in s tem ve jo dostopnost kupcem. Do konca proizvajanja, leta 1927, so jih izdelali v 15,5 

milijona primerkih, kar je še danes absolutni rekord (prav tam, 82). Velja omeniti tudi, da je 

Ford obvladoval celoten vrednostni tok od predelave železove rude do trenutka, ko je 

avtomobil zapeljal s traku, kar je v povpre ju trajalo pet dni (Šverko 2012, 6). Ford je bil za 

svoje ase vizionar, ko je šlo za odpravo izgub. Dobro je namre  poznana zgodba, da je Ford 

v svojih prvih razli icah za dno vozila uporabil transportne palete, na katerih so bili pripeljani 

motorji (Stewart 2012, 14). 

V za etku 20. stoletja so Fordu sledile tudi druge avtomobilske tovarne, od katerih velja 

posebej omeniti General Motors (GM). GM in njegovi lastniki so za tiste ase uvajali nove 

tržne prijeme in nove vodstvene ter managerske metode, kar je pove alo u inkovitost podjetja 

(Šverko 2012, 7–8).  
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Za etki Toyotinega proizvodnega sistema (TPS) segajo v za etek 20. stoletja, ko je Sakichi 

Toyoda leta 1918 ustanovil tekstilno podjetje »Toyoda Spinning and Weaving«. Osnova za 

proizvajanje je bil njegov patentiran avtomatski predilni stroj, ki se je avtomatsko zaustavil, v 

kolikor je zaznal napako (npr. pretrganje niti) (prav tam, 9). Toyotin razvoj, t. i. JIT, se je 

za el leta 1934, ko je Kiichiro Toyoda ustanovil »Toyota Motor Corporation« in leta 1936 

sprejel prvo naro ilo od japonske vlade za izdelavo tovornjakov (Piškor 2012, 10). Po 2. 

svetovni vojni in po velikem odpuš anju delavcev se je novo poslovodstvo na elu z Eijijem 

Toyodo odlo ilo, da vzpostavi podobno organizacijo in na ela masovnega proizvajanja, kot 

jih je spoznal med študijskim bivanjem v ZDA (Šverko 2012, 9). Med obiski v ZDA sta 

Taichii Ohno in Eiji Toyoda obiskala tudi ameriške supermarkete in ugotovila, da naj bi bilo 

na rtovanje proizvajanja podrejeno dejanski prodaji (na elo »Pull«), in ne toliko prodajnim 

ali proizvodnim ciljem (na elo »Push«) (Piškor 2012, 11). Podobno ekskurzijo na Zahod je 

Toyotina delegacija že organizirala pred 2. svetovno vojno. Takrat so se med obiskom 

nemškega letalskega podjetja Vocke-Wulff seznanili s konceptom takta (nem. 

Produktionstakt), ki je pozneje postal osnovni parameter vitkega sistema proizvajanja (Šverko 

2012, 9–10). S Taiichijem Ohnom sta posledi no združila vsa na ela, danes poznana kot TPS 

in zgradila temelje vitkega proizvajanja. Pri Toyoti so kmalu spoznali, da lahko zaposleni v 

proizvajanju doprinesejo podjetju bistveno ve  kot le fizi no mo . Kljub vsej odlo enosti pa 

finan ne razmere na japonskem tržiš u niso omogo ale proizvajanja kot v ZDA. Celoletno 

proizvajanje avtomobilov na Japonskem je bila leta 1950 enako ameriški tridnevni 

proizvodnji. V naslednjih letih so Toyotini inženirji preoblikovali modele avtomobilov v 

smeri skupnih delov, orodij in standardizacije za operacije lakiranja in varjenja. Takrat so 

inženirji tudi ugotovili, da predstavlja »ozko grlo« proces menjave orodja na stiskalnicah, ki 

jih uporabljajo za proizvajanje velikih karoserijskih delov. Kot odgovor na ugotovljeni 

problem so razvili strategijo hitrih menjav orodij (angl. Single Minute Exchange of Die – 

SMED). Z uporabo enostavnih vpenjal in standardiziranih pripomo kov ter predhodno 

pripravljalne dejavnostih ( as priprave orodij pred zaustavitvijo stroja za izvedbo menjave) so 

drasti no znižali as za menjavo orodij ter posledi no raven potrebnega znanja za izvedbo 

menjave orodij (Piškor 2012, 11). 

Osnovno vodilo je tako zajemalo skrajšanje asa od kup evega naro ila do trenutka, ko 

podjetje prejme pla ilo, z namenom odstranjevanja ovir oziroma izgub v procesih. Pri 

odstranjevanju izgub v procesih se je Ohno opiral na t. i. na elo Jidoka, ki ga je štel kot prvi 

steber TPS. Jidoka predstavlja avtonomni oziroma inteligentni stroj, ki se zaustavi, ko zazna 

napako. To na elo je s svojim »inteligentnim« predilnim strojem vpeljal že Toyoda. Kot drugi 

steber TPS je Ohno postavil oskrbo po na elu Just in Time (JIT). JIT pomeni dostavo 

materiala na pravo mesto, in sicer ob pravem asu in v potrebni koli ini. Zahod je TPS za el 

odkrivati v 80-ih letih 20. stoletja, ko sta Jim Womack in Daniel Jones zbrala te izsledke v 

knjigi »The Machine That Changed the World« in prvi  sistemati no obdelala TPS. V knjigi 

sta uvedla izraz vitko proizvajanje (angl. Lean Production) kot sinonim za proizvajanje brez 

izgub (Šverko 2012, 10–11). Njuno kasnejše raziskovanje je prineslo nove ugotovitve, med 
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drugim sta ugotovila, da evropska podjetja in druge organizacije vložijo 500 ur za izdelavo 

avtomobila, Japonska pa za enak avtomobil porabi 133 ur (Brezovnik 2012, 15). Japonci so 

zaradi avtomatiziranosti proizvodnje posledi no vlagali manj delovnih ur, saj so ostalo delo 

opravili roboti. Prav tako so evropski proizvajalci zaposlovali množico ljudi na koncu 

proizvodnega procesa, za odstranjevanje morebitnih napak procesa proizvodnega (npr. 

plasti ni deli niso dobro privija eni, razni tekstilni deli se ne prilegajo ipd.). Evropski 

proizvajalci težav v svojem proizvajanju niso razreševali sproti, ampak so jih razreševali v 

fazi dodelave na koncu proizvodnega traku. Slabost takšnega proizvajanja so celo izkoristili 

in jih prikazovali kot tržno prednost. Bolje je kupovati avtomobile, ki so že v prvem poizkusu 

izdelani dobro, kot pa avtomobile, kjer je kar 30 % vseh delovnih ur vloženih v dodelavo in 

popravilo napak, ki so nastale med procesom proizvajanja (Womack, Jones in Roos 1991, 

115). Dejanski prodor TPS na Zahod se je pri el v ZDA, z ustanovitvijo podjetja NUMMI 

(New United Motor Manufacturing Inc.). V zelo kratkem asu po ustanovitvi je podjetje 

NUMMI za elo dosegati rezultate, primerljive s Toyotinimi tovarnami na Japonskem. V 

preglednici 1 je podana primerjava kazalnikov u inkovitosti med tremi tovarnami (Šverko 

2012, 11-12).  

 

Preglednica 1: Primerjava kazalnikov proizvajanja med tovarnami leta 1987 

 GM Framingham Toyota Takaoka NUMMI Fremont 

as montaže avtomobila v urah 31 16 19 

Število napak na 100 avtomobilov 135 45 45 

Montažni prostor na avto 8,1 4,8 7 

Povpre na zaloga delov 2 tedna 2 uri 2 dneva 

Vir: Šverko (2012, 11–12). 

S tem naj bi se porušil mit o posebni organizacijski kulturi japonskih delavcev, ki naj bi bila 

klju na za uspešnost Toyote. NUMMI je tako postal u ni poligon za številne zahodne 

strokovnjake in praktike, ki so pridobljene vrednote, znanje in veš ine prenašali naprej (prav 

tam, 11–12). 

2.3.2 Osnove vitkega proizvajanja 

Koncept vitkega proizvajanja pripomore k zadovoljevanju potreb kupcev po kakovostnih 

proizvodih in procesih ob pravem asu ter prinaša ceno, ki so jo kupci pripravljeni pla ati. V 

organizaciji te proizvode in procese proizvajajo in izvajajo z manjšo koli ino porabljenega 

materiala, opreme, prostora, dela in asa. Vitkost organizaciji ne prinese le zmanjšanja, 

temve  pove uje tudi znanja in veš ine zaposlenih, zvišuje produktivnost, pove uje 

zadovoljstvo strank ter pripomore k dolgoro ni uspešnosti. Klju ne prednosti koncepta 

vitkega proizvajanja so podane v preglednici 2. 
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Preglednica 2: Prednosti koncepta vitkosti 

Operativne izboljšave 

Manjši preto ni as. 

Ve ja produktivnost. 

Zmanjšanje zalog. 

Boljša kakovost. 

Manjše potrebe po prostoru. 

Administrativne izboljšave 

Manj napak pri proizvajanju naro il. 

Izboljšanje storitev do kupcev. 

Manjša potreba po sodelavcih. Enako število zaposlenih je zmožno 

opraviti ve ji obseg naro il. 

Ve ja osredoto enost organizacije na potrebe kupcev. 

Strateške izboljšave 

Nove strategije trženja, ki temeljijo na zmanjševanju asa, stroškov in 

na izboljševanju kakovosti. 

Širitve na nove trge, pridobitev novih kupcev in konkuren nost. 

Vir: Saxena 2009, 514.  

Vitko proizvajanje uporabljajo v številnih industrijskih panogah, predvsem v avtomobilski 

industriji. Najdemo ga tudi v ostalih izdelovalnih dejavnostih, npr. v kmetijstvu, aeronavtiki, 

ban ništvu, gradbeništvu, zdravstvu, vesoljski industriji in tudi v vladi (Sayer in Williams 

2012, 12). Malo je proizvodnih organizacij, ki ne uporabljajo metod vitkega proizvajanja 

(Dickmann 2009, 5). Vitko proizvajanje zagotavlja razvojni proces nenehnih sprememb, ki 

naj bi se jim prilagodili v celotni organizaciji (lastniki, managerji in drugi sodelavci, 

dobavitelji, distributerji, kupci in skupnost ter družbeno okolje) (Dobo nik 2015, 11). 

Bistvo vitkega proizvajanja se nahaja v petih temeljnih na elih, ki organizaciji omogo ajo 

odpravo izgub in s pomo jo katerih lahko koncepte VP uporabljajo tudi v drugih podjetjih ali 

organizacijah (Dimovski, Penger in Škerlavaj 2002, 263). 

Ta na ela so naslednja (Piškor 2012, 22): 

definiranje vrednosti za kupca (angl. Customer Value), 

tok vrednosti (angl. Value Stream), 

kontinuirani pretok proizvajanja (angl. Process Flow), 

vle enje skozi proizvajanje (angl. Pull), 

prizadevanje za popolnost (angl. Perfection). 

Vitko proizvajanje ne zajema le orodij in metod, temve  temelji na povsem novem 

razmišljanju o na inu obvladovanja tradicionalnih organizacij (Dobo nik 2015, 17). V 

preglednici 3 so prikazane glavne razlike med tradicionalno in vitko organizacijo. 
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Preglednica 3: Primerjava med tradicionalno in vitko organizacijo 

Sestavine Tradicionalna Vitka 

Smotri in cilji organizacije Premagati konkurenco Pridobivanje kupcev 

Kultura upravljanja Razreševanje problemov Prepre evanje težav 

Zaposleni Strošek in težave Potencial in možnosti 

Odpravljanje težav 
»Kdo je kriv?«  

Krize 

»Kaj je razrešitev?«  

Izvor izboljšanja 

Vir: Kešetovi  2012, 228; Piškor 2012, 21. 

Rusjan (2013, 537–541) navaja, da se bistvene razlike med koncepti klasi nega in vitkega 

proizvajanja kažejo v naslednjih postavkah:  

kakovost: 

s klasi nim konceptom proizvajanja visoka kakovost in nizki stroški isto asno niso 

mogo i, kajti izboljšanje kakovosti je možno samo s pove evanjem stroškov, medtem ko 

vitko proizvajanje zagovarja, da je kakovost zastonj, napori za izboljšanje kakovosti 

dolgoro no znižujejo skupne stroške, povezane s kakovostjo; 

znanje: 

s klasi nim konceptom proizvajanja so inženirji in managerji strokovnjaki z ustreznim 

znanjem, sodelavci zgolj izvajajo njihova navodila, medtem ko se s konceptom VP 

uveljavlja spoznanje, da so strokovnjaki tudi delavci, saj poznajo izvedbene probleme, ne 

poznajo pa vedno razrešitev teh problemov; pri VP je naloga managerjev in inženirjev 

pomo  delavcem pri razreševanju teh problemov;  

proizvajanje z napakami:  

s klasi nim konceptom so proizvodi z napakami nekaj neizogibnega, zato je naloga 

kontrole, da odkrije slabe proizvode ter jih nato pošlje v popravilo ali jih izlo i, medtem 

ko koncept VP obravnava napake kot priložnosti za odkrivanje pomanjkljivosti v 

procesih; vzrok vsake napake je potrebno analizirati in zagotoviti, da se napake ne bodo 

ponavljale, tj. kontinuirano izboljševanje procesov;  

zaloge: 

s klasi nim konceptom so zaloge koristne, saj zmanjšujejo zastoje v procesu proizvajanja 

in varujejo pred nepredvidenimi situacijami, medtem ko VP razume zalogo kot potrato in 

zlo, ker prikriva pomanjkljivosti in probleme zaradi slabe kakovosti, dolgih asov priprav 

strojev, nezanesljivosti dobav, pogostih okvar strojev, slabega planiranja ipd.; 

vloga pomožnih služb: 

s klasi nim pristopom so pomožne službe nujno potrebne, medtem ko VP zagovarja, da je 

vsako delo, ki neposredno ne prispeva k dodani vrednosti proizvoda, nepotrebno, 

zaposleni naj bi bili zato širše usposobljeni;  
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produktivnost strojev: 

s klasi nim konceptom naj bi bili stroji im bolj u inkoviti, visoko izkoriš eni, okvare 

strojev so nekaj normalnega, medtem ko JIT zagovarja, da naj bi bili stroji zanesljivi, zato 

je zelo poudarjeno preventivno vzdrževanje; 

nabava: 
tradicionalni koncept priporo a številne dobavitelje, medtem ko JIT zagovarja nabavo 

vsakega materiala pri enem dobavitelju, prioriteta sta kakovost in zanesljivost dobave, 

cena je manj pomembna. 

Stewart (2012, 17–19) razlaga, da je VP orientirano na zadovoljevanje potreb kupcev. 

Podjetja in druge organizacije implementirajo koncept vitkega proizvajanja v svojo prakso, 

zato da (Liker 2004, 274): 

hitreje in laže dosežejo strateške cilje in smotre, 

vklju ijo in spodbudijo vse zaposlene ter s tem razvijejo njihov maksimalni potencial, 

menjajo kulturo organizacije, 

pove ajo produktivnost in skrajšajo izdelovalne cikle proizvajanja, 

zmanjšajo stroške, 

zmanjšajo število napak in pove ajo zadovoljstvo kupcev,  

pove ajo inovativnost organizacije. 

Z uporabo vitkega proizvajanja in managementskih tehnik avtomobilska industrija izdeluje 

avtomobile z 20 % manj proizvodnih stroškov, 40 % manjšimi kapitalskimi naložbami, 50 % 

višjo produktivnostjo zaposlenih, 60 % višjo kakovostjo in s 30 % krajšim asom 

(McCormack 2002, 64). 

V vitki organizaciji ima pomembno vlogo timsko delo, znotraj katerega so lahko združena 

razli na znanja in izkušnje, kar pripomore k odstranjevanju dejavnosti, ki ne dodajajo 

vrednosti. Tim tudi generira izboljšave in aktivnosti, ki lajšajo delo in hkrati pove ujejo 

u inkovitost proizvodnega procesa ter kakovost proizvodov (Vr kovnik 2008, 14–15). Z 

na elom »spoštovanje do ljudi« TPS namenja zaposlenim, dobaviteljem in kupcem veliko 

mero spoštovanja, saj so klju ni za transformacijo organizacije v vitko organizacijo. Brez tega 

na ela kultura stalnih izboljšav ne more dobro zaživeti. Koristni zaposleni so le tisti, ki si 

nenehno prizadevajo za popolnost, so usposobljeni, motivirani in spodbujeni s strani vršnega 

managementa (Hines idr. 2012, 76). 

Vloga managementa v vitkem proizvajanju  

VP ponuja managerjem orodje za izboljšanje proizvodnih in poslovnih sistemov. Z VP je 

managerjem dano mogo no orodje za uspešno vodenje usode organizacije (Kešetovi  2012, 
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232). Lane (2007, 33) zatrjuje, da za managerje, ki želijo delovati v skladu z na eli vitkega 

delovanja, velja naslednje:  

e management ne spremeni svojega obnašanja, tega ne more pri akovati od svoje celotne 

organizacije,  

v kolikor se managerji ne držijo planiranih aktivnosti, s tem pošiljajo napa no sporo ilo 

celotni organizaciji.  

Pri uvajanju sprememb v organizaciji je nujna polna podpora vršnega managementa. Dodatna 

naloga managementa je dolo iti dolgoro no vizijo in opredeliti spremembe, potrebne za 

realizacijo za rtane strategije. Sledi najtežji del, za spremembe pridobiti zaposlene. Vodenje v 

vitki organizaciji sledi na eloma »spoštovanju do ljudi« in k »stalnemu izboljševanju 

procesov«. Poleg dobrega poznavanja tehnik identificiranja in razreševanja problemov se od 

managerjev pri akuje, da se o dogajanju in problemih seznanijo »v živo«, in ne samo s 

pregledom poro il in kazalnikov. Genchi genbutsu in Gemba (jap.) ali Management Walk 

(angl.) v Toyoti pomeni oditi na mesto dogajanja in razumeti dejansko stanje ter simptome 

problema (Šverko 2012, 46). Po Sarma in Lochan (2014, 6.22–6.23) Gemba Walk zagotavlja 

realno razumevanje procesa, pomaga vzpostavljati povezave med ljudmi, ki delajo v procesih 

proizvajanja in poslovodstvom, pomaga identificirati skrite potrate, priložnosti za izboljšave 

postanejo bolj vidne, pa tudi odlo itve so sprejete na podlagi realnih primarnih podatkov.  

Glavni nalogi managerjev v vitkih procesih sta zagotavljati, da procesi te ejo tako, kot so 

zasnovani, kot tudi, da skrbijo za stalno izboljševanje procesa. To se doseže s standardizacijo 

dela; na tak na in vsi udeleženci dosledno izvajajo svoje aktivnosti, in sicer skladno s 

predpisanimi postopki. Managerji na razli nih nivojih spremljajo razli ne vidike procesa, kar 

prispeva k boljšemu nadzoru in u inkovitejšemu ukrepanju v primeru odstopanj. Brez 

discipline oziroma brez doslednega izvajanja navodil in predpisanih postopkov vseh 

udeležencev procesa lahko trdno zasnovan sistem obstane. Vloga managerjev pri tem je, da s 

samodisciplino kažejo zgled sodelavcem pri izvajanju svojih nalog. Vzpostavijo naj sistem, ki 

dopuš a in tolerira odstopanja od standardov in predpisov. To je nedvomno najtežja naloga od 

vseh predstavljenih.  

Transparentnost procesa pomeni, da so potrebne informacije o procesu, kot tudi doseganje 

ciljev, vedno na voljo in vidne. Spremljanje informacij o procesu in pravo asen odziv na 

odstopanja je naslednja pomembna to ka pri delu managerjev. Informacije o procesu ter 

doseganju ciljev naj bodo vedno na voljo, prav tako naj bodo dobro vidne in transparentne. S 

tem se vzpostavi sistem nadzora nad procesom.  

Managerji z vsakodnevnimi sestanki zgradijo sistem za pravo asno in u inkovito razreševanje 

problemov, kot tudi za izvajanje korektivnih akcij za odpravo teko ih problemov in iskanje 

vzrokov zanje. S tem vzpostavijo tudi dejavnosti za stalno izboljševanje procesa. 
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Z izvajanjem presoje procesa oziroma LPA (angl. Layered Proces Audit) vršni management s 

svojo avtoriteto poudari pomen pravilnega izvajanja delovnih operacij in postopkov, kar se 

v asih zdi odve no in nepotrebno. S tem orodjem se v presojo posameznih delov procesa 

vklju i širši krog sodelavcev (vodje posameznih linij in drugih organizacijskih enot, 

managerje proizvajanja, managerje kakovosti, vršne managerje) in zagotovi, da se proces 

spremlja z razli nih vidikov (Šverko 2012, 47-50). 

Organizacije, ki uvajajo sistem VP, a tega sistema pogosto ne uspejo ohraniti, se obi ajno ne 

posvetijo dovolj zmanjšanju ali odpravi dejavnosti, ki predstavljajo izgube v organizaciji 

(Dobo nik 2015, 18). Težava ve ine proizvodnih managerjev se kaže v njihovem 

nerazumevanju VP. Ne verjamejo, da je mogo e proizvajati brez zastojev, brez izmeta in 

dodatnih obdelav. Ne verjamejo, da je mogo e izvesti hitre prenastavitve opreme (blizu ni  

sekund) in da so napake na proizvodih ter opremi povsem odpravljene (Davis 2009, 15). 

Davis (2009, 40) nadalje trdi, da naj bi srednji management oziroma bolj specifi no tisti, ki 

vsakodnevno vodijo aktivnosti v procesu proizvajanja, bili navdihnjeni za podporo uvedbi 

vitkega proizvajanja. Ti managerji naj bi bili osebno vpleteni in podpirali spremembe v 

procesu proizvajanja. V pomo  so lahko tudi osebe iz službe zagotavljanja kakovosti, 

kadrovske službe, nabave, prodaje, razvoja ter konstruiranja. Uvajanje je trdo in iz rpljujo e  

delo (prav tam, 103–129). 

V praksi je poznanih ve  pristopov k uvajanju vitkega proizvajanja, za nobenega pa ni 

predpisan »recept«. Vsaka industrija ima svojo kulturo in zgodovino in svoji organizaciji 

primerno je potrebno prilagoditi filozofijo vitkega proizvajanja (Black 2008, 99).  

Najpogostejši pristopi za izboljšave procesa  

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je Motorola razvila metodologijo za management 

kakovosti, imenovano šest sigma (angl. Six Sigma, 6 ), ki je usmerjena v izboljševanje 

kakovosti procesov (Vr kovnik 2008, 12). Njen osnovni cilj je odkrivanje vzrokov za 

variacije in njihovo odpravljanje (prav tam, 24). Six sigma pomeni tudi pristop k 

organizacijskim spremembam, ki vklju uje TQM, reorganizacijo poslovnih procesov (BPR) 

in vklju evanje zaposlenih (Gošnik 2013a, 212). Znane so tudi njene napake; najve ja naj bi 

bila 3,4 izdelkov z napako na milijon izdelanih (PPM–parts per million) oziroma +/- šest 

standardnih odklonov 

Svetovno so poznane še druge metodologije, ki si prizadevajo za izboljšanje poslovanja in so 

odgovor uspešni metodi japonskih avtomobilskih proizvajalcev. Te metode so (Wilson 2010, 

28–29):  

TOC (angl. Theory of Constraints) – teorija omejitev, 

Demingove tehnike managementa (angl. Demings Management Techniques), 

TQM (angl. Total Quality Management), 
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ni  napak po Crosbyju (angl. Crosby Approach to Zero Defects), 

šest sigma.  

Kot povzema Unterlechner (2007, 100), je možna kombinacija pristopov Lean in Six Sigma. 

Pristopa se medsebojno ne izklju ujeta, saj sta kompatibilna in komplementarna. Six Sigma se 

osredoto a na napake in kakovost, VP pa je povezano s hitrostjo, u inkovitostjo in potratami. 

2.3.3 Orodja vitkega proizvajanja 

VP ponuja številne tehnike, metode in orodja, ki so v pomo  pri doseganju ve je 

u inkovitosti. Na sami organizaciji pa je, kako koristno zna izbrati in v svoje procese ter 

družbeno okolje implementirati najbolj optimalne vitke razrešitve, ki bodo pripomogle k 

izpopolnitvi procesa proizvajanja (Molnar 2009, 21).  

Metoda 5S 

Metoda 5S je orodje za logi no razvrš anje materialov, opreme in delavcev, s katero bi se 

doseglo im višje proizvajanje in im nižji odpadek. 5S predstavlja izhodiš e za uvajanje 

celovitega produktivnega vzdrževanja (TPM), saj z navedeno metodo organiziramo in 

uredimo posamezno delovno mesto (Vr kovnik 2008, 31). Osnovni namen metode je dvigniti 

moralo in u inkovitost v smeri iš enja in pospravljanja delovnega mesta, saj na urejenem 

delovnem mestu delavci ne izgubljajo asa za iskanje stvari. Hkrati se razvija odgovornejši 

odnos do procesa in delovnega mesta. Nekaj koristi orodja 5S (Štumberger 2010, 62): 

zmanjša se as izobraževanja novih sodelavcev (vse je na mestu in dobro pregledno, 

delavec hitro ujame sistematizacijo dela), 

10–20 % izboljšanje kakovosti dela, 

20–50 % krajši asi menjav orodij, 

50 % krajši asi iskanja orodij, materialov itn., 

za 20–40 % se pove ajo talne površine, 

za 10–25 % se zmanjšajo asi ciklov in preto nih asov, 

za 70 % se zmanjšajo manipulacije z materialom, 

za 80 % se zmanjša razdalja materialih tokov. 

Metoda 5S se izvede v petih korakih. Ti koraki so naslednji: 

Sortiranje (jap. Seiri, angl. Sort): 

prvi korak metode 5S pravi, da je treba prepoznati vse postopke in stvari (materiali, 

orodja, dokumenti), ki so nepotrebni za delo oziroma proizvajanje, in jih izlo iti iz 

delovnega prostora, saj samo urejeno delovno mesto omogo a dvigovanje produktivnosti, 

vse ostalo povzro a zmedenost, nepotrebno premikanje in nered na delovnem mestu 

(Piškor 2012, 32); predmeti, za katere ni jasno, ali so potrebni ali ne, se ozna ijo z rde im 
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kartonom in datumom (angl. Red Tagging), in e predmet ni bil uporabljen v dolo enem 

asu (npr. 1 teden), se ga odstrani (Šverko 2012, 63). 

Organizacija – red (jap. Seiton, angl. Straighten): 

v drugem koraku se za vsak predmet (material in orodje) dolo i najprimernejše mesto (z 

vidika oskrbe in ergonomije) in predpiše primerno koli ino; mesto in koli ina se jasno 

ozna ita, da je razvidno, kam katera stvar sodi, saj so oznake del vizualizacije delovnega 

mesta (npr. talne oznake, min–max oznake na zalogovniku, predpisana vmesna zaloga) 

(prav tam, 64); potrebno je težiti k dejstvu, da as, ki se ga izgublja z iskanjem, zmanjšamo 

do najvišje možne mere (Piškor 2012, 32). 

iš enje (jap. Seiso, angl. Scrub): 

tretji korak sestoji iz temeljitega iš enja delovnih mest, saj je redno iš enje delovnih 

površin prvi nivo vzdrževanja; isto delovno mesto pripomore k hitrejšemu odkrivanju 

nepravilnosti, prav tako se med iš enjem odkrije napake in poškodbe opreme (npr. 

poškodovana elektri na napeljava, slabo pritrjeni senzorji, puš anje olja itd.) (Šverko 

2012, 64). 

Standardizacija (jap. Seiketsu, angl. Standardize): 

etrti korak se nanaša na vzpostavitev sistema in uvedbo standardnih postopkov za 

vzdrževanje stanja, primer je plan iš enja, ki dolo a frekvenco, obseg in na in izvedbe 

rednega iš enja; zaposleni so seznanjeni s predpisano ureditvijo oddelkov in delovnih 

mest (prav tam, 64). 

Samodisciplina (jap. Shitsuke, angl. Sustain): 

upoštevanje predpisanih postopkov postane navada vseh zaposlenih; vsi zaposleni so 

namre  vklju eni v 5S aktivnosti in so seznanjeni s cilji; izvajajo se redni periodi ni 

pregledi in ocenjevanje oddelkov (prav tam, 64). Tukaj pride v poštev motiviranje za 

dolo eno ravnanje ali vedenje, pomembno pa je ugotoviti, kakšne koristi posameznika ali 

skupino motivirajo k spoštovanju in vzdrževanju dogovorjenih standardov (Piškor 2012, 

33). 

Vpeljava metode 5S prinaša številne pozitivne u inke in tudi nekatere negativne posledice, ki 

se pokažejo ob napa nem razumevanju filozofije 5S. Pri 5S gre namre  za spremembo 

vedenja vseh zaposlenih, ki je predpogoj za dolgoro ne pozitivne u inke. Prevelika vnema pri 

pospravljanju z enkratno istilno akcijo lahko povzro i, da se na dejanske probleme v podjetju 

hitro pozabi (Šverko 2012, 63). Implementacija 5S pomaga graditi kulturo vitke organizacije 

in s tem vpliva na lažjo uvedbo drugih orodij ter metod (SMED, TPM, TQM). V kolikor 

organizacije zaradi težav ne morejo uvesti 5S, je mogo e za eti s 3S (sortiraj, organiziraj, 

isti) (Santos, Wysk in Torres 2006, 164–165). 
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Sedem potrat 7W 

Toyota je identificirala 7 osnovnih tipov potrate (angl. Non Value Added Waste) v 

proizvodnem procesu (Liker 2004, 29). Kar koli v proizvodnem procesu, ki ne ustvarja 

dodane vrednosti izdelka ali storitve, je izguba (Dobo nik 2015, 15). Besede lahko zajamemo 

s kratico TIMWOOD, ki pomenijo prve rke izgub (Transportation - transport, Inventory -

zaloge, Motion - gibanje, Waiting - akanje, Overproduction - presežno proizvajanje, 

Overprocessing - odve na obdelava, Defects - napake) (Unterlechner 2007, 48).  

1. Preveliko proizvajanje (angl. Overproduction) predstavlja glavno potrato, saj povzro a 

ve ino drugih potrat. Proizvajanje ve jih koli in, kot jih odjemalec pri akuje, po 

posameznih operacijah vodi do nalaganja presežnih proizvodov v nadaljnjih fazah 

(material stoji, akajo  na obdelavo v naslednji operaciji) (Brezovnik 2012, 11). 

2. akanje (angl. Waiting) je posledica slabe sinhronizacije ali slabe priprave dela ( akanje 

na dele, material, orodja, navodila in podobno (Vr kovnik 2008, 31).  

3. Transport -  prenos dela na ve je razdalje, neu inkovit transport ali premiki materiala, 

delov ali kon anih proizvodov v oziroma iz skladiš a ali premiki med procesi 

(Unterlechner 2007, 48). 

4. Odve ne zaloge (angl. Inventory) – presežek surovin ali kon anih proizvodov, ki 

povzro ajo daljše preto ne ase, zastaranje blaga, poškodovano blago, transportne stroške 

in stroške skladiš enja ter zamike. Presežne zaloge prikrivajo težave, kot so 

neuravnovešenost procesov, zakasnitev dobav, napake, zastoj opreme in dolgi asi menjav 

med serijami (prav tam, 48-49). Tipi ni primeri v administraciji so razni papirnati 

dokumenti in njihove kopije, katalogi, stari koledarji, razna pisala, ki ne pišejo ve , 

netransparentne stene itd. Vse to predstavlja nekoristne zaloge (Vr kovnik 2008, 32). 

5. Odve no gibanje (angl. Movement) – vsak nepotreben gib, ki ga naj opravijo zaposleni 

med svojim delom (iskanje, seganje po, zlaganje proizvodov, orodij ipd.). Tudi hoja med 

delom je potrata (Unterlechner 2007, 49). 

6. Odve na obdelava (angl. Overprocessing) – izvajanje nepotrebne obdelave proizvodov. 

Potrata nastaja, ker so izdelki višje kakovosti, kot jih odjemalec zahteva oziroma kot je 

zanjo pripravljen pla ati (prav tam, 49). Marsikatera organizacija se opremi z dražjo in 

bogatejšo opremo, kot je dejansko potrebno za izvedbo dela (Vr kovnik 2008, 32). 

7. Ponovna obdelava, napake (angl. Defects) – proizvajanje izdelkov z napakami ali njihovo 

popravilo. Popravila in dodelave, izmet, nadomestno proizvajanje in kontrola pomeni 

potrato pri manipulaciji, asu in delu (Unterlechner 2007, 49). Napake v kakovosti so 

lahko posledica slabega delovanja strojev, pomanjkljivega znanja ter neurejenih in 

umazanih delovnih mest. Tipi ni primeri napak: napaka pri montaži proizvoda zaradi 

zamenjave delov, pozabljanje kosov, ker manjkajo i deli niso vidni, praske na vidnih 

površinah zaradi razmetanih ostankov na delovnem mestu, umazani proizvodi niso ve  

uporabni, napake zaradi neupoštevanja vrstnega reda operacij (Vr kovnik 2008, 33). 

Liker (2004, 31) k vsemu pravkar navedenemu dodaja še osmo zaporedno potrato:  
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8. Neizkoriš ena ustvarjalnost zaposlenih (angl. Unused Employee Creativity) – izgubljanje 

asa, idej, veš in, izboljšav in priložnosti za u enje z nevklju evanjem ali neposlušanjem 

zaposlenih.  

Proizvajanje ob pravem asu – JIT  

Sistem zalog JIT pomeni »imeti pravi material ob pravem asu, na pravem mestu in v 

natan no potrebni koli ini« (Unterlechner 2007, 47). Organizacije naj se osredoto ijo na 

proizvajanje kakovostnih izdelkov po nizkih cenah in visoko produktivnost. Velik poudarek je 

tako namenjen razvoju tehnoloških procesov, predvsem skrajševanju pripravljalnih asov in 

asu pretoka predmetov skozi proces. Pristop proizvajanja ob pravem asu ne pomeni 

poslovanja brez zalog, vendar pa je cilj njihovo opazno zmanjšanje. Sistem se je uveljavil v 

dejavnostih z ve jimi koli inami proizvajanja in ožjim proizvodnim asortimanom (npr. 

avtomobilska, elektronska in strojna industrija) (Rusjan 1999, 253). 

Sistem omogo a poslovanje brez zalog, zahteva pa visoko stopnjo medsebojne komunikacije 

med dobavitelji in kupci, zlasti glede asa dobave in ustrezne kakovosti. Dobave potekajo na 

to no dolo eno uro, zamude in predhodne dobave se ne tolerirajo (Vr kovnik 2008, 17). V 

praksi se je izkazalo, da so se nevarnosti zastojev zaradi pomanjkanja materialov preselile iz 

tovarn na ceste. To je povzro ilo gradnjo t. i. industrijskih parkov, kjer so dobavitelji v 

neposredni bližini porabnikov (Unterlechner 2007, 47). Sistema JIT ni mogo e vzpostaviti 

ez no . Glavni pogoj za njegovo delovanje je stabilnost procesa, ki se ga gradi s postopnim 

in sistemati nim odpravljanjem napak v procesu (Šverko 2012, 31).  

Prednosti JIT proizvodnega sistema (Ferjan i  2011, 12): 

znižanje materialnih stroškov (zmanjševanje števila dobaviteljev, minimiziranje vhodne 

kontrole, zmanjšanje zalog, zmanjšanje urgentnih dobav), 

znižanje stroškov proizvajanja (optimizacija proizvodnega procesa s ciljem 100 % 

kakovosti se kaže v zmanjšanju zunanjih in notranjih stroškov kakovosti ter stroškov 

popravil in servisiranja izdelkov v asu garancije), 

znižanje prodajnih stroškov (razviti sistem JIT pri kupcih).  

Lysons (2000, 249) navaja naslednje pomanjkljivosti sistema JIT: 

nesposobnost dobaviteljev za odzivanje na hitre spremembe v povpraševanju, 

JIT zahteva kakovostno zunanje in notranje komuniciranje, težave lahko pri akujemo pri 

slabi interni komunikaciji med procesom proizvajanja in nabavo, kot tudi pri slabi zunanji 

komunikaciji med nabavo in dobavitelji, 

organizacije brez varnostnih zalog so zelo ob utljive na napake slabih dobav, 

pomanjkanje materialov privede do zaustavitve proizvodne linije, 

nabava ve jih koli in po nižjih nabavnih cenah lahko pretehta prihranke sistema JIT.  
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Kanban  

Šverk (2012, 52) kanban definira kot krmilni mehanizem za oskrbovanje z materialom. 

Kanban prav tako opredeljuje sistem vodenja proizvajanja po na elu vle enja, ki zahteva 

proizvajanje potrebnih delov le v zahtevanih koli inah in ob pravem asu. Razvit je bil v 

Toyoti in sloni na ideji, da krmilimo materialni tok v procesu po samopostrežnem na elu »ob 

pravem asu« in ob uporabi na ela vle enja (angl. Pull) (Vr kovnik 2008, 27). Tok enega 

obdelovanca (angl. One Piece Flow) je osnova procesu vle enja, pri tem principu 

obdelovanec takoj po obdelavi potuje v naslednji proces na nadaljnjo obdelavo. To omogo a 

minimalne preto ne ase (optimalnejši denarni pretok), skrajšanje velikosti serije, 

maksimalno fleksibilnost, hitro in u inkovito reagiranje na težave, pomembno zmanjšanje 

zasedenosti prostora ter u inkovito izrabo materialnih virov (Dickmann 2009, 18). Klasi ni 

principi dela v tovarnah so temeljili na principu potiskanja materiala, kar je neu inkovito 

zaradi prevelikih medfaznih zalog materialov; princip posledi no oslabi finan ni položaj 

podjetja Beranger (1989, 29). Najve ja slabost se v kaže v dejstvu, da proizvodni proces 

proizvaja nekaj, esar naslednji proces ne potrebuje. García–Alcaraz, Maldonado–Macías in 

Cortes–Robles (2014, 16) navajajo, da je sistem potiskanja u inkovit samo v primerih 

nihajo ega povpraševanja.  

Bichen (2004, 11) navaja, da princip vle enja materiala proizvaja zgolj tisto, kar je kupec 

naro il. Princip ne proizvaja velikih medfaznih zalog, saj predhodni proces proizvaja samo 

toliko, kolikor zahteva naslednji proces. 

Za nemoteno obratovanje procesa proizvajanja potrebujemo medfazne zaloge, ki so odložene 

v vmesna skladiš a ali t. i. supermarkete (Vr kovnik 2008, 27). Ko medfazne zaloge 

materiala skopnijo, se kanban kartica uporabi kot signal za nadomestitev porabljenega 

materiala. Smer potovanja kartice je nasprotna smeri potovanja materiala, kartica potuje nazaj 

proti predhodni operaciji (Šverko 2012, 52).  

Za u inkovito delovanje kanbana je potrebno spoštovati šest pravil (Lu 1989, 87): 

slabih produktov ni dovoljeno pošiljati v naslednji proces, 

proizvodni procesi naj bodo stabilni in racionalni; ko proces ni dovolj standardiziran in 

racionalen, se za nejo pojavljati izmetni izdelki, ti pa poleg izgube pomenijo tudi veliko 

motnjo v kanban sistemu, 

naslednji proces prevzame od predhodnega procesa le toliko izdelkov, kolikor jih 

potrebuje; višek izdelkov in višje zaloge materiala, 

predhodni proces proizvaja toliko, kot naslednji proces potrebuje; preveliko proizvajanje 

pove uje zaloge in stroške, 

glajeno proizvajanje; e potreba po produktih v naslednjem procesu niha, se v 

predhodnem procesu zaradi zadostitvi potreb pojavi še potreba po dodatnih virih (ljudeh, 

opremi), 
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kanban je namenjen usklajevanju proizvajanja, izvajalcem postane kanban edini vir 

informacij za proizvajanje in transport; nih e v procesu proizvajanja ne sme posegati z 

drugimi informacijami, kot so zapisane na kanban kartici. 

Analiza vrednostnih tokov (angl. Value Stream Mapping) – VSM  

Analiza vrednostnih tokov (v nadaljevanju VSM) omogo a popis in dokumentiranje 

obstoje ega stanja procesov v podjetju (Vr kovnik 2008, 25). Je preprosto orodje, s katerim si 

organizacija nariše proizvodni tok, tok materiala in tok informacij za izbrani produkt. Na ta 

na in pomaga VSM odkrivati potrate v proizvodnem procesu (Žižmond in Muha 2012, 10). 

Pri VSM poudarek temelji na sistemati nem izboljšanju celotnega procesa (Šverko 2012, 57). 

Pri tem se celotna veriga proizvajanja, od vhoda do izhoda iz procesa, nariše v karto. S 

pomo jo karte dejanskega stanja postane tok proizvajanja ( lovek, material) bolj viden, 

vklju no z dejavniki, ki ne ustvarjajo vrednosti (angl. Non Value Added – NVA). To so 

potrate (npr. prevelike zaloge, akanje zaradi zasedenih kapacitet, nepotrebna manipulacija, 

akalni asi, dodelave, popravila itd.), zato jih je treba odpraviti (Vr kovnik 2008, 25). 

Metoda se izvaja v obliki delavnic, v katere so poleg specialista za metodo VSM vklju eni 

tudi predstavniki vseh klju nih procesov (npr. nabava, priprava proizvodnega procesa, 

skladiš e). Pomembno je, da je vklju en tudi management, ki ima vpliv na celotni proces, ki 

se obravnava (Šverko 2012, 57–58). 

Cilj metode VSM je predvsem skrajšanje preto nega asa, kot tudi kupcu dobaviti tisto, kar 

želi, in sicer ob pravem asu, v dogovorjeni koli ini in kakovosti. VSM analiza pomaga 

proizvajati hitreje, bolj prilagodljivo in z nižjimi stroški (Vr kovnik 2008, 25). 

Hitre menjave orodij (angl. Single Minute Exchange of Dies) – SMED  

Bistvo koncepta SMED je skrajšanje nastavitvenih asov ter odprava odve nih aktivnosti pri 

nastavitvah strojev in menjavah orodij (Vr kovnik 2008, 35). Menjava orodij in nastavljanje 

strojev ne ustvarjata nove vrednosti, zato naj bi bile menjave in prenastavitve im krajše. S 

tem je mogo e vplivati na fleksibilnost proizvajanja (krajši preto ni asi, manjše zaloge in 

manjše serije) (Unterlechner 2007, 54). Metoda je bila razvita predvsem zaradi težav, ki so se 

pojavljale (predvsem v avtomobilski industriji) pri proizvajanju manjših serij proizvodov, saj 

je bila poraba asa za menjavo orodij ogromna.  

SMED ponuja številne prednosti, in sicer (Štumberger 2010, 82): 

pove a se varnost proizvodnega sistema, 

skrajšajo se preto ni asi in posledi no pove a odzivnost kupcu, 

pove a se kakovost, 

zmanjša se velikost naro il, 
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pove a se dobi ek, 

pove a se izkoriš enost strojnih zmogljivosti. 

Ko je dolgotrajnost menjave orodij odpravljena, je potrebno poiskati na ine, ki bodo 

zmanjšali okvare strojev (Radej 2014, 21). 

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

O celovitem managementu kakovosti govorimo, kadar gre za celovit organizacijski pristop, s 

ciljem nenehnega izboljševanja kakovosti vseh organizacijskih procesov, izdelkov in storitev. 

TQM je med najbolj razširjenimi pristopi nenehnega izboljševanja (Vr kovnik 2008, 17) in 

zagovarja na elo, da lahko vsak zaposleni na svoj na in s svojim znanjem in z izkušnjami 

prispeva k celovitemu razvoju ter uspešnosti organizacije. TQM zajema torej vse dele 

organizacije za dosego ciljev, in sicer tako posameznike kot tudi skupine na vsakem nivoju 

(Ferjan i  2011, 30). Gre torej za sistem nenehnega izboljševanja nivoja kakovosti izdelka, 

kot tudi procesov (npr. proizvodni proces, proces nabave, prodaje, skladiš enja, logistike, 

managementa ipd.) v organizaciji (Ishikawa 1987, 84). Osnovni pomen celovitega 

managementa kakovosti je zagotavljanje kakovosti proizvodov znotraj podjetja in jih ne 

prepuš ati kasnejši kontroli. To obi ajno poteka z uporabo statisti nega vzor enja v 

proizvodnem procesu. Glavni namen uporabe tega svetovno priznanega sistema se kaže v 

dejstvu, da si organizacija z njegovo uporabo vzpostavi u inkovit sistem poslovanja, da 

zaposleni delajo vedno na enak na in in da si z odve no dokumentacijo ne povzro ajo 

nepotrebnega dela (Vr kovnik 2008, 18). 

Eno izmed najbolj uveljavljenih orodij TQM je Demingov krog oziroma krog PDCA (Plan– 

Do–Check–Act), na rtovati–narediti–preveriti–delovati, ki predstavlja sistemati no orodje za 

nenehno izboljševanje (Peruško 2003, 71; Vr kovnik 2008, 18).  

Kakovost v konceptu vitkega proizvajanja ni toliko poudarjena, kot je to vidno pri konceptu 

TQM. Vitkost poudarja preto nost proizvodnega procesa (angl. One Piece Flow – pretok 

posameznega obdelovanca) in orodij za zniževanje stroškov proizvajanja s pomo jo 

razreševanja težav ter z optimizacijo proizvodnega procesa. V strokovni literaturi prevladujejo 

mnenja, da je namen VP na splošno zniževanje izgub. Namen TQM je tudi zniževanje izgub, 

vendar so tu kot izgube mišljeni proizvodi slabe kakovosti. Glavna razlika med konceptoma je 

torej razli no definiranje pomena izgub. Pri konceptu VP so izgube definirane z orodjem 7 

velikih izgub, TQM pa ima zelo široko definirane izgube, ki so povezane s slabo kakovostjo 

kon nih proizvodov in z izmetom (Strašek 2013, 15). Še ve  razlik je prikazanih v preglednici 

4. 
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Preglednica 4: Primerjava podobnosti in razlik med TQM in vitkim proizvajanjem 

 TQM Vitko proizvajanje 

Pristop Kakovost: orientiranost h kupcu Razumevanje vrednosti izdelka za kupca, 

zniževanje izgub 

Procesni vidik Izboljšave in poenotenje procesov Izboljšanje preko procesa 

Trajanje metode Nenehne izboljšave Nenehne izboljšave 

Zasnova Izhajanje iz podatkov preteklosti, 

orientiranost k odjemalcem 

Nenehno izboljševanje in racionaliziranje 

toka proizvajanja 

Sodelujo i Vsi v organizaciji in kupci Vsi v organizaciji 

Metodologija Planiraj, naredi, preu i, ukrepaj VSM, analiza toka, pull sistem, odli nost 

Orodja Analiti ne in statisti ne metode Analiti ne metode 

Primarni efekti Pove anje zadovoljstva kupcev Zmanjšanje preto nega asa 

Sekundarni efekti Zvestejši kupci, pove ana prodaja Zmanjšanje zalog, pove ana produktivnost 

Spremembe Po asne, postopne Drasti ne, postopne 

as uvajanja Dolgoro no, 5–10 let  Dolgoro no  

Kritike Ni oprijemljivih dokazov o napredku Povzro a zastoje v dobavni verigi 

 
Vir: Strašek 2013, 16. 

TQM predstavlja izhodiš e za sistem proizvajanja brez napak, sistem prepre evanja in 

zaznavanja napak in za razli na orodja kakovosti. Koncept proizvajanja brez napak (angl. 

Zero Defect) je sistemati en na in vklju evanja in pove anja motiviranosti vseh zaposlenih za 

doseganje vse višje ravni kakovosti lastnega dela. Bistvo omenjene metodologije se kaže v 

zavedanju, da lahko napake odpravimo, e njihove vzroke odkrijemo že na izvoru. Namen 

takšne kontrole kakovosti je torej v tem, da se napake na izvoru odkrijejo im prej. Pri 

tradicionalni kontroli kakovosti se kontrola vrši na koncu linije. Napake na proizvodih so 

lahko tudi posledica napak delavcev, e jih pravo asno ne odkrijemo in odpravimo, se bodo 

pokazale na koncu procesa (Vr kovnik 2008, 29).  

Vr kovnik (2008, 29–30) razlikuje med razli nimi vrstami loveških pomot, te so: 

površnost (posledica premajhne koncentracije), 

napa no razumevanje oziroma prehitro sklepanje, 

identifikacija (problem zaradi napa nega gledanja, predale  stran ipd.), 

premalo usposobljeni zaposleni, 

namerne pomote (neupoštevanje pravil, standardov in predpisov), 

nepazljivost (posledica raztresenosti ali utrujenosti), 

po asnost (prepo asno razumevanje in ocena stanja), 

pomanjkanje standardov (napisanih ali vidnih), 

presene enje (slabo delovanje strojev), 

sabotaža. 
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Proizvajanje brez napak je klju na za delovanje vitke organizacije, in ne zgolj z vidika 

zagotavljanja kakovosti. »Vitek proces« je proces z minimalno zalogo sestavnih delov in je 

zato bistveno bolj ob utljiv na vsako nepravilnost. V primeru neustreznosti dolo enega dela 

tega namre  ni mogo e enostavno nadomestiti z drugim, saj ga tam enostavno ni (Šverko 

2012, 56). 

Sistem prepre evanja napak (jap. Poka–yoke) je japonski izraz; poka je nepri akovana in 

naklju na napaka, yoke pa pomeni zmanjševanje (Piškor 2012, 43). Poka–yoke je sistem 

prepre evanja napak in torej prepre uje, da bi sestavni deli neustrezne kakovosti vstopili v 

nadaljnji proces. Sistem obenem odstranjuje vzroke za nastanek napak (Vr kovnik 2008, 30). 

Pojav napak je sicer nemogo e popolnoma prepre iti, s sistemati no analizo vzrokov za 

napake in z izvedbo korektivnih ukrepov pa lahko možnosti za napake in njihovo ponavljanje 

bistveno zmanjšamo (Šverko 2012, 55). Poka–yoke zagotavlja takojšnje in objektivne 

povratne informacije ter hkrati dovoljuje takojšnje korektivne ukrepe, e pride do pojava 

napake. e Poka–yoke ni možen, je kontrola kakovosti naslednji hitri in u inkovit vir 

inšpekcije (Black 2008, 33). e želimo uporabiti Poka-yoke, naj bi bile predhodno raziskane 

in analizirane možne napake. Pri tem uporabimo metodi FMEA (angl. Failure Mode and 

Effects Analysis) in SPC (Piškor 2012, 44).  

Sistem zaznavanja napak (jap. Jidoka, angl. Autonomation) je avtomatizacija s loveškim 

pridihom (Vr kovnik 2008, 30). Uvedba »inteligentnih« strojev (npr. predilni stroj 

ustanovitelja Toyote) je omogo ila proizvajanje brez neposrednega nadzora operaterja. To je 

privedlo do dejstva, da se en delavec poslužuje ve  strojev naenkrat in posreduje samo v 

primeru napak (Šverko 2012, 31). Nameni sistema zaznavanja teh so (Vr kovnik 2008, 30): 

hitro odkrivanje in odpravljanje napak,  

poudarjen ob utek za nenehne izboljšave, 

usmerjenost managementa v nadzor nenormalnega delovanja. 

Takojšnje reševanje problemov je pomembno predvsem zato, da problem ne postane sestavni 

del procesa, ker se nanj vsi navadijo in ga kasneje niti ne zaznavajo ve . Zaustavitev je lahko 

avtomatska, e napako ugotovi stroj, ali pa proces zaustavi operater, ki problema ne more 

razrešiti samostojno v asu cikla (Šverko 2012, 31). V takšnem primeru je uporabljen sistem 

Andon oziroma opozorilo v primeru odkrite napake. Andon je sistem, namenjen vizualizaciji 

problemov v procesu (prav tam, 55). 

V sistemu VP je poglavitno, da se stvari že prvi  naredijo pravilno. Jidoka ima zaradi tega še 

ve ji pomen, saj se zaradi nizkega nivoja zalog ne da prikrivati problemov, ki nastanejo zaradi 

neustrezne kakovosti. Potrate, ki nastanejo zaradi prevelikega obsega proizvajanja, asi 

akanja in nepotrebnih transportov niso dopuš eni, zato je osnovna naloga Jidoke, da prepre i 

njihovo nastajanje (Vr kovnik 2008, 31). 
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Za podporo procesu razreševanja problemov so lahko uporabljena razli na orodja kakovosti, 

ki jih dolo ajo tudi razli ni standardi kakovosti (npr. ISO 9001) (Piškor 2012, 44). Pri 

razreševanju ve ine problemov v proizvajanju so uporabljene relativno enostavne statisti ne 

metode, ki jih lahko uporabljajo tudi operaterji brez formalnega predznanja s podro ja 

statistike. Te metode so (Šverko 2012, 70):  

metoda 5 x ZAKAJ (angl. 5-WHYs), 

Pareto analiza, 

diagram vzrokov in posledic/Ishikawa diagram/Ribja kost, 

diagram poteka (angl. Flowchart), 

kontrolni list (angl. Check Sheet), 

histogram, 

diagram raztrosa (angl. Scatter plot).  

Celovito produktivno vzdrževanje (Total Productive Maintenance) – TPM 

Bistvo TPM je v sistemskem pristopanju k nenehnemu iskanju izboljšav za doseganje višje 

u inkovitosti delovnih sredstev s konkretnim in vsakdanjim vklju evanjem vseh zaposlenih, 

ki vzdržujejo ali uporabljajo ta sredstva. Upravljavci strojev lahko poleg svojega rednega dela 

izvajajo tudi enostavna vzdrževalna dela, preglede delovnih sredstev in izvajajo razna 

iš enja. Vsaka avtomatizacija in moderna oprema zahteva velika investicijska vlaganja, zato 

je vsak nepredviden zastoj iz obratovanja izredno drag (Piškor 2012, 33). Kon ni namen je 

zmanjšati stroške znotraj življenjskega cikla opreme in naprav ter pove anje njihove 

u inkovitosti. Produktivno vzdrževanje poudarja predvsem preventivno vzdrževanje strojev, 

kar je mogo e dose i z dnevnim vzdrževanjem, nadzornimi pregledi in s preventivnimi 

popravili. Sistem celovitega produktivnega vzdrževanja se je razvil iz koncepta celovitega 

managementa kakovosti (Vr kovnik 2008, 33). V preglednici 5 podajamo primerjavo teh 

dveh konceptov. 

 

Preglednica 5: Primerjava TPM in TQM 

Kategorija                 TQM                TPM 

Predmet Kakovost (output in u inki). Oprema (input in vzroki). 

Sredstva za dosego cilja Sistematizirati management. 

Uporablja mehke pristope. 

Sodelovanje zaposlenih. 

Uporabljajo se trdi pristopi. 

Cilj Kakovost po ppm. Eliminacija izgub in potrat. 

Vir: Venkatesh 2007, 2. 

Poznamo dva pristopa, in sicer japonski pristop ter prirejeni ameriški pristop (Kova i  2015, 

10). Razlike med njima so prikazane v preglednici 6. 
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Preglednica 6: Razlika med ameriškim in japonskim pristopom vzdrževanja 

Ameriški pristop Japonski pristop 

Za stroje in opremo so odgovorni vzdrževalci. Za stroje in opremo so odgovorni vsi. 

Vsa vzdrževalna dela na stroju opravljajo vzdrževalci. Enostavna dela: iš enje, mazanje, pritrjevanje 

opravljajo operaterji. 

Pri razreševanju problematike ni organiziranih manjših 

skupin, sodelujejo samo dolo eni. 

Razreševanje problemov v manjših skupinah, 

sodelujejo vsi: od vršnega managementa do 

operaterjev. 

Nesistemati na uporaba izkušenj. Uporaba vsake izkušnje. 

Cilj: izgube se dopuš ajo. Cilj: ni  izgub. 

Vir: Šinkovec 2003, 91. 

TPM se za ne z uvedbo metode 5S in v kolikor ni resno vpeljana, vodi v 5D: Delays – 

Defects – Dissatisfied customers – Declining profits – Demoralized employees (zaostanki – 

napake – nezadovoljni kupci – upad dobi ka – demoralizirani zaposleni) (Venkatesh 2007, 8). 

Vzdrževanje je klju na podporna funkcija pri uvajanju ve  metod in orodij in ima mo  za 

spodbujanje ali izpodbijanje vitkega uvajanja (Davis 2011, 173). 

Skupna u inkovitost opreme – OEE je klju ni indikator uspešnosti TPM in prikazuje, kako 

u inkovito so porabljene delovne ure. Tako nazorno prikazuje potrate v procesih in poda 

nadzor nad vodenjem procesa proizvajanja. Organizacije, ki sodijo v sam vrh uspešnosti, 

držijo kazalnik OEE na svojih klju nih strojih v meji okrog 85 %. TPM je tesno povezan z 

vsemi že naštetimi orodji in s tehnikami vitkega proizvajanja; je v podporo in tudi predpogoj 

pri uvajanju vitkosti v organizacijo (Piškor 2012, 34). 

Kaizen in kaikaku 

Kaizen (jap.) je metoda stalnega izboljševanja. Njen cilj je sistemati no odkrivanje 

potencialnih izboljšav v procesih in njihova realizacija s sodelovanjem vseh zaposlenih 

(Šverko 2012, 56). Kaikaku (jap.) pomeni korenite izboljšave in spremembe v kratkem 

obdobju (García–Alcaraz, Maldonado–Macías in Cortes–Robles 2014, 10). Kultura stalnega 

izboljševanja nam lahko prinese veliko, saj izboljša organizacijsko klimo, motiviranost, 

zadovoljstvo, omogo a prihranke in višjo kakovost (Vr kovnik 2008, 24). Kaizen je potrebno 

razumeti tudi kot dolgoro nejši strateški koncept. Management naj sprejema pravilne 

odlo itve in skupaj s sodelavci vztraja pri sprejetih odlo itvah (prav tam, 22). Proces stalnih 

izboljšav naj vklju uje vsakogar v organizaciji. Stalne izboljšave zajemajo sistemati ni 

proces, ki naj bo spodbujen od vrhovnega managementa na vse ravni; niso odgovornost zgolj 

inovacijskih managerjev, ampak odgovornost vseh (Stewart 2012, 195).  

Rezultati organizacij, ki so uvedle sistem Kaizen, so naslednje (Vr kovnik 2008, 22): 

pove anje produktivnosti, 
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zmanjšanje zalog in izmeta, 

izboljšanje u inkovitosti strojev, 

skrajšanje preto nih asov, 

znižanje stroškov (zaradi boljše kakovosti), 

odprava poškodb delavcev, 

izboljšanje usposobljenosti, motiviranosti, medsebojnih odnosov ter pove anje 

pripravljenosti za prevzem odgovornosti in obveznosti.  

Kaikaku oziroma uporaba korenitih izboljšav pomaga organizaciji dvigniti konkuren nost z 

dramati nim skrajšanjem asa v procesu izboljševanja kakovosti, cene in dostave. 

Najprimernejša je za organizacije, ki so v postopku združitve ali integracije, z visokimi 

pritiski na stroške in z razmerami, ki zahtevajo spremembe na ravni celotne organizacije. 

Kaizen uvaja nenehne izboljšave, medtem ko uvaja kaikaku velike in radikalne spremembe. 

Kaikaku izraža veliko bolj transformacijski pristop in je povezan s poslovno strategijo 

organizacije. e se kaikaku pravilno uporabi oziroma e ga uspejo organizacije 

implementirati, lahko bistveno izboljša uspešnost organizacije v smislu zmanjšanja težav s 

kakovostjo, stroški in dostavo (Piškor 2012, 48). 

V zahodnem svetu je prisoten velik poudarek na doseganju hitrih in pomembnih rezultatov. Ti 

rezultati se visoko vrednotijo in za takšen napredek so vsi zelo zainteresirani, zato se ne 

zanimajo za majhna izboljšanja. Vse za prihodnost pomembnejše inovacije prihajajo iz ZDA. 

Ko se takšna nova inovacija pojavi na trgu, se zatem naslednja ne pojavi prav kmalu. V 

omenjenih primerih pride do uporabe izraza kaizen, ki takšno inovacijo stalno izboljšuje. 

Japonci so mnenja, da zahodni svet zelo rad sprejema velike inovacije na proizvodih, v 

tehnologiji in v organizaciji, kar terja investicije in veliko asa za uporabo. Zahodni svet se 

težko odlo a za majhne izboljšave, zlasti, e je za to potrebno strinjanje sindikatov. Po 

njihovem prepri anju zahodni svet, še posebej ZDA, daje velik pomen doseganju finan nih 

rezultatov za predlagano inovacijo. Zaradi tega ameriške inženirje najbolj zanimajo veliki 

inovacijski skoki, zlasti pri razvoju novih proizvodov. Inženirji v razvojnih službah veljajo 

ve  kot njihovi kolegi v proizvodnem procesu, ki nikoli ne morejo dose i prestižne ravni 

razvojnih inženirjev. Na Japonskem imajo proizvodni inženirji zelo pomembno besedo in 

vlogo pri razvoju novih proizvodov (Vr kovnik 2008, 23–24). Procesni inženirji v japonskih 

podjetjih vsak dan spremljajo proizvodni proces in metode. Bolje razumejo proizvodni proces 

kot kateri koli drugi, poznajo delovanje strojev, vedo, kakšne rezultate želijo od strojev in 

opreme. Prav tako povsem poznajo procese, se zavedajo tega in so ponosni na svoje znanje 

(Black 2008, 92). Kot pravijo Japonci, je zahodni svet usmerjen na cikel: znanost – 

tehnologija – oblikovanje, na Japonskem pa velja cikel oblikovanje – proizvajanje – tržiš e 

(Vr kovnik 2008, 23–24). Razlike med obema pristopoma ponazarja preglednica 7. 
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Preglednica 7: Razlika med pristopom Kaizen in Inovacijami 

Parametri Kaizen Inovacije 

U inek Dolgoro en in trajen, a ne 

dramati en 

Kratkoro en, a dramati en 

Napredovanje Majhni koraki Veliki koraki 

asovni okvir Stalno in z majhnimi premiki S prekinitvami in skokovito 

Spremembe Postopne in stalne Hitre in neobstojne 

Sodelujo i Vsi Izbranci  

Pristop Kolektivni, skupinski napori Individualizem, individualne 

ideje in napori 

Na in izvedbe Vzdrževanje in izboljšave Napake in ponovni poskusi 

Težiš e, opora Splošno znanje 

 

Tehnološki preboj, nove 

iznajdbe in teorije 

Prakti ne zahteve Majhne investicije, ve ji napori, 

da se doseženo ohrani 

Ve je investicije, manjši napori, 

da se doseženo ohrani 

Umestitev naporov Na zaposlene Na tehnologijo 

Merila Procesi in napori za vrednotenje 

boljših rezultatov 

Finan ni rezultati (dobi ek) 

Prednosti Deluje dobro v po asi rasto em 

gospodarstvu 

Prilagojeno hitro rasto emu 

gospodarstvu 

Vir: Vr kovnik 2008, 23. 

Kaizen se izvaja v obliki delavnic (npr. delavnice VSM in SMED), ki so osredoto ene na 

izboljšavo konkretnega procesa (Šverko 2012, 56). Kaizen delavnice potekajo po naslednjih 

korakih (Kato in Smalley 2011, 11):  

1. Odkrivanje potenciala za izboljšavo. 

2. Analiza obstoje ih metod. 

3. Kreiranje idej. 

4. Razvijanje na rta implementacije. 

5. Implementiranje na rta. 

6. Ocenjevanje nove metode. 

Organizacije, ki uporabljajo metodo nenehnih izboljšav, naj svoje zaposlene za predloge, 

izboljšave in nove razrešitve primerno motivirajo in nagrajujejo za njihov prispevek k 

izboljšanju procesa. Naloga managementa je, da dajo delavcem priložnost, da razmišljajo 

kako bolje, u inkoviteje in enostavneje delati. Pri tem je zelo pomembna tudi kultura 

organizacije, da se napake dopuš ajo, kot tudi dejstvo, da lahko vsak zaposleni brez 

kaznovanja prizna napake (Kukovec 2015, 17).  
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2.4 Kazalniki u inkovitosti in uspešnosti proizvajanja 

Merjenje uspešnosti organizacij ni povsem enostavno, saj gre za splet okoliš in in pogledov 

nanjo, ki se skozi zgodovino razvijanja meril uspešnosti spreminjajo (Marki  2004, 135). 

Poslovodenje organizacije, enote, skupine ali posameznika je težko, e ni dolo enih meril 

uspešnosti in u inkovitosti. Brez meril ni dobrega managementa. Merila uspešnosti naj bodo 

takšna, da je podatke o merjenih koli inah mogo e redno in brez velikih vložkov pridobiti iz 

obstoje ega informacijsko-komunikacijskega sistema (prav tam, 136). 

Naloga managerjev v organizacijah je, da pove ujejo razmerja med organizacijskimi izidi in 

vložki. Slednje imenujemo produktivnost in jo lahko predstavimo z naslednjo formulo:  

Skupna produktivnost = skupni izidi/skupni vložki                (1) 

Chen, Liaw in Chen (2001, 378) navajajo, da je produktivnost pogosto uporabljena za 

evalvacijo uspešnosti poslovnega subjekta. V glavnem je izražena kot razmerje med izhodi in 

vhodi, vendar je za razli ne implementacije in ustanove definicija produktivnosti druga na. 

Organizacije merijo produktivnost, da lažje nadzirajo u inkovitost in uspešnost. Merjenje in 

analiza produktivnosti sta izjemno pomembna za vsako organizacijo (Jeras 2011, 72). 

Produktivnost je orodje za vrednotenje in primerjanje uspešnosti proizvajanja na razli nih 

ekonomskih ravneh: asovni, individualni, organizacijski, sektorski, narodni (prav tam, 15). 

Podjetja in druge organizacije naj bi se zavedale, da je pove anje produktivnosti eno njihovih 

glavnih orodij za pridobitev prednosti pred konkurenco. Produktivnost neposredno vpliva na 

samo uspešnost poslovanja podjetij in drugih organizacij. e izboljšamo produktivnost, se bo 

izboljšala tudi uspešnost poslovanja organizacije (prav tam, 78). Kot primer navajamo ZDA, 

ki od leta 1889 povpre no pove ujejo produktivnost za 2,5 % letno. Povpre ni ameriški 

delavec naredi za 49.600 $ izdelkov ali storitev, kar je za 10–20 % ve  od primerljivega 

nemškega ali japonskega delavca. Nekateri razlogi za to so slabše pla e delavcev v ZDA, v 

primerjavi z nemškimi ali japonskimi (nemški delavec dobi okoli 26 $/h, ameriški in japonski 

16 $/h). Primerjava je pokazala tudi, da imajo ZDA na zaposlenega delavca kar trikrat ve  

ra unalnikov. Iz tega lahko izhajamo, da se bistveno ve  ameriških organizacij zaveda 

pomena, ki ga ima vpliv tehnologije na izboljšanje produktivnosti (Marki  2004, 144). 

Vitko proizvajanje je zadnja leta v ospredju razprav o u inkovitosti poslovanja proizvodnih 

podjetij. Delovanje brez potrat (brez nepotrebnega in nekoristnega dela, brez porabe 

materialov in sredstev) je vsekakor cilj, razumljiv vsakomur, ki želi biti boljši in uspešnejši od 

konkurence. Vitko proizvajanje je tako splošna filozofija vodenja procesov, ki pomaga 

dvigniti vrednosti klju nih kazalnikov uspešnosti (angl. Key Performance Indicator – KPI) 

(Vr kovnik 2008, 15). Ti se razlikujejo glede na vrsto dejavnosti in se zaradi tega razlikujejo 

od organizacije do organizacije, zato naj bodo uporabniško naravnani, da zadostijo potrebam 

organizacije (Macura in iši  2012, 3). 
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Za izboljševanje kakovosti, produktivnosti in u inkovitosti proizvodnje so se razvila orodja, 

metode, tehnike, kot so šest sigma, 5S, metoda dvajsetih klju ev, TPM, hitra menjava orodij, 

JIT itd. Sodobni sistemi za spremljanje proizvajanja, sledenje in kontrolo kakovosti, 

zagotavljajo vedno ve  podatkov in analiz, s pomo jo katerih lahko dobimo klju ne kazalnike 

u inkovitosti (Vr kovnik 2008, 15–16). 

Koncept u inkovitosti proizvajanja je pomemben zaradi omejenosti dobrin in zaradi tega je 

potrebno omejene vire oziroma vložke im bolje izkoristiti (Poljak 2013, 17). Poleg krovnih 

meril oziroma kazalnikov je smiselno uvesti tudi osnovne kazalnike vitkega proizvajanja. 

Cilji in smotri teh kazalnikov so odvisni od samega proizvodnega procesa in se razlikujejo 

med organizacijami kot posledica razli nih tehnologij. Klju ni smisel je dose i pozitivni trend 

gibanja kazalnikov. Ti kazalniki so lahko (Ferjan i  2011, 86–88): 

celovita u inkovitost opreme – OEE / (OFE), 

delež prvi  dobro izdelanih proizvodov (kolikšen je delež izdelkov, ki so skladni z 

zahtevami kakovosti), 

delež pravo asnih dobav (kolikšen delež izdelkov je bil dobavljen, kot dogovorjeno s 

kupcem), 

delež aktivnosti, ki dodajajo vrednost (kolikšen delež celotnega preto nega asa 

predstavljajo dejavnosti, ki izdelku dodajajo vrednost), 

zaloge nedokon anega proizvajanja, 

proizvodna površina, 

as menjave/preurejanja/prenastavitev (angl. Changeover Time), 

zastoji, 

število poškodb, 

as takta, 

as cikla (angl. Cycle Time).  

Preve  kazalnikov za merjenje in analizo lahko stanje poslabša in povzro i preve  stroškov z 

ozirom na pri akovane koristi merjenja. Poljak (2013, 21) ugotavlja, da lahko preve , premalo 

ali napa no dolo eni kazalniki poslabšujejo u inkovitost in uspešnost procesov. 

2.4.1 Skupna u inkovitost opreme (Overall Equipment Effectiveness) – OEE 

OEE je eden najbolj popularnih in klju nih proizvodnih kazalnikov, ki ga organizacije 

uporabljajo za spremljanje in analiziranje zastojev v proizvodnih procesih (Kavaš 2011, 3). Je 

merilna veli ina, ki jo uporabljamo za merjenje, analiziranje in izboljševanje skupne 

proizvodne u inkovitosti. Predstavlja razmerje med teoreti no maksimalnim izidom procesa v 

planiranem proizvodnem asu in dejansko doseženim izidom. Izraža se v % in predstavlja 

merilo izkoristka procesa v planiranem proizvodnem asu (Unterlechner 2007, 117). OEE 

uporabljamo za analize v prvih fazah odpravljanja izgub. Poleg skupne u inkovitosti opreme 
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moramo analizirati še planirane ustavitve, preglede itd. (Jus 2009, 179). Številne organizacije 

so spoznale, da je metoda OEE klju ni parameter koncepta TPM v proizvodnem procesu in 

hkrati uporabno merilo za dolo anje u inkovitosti in uspešnosti vsakega posameznega stroja 

ali proizvodne linije (Kavaš 2011, 3). OEE uporabimo, e želimo izboljšati produktivnost 

proizvodne opreme, še prej pa je potrebno preveriti dejansko stanje (Santos, Wysk in Torres 

2006, 11). Izboljšanje u inkovitosti strojev in naprav nam zagotavlja, da bodo stroji in 

naprave delovale po specifikacijah proizvajalca skozi celotno dobo uporabe. Glavni cilj je 

pove ati u inkovitost in sposobnost opreme, da bomo imeli maksimalni izkoristek pri 

minimalnem vložku (Lubej 2010, 9).  

Prednosti izboljšane skupne u inkovitost opreme so (Ferjan i  2011, 87):  

ve ja stabilnost produktivnosti (posledica stabilnejših procesov), 

stabilnejše dobave kupcem, 

manjši odstotek izmeta in popravil, 

nižji proizvodni stroški. 

Razlogi za uvedbo metode OEE so naslednji (Kavaš 2011, 3): 

jasno pokaže na skrite potrate,  

prioritete postanejo lažje razvidne (najprej razrešujemo najve je izgube), 

sposobni smo izbrati pravilne odlo itve za izboljšave in ukrepe, 

imamo referen no to ko, postavimo si merljive cilje za nenehne izboljšave, 

je preprosto in razumljivo orodje za vse zaposlene. 

Metoda merjenja OEE nam omogo a tudi vpogled v prej skrite potrate, ki se pojavljajo skozi 

celotni proizvodni proces. To so izgube, ki ne dodajajo vrednosti proizvodom, ampak 

zmanjšujejo skupno u inkovitost strojev in naprav. U inkovitost celotnega proizvodnega 

procesa je namre  neposredno odvisna od u inkovitosti izrabe proizvodne opreme (strojev, 

naprav, linij) (Kavaš 2011, 4). 

Glavna zamisel OEE je zelo enostavna in pomaga ugotoviti vzroke potrat v procesu 

proizvajanja. Med vsemi potratami lahko na sliki 2 izpostavimo predvsem tistih šest, ki so 

najbolj pogoste in pomembne (Molnar 2009, 45).  
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Slika 2: Prikaz šestih najpogostejših izgub in skupne u inkovitosti opreme 

Vir: Kova i  2015, 37. 

Kazalnik OEE upošteva vse bistvene dejavnike, ki vplivajo na produktivnost neke naprave ali 

stroja, kot so razpoložljivost, zmogljivost in kakovost (Poljak 2013, 17).  

Splošna ena ba OEE: 

OEE = R x Z x K x 100 %               (2) 

Kjer je: 

R - razpoložljivost (u inkovitost z vidika razpoložljivosti) 

Z - zmogljivost (u inkovitost z vidika zmogljivosti) 

K - kakovost (u inkovitost z vidika kakovosti) 

Izra un faktorja razpoložljivosti R:  

              (3) 

Kjer je: 

tDPBZ - dejanski as proizvajanja brez kakršnih koli zastojev ( as, ko naprava izdeluje  

  proizvode), 

tPP - planiran as proizvajanja,  

tPZ - as planiranih zaustavitev, 

tDP - dejanski as proizvajanja, vklju no z nena rtovanimi zastoji ( as, ko naprava  

  obratuje). 

Izgube zaradi nerazpoložljivosti (prav tam, 18):  

vsi nena rtovani zastoji, 

odmori za malice, kratke odmore, 

as menjave orodij in nastavitve strojev, 
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nena rtovano vzdrževanje, 

akanje na operaterja, vzdrževalca, tehnologa, 

akanje na delovni nalog oziroma druge papirje. 

Za izboljšanje dejanskega asa proizvajanja lahko uvedemo (Kavaš 2011, 14): 

predpriprave za hitro menjavo orodij, 

robustnejše oblikovanje naprave, 

na rtovanje virov, 

avtomatsko mazanje, 

izvajanje preventivnega vzdrževanja med zastoji (na rtovanimi in nena rtovanimi), 

opremo za hitro spajanje elektri nih in pnevmatskih vodov.  

Izra un faktorja razpoložljivosti Z: 

               (4) 

Kjer je: 

tNE - normiran as za izdelavo enote proizvoda (norma), 

PD - dejanska koli ina proizvodov, obdelanih v asu tDPBZ. 

Izgube zaradi nezadostne zmogljivosti (Poljak 2013, 18):  

zmanjšanje delovne hitrosti, 

kratki zastoji in premori – mrtvi asi, 

problemi z vhodnim materialom, 

kakršne koli okvare, ki povzro ajo zmanjšanje hitrosti proizvajanja. 

Izra un faktorja kakovosti K: 

               (5) 

Kjer je: 

PQ - koli ina kakovostno proizvedenih izdelkov ali storitev, 

PVSI - celotna koli ina izdelkov ali storitev, ki so vstopili v proces obdelave. 

Izgube zaradi neustrezne kakovosti (prav tam, 18):  

izmet zaradi nedoseganja standardov kakovosti, 
popravilo neskladnih izdelkov ali storitev.  

Stopnjo kakovosti zmanjšujejo naslednje postavke (Molnar 2009, 45): 

nepravilno vzdrževanje opreme, 

spremenljivost vhodnega materiala, 

napake operaterjev, 

nepravilne nastavitve, 
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prekomerno improviziranja pri delu.  

Bicheno (2004, 57) podaja primer izra una OEE, in sicer: 

Trajanje izmene znaša 8 ur, delovni as znaša 7 ur (1 h preventivno vzdrževanje), zastoji 

trajajo 20 minut, menjave orodij trajajo 40 minut. as cikla stroja znaša 1 minuto. Koli ina 

izdelanih izdelkov izmene znaša 300 kosov, od katerih je 50 kosov izmetnih (od tega je 30 

kosov zaradi nastavitve linije). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

V takšnem primeru faktor u inkovitosti OEE znaša 59 %.  

100 % zmogljivost pomeni, da je delovna oprema delovala na maksimalni teoreti ni hitrosti. 

100 % razpoložljivost pomeni, da proizvodni proces te e brez zaustavitev. 100 % kakovost 

pomeni, da med celotnim proizvodnim procesom ni bilo nobenega izmeta in popravila 

izdelkov (Kavaš 2011, 14). Kostanjšek (2014, 14) prav tako navaja, da kazalnik OEE z 

vrednostjo 100 % pomeni, da je bilo doseženo popolno proizvajanje, brez kakršnih koli 

zaustavitev, brez izmeta,  lovek je uspel dohajati as idealnega cikla stroja. 
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Cilj takšnega izra unavanja OEE je pove anje skupne u inkovitosti nad 85 %. Svetovne 

študije kažejo, da znaša povpre na vrednost OEE v proizvodnih podjetij po svetu 60 %. 

Vrednosti OEE namre  niso splošne, ampak vklju ujejo specifi nosti posamezne industrijske 

panoge, razli ne stopnje avtomatizacije, stanja in starosti proizvodne opreme, usposobljenosti 

kadrov, kakovosti razvojnih aktivnosti itd. Metodologija OEE je tako še posebej primerna za 

strojno-intenzivne proizvodne procese, kot so: prehrambena, farmacevtska, elektronska, 

tiskarska in avtomobilska industrija. Rezultati OEE, ki ga dosegajo najboljša proizvodna 

podjetja, znašajo 85 % ali ve  (Kavaš 2011, 18). 

2.4.2 Dodana vrednost na zaposlenega 

Za vodenje sodobne organizacije je potrebno nenehno preverjanje bistvenih vidikov njenega 

delovanja (Bauer idr. 2009, 127). V procesih proizvajanja se, poleg finan nih kazalnikov (npr. 

prihodkov, odhodkov, istega dobi ka, dodane vrednosti), spremljajo tudi razli ni kazalniki 

u inkovitosti. Poznamo ve  kazalnikov za merjenje produktivnosti, med katerimi je 

najpomembnejša dodana vrednost na zaposlenega. Slednje predstavlja osnovni ekonomski 

indikator in temeljno merilo gospodarske aktivnosti ter uspeha (ZSSS, 2010). Strašek (2012, 

13–14) navaja, da ve ja vrednost kazalnika organizacije ob izkazovanju dobi ka pomeni 

ve jo kakovost proizvodov in storitev. Negativno dodano vrednost imenujemo izguba na 

substanci.  

Izra un dodane vrednosti na zaposlenega – DVZ: 

 (7) 

Dodano vrednost na zaposlenega torej izra unamo iz izkaza poslovnega izida, in sicer 

dobi ku iz poslovanja (angl. Earnings Before Interest and Taxes – EBIT) odštejemo stroške 

dela in odpise vrednosti ter vrednost delimo s povpre nim številom zaposlencev na podlagi ur 

(Štamcar 2009, 25). Strašek (2012, 13) zagovarja trditev, da dodana vrednost na zaposlenega 

v proizvodnem procesu meri absolutni prispevek loveškega dela k celotni vrednosti vložkov. 

Kazalnik je uporaben pri primerjanju absolutnih številk med organizacijami, panogami in 

razli nimi gospodarstvi. Kazalnik je hitri izkaz oziroma odraz tehnološke razvitosti in 

inovativnosti v izbrani organizaciji. Višja kot je vrednost dodane vrednosti na zaposlenega, 

uspešnejša je organizacija oziroma gospodarstvo (Štamcar 2009, 25). Dodana vrednost na 

zaposlenega je v razvitih državah kar 2,7–krat ve ja kot v Sloveniji, kar pomeni, da za enak 

u inek potrebujemo skoraj trikrat ve  delavcev (Bec, 2014).  

Strašek (2012, 14) navaja, da zaposleni delavci obi ajno ustvarjajo dodano vrednost in 

prispevajo k pozitivnim poslovnim rezultatom. Dodano vrednost na zaposlenega se ustvari z 

natan nim merjenjem prispevkov zaposlenih v organizaciji, ki se ga lahko meri zgolj 



 
 

44 
 

neposredno ra unovodsko preko doseženih prihodkov. Ti prihodki izhajajo iz uspehov na 

podro ju prodaje in trženja, pridobivanja poslovnih partnerjev, ve jih prodajnih naro il ali 

podpisa pomembnejših pogodb. Dodano vrednost lahko merimo tudi preko nefinan nih 

kazalnikov, med katerimi je na prvem mestu prispevek inovacij na podro jih izboljšav, 

optimizaciji poslovanja, prenosu znanja na sodelavce ter spodbujanju in vodenju sodelavcev. 

Ravno s temi nefinan nimi kazalniki se pokaže prava dodana vrednost zaposlenih. Znanja, 

izkušenj in ustvarjalnosti zaposlenih ni mogo e nadomestiti s še tako sodobnimi 

tehnologijami in pristopi upravljanja. Zaposleni so zaradi tega najve ji kapital v organizaciji. 

Iz navedenega razloga jih je potrebno skrbno razvijati, ustrezno voditi in motivirati, da 

ostanejo im dlje v organizaciji ter stalno pove ujejo dodano vrednost. Strašek (2012, 13) 

izpostavlja trditev, da je loveški kapital za uspešne organizacije eden temeljnih dejavnikov 

poslovne odli nosti. 

2.5  Pregled dosedanjih raziskav  

Po opredelitvi teoreti nih izhodiš  o vitkem proizvajanju in kazalnikih skupne u inkovitosti 

opreme ter dodane vrednosti na zaposlenega smo opravili pregled dosedanjih empiri nih 

raziskav o tematiki, ki nas raziskovalno zanima. Ugotovili smo, da raziskovalci v devetih 

dosedanjih magistrskih nalogah in doktorskih disertacijah na temo vitkega proizvajanja 

posredno predstavljajo OEE kot klju ni kazalnik vitkega proizvajanja.  

Ve ina raziskav na temo vitkega proizvajanja in kazalnika skupne u inkovitosti opreme 

zajema poglobljene študije primerov uspešne implementacije v proizvodne organizacije, ki 

hkrati podajajo predloge in osnovne smernice za integracijo.  

Unterlechner (2007) v svoji magistrski nalogi poglobljeno analizira proces proizvajanja z 

uporabo orodij vitkega proizvajanja. Z raziskavo je ugotavljal, kateri so medsebojni vplivni 

dejavniki za odpravo klju nih vzrokov za nedoseganje rezultatov. Z raziskavo je nadalje prišel 

do spoznanja, da je z uporabo pristopa in orodij Lean Six Sigma mogo e pomembno izboljšati 

rezultate klju nih merilnih veli in proizvodnega procesa. OEE se je pove ala za 14,5 %, 

izkoristek kakovosti pa se je pove al za 3,4 %. Kot rezultat zvišanja OEE je mogo e zvišati 

tudi planirane proizvodne koli ine. 

Vr kovnik (2008) predstavlja uvedbo metodologije vitkega proizvajanja v proizvodno 

podjetje ter ugotavlja, kakšne koristi predstavlja ta metodologija v proizvodnem podjetju v 

avtomobilski industriji. Ugotavlja, da vitko proizvajanje v praksi izboljšuje kakovost, zvišuje 

produktivnost in izkoristek razpoložljivih zmogljivosti, koristi pri odpravljanju nepotrebnega 

gibanja delavcev in materiala, prepre uje prekomerno proizvajanje in pove uje u inkovitost 

razreševanja reklamacij. V nalogi izpostavlja, da premajhna angažiranost vršnega 

managementa in zaposlenih ter prevelika obremenjenost z rednim delom ogrozi projekt 

uvajanja vitkega proizvajanja. 
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Štumberger (2010) je v svojem raziskovanju razvil model vitkih orodij in tehnik za 

implementacijo v oddelek kon ne montaže. Z uporabo omenjenega modela je potrdil 

spoznanje, da rezultate daje le pravilno zastavljen proces proizvajanja, kar je v nasprotju z 

današnjim konvencionalnim na inom razmišljanja managementa, ki ho e dosegati rezultate za 

vsako ceno. Nenehne izboljšave (kaizen) in vklju evanje zaposlenih v odlo anje dajejo 

podjetju gonilno silo z odli nimi kon nimi rezultati. V podjetju so ob utno zmanjšali asovni 

cikel kon ne montaže, preto ni as, delež zavrnjenih kosov s strani kontrole kakovosti je bil 

prepolovljen, pove ala se je koli inska produktivnost in v kon ni fazi so dosegli tudi boljše 

timsko sodelovanje. Zaposlenim so postale nenehne izboljšave del njihovih rednih delovnih 

aktivnosti. Tako zaposleni podjetju ne predstavljajo zgolj fizi ne mo i, ampak tudi možgane 

in srce podjetja. 

Ferjan i  (2011) je s svojo raziskovalno nalogo analiziral obstoje i sistem proizvajanja in ga 

primerjal z vitkim sistemom proizvajanja. Z interno anketo je ugotavljal najpogostejše 

probleme ter na podlagi empiri ne raziskave podal predloge za spremembo obstoje ega 

procesa proizvajanja. Klju nega pomena je strateška zavezanost podjetja po uvedbi vitkega 

proizvajanja za dosego višje dodane vrednosti na zaposlenega, višje donosnosti kapitala in 

višje skupne u inkovitosti opreme. Ugotavlja, da bo potrebno za sprejetje sprememb s strani 

vseh zaposlenih dobro obvladovanje metod motiviranja, usposabljanja in prepri evanja. 

Se ki (2011) v magistrski nalogi obravnava poznavanje pojma vitkosti in integriranosti vitke 

logistike v proizvodne organizacije. Preko izpeljane ankete v izbranih proizvodnih podjetjih 

ugotavlja, da potrebujejo podjetja ve  informiranosti v smislu vitkega pristopa. Z ve jim 

poznavanjem tega pristopa bi lahko pridobili na kakovosti. Ugotavlja, da je poznavanje 

pojmov vitke proizvodne logistike na nizkem nivoju. Velikost organizacije ni merilo za vitko 

razmišljanje in uporabo vitkih metod ter tehnik. V manjših podjetjih naj bi za obstoj na trgu še 

bolj uporabljali vitko razmišljanje. Omenjena magistrska naloga vsebuje tudi zanimivo 

analizo o pojmovanju vitkega proizvajanja, razmišljanja in vitkih pristopov v Sloveniji in v 

drugih državah. Avtor ugotavlja, da se v Sloveniji pove uje vloga vitkega proizvajanja, nismo 

pa med vodilnimi državami. 

V svoji magistrski nalogi Piškor (2012) prikaže, kako je mogo e z uvedbo vitkih orodij 

izboljšati na in dela ter poslovanje srednje velikega podjetja z maloserijskim proizvajanjem. 

Z vpeljavo vitkega proizvajanja podjetje iz hierarhi ne strukture spremenijo v procesno 

ureditev podjetja, ki je bolj preto no, z boljšo interno komunikacijo, je tudi bolj usmerjeno h 

kupcem in k njihovim potrebam. Z reorganizacijo procesa proizvajanja tako zvišajo 

produktivnost z enakim številom zaposlenih. Piškor ugotavlja, da naj bi bila za tako 

reorganizacijo podjetja potrebna mo na zavezanost vršnega managementa po spremembi 

poslovanja podjetja ter odnosov med zaposlenimi. 

Brezovnik (2012) preko simulacijskega 3D-modela raziskuje upravi enost prehoda v vitko 

proizvajanje za izbrano proizvodno podjetje, ki je mo no vpeto v avtomobilsko industrijo. 
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Simulacijski rezultati kažejo na odpravo odve nega procesiranja, neusklajenih asovnih 

operacij in ozkih grl v procesu proizvajanja. Za 60 % bi se skrajšal proizvodni preto ni as, 

pove ala bi se izraba delovnih kapacitet, OEE bi se zvišala za 2-4 %, posledi no bi dosegli 

višjo produktivnost in boljši kon ni izid iz proizvajanja. 

Šverko (2012) je preko študije primera analiziral pojem vitkosti proizvajanja in te teoreti ne 

izsledke raziskave uporabil pri optimiranju konkretnega procesa proizvajanja. Koraki 5S so 

postopoma prešli v vsakdanjo navado vseh zaposlenih. Težavo predstavlja le neidentifikacija 

zaposlenih s predlaganimi razrešitvami tujega poslovodstva in kupcev. Likerjev oziroma 

Toyotin pristop k uvajanju vitkosti je bil v podjetju uporabljen kot izhodiš e za dosego višje 

kakovosti, manjše založenosti oddelkov, zmanjšanja transporta in manipulacij.  

Gošnik (2013a) v svoji raziskavi o pri akovanjih zaposlenih o šest sigma izobraževanju 

posredno ugotavlja, da od 100 anketiranih proizvodnih organizacij (iz strojne, avtomobilske, 

elektro, kemi ne industrije) zgolj 38 % organizacij aktivno uporablja pristop šest sigma. Od 

tega jih je v asu izvajanja raziskave 49 % pristop uporabljalo manj kot eno leto, 38 % ga 

uporablja 1–3 let, 13 % organizacij pa šest sigma metodologijo uporablja ve  kot 3 leta. Iz 

tega lahko zaklju imo, da je metodologija šest sigma v slovenskem okolju še v uvajanju. 

V raziskavi med 100 anketiranimi proizvodnimi organizacijami o lastnosti vodij six sigma 

projektov v Sloveniji Gošnik (2013b) ugotavlja, da naj bi imeli projektni managerji naslednje 

najpomembnejše vedenjske zna ilnosti: so inovativni, u inkoviti komunikatorji, sposobni za 

mreženje in pozitivnega razmišljanja. Pred leti je bila najpogostejša vedenjska karakteristika 

naklonjenost k spremembam in usmerjenost za doseganje rezultatov ter uspehov. Ugotavlja, 

da se karakterne zna ilnosti spreminjajo skozi leta in so odvisne od asa uvajanja in njihovih 

izkušenj pri tem.  

Strašek (2013) v svojem magistrskem delu podrobno analizira OEE v izbranem podjetju, ki 

uvaja vitko proizvajanje v del svoje proizvodne dejavnosti. Kot primerne in u inkovite prve 

korake pri uvajanju navaja metodo 5S in SMED (angl. Single Minute Exchange of Dies). 

Implementacija teh metod je OEE dvignila za 5 %, izboljšala je urejenost delovnega okolja in 

skrajšali so se asi zastojev. Avtor ugotavlja, da je za implementacijo vitkosti v podjetje 

zahtevano prilagajanje vseh, prav tako zahteva svoj as, saj rezultati niso vidni » ez no «. 

2.6 Sklepi  

Bistvo upravljanja in managementa je obvladovanje organizacije za dosego poslanstva in 

vizije ter smotrov in ciljev. Temeljne naloge managerjev so koordiniranje, kontroliranje, 

organiziranje, motiviranje, planiranje in informiranje. Naloga managementa je pripraviti 

(so)delavce do uspešnega (so)delovanja v organizaciji za doseganje smotrov in ciljev in s tem 

tudi izidov. Managerji v organizaciji uporabljajo motiviranje kot sredstvo vplivanja na 
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zaposlene, z namenom, da delo vršijo tako, da uresni ujejo smotre in cilje organizacije. Z 

delitvijo dela in delitvijo pristojnosti in odgovornosti (delegiranjem) je managerjem tako 

omogo eno, da obvladujejo ve  sodelavcev. 

Funkcija orodij managerjev se kaže v tem, da pomagajo organizacijam, da pregledajo svoje 

notranje finan ne in operativne zmogljivosti za ugotavljanje uspešnosti poslovanja. Orodja 

managementa naj bi služila organizacijam vse od procesa odlo anja, nadzora, usklajevanja, 

analiz, do vizualizacije, z namenom, da bi te (p)ostale uspešne. V slovenskih organizacijah so 

v ospredju orodja managerjev, ki podpirajo optimizacijo delovanja organizacij (npr. strateško 

na rtovanje), tem sledijo orodja za podporo managementa odnosov z odjemalci (npr. izjave o 

poslanstvu in viziji), na rtovanje strategije organizacije (npr. management celovite kakovosti, 

vitko proizvajanje) in izboljšanje konkuren nosti organizacije (npr. odkrivanje in izgrajevanje 

klju nih kompetenc). 

Koncept vitkega proizvajanja pripomore k zadovoljevanju potreb kupcev po kakovostnih 

proizvodih in procesih, in sicer ob pravem asu, kot tudi ceno, ki so jo kupci pripravljeni 

pla ati. Podjetja in druge organizacije implementirajo koncept vitkega proizvajanja v svojo 

prakso, da hitreje in lažje dosežejo smotre in cilje, vklju ijo in spodbudijo vse zaposlene ter s 

tem razvijejo njihov maksimalni potencial, menjajo kulturo in klimo organizacije, pove ajo 

produktivnost in skrajšajo izdelovalne cikle v procesu proizvajanja, zmanjšajo stroške, število 

napak in pove ajo zadovoljstvo kupcev ter inovativnost organizacije, izboljšajo kakovosti 

proizvodov in procesov, odpravijo izgube oziroma potrate (odpravi se prekomerno 

proizvajanje, odpravi ali vsaj zmanjša se ponovna obdelava proizvodov, optimira se logistika 

in manipulacija v proizvodnem procesu, odpravijo se akanja in izboljša ergonomija 

delovnega okolja za zaposlene, znižajo se medfazne zaloge). Vitkost organizaciji ne prinese le 

zmanjšanja porabe materialov, opreme, prostora in asa, temve  tudi pove uje znanja in 

veš ine zaposlenih. Prav tako pove uje zadovoljstvo strank ter pripomore k dolgoro ni 

uspešnosti. 

VP managerjem ponuja orodje za izboljšanje proizvodnih in poslovnih sistemov. VP ponuja 

tudi številne tehnike, metode in orodja, ki so v pomo  pri doseganju ve je u inkovitosti. Z 

širše poznanimi orodji VP (5S, sedem potrat 7W, proizvajanje ob pravem asu – JIT, Kanban, 

Analiza vrednostnih tokov – VSM) in z nenehnimi izboljšavami (Kaizen, managementom 

celovite kakovosti – TQM, celovito produktivno vzdrževanje –TPM itd.) je mogo e dose i 

izboljšanje kakovosti, produktivnosti in u inkovitosti proizvajanja. Na samem podjetju ali 

drugi organizaciji pa je odlo itev, kako koristno zna izbrati in implementirati v svoje procese 

in socialno okolje najbolj optimalne vitke razrešitve, ki bodo pripomogle k izpopolnitvi 

proizvajanja. Pri uvajanju sprememb v organizaciji je nujna polna podpora vršnega 

managementa. Potrebno je angažiranje vseh sodelujo ih v verigi proizvajanja, tudi 

dobaviteljev in kupcev. Pomembno je, da management vodi in uvaja VP s pomo jo vseh 

svojih zaposlenih v celotni organizaciji.  



 
 

48 
 

Vitko proizvajanje je zadnja leta v ospredju razprav o u inkovitosti poslovanja proizvodnih 

podjetij. Delovanje brez potrat je smoter in cilj, razumljiv vsakomur, ki želi biti boljši in 

uspešnejši od konkurence. Vitko proizvajanje je splošna filozofija vodenja procesov, ki 

pomaga dvigniti vrednosti klju nih kazalnikov uspešnosti. 

OEE je eden najbolj popularnih in klju nih proizvodnih kazalnikov, ki ga organizacije 

uporabljajo za spremljanje in analiziranje zastojev v proizvodnih procesih. OEE je metoda, ki 

jo uporabljamo za merjenje, analiziranje in izboljševanje skupne proizvodne u inkovitosti 

oziroma vsakega posameznega stroja. Kazalnik OEE upošteva vse bistvene dejavnike, ki 

vplivajo na produktivnost dolo ene naprave ali stroja, kot so razpoložljivost, zmogljivost in 

kakovost. 

V procesih proizvajanja se, poleg finan nih kazalnikov (npr. prihodkov, odhodkov, istega 

dobi ka, dodane vrednosti), spremljajo tudi razli ni kazalniki u inkovitosti. Poznamo ve  

kazalnikov za merjenje produktivnosti, med katerimi je najpomembnejša dodana vrednost na 

zaposlenega. Slednja v proizvodnem procesu meri absolutni prispevek loveškega dela k 

celotni vrednosti vložkov. Kazalnik je uporaben pri primerjanju absolutnih številk med 

organizacijami, panogami in razli nimi gospodarstvi. Kazalnik je hitri izkaz oziroma odraz 

tehnološke razvitosti in inovativnosti v izbrani organizaciji. Višja kot je vrednost dodane 

vrednosti na zaposlenega, uspešnejša je organizacija oziroma gospodarstvo. 

Opravili smo sistemati en pregled raziskav s strokovnega podro ja in ugotovili, da se z 

uvedbo VP izboljša kakovost, pove a produktivnost, skrajšajo se preto ni asi, pove a pa se 

OEE. V ve ini raziskav so avtorji spoznali pomen nenehnih izboljšav na doseganje 

u inkovitosti in pomembnost vklju evanja zaposlenih v odlo anje. Ugotavljamo, da je za 

reorganizacijo poslovanja potrebna mo na zavezanost in angažiranost poslovodstva. Prav tako 

smo skozi potek raziskave ugotovili, da za no organizacije uvajati VP postopoma, in sicer z 

najosnovnejšimi orodji, kot so 5S, SMED in VSM.  

Nadalje ugotavljamo, da v dejavnostih predelave kovin ter v proizvajanju kovinskih izdelkov 

še ni bilo opravljene nobene raziskave o integriranosti vitkega proizvajanja in OEE kot 

njegovega klju nega kazalnika. Ve ina raziskav na temo vitkega proizvajanja in kazalnika 

skupne u inkovitosti opreme zajema zgolj poglobljene študije primerov uspešne 

implementacije v izdelovalna podjetja, ki podajajo predloge ter osnovne smernice za 

integracijo. Na ta na in smo identificirali raziskovalno vrzel, ki se kaže v dejstvu, da v 

kovinsko-predelovalni dejavnosti še ni bilo opravljene nobene raziskave s podro ja vitkega 

proizvajanja. V kovinsko-predelovalni dejavnosti v RS primanjkuje podatkov in informacij o 

trenutnem stanju ter morebitnih nadaljnjih usmeritvah na tem podro ju, ki smo jih z našo 

empiri no raziskavo pridobili. Na ta na in smo zaznano vrzel vsaj delno zapolniti. V 

naslednjem poglavju bomo tako predstavili raziskavo o vplivu vitkega proizvajanja na izbrani 

kazalnik v kovinsko-predelovalni dejavnosti.  



 
 

49 
 

3 RAZISKAVA O VPLIVU VITKEGA PROIZVAJANJA NA OEE IN DODANO 

VREDNOST NA ZAPOSLENEGA 

Empiri ni del magistrske naloge najprej opredeljuje na in zbiranja in preu evanja podatkov, 

pridobljenih z opravljeno raziskavo ter analizo teh podatkov, in sicer s pomo jo opisnih in 

statisti nih metod. Podali bomo tudi priporo ila za izboljšanje ter zaklju ke, ki sledijo iz 

empiri nega dela raziskave.  

3.1 Populacija in vzorec 

Na osnovi opredeljenih teoreti nih izhodiš  o orodjih, kazalnikih in osnovah vitkega 

proizvajanja smo izdelali zaprti vprašalnik za pridobitev primarnih podatkov in ga poslali 

predstavnikom (vodjem procesov, tehni nim direktorjem, lean managerjem ipd.) 397 majhnih 

(z vsaj 20 zaposlenimi), srednje velikih in velikih podjetij iz dejavnosti predelave kovin –

SKD2008 C24, proizvodnja kovinskih izdelkov – SKD2008 C25, elektri nih naprav –

SKD2008 C27, drugih strojev in naprav – SKD2008 C28, motornih vozil, prikolic – 

SKD2008 C29, drugih vozil in plovil – SKD2008 C30 iz poslovnega registra podjetij in 

drugih organizacij pri AJPES-u. 

Prejeli smo 93 popolno in ustrezno izpolnjenih vprašalnikov, kar ustreza 23,43 % odzivnosti 

izpraševancev. Delno izpolnjenih vprašalnikov je bilo 117 (29,47 %), teh pri nadaljnji analizi 

nismo upoštevali. 

3.2 Vprašalnik 

Vprašalnik je sestavljen iz šestih sklopov (podatki o organizaciji, vrsta procesa proizvajanja v 

organizaciji, obvladovanje vitkega proizvajanja, kazalniki vitkosti in gospodarski kazalniki, 

politika inoviranja in proizvajanja v organizaciji, sistemske pomanjkljivosti vitkega 

proizvajanja). Ti so pomembni za pridobitev vhodnih, izhodnih, kot tudi procesnih podatkov 

za raziskavo.  

Za pridobivanje podatkov in informacij smo uporabili vprašalnik, ki je bil anketirancem 

dosegljiv v spletni aplikaciji »1-ka.si - spletne ankete«. Omogo en dostop so imeli le tisti, ki 

smo jih vklju ili v raziskavo. Za tehniko anketiranja smo uporabili anketiranje po e-pošti. 

Vprašalnik smo predhodno preizkusili (opravili pilotsko raziskavo) s pomo jo dveh naklju no 

izbranih zaposlenih v izbrani organizaciji. Težav z razumevanjem posameznih vprašanj s 

podro ja vitkega proizvajanja ter procesne uspešnosti ni bilo, zato smo vprašalnik pustili 

nespremenjen.  
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Zanesljivost merjenja vprašalnika smo preverili s Cronbachovim koeficientom alfa, ki je 

znašal 0,814. Kot meni Field (2013), so izidi raziskave zanesljivi (Cronbach alfa > 0,800). 

Anketiranje je potekalo od decembra 2015 do februarja 2016. 

Podatke smo analizirali s pomo jo statisti nega programa SPSS 22.0. Naredili smo opisno 

statistiko (izra un frekvenc, srednjih vrednosti in standardnega odklona), analizo variance 

(ANOVO), kot tudi faktorsko in korelacijsko analizo.  

3.3 Izidi raziskave 

V raziskavi je sodelovalo najve  majhnih sodelujo ih podjetij in drugih organizacij (37,6 %), 

s standardno klasifikacijo dejavnosti C25 »proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in 

naprav« (52,7 %), kot je razvidno iz preglednice 8.  

 

Preglednica 8: Demografski podatki organizacij 

Karakteristike Deskriptor         N  f  % 

Dejavnost 

organizacije 

(C24) Proizvodnja kovin 13 14,0

(C25) Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 49 52,7

(C27) Proizvodnja elektri nih naprav 11 11,8

(C28) Proizvodnja drugih strojev in naprav 15 16,1

(C29) Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 4 4,3

(C30) Proizvodnja drugih vozil in plovil 1 1,1

Skupaj  93 100,0

Velikost 

organizacije 

Majhna družba (povpre no število zaposlenih med 20 in 50) 35 37,6

Srednja družba (povpre no število zaposlenih med 50 in 250) 31 33,3

Velika družba (povpre no število zaposlenih nad 250) 27 29,0

Skupaj  93 100,0

Pridobljeni 

standardi 

ISO/TS 16949  21,5

ISO 9001  90,3

ISO 14001      40,9 

OHSAS 18001  17,2

Drugo  14,0

Proizvajanje in 

uporaba 

izdelkov 

Izdelki iz jekla 60     64,5 

Izdelki neželeznih kovin (aluminij, baker, medenina, svinec ipd.) 21     22,6 

Ostali izdelki (plastika, kompoziti) 12 12,9

Skupaj  93 100,0

V ve ini organizacij (64,5 %) v procesih proizvajanja uporabljajo oziroma izdeluje izdelke iz 

jekla, sledijo organizacije, ki v svojem procesu proizvajanja uporabljajo oziroma izdelujejo 

izdelke iz neželeznih kovin (aluminij, baker, medenina, svinec, ipd.) (22,6 %), ostale 

organizacije (12,9 %) v svojem procesu proizvajanja uporabljajo oziroma izdelujejo izdelke iz 
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plastike, kompozitov ipd. Ve ina organizacij (90,3 %) ima pridobljen standard ISO 9001, ISO 

14001 ima pridobljenih 40,9 % organizacij. 

Ve ina organizacij (60,2 %) vitkega proizvajanja nima uvedenega, 39,8 % organizacij pa ima 

uvedeno vitko proizvajanje v svoj proizvodni proces. Najve ji delež uvedenega vitkega 

proizvajanja imajo v dejavnosti proizvodnje motornih vozil (75,0 %), sledi proizvodnja 

kovinskih izdelkov (38,8 %) in nato 38,5 % proizvodnja kovin. Velike družbe imajo v 51,4 % 

uvedeno VP, sledijo srednje velike družbe s 27 % in z 21,6 % majhne družbe. Podatki so 

razvidni iz preglednice 9.  

 

Preglednica 9: Implementacija vitkega proizvajanja 

Karakteristike Deskriptor         N  f  % 

Implementacija 

VP 

NE 56 60,2

DA 37 39,8

Skupaj  93 100,0

Podrobni prikaz podatkov za organizacije, ki imajo uvedeno vitko proizvajanje 

Dejavnost 

organizacij 

(C24) Proizvodnja kovin 5 38,5

(C25) Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 19 38,8

(C27) Proizvodnja elektri nih naprav 6 37,0

(C28) Proizvodnja drugih strojev in naprav 4 26,7

(C29) Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 3 75,0

(C30) Proizvodnja drugih vozil in plovil 0 0,0

Skupaj  37 

Velikost  

organizacij 

Majhna družba (povpre no število zaposlenih med 20 in 50) 8 21,6

Srednja družba (povpre no število zaposlenih med 50 in 250) 10 27,0

Velika družba (povpre no število zaposlenih nad 250) 19 51,4

Skupaj  37 100,0

Proizvajanje in 

uporaba 

izdelkov 

Izdelki iz jekla        25     67,6 

Izdelki neželeznih kovin (aluminij, baker, medenina, svinec ipd.)          5     13,5 

Ostali izdelki (plastika, kompoziti)          7 18,9

Skupaj  37 100,0

Podrobni prikaz podatkov za organizacije, ki nimajo uvedene vitkega proizvajanja 

Uvajanje VP 
Uvajamo VP 20 21,5

Ne uvajamo VP 36 38,7

Skupaj  56 60,2

Razlogi 

neuvajanja 

   Neustrezni tehnološki proces 20 21,5

   Nezainteresiranost poslovodstva 9 9,7

   Pomanjkanje znanja 7 7,5

   Pomanjkanje asa 5 5,4

   Neustrezne opreme 2 2,2

   Drugi vzroki 13 14

Skupaj  93 60,2
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Glede na izdelke, ki jih organizacije, ki imajo implementirano VP, uporabljajo ali izdelujejo, 

jih 67,6 % izdeluje oziroma proizvaja jeklene izdelke, sledijo (18,9 %) drugi materiali ter 

nazadnje s 13,5 % neželezne kovine. Od 60,2 % organizacij, ki vitkega proizvajanja nima 

uvedenega, jih 21,5 % organizacij le-to uvaja, 38,7 % organizacij pa vitkega proizvajanja ne 

uvajajo, in sicer zaradi neustreznega tehnološkega procesa (21,5 % organizacij), 

nezainteresiranosti vodstva (9,7 % organizacij), pomanjkanja znanja (7,5 % organizacij), 

pomanjkanja asa (5,4 % organizacij), neustrezne opreme (2,2 % organizacij) in drugih 

vzrokov (14,0 % organizacij). Rezultate prikazuje preglednica 9. 

39,8 % organizacij ima uvedeno vitko proizvajanje. Najve  organizacij (16,1 %), ki ima 

uvedeno vitko proizvajanje, se je za pristop k temu odlo ilo zaradi dolgih preto nih asov, 

najmanj organizacij pa zaradi slabe delovne organiziranosti (5,4 %), kot kaže slika 3. 

 

 

Slika 3: Notranji razlogi za pristop k vitkemu proizvajanju 

Najve  organizacij, ki ima uvedeno vitko proizvajanje, je k temu spodbudila konkurenca 

(16,1 %), najmanj pa kon ni kupci (5,4 %), kot prikazuje slika 4. 
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Slika 4: Zunanji razlogi za pristop k vitkemu proizvajanju 

Te organizacije so vitko proizvajanje uvedle s pomo jo svetovalcev (19,4 %), z lastnim 

znanjem (19,4 %) in s pomo jo kupcev (1,1 %), kot kaže slika 5. 

 

Slika 5: Uvajanje vitkega proizvajanja 
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Vitko proizvajanje so organizacije v 48,6 % uvajale 2 leti, 24,3 % 3 leta in 16,2 % 4 leta. 

Uvajalni as je razviden iz slike 6. 

 

 

Slika 6: as uvajanja vitkega proizvajanja 

Z uvedbo vitkega proizvajanja so isti dobi ek v ve ini teh organizacij pove ali za 3-5 % 

(12,9 % organizacij), kot je razvidno iz slike 7. 

 

Slika 7: Finan ne koristi uvedbe vitkega proizvajanja 
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Z uvajanjem vitkega proizvajanja so izkoriš enost strojev v ve ini teh organizacij izboljšali za 

3-5 % (12,9 % organizacij), kot kaže slika 8. 

 

Slika 8: Odstotek izboljšanja izkoriš enosti strojev z uvedbo vitkega proizvajanja 

Ve ina organizacij, ki ima uvedeno vitko proizvajanje, uporablja OEE (skupna u inkovitost 

opreme), kazalnik vitkega proizvajanja (25,8 % organizacij) in delež pravo asnih dobav 

(25,8 % organizacij). Podatki so razvidni iz slike 9. 

 

 

Slika 9: Kazalniki vitkega proizvajanja 
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Delež uporabe OEE se razlikuje glede na velikost in dejavnost organizacije (preglednica 10). 

OEE najpogosteje uporabljajo organizacije iz dejavnosti proizvodnje motornih vozil C29 (75 

%). Sledi dejavnost proizvodnje elektri nih naprav C27 (36,4 %), nato dejavnost proizvodnje 

kovin C24 (30,8 %). Glede na velikost organizacije se kazalnik OEE najpogosteje uporablja v 

velikih družbah (55,6 %), nato v majhnih družbah (17,1 %) in nazadnje v srednje velikih 

družbah (9,7 %). 

 

Preglednica 10: Uporaba kazalnika OEE 

Karakteristike Deskriptor          f  % 

Dejavnost 

organizacij 

(C24) Proizvodnja kovin  30,8

(C25) Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav  22,4

(C27) Proizvodnja elektri nih naprav  36,4

(C28) Proizvodnja drugih strojev in naprav  13,3

(C29) Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic  75,0

(C30) Proizvodnja drugih vozil in plovil  0,0

Velikost  

organizacij 

Majhna družba (povpre no število zaposlenih med 20 in 50)  17,1

Srednja družba (povpre no število zaposlenih med 50 in 250)  9,7

Velika družba (povpre no število zaposlenih nad 250)  55,6

Na sliki 10 je prikazana skupna izkoriš enost strojev glede na dejavnosti. Najve ji delež (89 

%) je v proizvodnji vozil in prikolic, sledi (82 %) proizvodnja kovin. Najnižjo izkoriš enost 

ima proizvodnja drugih strojev s 53 % izkoriš enostjo. 

 

Slika 10: Skupna izkoriš enost strojev po dejavnosti 
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Ve ina organizacij, ki imajo uvedeno vitko proizvajanje, uporablja 5S orodje vitkega 

proizvajanja (33,3 % organizacij). Sledijo organizacije, ki uporabljajo TPM (23,7 % 

organizacij) in 5x zakaj orodje vitkega proizvajanja (17,2 % organizacij). Podatki so razvidni 

iz slike 11. 

 

Slika 11: Orodja vitkega proizvajanja 

V nadaljevanju so anketiranci v organizacijah, kjer imajo uvedeno vitko proizvajanje, podali 

oceno stopnje strinjanja (od 1 – sploh se ne strinjam do 5 – popolnoma se strinjam) s 

posameznimi trditvami s podro ja najpomembnejših rezultatov uvajanja vitkega proizvajanja, 

politike uvajanja vitkega proizvajanja in sistemskih pomanjkljivosti vitkega proizvajanja. 

Anketiranci so se v povpre ju najbolj strinjali s trditvijo, da so najpomembnejši rezultati 

uvajanja vitkega proizvajanja krajši preto ni asi (M = 4,30; SD = 0,81) in odprava dodatnih 

operacij in nepotrebnih gibov delavcev in opreme (M = 4,11; SD = 0,84), kot je razvidno iz 

preglednice 11. 

 

Preglednica 11: Najpomembnejši rezultati uvajanja vitkega proizvajanja 

Trditve N M SD 

Krajši preto ni asi 37 4,30 0,81

Odprava dodatnih operacij in nepotrebnih gibov delavcev ter 

opreme 
37 4,11 0,84

Zmanjšanje zalog 37 3,95 0,88

Kakovostnejši izdelki (zero defect) 37 3,92 1,04

Ve ja izkoriš enost strojev 37 3,76 1,01

Drugo 35 2,89 1,92
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V dejavnosti proizvodnje kovin so najpomembnejši rezultati uvajanja vitkega proizvajanja 

krajši preto ni asi (M = 4,60; SD = 0,59), zmanjšanje zalog (M = 4,20; SD = 0,48) in ve ja 

izkoriš enost strojev (M = 4,20; SD = 0,84), kot nakazuje preglednica 12. 

 

Preglednica 12: Najpomembnejši rezultati uvajanja vitkega proizvajanja v dejavnosti 

proizvodnje kovin 

Trditve N M SD 

Krajši preto ni asi 5 4,60 0,59

Zmanjšanje zalog 5 4,20 0,48

Ve ja izkoriš enost strojev 5 4,20 0,84

Odprava dodatnih operacij in nepotrebnih gibov delavcev ter 

opreme 
5 3,80 0,447

Kakovostnejši izdelki (zero defect) 5 3,60 1,34

Drugo 5 1,009 0,00

Anketiranci so se v povpre ju najbolj strinjali s trditvijo, da vršni managament podpira in 

sistemati no spodbuja filozofijo vitkosti (M = 4,38; SD = 0,79) ter da zaposleni podpirajo in 

sodelujejo pri nenehnem izboljševanju njihovega vitkega proizvajanja (M = 3,70; SD = 0,88). 

Rezultati so vidni v preglednici 13. 

 

Preglednica 13: Politika uvajanja vitkega proizvajanja 

Trditve N M SD 

Vršni management podpira in sistemati no spodbuja filozofijo 

vitkosti. 
37 4,38 0,79

Zaposleni podpirajo in sodelujejo pri nenehnem izboljševanju 

našega vitkega proizvajanja. 
37 3,70 0,88

Vsi zaposleni so deležni delavnic in timskega izobraževanja za 

nenehno odpravo potrat in težnjo k popolnosti. 
37 3,57 1,04

Na elo vitkosti imamo uvedeno v celotni organizaciji. 37 3,27 1,09

Anketiranci so se v povpre ju najbolj strinjali s trditvijo, da bi v organizaciji višjo stopnjo 

»vitkosti« lažje dosegli z novejšo opremo (M = 2,86; SD = 1,32), kot tudi s trditvijo, da jim 

primanjkuje informacij o izkušnjah ostalih organizacij (M = 2,71; SD = 1,49). Rezultati so 

podani v preglednici 14. 
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Preglednica 14: Sistemske pomanjkljivosti vitkega proizvajanja 

Trditve N M SD 

Višjo stopnjo ývitkostiý bi lažje dosegli z novejšo opremo. 37 2,86 1,32

Primanjkuje nam informacij o izkušnjah ostalih organizacij. 37 2,71 1,49

Pri uvedbi vitkega proizvajanja smo imeli težave zaradi 

nezainteresiranosti/odpora zaposlenih. 
37 2,65 1,01

Pri uvedbi vitkega proizvajanja smo imeli težave zaradi finan nih 

težav (prevelik vložek za posodobitev proizvodnje). 
37 2,32 1,11

Pri uvedbi vitkega proizvajanja smo imeli težave zaradi nepodpore 

vršnega managementa. 
37 1,84 1,21

Pri uvedbi vitkega proizvajanja smo imeli težave zaradi 

zakonodaje in predpisov, ki vplivajo na naš proizvodni proces. 
37 1,57 0,80

V nadaljevanju so anketiranci podali oceno stopnje strinjanja (od 1 – sploh se ne strinjam do 5 

– popolnoma se strinjam) s posameznimi trditvami s podro ja tehnološke opremljenosti. 

Anketiranci se v povpre ju najbolj strinjajo s trditvijo, da njihovo proizvajanje poteka na 

visoko zmogljivi, nizko potratni in moderni tehnološki opremi (M = 3,51; SD = 1,08), kot je 

razvidno iz preglednice 15. 

 

Preglednica 15: Tehnološka opremljenost 

Trditve N M SD 

Naše proizvajanje poteka na visoko zmogljivi, nizko potratni in 

moderni tehnološki opremi. 
93 3,51 1,08

V našem proizvodnem procesu uporabljamo zelo natan ne stroje 

oziroma robote za zero defects. 
93 2,66 1,22

Naša tehnološka oprema in stroji so zastareli. 93 2,35 0,97

V nadaljevanju so anketiranci podali oceno stopnje strinjanja (od 1 – sploh se ne strinjam do 5 

– popolnoma se strinjam) s posameznimi trditvami s podro ja obvladovanja inovacij in 

invencij. Anketirani se v povpre ju najbolj strinjajo s trditvijo, da sme v njihovi organizaciji 

inovativni predlog podati vsak zaposleni, vklju no s poslovodstvom in z zaposlenimi v 

razvoju (M = 3,70; SD = 1,52), najmanj pa s trditvijo, da se tuji lastniki odlo ajo o njihovi 

proizvodni organiziranosti (M = 1,60; SD = 1,21). Podatke nakazuje preglednica 16. 
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Preglednica 16: Obvladovanje inovacij in invencij 

Trditve N M SD 

Inovativni predlog sme podati vsak zaposleni, vklju no s 

poslovodstvom in z zaposlenimi v razvoju. 
93 3,70 1,52

Inovacijo lahko prijavijo zaposleni tudi iz svojega podro ja del in 

nalog npr. tehnolog za spremembo tehnologije. 
93 3,53 1,52

Organizacija inovatorje materialno nagrajuje. 93 3,43 1,49

Organizacija inovatorje tudi nematerialno nagrajuje (npr. javna 

podelitev diplom, ekskurzije za inovatorje, družabni dogodki 

ipd.).  

93 2,88 1,61

Nagrajeni so vsi predlogi, ne glede na uporabnost. 93 2,71 1,50

Za obvladovanje vitkega proizvajanja imamo dolo ene osebe, ki 

se ve ino asa ukvarjajo z vitkim proizvajanjem. 
93 2,00 1,22

Tuji lastniki odlo ajo o naši proizvodni organiziranosti. 93 1,60 1,21

Število podanih inovacij je v letih 2013 in 2014 v povpre ju najve je v dejavnosti proizvodnje 

motornih vozil, prikolic C29, sledi proizvodnja elektri nih naprav C27 in nato proizvodnja 

drugih strojev C28. Najve je število inovacij na zaposlenega v letu 2013 in 2014 je bilo 

prijavljeno v srednjih družbah, sledijo velike in nato majhne družbe. Podatki so razvidni iz 

preglednice 17. 

 

Preglednica 17: Število podanih inovacij po dejavnosti 

Število podanih inovacij po dejavnosti     2013        2014 

(C24) Proizvodnja kovin 176,9 204,9

(C25) Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 199 239,9

(C27) Proizvodnja elektri nih naprav  482,7 431,6

(C28) Proizvodnja drugih strojev in naprav 215,6 257,0

(C29) Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 3.206,8 3.418,0

(C30) Proizvodnja drugih vozil in plovil 0,0 0,0

Število inovacij na zaposlenega glede na velikost družbe     2013        2014 

Majhna družba (povpre no število zaposlenih med 20 in 50) 0,68 0,86

Srednja družba (povpre no število zaposlenih med 50 in 250) 3,42 1,28

Velika družba (povpre no število zaposlenih nad 250) 1,26 1,27

Po številu podanih inovacij in po številu inovacij na zaposlenega se ve je število inovacij 

prijavi v organizacijah, ki imajo uvedeno VP, kot kaže slika 12. 
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Slika 12: Število inovacij glede na implementacijo VP 

Na sliki 13 je viden prikaz deleža prijavljenih inovacij glede na namen izboljšave. 

Prevladujejo izboljšave izdelkov (30 %), sledijo izboljšave proizvodnega procesa (24 %) ter 

izboljšave pogojev dela (13 %). Podatki veljajo za vitke organizacije. 

 

 

Slika 13: Delež inovacij glede na namen izboljšanja 

Dodana vrednost na zaposlenega je ve ja v organizacijah, v katerih imajo uvedeno vitko 

proizvajanje. Vitke organizacije dosegajo 43.039 € dodane vrednosti na zaposlenega v letu 

2014. Klasi ne organizacije dosegajo dodano vrednost 36.470 €, kot kaže slika 14. 
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Slika 14: Dodana vrednost v vitki in klasi ni organizaciji 

V letu 2014 je najvišja dodana vrednost v dejavnosti proizvodnje kovin, sledi proizvodnja 

drugih strojev in naprav. V letu 2013 je bila najvišja dodana vrednost v dejavnosti 

proizvodnje drugih strojev in naprav, sledijo proizvodnja kovinskih izdelkov in nato 

proizvodnje kovin. Podatki so razvidni na sliki 15. 

 

 

Slika 15: Dodana vrednost glede na dejavnosti 

Glede na velikost organizacije je bila v letu 2014 najvišja dodana vrednost v velikih družbah, 

sledijo srednje velike in nato majhne družbe. V letu 2013 je bila dodana vrednost na 

zaposlenega najvišja v srednje velikih družbah, sledijo majhne in nato velike družbe. Podatki 

so prikazani na sliki 16. 
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Slika 16: Dodana vrednost glede na velikost družbe 

3.3.1 Faktorska analiza razvitosti vitkega proizvajanja 

V analizo smo vklju ili naslednje spremenljivke razvitosti vitkega proizvajanja: 

Za obvladovanje vitkega proizvajanja imamo dolo ene osebe, ki se ve ino asa ukvarjajo 

z vitkim proizvajanjem. 

Organizacija inovatorje materialno nagrajuje. 

Organizacija inovatorje tudi nematerialno nagrajuje (npr. javna podelitev diplom, 

ekskurzije za inovatorje, družabni dogodki ipd.). 

Naše proizvajanje poteka na visokozmogljivi, nizkopotratni in sodobni tehnološki 

opremi. 

Naša tehnološka oprema in stroji so zastareli. 

V našem proizvodnem procesu uporabljamo zelo natan ne stroje oziroma robote za zero 

defect. 

Nagrajeni so vsi predlogi, ne glede na uporabnost. 

Inovativni predlog sme podati vsak zaposleni, vklju no s poslovodstvom in zaposlenimi v 

razvoju. 

Inovacijo lahko prijavijo zaposleni tudi iz svojega podro ja del in nalog, npr. tehnolog za 

spremembo tehnologije. 

Prvi poizkus faktorske analize je pokazal, da so podatki primerni za analizo (KMO = 0,787; 

Bartlett test sig = 0,000). Ker je ena spremenljivka imela komunaliteto < 0,4, smo jo pri 

ponovnem poizkusu faktorske analize izlo ili – izlo ili smo spremenljivko »Za obvladovanje 

vitkega proizvajanja imamo dolo ene osebe, ki se ve ino asa ukvarjajo z vitkim 

proizvajanjem« (komunaliteta = 0,354).  

Drugi poizkus faktorske analize je prav tako pokazal na primernost podatkov za analizo 

(KMO = 0,809; Bartlett test sig = 0,000). V preglednici 18 sta prikazani dve glavni 
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komponenti, dva dejavnika razvitosti vitkega proizvajanja, ki skupaj pojasnita 68,66 % 

celotne variance.  

 

Preglednica 18: Celotna pojasnjena varianca razvitosti vitkega proizvajanja 

Faktor 

Za etne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež variance 

v %  

Kumulativa v 

% Skupaj 

Delež 

variance v % 

Kumulativa v 

% 

1 3,627 45,334 45,334 3,318 41,473 41,473

2 1,866 23,330 68,664 2,175 27,191 68,664

3 0,959 11,991 80,654   

4 0,468 5,853 86,507   

5 0,445 5,558 92,066   

6 0,326 4,070 96,136   

7 0,204 2,544 98,680   

8 0,106 1,320 100,000   

Ob upoštevanju komunalitet posameznih spremenljivk smo v drugem poizkusu obdržali vse 

spremenljivke, na kar nakazuje tudi preglednica 19.  

 

Preglednica 19: Komunalitete posameznih spremenljivk razvitosti vitkega proizvajanja 

 Spremenljivka Komunaliteta 
Organizacija inovatorje materialno nagrajuje. 0,736

Organizacija inovatorje tudi nematerialno nagrajuje (npr. javna podelitev 

diplom, ekskurzije za inovatorje, družabni dogodki ipd.). 
0,642

Naše proizvajanje poteka na visoko zmogljivi, nizko potratni in sodobni 

tehnološki opremi. 
0,732

Naša tehnološka oprema in stroji so zastareli. 0,509

V našem proizvodnem procesu uporabljamo zelo natan ne stroje oziroma robote 

za zero defect. 
0,588

Nagrajeni so vsi predlogi, ne glede na uporabnost. 0,526

Inovativni predlog sme podati vsak zaposleni, vklju no s poslovodstvom in 

zaposlenimi v razvoju. 
0,896

Inovacijo lahko prijavijo zaposleni tudi iz svojega podro ja del in nalog, npr. 

tehnolog za spremembo tehnologije. 
0,864

V preglednici 20 prikazujemo dve glavni komponenti razvitosti vitkega proizvajanja. Prva 

komponenta, ki pojasnjuje 41,47 % celotne variance, je sestavljena iz šestih spremenljivk. 

Glede na vsebino spremenljivk smo prvo komponento VP1 poimenovali »tehnološka in 

organizacijska razvitost«. Druga komponenta je sestavljena iz dveh spremenljivk in 

pojasnjuje 27,19 % celotne variance. Glede na vsebino spremenljivk smo drugo komponento 

VP2 poimenovali »podporno okolje«. 
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Preglednica 20: Komponenti razvitosti vitkega proizvajanja 

Rotirana vrednost 

Spremenljivka 
Komponenti 

VP1 VP2

Naše proizvajanje poteka na visoko zmogljivi, nizko potratni in 

sodobni tehnološki opremi. 
0,848

V našem proizvodnem procesu uporabljamo zelo natan ne stroje 

oziroma robote za zero defect. 
0,766

Organizacija inovatorje tudi nematerialno nagrajuje (npr. javna 

podelitev diplom, ekskurzije za inovatorje, družabni dogodki ipd.).  
0,727

Naša tehnološka oprema in stroji so zastareli. 0,713

Organizacija inovatorje materialno nagrajuje. 0,697

Nagrajeni so vsi predlogi, ne glede na uporabnost. 0,697

Inovativni predlog sme podati vsak zaposleni, vklju no s 

poslovodstvom in zaposlenimi v razvoju. 
0,946

Inovacijo lahko prijavijo zaposleni tudi iz svojega podro ja del in 

nalog, npr. tehnolog za spremembo tehnologije. 
0,928

Izra unali smo tudi povpre no vrednost in standardni odklon novih spremenljivk. Podatki so 

prikazani v preglednici 21. 

 

Preglednica 21: Povpre na vrednost in standardni odklon spremenljivk razvitosti 
vitkega proizvajanja 

Trditve N M SD 

VP1 - tehnološka in organizacijska razvitost 93 2,92 0,84

VP2 - podporno okolje 93 3,61 1,47

3.4 Preverjanje hipotez  

Na osnovi teoreti nih izhodiš  smo na preizkus postavili naslednji hipotezi: 

H1: Stopnja razvitosti vitkega proizvajanja statisti no zna ilno vpliva na OEE. 

H2: Stopnja razvitosti vitkega proizvajanja statisti no zna ilno vpliva na dodano vrednost 

na zaposlenega.  

3.4.1 H1: Stopnja razvitosti vitkega proizvajanja statisti no zna ilno vpliva na OEE 

Kazalnik OEE (skupna u inkovitost stroja) je izražen v %, zato smo hipotezo preverili z 

neparametri nim Spearmanovim koeficientom korelacije. Iz preglednice 22 je razvidna šibka 

pozitivna korelacija med dejavniki stopnje razvitosti vitkega proizvajanja in kazalnikom OEE 

(skupna u inkovitost stroja) za klju ni stroj organizacije. Z rastjo stopnje razvitosti vitkega 
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proizvajanja se ve a tudi skupna u inkovitost stroja za klju ni stroj organizacije (OEE), e je 

tveganje manjše od 1 % (sig < 0,01), in sicer za leto 2013 in 2014.  

 

Preglednica 22: Korelacijska analiza H1 

 VP1 VP2

Kazalnik OEE 
(skupna 

u inkovitost 
stroja) za 

klju ni stroj 
organizacije v 

% (2014) 

Kazalnik OEE 
(skupna 

u inkovitost 
stroja) za 

klju ni stroj 
organizacije v 

% (2013) 
VP1 Spearmanov koeficient 

korelacije 
1,000 0,190 0,284** 0,292**

Sig. (2-stranski)  0,068 0,006 0,004
N 93 93 93 93

VP2 Spearmanov koeficient 
korelacije 

0,190 1,000 0,332** 0,277**

Sig. (2-stranski) 0,068  0,001 0,007
N 93 93 93 93

Kazalnik OEE 
(skupna 
u inkovitost 
stroja) za 
klju ni stroj 
organizacije v 
% (2014) 

Spearmanov koeficient 
korelacije 

0,284** 0,332** 1,000 0,962**

Sig. (2-stranski) 0,006 0,001   0,000
N 

93 93 93 93

Kazalnik OEE 
(skupna 
u inkovitost 
stroja) za 
klju ni stroj 
organizacije v 
% (2013) 

Spearmanov koeficient 
korelacije 

0,292** 0,277** 0,962** 1,000

Sig. (2-stranski) 0,004 0,007 0,000  
N 

93 93 93 93

Ugotovitev 

S hipotezo smo predvidevali, da stopnja razvitosti vitkega proizvajanja statisti no zna ilno 

vpliva na kazalnik OEE (skupna u inkovitost stroja). Rezultati korelacijske analize so 

pokazali, da sta oba dejavnika stopnje razvitosti vitkega proizvajanja statisti no zna ilno 

povezana s kazalnikom OEE (skupna u inkovitost stroja), tako v letu 2013, kot tudi v letu 

2014. Hipotezo H1 zatorej sprejmemo. 

3.4.2 H2: Stopnja razvitosti vitkega proizvajanja statisti no vpliva na dodano vrednost na 

zaposlenega 

Kazalnik dodana vrednost na zaposlenega je izražen v EUR, zato smo hipotezo preverili z 

neparametri nim Spearmanovim koeficientom korelacije. Iz preglednice 23 je razvidno, da 
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med dejavnikoma VP1(tehnološke in organizacijske razvitosti) in VP2 (podporno okolje) ter 

dodana vrednost na zaposlenega v letu 2013 in 2014 ni korelacije oziroma povezave (sig > 

0,05).  

 

Preglednica 23: Korelacijska analiza H2 

 VP1 VP2

Dodana 
vrednost na 

zaposlenega v 
EUR (2014) 

Dodana 
vrednost na 

zaposlenega v 
EUR (2013) 

VP1 Spearmanov koeficient 
korelacije 

1,000 0,190 0,087 0,058

Sig. (2-stranski)  0,068 0,406 0,583

N 93 93 93 93

VP2 Spearmanov koeficient 
korelacije 

0,190 1,000 0,075 0,159

Sig. (2-stranski) 0,068  0,476 0,127

N 93 93 93 93

Dodana 
vrednost na 
zaposlenega v 
EUR (2014) 

Spearmanov koeficient 
korelacije 

0,087 0,075 1,000 0,769**

Sig. (2-stranski) 0,406 0,476   0,000

N 93 93 93 93

Dodana 
vrednost na 
zaposlenega v 
EUR (2013) 

Spearmanov koeficient 
korelacije 

0,058 0,159 0,769** 1,000

Sig. (2-stranski) 0,583 0,127 0,000  

N 93 93 93 93

Ugotovitev 

S hipotezo smo predvidevali, da stopnja razvitosti vitkega proizvajanja statisti no zna ilno 

vpliva na dodano vrednost na zaposlenega. Rezultati korelacijske analize so pokazali, da med 

obema dejavnikoma stopnje razvitosti vitkega proizvajanja (VP1 - tehnološka in 

organizacijska razvitost in VP2 - podporno okolje ter dodano vrednostjo na zaposlenega ) ni 

povezanosti. Hipotezo potemtakem zavrnemo. 

3.5 Sklepi iz empiri ne raziskave 

Z raziskavo smo ugotovili, da imajo v organizacijah (39,8 %) že uvedeno vitko proizvajanje, 

medtem ko v ve ini organizacij (60,2 %) vitkega proizvajanja še vedno nimajo uvedenega. 

Od organizacij, ki še nimajo uvedenega vitkega proizvajanja, jih 21,5 % uvaja koncept VP. 

Najve ji delež uvedenega vitkega proizvajanja imajo v dejavnosti proizvodnje motornih vozil 

(75,0 %), sledi proizvodnja kovinskih izdelkov (38,8 %) in nato 38,5 % proizvodnja kovin. 

Velike družbe imajo v 51,4 % uvedeno VP, sledijo srednje velike družbe s 27 % in z 21,6 % 
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majhne družbe. Glede na izdelke, ki jih organizacije, ki imajo implementirano VP, 

uporabljajo ali izdelujejo, jih 67,6 % organizacij izdeluje oziroma proizvaja jeklene izdelke, 

sledijo (18,9 %) drugi materiali ter neželezne kovine (13,5 %). 

Z raziskavo smo ugotovili, da 38,5 % organizacij pristopov VP ne uvaja. Kot najpogostejše 

razloge navajajo neustrezen tehnološki proces (21,5 %), nezainteresiranost poslovodstva (9,7 

%), pomanjkanje znanja (7,5 %), pomanjkanje asa (5,4 %), neustreznost opreme (2,2 %) in 

druge vzroke (14,0 %). 

Organizacije vitko proizvajanje pretežno uvajajo 2 leti (48,6 %), najpogosteje z lastnim 

znanjem (19,4 %) in s pomo jo svetovalcev (19,4 %). Zanimivi so notranji razlogi za uvedbo 

VP. 16,1 % organizacij je VP uvedlo zaradi krajših preto nih asov, sledi razlog boljše 

izkoriš enosti strojev (8,6 %). Za zunanje razloge je 16,1 % organizacij navedlo pritiske 

konkurence, sledijo drugi razlogi (9,7 %), izmed katerih je najve  organizacij navedlo 

razloge, da ho ejo biti odli ne in imeti proizvodni proces svetovnega formata (angl. World 

Class Manufacturing). 

Organizacije najpogosteje uporabljajo kazalnik OEE (25,8 %) in delež pravo asnih dobav 

(25,8 %). Kazalnik OEE najpogosteje uporabljajo organizacije iz dejavnosti proizvodnje 

motornih vozil in prikolic – C29. Kazalnik po posameznih dejavnostih je najvišji v dejavnosti 

proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic (89 %), sledi proizvodnja kovin z 82 %, 

proizvodnja elektri nih naprav z 78 %, proizvodnja kovinskih izdelkov z 68 % in proizvodnja 

drugih strojev in naprav (53 %). Kazalnik OEE se tudi najpogosteje uporablja v tistih 

organizacijah, v katerih je bil razvit – v avtomobilski industriji. 

Najpogostejše orodje VP je s 33,3 % 5S, sledi TPM (23,7 %) in orodje kakovosti 5x zakaj 

(17,2%).  

Z uvedbo VP so organizacije za 3–5 % pove ale isti dobi ek (12,9 %), prav tako so za 3–5 

% pove ali izkoriš enost strojev. Kot najpomembnejše rezultate VP navajajo krajše preto ne 

ase (M = 4,3), odpravo dodatnih operacij in nepotrebnih gibov zaposlenih ter opreme (M = 

4,11), zmanjšanje zalog (M = 3,95), kakovostnejše izdelke (M = 3,92) in ve jo izkoriš enost 

strojev (M = 3,76). V dejavnosti proizvodnje kovin so najpomembnejši rezultati uvajanja 

vitke proizvodnje krajši preto ni asi (M = 4,60; SD = 0,59) in zmanjšanje zalog (M = 4,20; 

SD = 0,48), kot tudi ve ja izkoriš enost strojev (M = 4,20; SD = 0,84). 

Anketirani navajajo, da vršni managerji podpirajo filozofijo VP (M = 4,38) in da zaposleni 

podpirajo ter sodelujejo pri nenehnih izboljšavah (M = 3,70). Kot sistemske pomanjkljivosti 

navajajo zastarelo tehnološko opremo (M = 2,86), pomanjkanje informacij iz drugih 

organizacij oziroma primere dobrih praks iz Slovenije (M = 2,71) ter odpore zaposlenih (M = 

2,65).  
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V raziskavi smo preko inovacijske politike organizacije ugotavljali delež podpiranj nenehnih 

izboljšav in ugotovili, da imajo organizacije z uvedeno VP ob utno ve  prijavljenih 

inovacijskih oziroma koristnih predlogov, in sicer za 88 % (velja za leto 2014) ve  kot 

klasi ne organizacije brez uvedenega VP. Organizacije iz dejavnosti proizvodnje motornih 

vozil in prikolic na leto povpre no prejmejo 3418 inovacijskih predlogov (velja za leto 2014), 

najnižje število podanih inovacij je iz dejavnosti proizvodnje kovin, in sicer 205 (velja za leto 

2014). Glede na število inovacijskih predlogov na zaposlenega beležijo srednje velike družbe 

1,28 predlogov na zaposlenega, velike družbe 1,27 predlogov na zaposlenega (velja za leto 

2014). Ugotovili smo tudi, da se inovacijski predlogi v 30 % nanašajo na izboljšanje izdelkov, 

sledijo predlogi za izboljšanje proizvodnih procesov in postopkov s 24 % ter s 13 % predlogi 

za izboljšanje pogojev dela (velja za podjetja z uvedenim VP).  

S hipotezo H1 smo predvidevali, da stopnja razvitosti vitkega proizvajanja statisti no zna ilno 

vpliva na kazalnik OEE. Rezultati korelacijske analize so pokazali, da sta oba dejavnika 

stopnje razvitosti vitkega proizvajanja (VP1 – tehnološka in organizacijska razvitost in VP2 –

podporno okolje) statisti no zna ilno povezana s kazalnikom OEE. Hipotezo H1 smo potrdili. 

To potrjuje tudi, da je OEE med pomembnejšimi kazalniki in sistemsko povezuje tehnološko 

ter organizacijsko razvitost, kot tudi podporno okolje v raziskanih organizacijah. 

S hipotezo H2 smo predvidevali, da stopnja razvitosti vitkega proizvajanja statisti no zna ilno 

vpliva na dodano vrednost na zaposlenega. Rezultati korelacijske analize so pokazali, da med 

obema dejavnikoma stopnje razvitosti vitkega proizvajanja (VP1 – tehnološka in 

organizacijska razvitost in VP2 – podporno okolje ter dodano vrednostjo na zaposlenega) ni 

povezanosti. Hipotezo smo zatorej zavrnili.  

Dodana vrednost na zaposlenega je za 15 % ve ja v organizacijah, ki imajo uvedeno vitko 

proizvajanje. Vitke organizacije dosegajo v letu 2014 43.039 € dodane vrednosti na 

zaposlenega. Klasi ne organizacije dosegajo dodano vrednost 36.470 €. Dodana vrednost na 

zaposlenega je v letu 2014 najvišja v dejavnosti proizvodnje kovin, in sicer 42.439 €, sledi 

proizvodnja drugih strojev in naprav (41.418 €). Glede na velikost organizacije je bila v letu 

2014 zaznana najvišja dodana vrednost v velikih družbah (41.111 €), sledijo srednje  (39.531 

€) in nato majhne družbe (36.705 €). Z raziskavo smo ugotovili, da je dodana vrednost na 

zaposlenega višja v organizacijah, ki imajo uvedeno vitko proizvajanje, medtem ko vpliva na 

stopnjo razvitosti VP, ravno zaradi vpliva drugih dejavnikov na dodano vrednost na 

zaposlenega, ne moremo potrditi. Na dodano vrednost kažejo tudi drugi dejavniki (vpliv cene 

energentov, nabava surovine ipd.), ki bi jih bilo smiselno raziskati v nadaljnjih raziskavah. 
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4 ZAKLJU EK  

 

Namen pri ujo ega poglavja je predstaviti zaklju ne ugotovitve teoreti nega in empiri nega 

dela magistrske naloge. Na podlagi ugotovitev empiri ne raziskave in drugih pridobljenih 

podatkov iz teoreti nega dela predstavljamo priporo ila ter predloge za uspešnejše uvajanje 

vitkega proizvajanja. Zaklju ek predstavlja znanstveni prispevek, ki prav tako podaja 

posamezne predloge za nadaljnje raziskovanje. 

4.1 Sklepi in ugotovitve iz celotne raziskave  

Globalno družbeno okolje in vse ve ja konkurenca iz razvijajo ih se držav spodbuja podjetja 

in druge organizacije k odkrivanju njihovih notranjih izgub in potrat. Zadovoljevanje potreb 

kupcev s kakovostnejšimi in inovativnejšimi proizvodi ter s procesi cenovno ugodnejših 

proizvodov (iz držav v razvoju) je ena izmed realnih možnosti in dodaten izziv za ve jo 

uspešnost podjetja ali druge organizacije.  

Bistvo managementa in upravljanja se kaže v obvladovanju organizacije za dosego 

zastavljenih na rtov, smotrov in ciljev. Naloga managementa je tako pripraviti (so)delavce do 

uspešnega (so)delovanja v organizaciji za doseganje smotrov in ciljev, s tem pa tudi izidov. 

Managerji v organizaciji uporabljajo motiviranje kot sredstvo vplivanja na zaposlene, z 

namenom, da delo vršijo tako, da uresni ujejo smotre in cilje organizacije. S pomo jo orodij 

in metod managementa (npr. VP, šest sigma, TQM standardi, EFQM ipd.) si v vse ve  

organizacijah prizadevajo za uspešnost delovanja, kot tudi za trajnostni razvoj. 

Organizacije koncept vitkega proizvajanja implementirajo v svojo prakso, da hitreje in lažje 

dosežejo strateške cilje in smotre, vklju ijo in spodbudijo vse zaposlene ter s tem razvijejo 

njihov maksimalni potencial, menjajo kulturo organizacije, pove ajo produktivnost in 

skrajšajo izdelovalne cikle v proizvodnem procesu. Prav tako zmanjšajo stroške in število 

napak, pove ajo zadovoljstvo kupcev in inovativnost organizacije, izboljšajo kakovosti 

proizvodov ter procesov, odpravijo pa tudi izgube oziroma potrate. Z orodji, tehnikami in 

metodami vitkega proizvajanja naj bi bilo vse to lažje omogo eno. Z na eli vitkega 

proizvajanja naj bi bili v podjetjih in drugih organizacijah primorani stremeti k nenehnim 

izboljšavam njihovih proizvodov in procesov. Vitko proizvajanje naj bi bilo eno izmed 

najprimernejših orodij za nenehno izboljševanje in doseganje zastavljenih smotrov ter ciljev. 

Na ela vitkega proizvajanja naj bi podjetjem in drugim organizacijam omogo ala doseganje 

višje uspešnosti. 

OEE je eden najbolj popularnih in klju nih proizvodnih kazalnikov, ki ga organizacije 

uporabljajo za merjenje, analiziranje in izboljševanje skupne proizvodne u inkovitosti 

oziroma posameznega stroja. To potrjujejo tudi raziskave drugih raziskovalcev. Unterlehner 
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(2007) je prišel do ugotovitev, da v kolikor organizacije uporabljajo pristope in orodja VP 

pomembno izboljšajo klju ne kazalnike. OEE se je v izbranem podjetju izboljšal za 14,5 %. 

Nadalje Brezovnik (2012) potrjuje, da se je OEE v podjetju zvišal za 2 – 4 % ter ob utno za 

60 % skrajšal proizvodni preto ni as. Tudi Strašek (2013) potrjuje, da se je v podjetju OEE 

ob implementaciji metod VP dvignil za 5 %, skrajšali asi zastojev z uporabo metod SMED in 

z metodo 5S izboljšala urejenost delovnega okolja. 

Med kazalniki za merjenje produktivnosti se za najpomembnejšo izkaže dodana vrednost na 

zaposlenega. Dodana vrednost na zaposlenega v proizvodnem procesu meri absolutni 

prispevek loveškega dela k celotni vrednosti vložkov. Kazalnik ponazarja hitri izkaz oziroma 

odraz tehnološke razvitosti in inovativnosti v izbranem podjetju. Višja kot je vrednost dodane 

vrednosti na zaposlenega, uspešnejša je organizacija oziroma gospodarstvo. 

Sistemati en pregled raziskav s podro ja VP je razkril pomen nenehnih izboljšav na 

doseganje u inkovitosti ter pomembnost vklju evanja zaposlenih v odlo anje. Poleg naših 

ugotovitev iz raziskave tudi drugi raziskovalci Štumberger (2010), Vr kovnik (2008), 

Ferjan i  (2011) in Strašek (2013) ugotavljajo, da je za uvedbo VP in reorganizacijo 

poslovanja je potrebna mo na zavezanost in angažiranost vršnega managementa. Potrebno je 

sodelovanje in prilagajanje vseh zaposlenih. Spremembe tudi zahtevajo svoj as in vloženega 

veliko truda. 

Empiri na raziskava nas je skozi potek magistrske naloge privedla do naslednjih 

najpomembnejši rezultatov:  

V 60,2 % anketiranih organizacij v kovinsko-predelovalni dejavnosti še nimajo uvedenega 

vitkega proizvajanja (21,5 % od teh ga uvaja).  

V 39,8 % organizacijah imajo uvedeno vitko proizvajanje. 

Organizacije z uvedenim VP v povpre ju dosegajo višjo donosnost, in sicer za 3–5 %. 

Organizacije z uvedenim VP v povpre ju dosegajo višji izkoriš enost strojev in opreme, 

in sicer za 3–5 % (12,9 % organizacij), 11,8 % organizacij dosega še višjo izkoriš enost, 

in sicer za 6–10 %. 

Najpomembnejši rezultati uvajanja so krajši preto ni asi in odprava dodatnih operacij ter 

gibov zaposlenih, kot tudi opreme. 

Sistemske pomanjkljivosti se kažejo v zastareli tehnološki opremljenosti in pomanjkanju 

informacij oziroma dobrih praks drugih organizacij. 

Število inovacijskih predlogov je za 88 % višje v organizacijah, ki imajo uvedeno vitko 

proizvajanje in si prizadevajo za nenehne izboljšave ter z ustrezno inovacijsko politiko 

krepijo in podpirajo sodelovanje vseh zaposlenih. 

S kazalnikom OEE merimo razvitost vitkega proizvajanja. Višji kot je OEE, bolj imajo 

organizacije razvito vitko proizvajanje.  
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Na višjo dodano vrednost na zaposlenega vplivajo drugi dejavniki iz poslovanja 

organizacije (cena energentov in vhodnih surovin), in ne višja stopnja razvitosti vitkega 

proizvajanja. 

Rezultati korelacijske analize so pokazali, da sta oba dejavnika stopnje razvitosti vitkega 

proizvajanja (tehnološka in organizacijska razvitost ter podporno okolje) statisti no zna ilno 

povezana s kazalnikom OEE. Hipotezo H1 smo zatorej potrdili. To potrjuje tudi dejstvo, da je 

OEE med pomembnejšimi kazalniki, ki sistemsko povezuje tehnološko in organizacijsko 

razvitost ter podporno okolje v raziskanih organizacijah. 

Rezultati korelacijske analize so pokazali, da med obema dejavnikoma stopnje razvitosti 

vitkega proizvajanja ter dodano vrednostjo na zaposlenega ni korelacije oziroma povezanosti. 

Hipotezo smo na podlagi rezultatov analize zatorej zavrnili.  

Najve ji delež uvedenega vitkega proizvajanja imajo v dejavnosti proizvodnje motornih vozil 

(75,0 %), sledi proizvodnja kovinskih izdelkov (38,8 %) in nato 38,5 % proizvodnja kovin. 

Raziskava je prav tako pokazala, da je najve ji delež uvedene VP v dejavnostih proizvodnje 

motornih vozil (75,0 %), sledi dejavnost proizvodnje kovinskih izdelkov (38,8 %) ter nato 

dejavnost proizvodnje kovin (38,5 %). Med razlogi za uvajanje so s 16,1 % krajši preto ni 

asi, sledijo razlogi za boljšo izkoriš enost strojev s 8,6 %. Ti razlogi nakazujejo na dejstvo, 

da vse ve  organizacij prepoznava zahteve in želje kon nih odjemalcev po imprejšnjih 

dobavah.   

Podjetja in druge organizacije najpogosteje uporabljajo kazalnik OEE (25,8 %) in delež 

pravo asnih dobav (25,8 %). Kazalnik OEE najpogosteje uporabljajo organizacije iz 

dejavnosti proizvodnje motornih vozil in prikolic – C29. Kazalnik po posameznih dejavnostih 

je najvišji v dejavnosti proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic (89 %), sledi 

proizvodnja kovin z 82 %, nato sledi proizvodnja elektri nih naprav (78 %), proizvodnja 

kovinskih izdelkov (68 %) in proizvodnja drugih strojev ter naprav (53 %). Ti deleži 

potrjujejo, da so najve ji izkoristki prisotni pri masovni proizvodnji avtomobilov, ki ji 

presenetljivo sledi proizvodnja kovin, kljub omejitvam proizvajanja zaradi dragih energentov 

in proizvajanju izven konic. 53 % izkoriš enost strojev v proizvodnji drugih strojev kaže na 

njihov zahtevni proizvodni program, ki je usmerjen k individualnim potrebam posameznih 

kupcev (projektno proizvajanje) in ni mogo e dose i ve jega masovnega ali velikoserijskega 

proizvajanja ter standardizacije del. Delno ugotovitve kažejo tudi na ve jo zastarelost 

tehnološke opreme, saj ni ve jih potreb po vlaganjih v modernejše in u inkovitejše stroje. 

4.2 Predlogi za izboljšave  

Pri analizi raziskave smo ugotovili, da se anketirani v povpre ju najmanj strinjajo s trditvijo, 

da imajo organizacije za obvladovanje VP dolo ene osebe, t. i. lean managerje, ki se ve ino 
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asa ukvarjajo z vitkim proizvajanjem (M=2,00; SD 1,22). Smiselna bi bila širša razjasnitev 

njihovih glavnih delovnih obveznosti ter jasnejša opredelitev asa ukvarjanja z vitkim 

proizvajanjem.  

Anketiranci so se v sklopu vprašanj sistemskih pomanjkljivosti v povpre ju najbolj strinjali s 

trditvijo, da bi v organizaciji višjo stopnjo »vitkosti« lažje dosegli z novejšo opremo 

(M = 2,86; SD = 1,32), ter s trditvijo, da jim primanjkuje informacij o izkušnjah ostalih 

organizacij (M = 2,71; SD = 1,49).  

Predlagamo raz lenitev nekaterih vprašanj, predvsem, s kakšno novejšo opremo bi se lahko 

dosegla višja stopnja »vitkosti«,  npr. z roboti in manipulatorji, z novo programsko opremo 

itd. Za trditve o pomanjkanju informacij o izkušnjah drugih organizacij predlagamo razširitev 

vprašalnika, in sicer s vprašanji, v kakšni obliki si želijo prejeti informacije. Ali zgolj z 

obveš anjem preko revij, z udeležbo na seminarji in konferencah, z organiziranimi ogledi 

proizvodnih procesov oziroma z izmenjavo izkušenj. 

S pri ujo o raziskavo smo prav tako ugotovili, da je v proizvodnem procesu najpogosteje 

uporabljeno orodje VP orodje 5S (33,3 %), sledi TPM (23,7 %) in orodje kakovosti 5x zakaj 

(17,2%). Navedeni podatki kažejo na uvajanje enostavnejših in preprostejših orodij. Manjšo 

pozornost organizacije namenjajo orodju Kaizen oziroma nenehnim izboljšavam ter Jidoki 

(avtomati ni zaustavitvi opreme ob pojavu napake), kar gre pripisati dejstvu, da so za 

spodbujanje teh potrebni širši organizacijski pristopi. Priporo amo, da vršni management 

vzpostavi oziroma za ne vzpostavljati podporno okolje za nenehne izboljšave in zaposlene 

motivira za sodelovanje v procesih reorganizacije poslovanja in razreševanja problemov.  

Anketirani navajajo sistemske pomanjkljivosti zaradi zastarele tehnološke opremljenosti. 

Dejstvo nakazuje na potrebo po modernizaciji procesov proizvajanja v Sloveniji. Z uvedbo 

VP je to dolgoro no mogo e dose i. Prihranki pri materialu omogo ajo nova vlaganja v 

proizvodno opremo. 

Anketirani izpostavljajo pomanjkanje informacij iz drugih organizacij, kar nakazuje na 

pomanjkanje komunikacije med organizacijami. Ob tej to ki priporo amo ve ji obseg 

strokovnejšega informiranja s strani strokovnih medijev in pogostejše organiziranje 

strokovnih konferenc. Navedeno tudi potrjuje Se ki (2011), ki ugotavlja, da organizacije 

potrebujejo ve  informacij o vitkih pristopih. Z ve jim poznavanjem teh, bi organizacije 

pridobile na kakovosti.  

V organizacijah zaznavajo tudi odpore pri uvajanju sprememb zaradi vitkega proizvajanja, kar 

gre pripisati razlogom pomanjkanja informacij in znanj o VP v slovenskem družbenem 

okolju. Vršni management bi za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter (nenazadnje) 

srednjih managerjev za zmanjšanje odporov in širšo implementacijo koncepta VP moral 

pokazati ve jo samoiniciativo.  
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Vsaka organizacija poseduje svoje specifi ne proizvode, procese in zaposlene. Na sami 

organizaciji je, kako koristno zna izbrati in v svoje procese ter družbeno okolje implementirati 

najbolj optimalne vitke razrešitve, ki bodo pripomogle k izpopolnitvi procesa proizvajanja. 

Takšen primer so podjetja in druge organizacije iz dejavnosti proizvodnje kovin in 

organizacij,  kjer izvajajo tudi storitvene dejavnosti. V dejavnosti proizvodnje kovin visoka 

cena energentov (elektri na energija, plin, pogonska goriv …) organizacije sili v proizvajanje 

izven delovnih konic in v zavestno zmanjševanje izkoriš enosti strojev na ra un višjega 

finan nega u inka. V organizacijah, kjer poleg temeljnih proizvodnih dejavnosti izvajajo tudi 

storitvene dejavnosti (montaže in varjenje konstrukcij), je zaradi nestandardnih operacij in del 

zelo oteženo uvajanje koncepta VP. V takšnih primerih uvajanje VP oziroma uvajanje v 

celotno organizacijo za vsako ceno ni smiselno.  

Najuspešnejša in najve ja slovenska izvozna podjetja ter druge organizacije v slovenskem, 

kot tudi v globalnem okolju, ki smo jih uspeli pritegniti v raziskavo (npr. Odelo, Revoz, TPV, 

Acroni, Talum, Unior, Tab, KLS itd.) za dosego višje u inkovitosti in dobi konostnosti 

uporabljajo tudi druge poslovne metode. Organizacije za dosego svojih smotrov in ciljev 

uporabljajo širši nabor orodij in metod. Uporabljajo ez 100 razli nih ekonomskih kazalnikov 

proizvajanja, izkoriš ajo dobre poslovne priložnosti in sprejemajo pravilne odlo itve. 

Spoznavajo, da bistvo uspešnega poslovanja ni zgolj v dobi ku, vse bolj prepoznavajo tudi 

pomen zaposlenih, zato v svoje zaposlene vlagajo z izboljševanjem delovnih pogojev in s 

širjenjem njihovih znanj ter veš in. Takšno razmišljanje in priporo ilo velja za organizacije, 

ki ho ejo biti odli ne in imeti proizvodni proces svetovnega formata (angl. World Class 

Manufacturing). 

Stopnje razvitosti VP v organizacijah ni preprosto dolo iti oziroma izmeriti preko enovitega 

kazalnika. Po našem mnenju je merjenje preko nagrad za vitko proizvajanje v avtomobilski 

industriji (npr. Automotive Lean Production Award) in priznanj za poslovno odli nost (PRSP) 

dober in primerljiv kazalnik razvitosti vitkega proizvajanja v podjetju ali drugi organizaciji. 

Za ve jo prepoznavnost vitkega proizvajanja in njegovih prednosti bi bilo potrebno v 

slovensko družbeno okolje prenesti to dobro prakso nagrajevanja za vitko proizvajanje v 

avtomobilski industriji ter s tem spodbuditi tudi organizacije iz drugih dejavnosti k aktivnejši 

implementaciji. Posledi no bi z omenjeno t. i. slovensko nagrado za VP lažje merili razvitost 

vitkega proizvajanja v slovenskih organizacijah. 

4.3 Prispevek k znanosti 

Prispevek k znanosti se izkazuje iz treh vidikov, in sicer s teoreti nega, z empiri nega ter z 

managerskega. V teoreti nem delu raziskave smo opravili sistemati en pregled doma e in tuje 

strokovne literature s podro ja vitkega proizvajanja, managerskih orodij in tehnik, kazalnikov 

uspešnosti in u inkovitosti – OEE, kot tudi dodane vrednosti na zaposlenega. Izoblikovali 

smo konceptualni model ter na enem mestu strnili dosedanja spoznanja in izkušnje z 
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managementskimi orodji uvajanja vitkega proizvajanja. V zaklju ku teoreti nega dela 

raziskave smo pregledali enajst dosedanjih raziskav o vitkem proizvajanju in ugotovili, da 

doslej v RS še ni bila izvedena raziskava o integriranosti vitkega proizvajanja v kovinsko-

predelovalna podjetja. Prav tako smo identificirali raziskovalno vrzel glede primerljive 

skupne u inkovitosti opreme glede na dejavnost organizacij.  

S pri ujo o empiri no raziskavo smo v kovinsko–predelovalni dejavnosti ugotovili, s 

kakšnimi sistemskimi ovirami se anketirani sre ujejo v izbranih organizacijah pri uvajanju in 

kasnejšem izvajanju vitkega proizvajanja. Z raziskavo smo nadalje ugotovili, katera so 

najpogostejša orodja, metode in kazalniki vitkega proizvajanja, kot tudi, kakšni so rezultati in 

dosežki. Ugotovili smo vpliv podpiranja nenehnih izboljšav na dvig števila inovacijskih 

predlogov v organizacijah z uvedenim vitkim proizvajanjem. Skozi potek magistrske naloge 

smo identificirali tudi vpliv tehnološke in organizacijske razvitosti ter podpornega okolja na 

kazalnik OEE in opravili primerjavo po dejavnostih ter velikosti družb v kovinsko-

predelovalnih dejavnostih. Kazalnik se je izkazal kot primerljiv za razli ne kovinsko–

predelovalne dejavnosti in razli ne demografske zna ilnosti podjetij. Kot bistveni prispevek k 

znanosti lahko na tem mestu izpostavimo ugotovitev, da stopnja razvitosti vitkega 

proizvajanja statisti no zna ilno vpliva na kazalnik OEE. Ugotovili smo tudi, da stopnja 

razvitosti vitkega proizvajanja ne vpliva na dodano vrednost na zaposlenega.  

Managerski prispevek k znanosti se nanaša na zasnovo predlogov in priporo il za izboljšanje 

stanja v organizacijah kovinsko–predelovalne dejavnosti. Pri uvajanju sprememb v 

organizaciji je nujna polna podpora vršnega managementa. Klju na vloga managementa pri 

vzpostavljanju VP je opredelitev smotrov in ciljev ter na inov za njihovo uresni evanje  

doseganja VP. Smotri in cilji ter na ini za njihovo uresni evanje naj bi bili sporo eni vsem 

zaposlenim. Potrebno je angažiranje vseh sodelujo ih v verigi proizvajanja, tudi dobaviteljev 

in kupcev. Management naj na rtuje, uvaja in kontrolira VP, in sicer s pomo jo vseh svojih 

zaposlenih sodelavcev v celotni organizaciji.  

S sistemati nim pregledom doma e in tuje strokovne literature s podro ja vitkega 

proizvajanja, kot tudi na podlagi ugotovitev iz empiri ne raziskave, smo prišli do novih 

informacij in znanj, ki bodo prispevala k izboljšanju uspešnosti organizacij v kovinsko-

predelovanih dejavnostih v RS. Z zasnovo konkretnih predlogov za izboljšanje smo tako 

prispevali k managerski stroki.  

4.4 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

S potekom pri ujo e raziskave, zajete v magistrski nalogi, smo tako opravili sistemati en 

pregled doma e in tuje strokovne literature s podro ja vitkega proizvajanja in opredelili njen 

vpliv na izbrani kazalnik OEE oziroma na u inkovitost proizvajanja. Ugotavljali smo 

sistemske pomanjkljivosti pri uvajanju vitkega proizvajanja v kovinsko-predelovalni 
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dejavnosti v RS. Kot možne izzive za nadaljnje raziskovanje smo zaznali naslednje vsebinske 

in metodološke priložnosti: 

Smiselno bi bilo opraviti poglobljene raziskave v preostalih funkcijah organizacij oziroma 

administrativnih enotah (npr. financiranju, trženju, razvoju in raziskavah ipd.) v 

organizacijah iz kovinsko-predelovalne dejavnosti.  

Smiselne so tudi nadaljnje raziskave v sorodnih dejavnostih (npr. lesna, papirna, kemi na 

industrija) ter v javnem sektorju (bolnišnice, šole ipd.).  

Zanimivo bi bilo narediti primerjalno raziskavo izven Slovenije, še posebej v državah 

primerljive tehnološke razvitosti, tj. eška, Slovaška ter Poljska.  

Z novimi raziskavami bi bilo smiselno poiskati vplive dav ne zakonodaje na podro je 

inovacijske politike v organizacijah. 

Raziskati in preveriti bi bilo potrebno vpliv spodbujanja timskega oziroma skupinskega 

dela na uvajanje nove organizacijske kulture in klime v organizacije.  

Raziskavo bi bilo smiselno razširiti  z drugimi dejavniki vitkega proizvajanja, ki jih nismo 

prou evali (npr. finan ni izdatki za implementacijo, IKT in spremljanje kazalnikov ipd.). 

V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno vklju iti tudi spodnje managerje, saj so prav oni 

tisti, ki se vsakodnevno ukvarjajo s sistemskimi pomanjkljivostmi in vlagajo velik trud v 

implementacijo VP.  

Analizirati bi bilo potrebno vpliv dejavnikov vitkega proizvajanja na druge finan ne 

(ROE, ROA, ROI) in nefinan ne (zadovoljstvo kupcev, zadovoljstvo zaposlenih, kazalniki 

kakovosti ipd.) kazalnike uspešnosti. 

Poleg subjektivnih odgovorov anketiranih bi bilo v prihodnjih raziskavah smiselno 

uporabili tudi formalne statisti no dosegljive podatke kot npr. Ibon, GVIN itn. 
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Priloga 1 Anketni vprašalnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani! 

Moje ime je Ervin Rošer, sem diplomirani inženir metalurgije in v okviru podiplomskega študija na 

Fakulteti za management v Kopru opravljam raziskavo o vitkem proizvajanju v organizacijah 

kovinsko-predelovalne dejavnosti in metalurške dejavnosti. Anketa se nanaša na kazalnike vitkega 

proizvajanja, prednosti in slabosti pri njeni uvedbi ter inovacijski politiki organizacije. Rezultati bodo 

v pomo  drugim organizacijam, ki želijo vzpostaviti oziroma izboljšati svoje ývitkoý proizvajanje. 

 

Vljudno prosim, e si lahko odgovorna oseba (vodja procesa, ýlean skrbniký, tehni ni direktor ipd.) 

vzame 10-15 min svojega dragocenega asa. Natan ni odgovori so klju ni za kvaliteto raziskave in 

realno stanje v industriji. Kjer so zahtevani numeri ni podatki, vas prosimo, da vrednost ocenite. Vaše 

odgovore bomo obravnavali zaupno in jih uporabili izklju no za raziskovalne namene.  

 

Vprašanja Q1-Q6 se nanašajo na osnovne podatke o organizaciji in poslovanju, Q7-Q20 na 

obvladovanje vitkega proizvajanja, Q21-Q23 na vrsto proizvodnega procesa v organizaciji, Q24-Q27 

na gospodarske kazalnike, Q28 na inovacijsko in proizvodno politika organizacije in Q29 na klju ne 

kazalnike vitkega proizvajanja. 

  

Za Vaš as in pomo  se iskreno zahvaljujem. 

 

Q1 - Ozna ite vašo standardno klasifikacijo dejavnosti organizacije (podatki 

navedeni v uvodnem nagovoru): 

O C 24 - Proizvodnja kovin 

O C 25 - Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 

O C 27 - Proizvodnja elektri nih naprav 

O C 28 - Proizvodnja drugih strojev in naprav 

O C 29 - Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 

O C 30 - Proizvodnja drugih vozil in plovil 

O C 32.1 - Proizvodnja nakita, bižuterije in podobnih izdelkov 

 

Q2 - Ozna ite vašo velikost organizacije (podatki navedeni v uvodnem 

nagovoru): 

o Majhna organizacija (povpre no število zaposlenih med 10 in 50) 

o Srednja organizacija (povpre no število zaposlenih med 50 in 250) 

o Velika organizacija (povpre no število zaposlenih nad 250) 

 

Q3 - Naša organizacija ve ino svojih proizvodov izvaža na tuje trge. Navedite dva 

klju na trga in % prodaje: 

Primer: Nem ija / 80% 

Vpišite besedilo Vpišite besedilo
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Q4 - Naši glavni proizvodi se uporabljajo za: 
Primer: avtoindustrijo 

Vpišite besedilo  

 

 

Q5 - V svojem procesu proizvajanja pretežno uporabljamo oziroma 

izdelujemo izdelke: 

O neželeznih kovin (aluminij, baker, medenina, ...) 

O jekla 

O drugo: 

 

 

Q6 -    Pridobljene imamo naslednje standarde: 
Možnih je ve  odgovorov 

O ISO/TS 16949 

O ISO 9001 

O ISO 14001 

O OHSAS 18001 

O drugo: 

 

 

Q7 - V naši organizaciji stremimo k odpravi potrat in imamo uvedeno vitko 

proizvajanje 

O DA 

O NE 
 

(velja za organizacije, ki odgovorijo na Q7 z NE) 

Q8 - Uvajamo pristope vitkega proizvajanja 

O DA 

O NE 
 

(velja za organizacije, ki odgovorijo na Q7 z NE) 

Q9 - Vitkega proizvajanja ne uvajamo zaradi: 

O neustrezne opreme 

O neustreznega tehnološkega procesa 

O nezainteresiranosti  vodstva 

O pomanjkanje asa 

O pomanjkanje znanja 

O drugo: 
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(velja za organizacije, ki odgovorijo na Q7 z DA) 
Q10 - Za pristop k vitkemu proizvajanju smo se odlo ili zaradi (notranji 
razlogi): 
O slabe izkoriš enosti strojev 

O nizke kakovosti izdelkov 

O slabe delovne organiziranosti 

O dolgih preto nih asov 

O drugo: 
 
(velja za organizacije, ki odgovorijo na Q7 z DA) 

Q11 - K uvedbi vitkega proizvajanja so nas vzpodbudili (zunanji razlogi): 

O lastniki 

O kon ni kupci 

O konkurenca 

O drugo: 
 
(velja za organizacije, ki odgovorijo na Q7 z DA) 

Q12 -  Vitko proizvajanje smo uvedli: 

O z lastnim znanjem 

O s pomo jo svetovalcev 

O s pomo jo kupcev 

O drugo: 
 
(velja za organizacije, ki odgovorijo na Q7 z DA) 

Q13 -  Vitko proizvajanje smo uvajali: 

O 1-2 let 

O 3-4 let 

O 5-6 let 

O drugo: 
 
Q14 - Z uvedbo vitkega proizvajanja smo isti dobi ek organizacije izboljšali 
za: 
O 1-3 % 

O 3-5 % 

O 6-10 % 

o 10 % 

O drugo: 
 
Q15 - Z uvedbo vitkega proizvajanja smo izkoriš enost strojev izboljšali za: 

O 1-3 % 

O 3-5 % 

O 6-10 % 

O 10 % 

O drugo:
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Q16 -    Katere kazalnike vitkega proizvajanja uporabljate? 
Možnih je ve  odgovorov 

o OEE - skupna u inkovitost opreme 

o OFE - skupna u inkovitost tovarne 

o PPM (part per milion) 

o celotni preto ni as 

o % prvi  dobro izdelanih izdelkov 

O delež pravo asnih dobav 
 

Q17 -    Uporabljamo naslednja orodja vitkega proizvajanja: 
Možnih je ve  odgovorov 

O 5S 

O 5x zakaj 

O Poka Yoke 

O 7W -7 Izgub 

O SMED (single-minute exchange of dies) 

O TPM (total productive maintenance) 

O Kanban 

O Kaizen 

O JIT (just in time) 

O Analiza vrednosti toka procesa (VSM-Value stream mapping) 

O Drugo: 
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Q18 - Rezultati uvajanja 
Na lestvici od 1 do 5, pri emer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se 
strinjam, ocenite naslednje trditve: 
 

 1 - sploh 
se ne 

strinjam 

2 3 4 5 - popolnoma 
se strinjam 

Najpomembnejši 
rezultati vitkega 
proizvajanja: ve ja 
izkoriš enost strojev. 

O O O O O 

Najpomembnejši 
rezultati vitkega 
proizvajanja: 
zmanjšanje zalog. 

O O O O O 

Najpomembnejši 
rezultati vitkega 
proizvajanja: krajši 
preto ni asi. 

O O O O O 

Najpomembnejši 
rezultati vitkega 
proizvajanja: 
kakovostnejši izdelki 
(zero defect). 

O O O O O 

Najpomembnejši 
rezultati vitkega 
proizvajanja: odprava 
dodatnih operacij in 
nepotrebnih gibov 
delavcev in opreme. 

O O O O O 

Drugo O O O O O 
 

Q19 - Politika uvajanja 
Na lestvici od 1 do 5, pri emer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se 
strinjam, ocenite naslednje trditve: 
 

 
 1 - sploh 

se ne 
strinjam 

2 3 4 5 – popolnoma 
se strinjam 

Vrhovno vodstvo 
podpira in sistemati no 
vzpodbuja filozofijo 
vitkosti. 

O O O O O 

Na elo vitkosti imamo 
uvedeno v celotni 
organizaciji. 

O O O O O 

Zaposleni podpirajo 
in sodelujejo pri 
nenehnem 
izboljševanju našega 
vitkega proizvajanja. 

O O O O O 

Vsi zaposleni so 
deležni delavnic in 
timskega 
izobraževanja za 
nenehno odpravo 
potrat in težnjo k 
popolnosti. 
 

O O O O O 
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Q20 - Sistemske pomanjkljivosti 
Na lestvici od 1 do 5, pri emer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se 
strinjam, ocenite naslednje trditve: 
 

 

 

 1 - sploh se 
ne strinjam 

2 3 4 5 – popolnoma 
se strinjam 

Pri uvedbi vitkega 
proizvajanja  smo 
imeli težave zaradi 
nezainteresiranosti/ 
odpora  zaposlenih. 

O O O O O 

Pri uvedbi vitkega 
proizvajanja smo 
imeli težave zaradi 
nepodpore vrhovnega 
vodstva. 

O O O O O 

Pri uvedbi vitkega 
proizvajanja  smo 
imeli težave zaradi 
finan nih težav 
(prevelik vložek za 
posodobitev 
proizvajanja). 

O O O O O 

Pri uvedbi vitkega 
proizvajanja smo 
imeli težave zaradi 
zakonodaje in 
predpisov, ki vplivajo 
na naš proces 
proizvajanja. 

O O O O O 

Višjo stopnjo 
»vitkosti« bi lažje 
dosegli z novejšo 
opremo. 

O O O O O 

Primanjkuje nam 
informacij o izkušnjah  
ostalih podjetij. 

O O O O O 

      
 

Q21 -  Naše proizvajanje je: 

o masovno 

o velikoserijsko 

o maloserijsko 

o projektno/prototipno 

o drugo: 

 

Q22 -   V naši organizaciji proizvajamo: 

O 1 proizvod 

O 1-2 proizvoda 

O 3-5 proizvodov 

O in ve  proizvodov 

O drugo:
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Q23 - 
Na lestvici od 1 do 5, pri emer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se 
strinjam, ocenite naslednje trditve: 

 
 1 - sploh se ne 

strinjam 
2 3 4 5 – popolnoma 

se strinjam 
Naše  proizvajanje 
poteka na visoko 
zmogljivi, nizko 
potratni in moderni 
tehnološki opremi. 

O O O O O 

Naša tehnološka 
oprema in stroji so 
zastareli. 

O O O O O 

V našem 
proizvajanju 
uporabljamo zelo 
natan ne stroje 
oziroma robote za 
zero defect. 

O O O O O 

      
 

Q24 - Ocenite in navedite delež inovacijskih predlogov, ki se nanašajo na: 
primer: izboljšanje izdelka 75%, proizvodni proces 15 % 
Možnih je ve  odgovorov 

o izboljšavo izdelka 

o izboljšavo proizvodnega procesa oz. postopkov 

o izboljšanje pogojev dela 

o drugo: 

 

Q25 -   Gospodarska korist podanih predlogov (v €): 
Možnih je ve  odgovorov 

O 2014 

O 2013 
 

Q26 - Koliko so po vaši oceni višji prihodki vaše organizacije zaradi 

pozitivnega u inka inovacij (v % za leto 2014): 

 
 

 

Q27 - Delež stroškov za nakup strojev in opreme ter programske opreme 
od vseh stroškov (v % za leto 2014): 

 

 



Priloga 1 
 

 

Q28 - Obvladovanje inovacij in invencij 
Na lestvici od 1 do 5, pri emer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se 
strinjam, ocenite naslednje trditve: 

 
 1 - sploh se ne 

strinjam 
2 3 4 5 – popolnoma 

se strinjam 
Tuji lastniki odlo ajo o 
naši proizvodni 
organiziranosti. 

O O O O O 

Za obvladovanje 
vitkega proizvajanja 
imamo dolo ene osebe, 
ki se ve ino asa 
ukvarjajo z vitkim 
proizvajanjem. 

O O O O O 

Organizacija inovatorje 
materialno nagrajuje. 

O O O O O 

Organizacija inovatorje 
tudi nematerialno 
nagrajuje (npr. javna 
podelitev diplom, 
ekskurzije za 
inovatorje, družabni 
dogodki, …). Navedite 
najbolj pogosto 
nematerialno nagrado. 

O O O O O 

Nagrajeni so vsi 
predlogi neglede na 
uporabnost. 

O O O O O 

Inovativni predlog sme 
podati vsak zaposleni, 
vklju no z vodstvom in 
zaposlenimi v razvoju. 

O O O O O 

Inovacijo lahko 
prijavijo zaposleni tudi 
iz svojega podro ja del 
in nalog npr. tehnolog 
za spremembo 
tehnologije 

O O O O O 
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Q29 -  Najpomembnejši kazalniki 
Prosimo, navedite števil ne podatke za pretekli 2 leti. e s podatki ne razpolagate, 
prosimo, podajte vsaj približno oceno. 
 

 
 
 
V kolikor želite prejeti analizo rezultatov ankete navedite vaš email naslov: 

(npr.  janez.novak@gmail.com) 

 

 

 

Q30 – Svoja mnenja in pripombe lahko podate spodaj 
 

 

2014 2013 

Število vseh prijavljenih inovacijskih predlogov.:
 
Število odobrenih inovacijskih predlogov.: 
 
Število inovacij/predlogov na zaposlenega.: 
 
Kazalnik OEE (skupna u inkovitost stroja) za
klju ni stroj organizacije v %.: 

Kazalnik OFE (skupna u inkovitost tovarne) za 
celotno organizacijo v %.: 

Dodana vrednost na zaposlenega v € (podatki 
navedeni v uvodnem nagovoru).: 


