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POVZETEK 

Temeljni namen diplomske naloge je predstavitev modela kakovosti kot proces 
nenehnih izboljšav, ki pomenijo eno glavnih orodij v boju za večjo konkurenčnost 
podjetja. Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. Metoda 
dela bo temeljila na analitično-teoretičnem proučevanju tuje in domače strokovne 
literature s področja managementa kakovosti in nenehnega izboljševanja. V teoretičnem 
delu je predstavljen pojem management kakovosti od nastanka do managementa 
celovite kakovosti in Evropskega modela kakovosti ter drugih modelov za doseganje 
uspešnosti. V nadaljevanju smo predstavili izbrano organizacijo in proces nenehnih 
izboljšav – delovanje v skupinah v organizacijski enoti izbrane organizacije. Opravili 
smo raziskavo o pomenu in načinu dela skupin ter analizirali delež zaposlenih, ki 
sodeluje pri tem projektu.  

Ključne besede: delovne skupine, kakovost, model kakovosti, nenehne izboljšave, 
organizacija, procesi  

ABSTRACT 

One of the primary goals of my diploma work is to talk about the quality model as a 
process of constant changes and improvement which are the key factors in the battle 
that takes part in the market. The diploma work itself is made up of the theoretical part 
and the practical part. The method of work is based on the analytic-theoretical study. I 
tried to acquire knowledge and different data from both foreign and national 
professional literature in the field of quality management and constant improvement. In 
the theoretical part I try to talk about the meaning of the quality management from its 
origins to the quality management on the whole, the European model of quality and 
other models that are designed to reach success. Furthermore, we try to briefly 
introduce a chosen organization business and a process of constant improvement, 
focusing on the team work in the organizational department of the above mentioned 
organization. Moreover, we carried out a research about the importance and about the 
way teams function on the whole. We also analysed the share of the employed 
individuals who took part in the research in question.  

Key words: constant improvements, enterprises, management, modell of quality, 
organization, processes, quality, sustainable development, quality, working groups 
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1 UVOD 

1.1 Predstavitev problema 

Živimo v dinamičnem poslovnem okolju, v obdobju hitrega razvoja, nenehnih 
sprememb in globalnega preseganja ponudbe nad povpraševanjem. Nenehno 
izboljševanje na vseh področjih poslovanja in nenehno povečevanje zadovoljstva 
odjemalcev in zaposlenih sta danes ključnega pomena za obstoj in razvoj podjetja. 
Izkušnje iz uspešnih podjetij in drugih organizacij potrjujejo, da nenehno izboljševanje 
kakovosti na vseh področjih omogoča dolgoročen stabilen tržni položaj. Kakovost je 
postala eno od najbolj pomembnih meril za razlikovanje podjetij in drugih organizacij 
ter pogosto razlog za umik iz konkurenčnega boja. 

Globalizacija trgov in vedno večje zahteve ter pričakovanja odjemalcev postavljajo 
pred organizacijo vedno večje zahteve po višji kakovosti. Kakovost zahteva spremenjen 
način razmišljanja in delovanja vseh zaposlenih, še posebej zavest vodilnih delavcev, da 
je ena njihovih glavnih nalog stalna skrb za izboljševanje kakovosti dela, saj so 
kakovost izdelka ali storitve, zadovoljstvo odjemalcev in uspeh organizacije med seboj 
tesno povezani.  

Za učinkovito vodenje modela kakovosti je hkrati treba privzeti filozofijo, ki poleg 
celovitega zadovoljevanja potreb kupcev in partnerstva z dobavitelji spodbuja tudi 
izboljševanje notranje kulture podjetja, ki izhaja iz skupnih vrednot in vizije 
managementa in sodelavcev. 

Razvijanje filozofije kakovosti ter uporaba sodobnih tehnik in metod za ravnanje s 
sistemi vodenja sta v zadnjih dveh desetletjih prispevala k ustvarjanju novega pojma – 
poslovna odličnost. Odlična podjetja skrbno negujejo kulturo izboljševanja poslovanja 
skozi projekte izboljševanja kakovosti celotnega poslovanja. Prizadevanja za kakovost 
in poslovno odličnost zahtevajo več spodbude managerjev ter večjo učinkovitost in 
odgovornost vseh zaposlenih. Odnosi med zaposlenimi so temelj organizacije. Ti odnosi 
so kakovostni, če imajo zaposleni zadovoljene potrebe, kar vodi do njihovega 
zadovoljstva in osebne rasti. 

Na taki osnovi zgrajena kultura bo pospeševala sodelovanje zaposlenih v procesu 
nenehnih izboljšav, kar bo okrepilo tudi druge sestavine modela managementa celovite 
kakovosti. Tak notranji razvoj je potreben tudi zaradi večanja uspešnosti podjetja v boju 
s konkurenco. 

Danes je v organizacijah ena glavnih nalog vršnih managerjev nenehno 
izboljševanje kakovosti izdelkov in storitev, saj postajajo odjemalci vse bolj zahtevni, 
čeprav višja kakovost ne zagotavlja prednosti sama po sebi, ker tudi konkurenca dviguje 
kakovost. Kakovost se začne s potrebo in konča z zaznavo. Na management kakovosti 
naj ne bi gledali le kot na proces znotraj funkcij podjetja, temveč kot na poslovno-
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organizacijski sistem, celoto, kot zaključen krog nenehnih izboljšav, ki se nikoli ne 
ustavi.  

1.2 Smoter in cilj diplomske naloge  

V diplomski nalogi bomo predstavili celovit poslovno-organizacijski sistem 
najboljših ustaljenih načinov ravnanja, kajti kakovostno opravljene storitve so ena 
izmed najpomembnejših prednosti organizacije pred konkurenco. Odlične organizacije 
vodijo in izboljšujejo procese, da bi v celoti zadovoljile odjemalce in druge, za katere 
ustvarjajo dodano vrednost. 

Zavedamo se, da naše delo ne more biti le opravljanje stalnih, dogovorjenih in 
vnaprej predpisanih nalog. Dejavnost zaposlenih se vedno bolj deli v dve sestavini, in 
sicer na vsakdanje delo in skrb za nenehno izboljševanje. Način, s katerim zaposleni 
prispevajo k nenehnemu izboljševanju, imenujejo »koristni predlogi«, kar ustvarja 
pogoje za celovito zbiranje, obravnavo, uresničevanje in nagrajevanje izboljšav 
predlogov, ki zaposlenim omogočajo, da svoje ideje in pobude za izboljšave 
uresničujejo v vsakdanji praksi. 

Nenehno izboljševanje je v današnjih pogojih poslovanja in zahtevi po rasti 
konkurenčnosti neizbežno. Zato je zelo koristno in nujno, da v organizacijah do 
nenehnega izboljševanja pristopajo na sistematičen in celovit način z modelom 
nenehnih izboljšav, ki so za izboljšanje konkurenčnosti ter s tem obstoj in napredek v 
družbi nepogrešljivi. 

Smoter naloge je prikazati model kakovosti kot proces nenehnih izboljšav v izbrani 
organizaciji, kar je pogoj za kakovostno opravljene storitve, ki bodo v zadovoljstvo 
odjemalcem, hkrati pa priložnost za zmanjšanje stroškov poslovanja in povečanje 
prihodkov.  

V nalogi bomo prikazali potek projekta Procesa nenehnih izboljšav – sodelovanje v 
skupinah, ki je hkrati tudi pilotni projekt v organizacijski enoti izbranega podjetja. Ob 
tem bomo posebej poudarili pomen vključitve vseh zaposlenih v proces nenehnih 
izboljšav. To je izjemnega pomena za uspešno delovanje podjetja doma in v tujini.  

Posebna pozornost bo namenjena proučevanju možnih načinov za izboljšanje 
komunikacije med zaposlenimi in s tem za hitrejši pretok informacij s čim manj papirja 
ter novim načinom usposabljanja – stalen prenos znanja. 

Kot zelo pomemben dejavnik pa velja omeniti drugačen odnos do ljudi, kar je 
osrednje vodilo managementa celovite kakovosti. Pri tem od delavcev naj ne bi 
zahtevali, da več in bolj trdo delajo, ampak bi jih morali bolj motivirati. Tudi v tem 
primeru je rezultat boljše delo, s tem, da se pri zaposlenih poveča občutek pripadnosti 
podjetju ali drugi organizaciji, kar je prava osnova za napredek, kajti ključ za uspeh so 
ljudje z njihovimi vrednotami, znanjem, veščinami. 
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1.3 Metode obravnavanja 

Diplomska naloga bo sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. Metoda dela 
bo temeljila na analitično-teoretičnem proučevanju tuje in domače strokovne literature s 
področja managementa kakovosti in nenehnega izboljševanja.  

Osnovna vrsta raziskave je poslovna raziskava, saj je bila ta osredinjena na model 
celovite kakovosti kot procesa nenehnih izboljšav. 

Uporabili bomo metodo deskripcije, to je opisovanje dejstev in pojavov, 
podkrepljeno z metodo kompilacije, saj bomo v teoretičnem delu naloge povzeli že 
obstoječa znanja in stališča drugih avtorjev. 

V delu, kjer bomo analizirali obstoječe stanje v podjetju, bomo uporabili analitični 
pristop, in sicer deduktivno metodo. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljamo, da mora organizacija za uspešno delovanje na tržišču čim bolj 
učinkovito izrabiti vse njene bistvene sposobnosti za nenehno izboljševanje, kar 
predstavlja zasnovo delovanja. Vse to lahko obvladuje z modelom celovite kakovosti in 
poslovne odličnosti.  

Omejitve se bodo nanašale na delovanje v izbrani organizacijski enoti z različnimi 
metodami inoviranja, med katero umestimo tudi TQM.  

Omejitev je, da bomo v uporabnem delu diplomske naloge obravnavali samo eno 
izmed metod inoviranja, medtem ko bomo v teoretičnem delu prikazali tudi preostale 
načine, kot na primer: 6σ, 20 ključev, model poslovne odličnosti, primerjalno presojanje 
in ploščato organiziranost.  

Omejitev bo tudi izbrana strokovna literatura, ki bo usmerjena predvsem v 
managerski vidik kakovosti. 

Obstajajo tudi drugi vidiki kakovosti, kot npr. tehnični, finančni, tržni, kadrovski in 
drugi, vendar teh ne bomo obravnavali. 

Predpostavke, ki jih bomo s proučevanjem preverjali, so: 

− P1 – predvidevamo, da so v delovne skupine vključeni vsi zaposleni, 
− P2 – zaznana bo večja uspešnost timskega dela (izboljšanje komuniciranja med 

zaposlenimi, ugoden vpliv na produktivnost dela, na inovativnost in kakovost 
storitev), v primerjavi z obstoječimi načini delovanja, 

− P3 – zaznana bo prilagodljivost zaposlenih v primeru razvijanja novih 
pristopov, ki so primerni za obravnavano organizacijo. 
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1.5 Opis poglavij, po katerih bomo členili diplomsko nalogo 

V diplomski nalogi prikazujemo različne modele kakovosti s poudarkom na 
pristopu k modelu celovite kakovosti s procesom nenehnih izboljšav. Z upoštevanjem 
vrednot in načel modela celovite kakovosti se izboljšujejo poslovni izidi, pa tudi odnosi 
z udeleženci kot npr. odjemalci, dobavitelji, zaposlenimi, poslovnimi partnerji, državo 
itd. 

V skladu z zasnovanimi cilji je struktura diplomske naloge naslednja: za prvim 
poglavjem, ki predstavlja uvod v nalogo, sledi poglavje, namenjeno opredelitvi pojma 
kakovosti. Še posebej bomo obravnavali razsežnosti kakovosti s poudarkom na 
managerskih razsežnostih. V nadaljevanju bomo opisali tudi druge modele za doseganje 
uspešnosti poslovanja v organizacijah. V naslednjem, tretjem poglavju je predstavljen 
model celovite kakovosti v izbranem podjetju. Tretje poglavje je praktičen prikaz 
primera procesa nenehnih izboljšav v eni izmed organizacijskih enot v podjetju. V 
zadnjem delu diplomske naloge bomo predstavili ugotovitve pri delovanju skupin in 
predlagali načine za izboljšanje procesa nenehnih izboljšav, ki so po našem vedenju, 
najprimernejši za izbrano podjetje.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Različnost pojmovanja kakovosti 

Kakovost je zelo širok pojem, ki se spreminja s časom in družbenimi značilnostmi 
okolja. Različni ljudje si kakovost razlagajo zelo različno. Edini pojem kakovosti, glede 
katerega so si enotni tudi avtorji kakovosti, ki so poskušali opredeliti kakovost, je njen 
podjetniški vidik, da kakovost določa odjemalec. Vsaka organizacija je tako odvisna od 
svojih odjemalcev in če se spreminjajo želje, potrebe in zahteve odjemalcev, se 
spreminja tudi kakovost. Če odjemalci dobijo pričakovano kakovost, se to lahko pokaže 
v njihovem zadovoljstvu, navdušenju in zvestobi. Ena izmed splošnih opredelitev 
kakovosti pravi: »Kakovost je zastonj. Ni darilo, vendar je prosto, na razpolago. Tisto 
kar je drago, so nekakovostne stvari – vse dejavnosti, ki so posledica tega, da posel ni 
opravljen pravilno že prvič« (Crosby 1990, 1). Za vsak izdelek ali storitev je treba 
opredeliti zahteve, ki jih mora določeni izdelek ali storitev izpolnjevati. 

Razumevanje pojma kakovost je zelo težavno predvsem zaradi številnih razlag 
(Markič 2004, 49). Po uveljavljeni definiciji (SIST ISO 9000:2000) je kakovost stopnja, 
na kateri skupek svojstvenih karakteristik izpolnjuje zahteve. Je sposobnost izdelka ali 
storitve, da zadovolji izražene ali pričakovane potrebe kupca. Izraz kakovost se lahko 
uporablja s pridevniki, kot npr. slaba, dobra ali odlična. Kakovost, kvaliteta, je tudi 
skupek vseh lastnosti in značilnosti izdelka, procesa ali storitve, ki se nanaša na 
sposobnost, da izpolni postavljene ali neposredno izražene potrebe.  

Med drugim kakovost opredeljujejo kot bistven dejavnik za uspešno poslovanje 
organizacije. V svetu prevladuje usmeritev, da se upoštevajo vse strožje zahteve kupcev 
glede kakovosti in da se skušajo kar najbolje izpolniti njihova pričakovanja. Do 
uspešnosti organizacije vodi še veliko načinov, kot so npr. učeča se organizacija, 
ravnanje z znanjem in vednostjo, trajnostni razvoj idr.  

Kakovost je le orodje za doseganje ciljev v organizaciji, se pravi zadovoljitev 
kupcev, kar pa ni enostavno, saj imajo različni kupci različne želje, zahteve in 
pričakovanja. Končni namen pa je vsekakor doseganja poslovne uspešnosti 
organizacije. Kakovost poslovanja obsega uspeh in ugled podjetja, odraža se v dobrih 
izidih podjetja, ki naj ne bodo le zadovoljivi, temveč vse bolj odlični. Dobri izidi 
nastajajo na tržišču, če v organizacijah delajo prave stvari (uspešnost) in na pravi način 
(učinkovito) (Kralj 2003, 117). 

Kakovost mora postati sestavni del načrtovanja in izvajanja delovnih procesov. 
Njeno zagotavljanje se mora začeti na vršnem nivoju organizacije, zasnovana mora biti 
v politiki kakovosti in vključena v strategijo organizacije. 

Management kakovosti je z vidika organizacije proces, ki zajema aktivnosti 
zavestnega snovanja, doseganja in nadziranja smotrov ter ciljev kakovosti v celotni 
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organizaciji. Osnovne razvojne stopnje managementa kakovosti storitev so: načrtovanje 
kakovosti, nadzor kakovosti in izboljševanje kakovosti (Snoj 1998, 166). 

Model celovite kakovosti tako pomeni vse bistvene aktivnosti, ki jih določajo s 
politiko kakovosti, smotri (interesi, vizijo, poslanstvom ter filozofijo) ter uresničujejo s 
KKOMPI (koordiniranje, kontroliranje, organiziranje, motiviranje, planiranje in 
informiranje). 

2.1.1 Kakovost in njen namen skozi različne razvojne vidike organizacije  

V preteklosti se je kakovost razvijala vzporedno z razvojem družbe in proizvajalnih 
sil. Kakovost se je stalno spreminjala in bila odvisna predvsem od posameznika. 
Kasneje se je razvil obrtniški način proizvodnje, ki je v tehnološkem smislu pomenil 
specializirano proizvodnjo in delitev dela. Pojmi kakovost, vodenje, načrtovanje in 
kontrola kakovosti so se najprej pojavili na področju industrije (kontrola in preverjanje 
proizvodov, v ospredju je bil tehnični vidik), kasneje pa postanejo neizbežen del 
storitvenega sektorja in neprofitnih organizacij (v ospredje prihaja organizacijski vidik 
kakovosti). 

Model celovite kakovosti se je pojavil z uvajanjem velikoserijske proizvodnje na 
začetku prejšnjega stoletja, kjer je bila v ospredju predvsem količina proizvodov in je 
obvladovanje proizvajanja temeljilo zgolj na izpolnjevanju količinskih zahtev (npr. 
norm).  

V 20-ih letih prejšnjega stoletja pa so v ZDA pričeli uvajati prve statistične metode 
kontrole kakovosti. O sodobni kontroli kakovosti lahko govorimo po drugi svetovni 
vojni, zlasti v 50-ih letih.  

Japonska je široko gibanje za razvoj zavesti o pomenu kakovosti sprožila že v 
zgodnjih 50-ih letih. Z namenom izboljšati kontrolo kakovosti je uveljavila zasnovo 
modela CWQC (Company Wide Quality Control) kot nacionalno strategijo kakovosti. 
Leta 1951 so v okviru omenjene zasnove uvedli Demingovo priznanje posameznikom in 
podjetjem.  

V 60-ih letih je razvoj kontrole kakovosti napredoval v zagotavljanje kakovosti, kar 
pomeni korak od odkrivanja napak do preprečevanja oziroma odpravljanja napak. V 
ospredje je prihajalo spoznanje, da so pomembni vsi procesi, ne le posamezne 
aktivnosti. Posebna pozornost je bila namenjena zanesljivosti procesov, s čimer je bilo 
mogoče realizirati tudi velike projekte.  

V 70-ih in zlasti v 80-ih letih pa je razvoj zagotavljanja kakovosti prešel v sisteme 
kakovosti. Kakovost se je izboljševala na osnovi predhodnih aktivnosti, poudarek je na 
procesih. Management se je začel zavzemati za snovanje politike kakovosti in njeno 
izvajanje. V tistem obdobju so nastali osnutki današnjih ISO standardov. 
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Leta 1987 je ameriški Kongres opozoril na vrhunski pomen kakovosti z izdajo akta 
»Malcom Baldrige National Quality Improvement Act«. V njem je bilo poudarjen 
pomen, ki ga ima kakovost za konkurenčnost ameriških proizvodov in na podlagi 
katerega je bilo uvedeno ameriško nacionalno priznanje za kakovost (Malcolm Baldrige 
National Quality Award) (Gostiša 1996, 53). 

V 80-ih letih so tudi evropska podjetja začela dokončno spoznavati, da je za 
preživetje in uspeh poslovanja treba kakovosti nameniti bistveno večjo pozornost. Leta 
1988 je 14 vodilnih evropskih podjetij v ta namen oblikovalo Evropsko fundacijo za 
management kakovosti – EFQM, katerega članstvo je že do leta 1994 naraslo na 350 
podjetij iz večine zahodnoevropskih držav in večine gospodarskih panog. Eden 
najpomembnejših dosežkov te fundacije je razvoj in promocija evropskega modela 
managementa celovite kakovosti oziroma t. i. evropskega samoocenitvenega modela 
poslovne odličnosti, ki je leta 1992 postal podlaga najpomembnejšemu evropskemu 
priznanju, to je evropsko priznanje za kakovost – EQA (The European Quality Award). 
Model je bil razvit ob sponzoriranju Evropske komisije, Evropske fundacije za 
management kakovosti in Evropske organizacije za kakovost, katere polnopravni član je 
od leta 1992 tudi Slovensko združenje za kakovost. 

Od 80-ih naprej se je v svetu pojavil še en pristop, in sicer standardi ISO 9000, ki 
omogočajo lažjo in bolj objektivno primerjavo ter ocenjevanje organizacij, ki si 
prizadevajo izboljšati kakovost poslovanja. ISO 9000:2000 vsebuje zahtevo po 
nenehnem izboljševanju managementa celovite kakovosti, kar je doseženo s 
spremljanjem ciljev/kazalnikov in drugih planov ter z njihovo primerjavo s preteklimi 
obdobji 

V 90-ih letih so organizacije prišle do spoznanja, da za kakovost in konkurenčnost 
ni dovolj le obvladovanje procesov v organizaciji ter odnosov do odjemalcev in 
dobaviteljev. Enak ali celo večji pomen imajo zaposleni, management, zadovoljstvo 
odjemalcev, izidi poslovanja – nastane TQM oziroma management celovite kakovosti. 
Vse bolj je pomembno sodelovanje vseh zaposlenih, zavzemanje managerjev za 
kakovost, njeno vključitev v vse procese organizacije in osredinjenost na odjemalca.  

V zadnjih nekaj desetletjih se je dogajala »revolucija kakovosti« v družbi. Gibanje 
se je začelo v organizacijah, ki so stremela k boljšim proizvodom, posledično večjemu 
številu bolj zadovoljnih odjemalcev in večjemu dobičku.  

Zagotavljanje kakovosti je tako v organizacijah dobilo nove razsežnosti. H glavnim 
nalogam štejejo: 

− preventivno delovanje in zgodnje predvidevanje morebitnih problemov glede 
kakovosti, 

− širjenje modela kakovosti do dobaviteljev in odjemalcev, 
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− vključevanje kakovosti v razvojne in proizvodne procese. 

Slika 2.1 Razvoj pojmovanja kakovosti 

 

Vir: Rusjan 1999, 269 

Smotrna skrb za kakovost organizaciji omogoča povečanje donosnosti, pospešuje 
vračanje naložb, povečuje produktivnost, zmanjšuje proizvodne in druge stroške, krepi 
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ugled organizacije in okolja, ki mu pripada, in izboljšuje njen konkurenčni položaj 
(Snoj 1998, 95). 

2.1.2 Vrste kakovosti in sestavine kakovosti 

S problemom kakovosti in merjenjem kakovosti so se ukvarjali mnogi avtorji npr: 
Deming, Feigenbau, Juran, Tagucchi, Crosby, Ishikawa, Joiner in drugi. Guruji na 
področju modela celovite kakovosti so vsak na svoj način predstavili svoje izkušnje, 
poglede, trditve, načela in podobno. v knjigah, ki so obkrožile svet in ponudile 
uporabnikom širok pogled na področje managementa kakovosti. 

Tako imajo različni avtorji različen pristop pri opredeljevanju kakovosti in 
kakovost različno razvrščajo, in sicer so kakovost razdelili na subjektivno kakovost, ki 
se nanaša na vidik odjemalca, ter objektivno kakovost, ki se nanaša na vidik 
managerjev. 

Objektivna (racionalna) kakovost je tista, ki opredeljuje natančno merljivo 
(tehnično) odličnost nekega pojava, dogajanja ali stvari v primerjavi z določenim 
standardom. Umerjena je v dejavnike, ki jih je mogoče natančno izmeriti. 

Subjektivna (zaznana) kakovost pa je posledica človeškega subjektivnega odziva na 
pojave, dogajanja ali stvari in se razlikuje od posameznika do posameznika. Povezana je 
s psihološkimi zaznavami izvajalcev in kupcev. Celotna kakovost je vedno sestavina 
objektivnega in subjektivnega (Snoj 1998, 158). 

 Kakovost delijo tudi na pričakovano in dejansko zaznano kakovost. Pričakovana 
kakovost služi kot primerjalni standard za oceno dejanske kakovosti. Dejanska kakovost 
je izid primerjave dejanskih izkušenj s pričakovanimi. Za uresničitev ciljev in za 
doseganje boljše kakovosti poslovanja je treba poznati sestavine kakovosti in njihovo 
medsebojno povezanost (Snoj 1998, 162). 

Kakovost poslovanja obsega vrsto med seboj povezanih sestavin. Na sliki 2.2 o 
sestavinah kakovosti poslovanja so te sestavine razčlenjene in prikazano je, kako so 
med seboj povezane. Obravnavamo jih z vidika ekonomike podjetja, v kateri se ustvarja 
finančna podpora za uresničevanje interesov udeležencev podjetja. Drugi del predstavlja 
ugled podjetja, ki je duhovna podlaga za zadovoljevanje interesov udeležencev podjetja. 
Pomembno je, da ni mogoče doseči drugega brez prvega. Z uspehom podjetja je tesno 
povezan tudi ugled, predvsem razvojno in dolgoročno. Ugled predstavlja njegovo dobro 
ime, je zanimivo za sodelovanje, ima večjo tržno vrednost, delnice kotirajo višje itd. 
(Kralj 2003, 200). 
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Slika 2.2 Sestavine kakovosti poslovanja 

 

Vir: Kralj 2003, 201 

2.2 Razsežnosti managemena kakovosti 

Ločijo naslednje dimenzije kakovosti (prirejeno po Snoj 1998, 162): 
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− zanesljivost – pripravljenost osebja za izvajanje proizvoda – zanesljivost 
pomeni, da izvajalec pravilno izvaja storitve že prvič in da izpolnjuje obljube; 
vključuje npr. točnost v izstavljanju računov, pravilno vodenje evidenc in 
izdelovanje izdelkov in izvajanje storitev ob dogovorjenem času; 

− pripravljenost osebja zajema ažurnost proizvodov, kot npr. takojšnje reagiranje 
na pisma odjemalcev in kolikor je mogoče hitro organiziranje poslovnih in 
drugih procesov; 

− odzivnost – pripravljenost osebja na izvajanje proizvoda – zajema strokovnost, 
dostopnost, uslužnost in komuniciranje; strokovnost vključuje ustrezne 
vrednote, znanja in vednosti v zvezi s proizvajanjem izdelkov in izvajanjem 
storitev; dostopnost vključuje hitro možnost zveze z izvajalcem, kratek čakalni 
čas, ustrezno lokacijo pri ponudbi itd., pomeni tudi, da je verjetnost, da 
opravimo delo, da bo nek proizvod na voljo tam in v času, ko ga potrebujemo, 
in da bo izpolnil osnovne naloge. 

− Uslužnost vsebuje vljudnost in prijaznost kontaktnega osebja in spoštovanje in 
upoštevanje odjemalcev. 

− Komuniciranje vključuje npr. razlago vsebine proizvodov, cenovne strukture, 
razlago kompromisov med kakovostjo in stroški. Je hkrati sposobnost 
prepričati odjemalce oz. jim zagotoviti, da bodo njihovi problemi ustrezno 
razrešeni. 

− Strokovno pooblaščenost osebja in sposobnost razvijati občutke varnosti in 
zaupanja. 

− Varnost je skrb za odpravo nevarnosti oz. tveganj ali dvomov. Vključuje npr. 
fizično varnost, finančno varnost in zaupnost podatkov. 

− Zaupanje predstavlja ugled organizacije, njeno ime in osebnostne značilnosti 
kontaktnega osebja. 

− Empatičnost osebja – razumevanje in poznavanje odjemalcev, ki predstavlja 
skrb za nenehno ugotavljanje značilnosti potreb odjemalcev. 

− Fizična podpora – zajema npr. opremo za izvajanje proizvodov, zunanjo 
podobo osebja, zgradbe, njeno opremljenost in ostalo osebje, ki sodeluje pri 
izvajanju storitev. 

Pri managementu kakovosti naj bi upoštevali, da je kakovost pojem, ki je lasten 
vsaki aktivnosti v organizaciji, da kakovost zadeva tako izide kot tudi načine delovanja 
v organizaciji. Prizadevanje za dobro kakovost je uspešno do tiste mere, ko omogoča 
resnično možnost sodelovanja za vsakega člana organizacije. Management kakovosti je 
treba izvajati z vidika tako zunanjih kot tudi notranjih udeležencev. Skrb za kakovost 
zahteva nove načine razmišljanja in ravnanja (Snoj 1998, 166). 
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2.3 Management celovite kakovosti  

Management celovite kakovosti (Total Quality Management) je eden izmed 
načinov za izboljševanje konkurenčnosti oz. uspešnosti organizacije in je v osnovi način 
KKOMPI pri vsaki dejavnosti. V ospredje postavlja odjemalca kot ključni smoter 
proizvajanja in ima za cilj nenehno izboljševanje uspešnosti procesa. 

TQM ločuje uspešne organizacije od neuspešnih oziroma manj uspešnih in se ne 
nanaša le na tehnične značilnosti, ampak zadovoljuje in morda presega zahteve in 
pričakovanja odjemalca. To pomeni, da dobi lahko odjemalec več, kakor potrebuje, in 
več, kot je pričakoval. Toda enkratno preseganje zahtevane in pričakovane kakovosti ni 
dovolj. V organizacijah morajo tako kakovost dosegati trajno, v nenehnem razvojnem 
ciklu, ki zagotavlja višjo produktivnost, inovacije, nove funkcije itd. za primerljivo 
ceno. V organizaciji je treba izvesti temeljite miselne, tehnološke, organizacijske, 
kulture in druge spremembe, da se organizacija osredini na tržišče in odjemalca ter vse 
svoje potenciale podredi zahtevam in pričakovanjem kupca ter jih poveže s poslovno 
uspešnostjo (Pivka 2000, 47). 

V organizacijah, ki uvajajo načela TQM v njihov vsakdanji način delovanja, trdijo, 
da pomaga pri osredinjenju na notranje in zunanje odjemalce, doseganju pričakovane 
kakovosti na vseh področjih, stalnem kritičnem preverjanju procesov in aktivnosti ter 
izločanju nepotrebnih. Uspehi so vidni na osnovi razvitih metod merjenja, pri razvoju 
timskega dela pri razreševanju problemov, izboljšanju komuniciranja v organizaciji in 
pri praktičnem delovanju kroga kakovosti (Pivka 2000, 49). 

TQM zahteva inovacije, pripadnost, zgled in znanje managerjev na vseh ravneh, 
osredinjenje organizacije na odjemalca, timsko delo in znanje vseh v procesu, 
zavzemanje za nenehne izbojšave, ustrezno organiziranost in tehnologijo, kakovostne 
dobavitelje in najpomembnejše – inoviranje managementa (Pivka 2000, 50). 

Management celovite kakovosti je splošen izraz za skupino managerskih nalog 
znotraj širšega področja kakovosti. Gre za strukturirani sistem nenehnih izboljšav, v 
katerega so vključeni vsi zaposleni. 

TQM je trajen proces, ki zahteva pripadnost in obvezo najvišjega vodstva ter vseh v 
organizaciji, nenehno izboljševanje kakovosti izdelkov in storitev, želi zadovoljevati 
zahteve in pričakovanja odjemalcev ter dosegati pričakovane poslovne izide. Osnovni 
namen TQM je izboljšati kakovost poslovanja organizacije (Pivka 2000, 48). 

2.4 Kakovost poslovanja kot težnja k odličnosti 

Uporaba sodobnih tehnik in metod managementa kakovosti je v zadnjem desetletju 
prispevala k ustvarjanju novega pojma, to je poslovna odličnost. To je višja oblika 
razumevanja managementa celovite kakovosti, ki se je kot pojem uveljavil z nagradami 
in priznanji za kakovost oziroma poslovno odličnost. Pojem odličnost razumejo kot 
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odraz vrhunske kakovosti in zanesljivosti. Za vrhunsko organizacijo je značilno, da 
neprestano izboljšuje svoje poslovanje, se prilagaja spremembam v družbenem okolju in 
hkrati tudi sama povzroča spremembe. Odlična organizacija se odlikuje na ekonomskem 
področju in hkrati vključuje v svoje poslovanje širšo družbeno odgovornost. Poslovna 
odličnost se v praksi kaže predvsem v večji pozornosti do kupcev in zaposlenih, do 
boljšega poslovnega odnosa tudi za manj pomembne stvari (Nemec 2000, 48–60). 

Odličnost je stopnjevanje kakovosti, je visoka kakovost ali najvišja kakovost. 
Odličnost je splet vrednot in nalog, s katerimi dosežemo vrhunsko dovršenost ter gibalo 
razvoja. Hkrati je poglobljeno, zavezujoče delo in vedenje vsakega posameznika kot 
tudi skupine v celoti. Odličnost nastaja postopoma, z drobnimi premiki. Pomeni biti 
med najboljšimi. Z vizijo odličnosti vzpostavijo v uspešni organizaciji ugodno vzdušje 
in razmere, kar pomeni lažje doseganje zastavljenih smotrov in ciljev (Gabrijelčič v 
Kralj 2003, 202). 

Odličnost v managementu zahteva dobro poznavanje in primerno uporabljanje 
virov in pogojev dela, toda obenem iskanje novih poti, znanja in izkušenj. Uvajanje 
odličnosti v organizacijo zahteva organizacijsko preobrazbo in spremembo kulture. 
Posebno je pomembna sprememba v razumnosti in stilu vodenja. Za uvedbo odličnosti 
v organizacijo je bistvenega pomena aktivna zavzetost, popolna podpora in sodelovanje 
vršnega managementa oz. managerjev.  

2.5 Evropski model kakovosti  

Evropski model kakovosti je bil razvit po zgledu nagrad za kakovost na Japonskem 
in v Ameriki. Štirinajst vodilnih zahodnoevropskih podjetij, ki so poznala in priznala 
potencialne konkurenčne prednosti vpeljevanja celovite kakovosti, je leta 1988 prevzelo 
pobudo in oblikovalo Evropsko fundacijo za management kakovosti–European 
Foundation For Quality Management. EFQM igra pomembno vlogo pri utrjevanju 
položaja zahodnoevropskih podjetij na svetovnem trgu. To dosega na dva načina – s 
pospeševanjem sprejemanja kakovosti kot strategijo za doseganje konkurenčne 
prednosti na svetovnih trgih ter z vzpodbujanjem in s pomočjo pri vpeljavi aktivnosti za 
izboljšanje kakovosti (Borko 1996, 1). 

Bistvo modela je naslednje: »Zadovoljstvo kupcev, zadovoljstvo zaposlenih in 
družbeni vpliv je mogoče doseči z managementom, ki obvladuje politiko in strategijo, 
ljudi, razpoložljive vire in procese, kar vse končno vodi k odličnosti in k dobrim 
poslovnim izidom.« (Rejc Buhovac 2001, 154–155). 

Model EFQM, ki so oblikovali, je standardiziran, kar pomeni, da so merila, 
vprašanja in navodila za točkovanje vnaprej določena. Vsak od devetih sestavin v 
modelu je merilo, ki ga lahko uporabimo pri ocenjevanju napredovanja organizacije pri 
uveljavljanju managementu celovite kakovosti.  
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Pomen metodologije za organizacije: 

− omogoča dobro prepoznavanje lastne organizacije, 
− omogoča identifikacijo lastnih prednosti in pomanjkljivosti, 
− omogoča primerjalno presojanje, 
− vpliva na pozitivno samopodobo, 
− vpliva na notranjo motivacijo zaposlenih, 
− vpliva na promocijo organizacije, ki se vključi v postopek presojanja, 
− vpliva na ugled organizacije. 

Organizacija, ki želi biti uspešna na zahtevnejših trgih in doseči konkurenčno 
prednost lahko to doseže le s kakovostjo. Model odličnosti je praktično orodje, ki 
organizacijam omogoča z merjenjem ugotoviti, kako daleč so prišle na poti k poslovni 
odličnosti. Pomaga jim razumeti, kje so vrzeli, in jim nakaže rešitve. EFQM model 
kakovosti stalno preverjajo in posodabljajo z zgledovanjem po dobri praksi tisočih 
organizacij v Evropi in zunaj nje. Na ta način mu zagotavlja dinamičnost in skladnost s 
sodobnimi pogledi (Kern 2003, 4). 

Iz evropskega modela kakovosti izhaja tudi poslovna odličnost, kot jo poznamo v  
Republiki Sloveniji. 

Slika 2.3 Evropski model kakovosti EFQM 

 

Opomba: vrednosti pomenijo odstotek oz. delež v celoti  

Vir: Priznanje RS za poslovno odličnost 2004 
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Dejavniki EFQM 

Dejavnik EFQM, ki lahko z zavzemanjem za obvladovanje kakovosti veliko 
pripomore k uveljavljanju TQM v organizaciji, je vršni management. To lahko doseže z 
ustreznim komuniciranjem do podrejenih in nadrejenih, z zgledom, z dosegljivostjo, s 
sodelovanjem pri usposabljanju osebja, s podpiranjem izboljšav in z vzpodbujanjem 
tekmovalnosti. Zelo pomembna naloga managerjev pri zagotavljanju managementa 
celovite kakovosti je tudi povezovanje z odjemalci in dobavitelji, kjer je treba 
vzpostaviti partnerske odnose in skupne time za izboljšave ter s tem zagotoviti 
obojestransko zadovoljstvo.  

Naslednji dejavnik, na katerega v veliki meri vpliva vršni management, je politika 
in strategija. Tu je pomembno, kako v organizaciji uresničujejo njihovo poslanstvo in 
vizijo z jasno strategijo, osredinjeno na vse udeležene strani ter podprto z ustrezno 
politiko, načrti, cilji, ciljnimi vrednostmi in procesi. 

Izkoriščenja zmožnosti ljudi (zaposlenih) z namenom nenehnega izboljševanja 
poslovanja predstavlja tretjo sestavino modela, ki nam pokaže, kako organizacija s 
pomočjo izbora, usposabljanja in napredovanja v karieri ohranja in razvoja ključne 
zmožnosti zaposlenih. 

Naslednji dejavnik so partnerstva in viri, ki prikazuje, kako organizacija z 
optimizacijo virov n enehno izboljšuje poslovanje. Pristop k managementu celovite 
kakovosti zajema finančne vire informacij in uporabo tehnologije. 

Peti dejavnik so procesi. Ta dejavnik prikazuje, kako se z namenom zagotoviti 
nenehne izboljšave v poslovanju organizacije identificirajo, pregledujejo in, če je 
potrebno, revidirajo ključni in podporni procesi. Izidi v zvezi z odjemalci nam povedo, 
kaj dosega organizacija v razmerju do svojih odjemalcev, kot so zunanja in notranja 
merila. Glede na namen organizacije lahko omenjena merila odjemalcev vključujejo 
podatke in informacije v zvezi s celostno podobo, izdelki in storitvami in podporo pri 
izdelkih in storitvah ter njihovem kasnejšem spremljanju ter zvestobo. Izidi v zvezi z 
zaposlenimi prikazujejo, kaj organizacija dosega v odnosu do svojih zaposlenih v smislu 
motivacije in zadovoljstva zaposlenih. Izidi v zvezi z družbo prikazujejo, kako v širši 
družbi dojemajo organizacijo. Analizo dobijo z anketiranjem, s poročili, z javnimi 
srečanji, od predstavnikov javnosti, državnih organov in podobno. Deveto merilo 
»ključni izidi delovanja« obravnavajo finančne kazalnike (npr. izkaz uspeha, bilanca 
stanja, izkaz finančnih tokov, donosnost kapitala, tržni delež, produktivnost, dobiček 
itd.) ter nefinančne kazalnike (npr. pogostnost napak, kakovost dobaviteljev, načrtovane 
spremembe, informacijsko-komunikacijska tehnologija, varnost, uprava itd.) (Borko 
1996, 3). 

Priznanje se podeljuje na podlagi strokovne ocene, ki jo dajo pooblaščeni 
ocenjevalci. Pri izdelavi ocene podrobno proučijo vse vidike organiziranosti in 

 15



 

poslovanja podjetja v okviru postavljenih meril, ki so razvrščeni v glavne skupine: 
management, politika in strategija, ravnanje s človeškimi viri, partnerska razmerja ter 
finančni, materialni in drugi viri, tehnološki in poslovni procesi, zadovoljstvo kupcev, 
zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo zunanjega okolja in ekološka odgovornost ter 
končno splošna poslovna uspešnost. 

Organizacija se s tem ocenjevanjem lahko primerja z najboljšimi evropskimi 
podjetji, želi spoznati, kako drugi iz evropskega prostora vidijo organizacijo, od 
izkušenih ocenjevalcev pa dobiti namige, na katerih področjih in kako se še lahko 
izboljša. 

2.6 Drugi modeli za doseganje uspešnosti poslovanja organizacije 

Modeli in metode nenehnih izboljšav postajajo razvojna nuja organizacij vseh vrst 
in velikosti. Prilagoditve organizacije, nižanje stroškov in dviganje učinkovitosti 
poslovanja, odprava vseh vrst »zapravljanja« v proizvodnji, režiji, nabavi itd. pomenijo 
preživetje v globalnem poslovnem okolju. Metode, kot so 20 ključev, vitko poslovanje, 
6σ, proces nenehnih izboljšav in mnoge druge, so v sodobnem gospodarstvu dosegle 
razmah in pomen, ki dejansko loči uspešna podjetja od manj uspešnih. V nadaljevanju 
bomo poskušali na kratko povzeti najbolj bistvene značilnosti zgoraj navedenih metod. 
Obstaja še veliko drugih modelov in metod nenehnih izboljšav, ki pa jih zaradi vsebine 
diplomske naloge ne bomo obravnavali 

2.6.1 Model 20 ključev  

Ta model temelji na razvoju in uporabi timskega dela na vseh ravneh poslovanja 
organizacije; njegov cilj je izboljšati konkurenčnost organizacije, kakovost izdelkov in 
storitev, povečati učinkovitost in zadovoljstvo zaposlenih, vključevanje in razvoj 
dobaviteljev in pri tem upoštevati interese lastnikov, zakonodaje in širše skupnosti. 
Model je osredinjen na proces nenehnih izboljšav z vključevanjem ustvarjalnosti vseh 
zaposlenih. Model je zelo praktičen in omogoča vzpostavitev pogojev in kulture 
prilagodljivih delovnih mest in delovnih skupin v smislu bolje, hitreje in ceneje. Model 
je razširjena po vsem svetu in omogoča uravnoteženo izboljševanje na vseh področjih 
delovanja organizacije, ki so ključna za pridobitev konkurenčne prednosti in doseganje 
strateških ciljev organizacije. S pomočjo karte 20 ključev in petstopenjskega 
mednarodnega načina za ocenjevanje in primerjanje, ki je enak za vse organizacije, 
ocenijo, kako dobri so na posameznem ključu in tako dobijo skupno število ocene od 1 
do 5. Model omogoča merjenje napredka organizacije. Najprej se organizacija 
samooceni – po predstavljenih ključih in na tej osnovni izbere prioritetne ključe in 
določi dinamiko izvajanja.  
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Ta model, ki podjetju dolgoročno zagotavlja uspešen razvoj, ponuja 20 med seboj 
skladno povezanih ključev, razvrščenih na pet ravni. Prva, osnovna raven predstavlja 
začetno kakovost, peta, najvišja raven pa simbolizira odličnost v svetovnem merilu. 

Prvi ključ omogoča čiščenje, organiziranje in prevetritev. Začne se s podrobno 
analizo odnosov v organizaciji in njenem okolju, ki jo označuje akronim SWOT. V 
organizaciji tako analiziramo, kaj je dobro in kaj slabo, kaj je treba ohraniti, kaj 
okrepiti, kaj izboljšati in kaj odpraviti, kaj in koliko lahko zaposleni storijo sami, pri 
čem potrebujejo pomoč (Mazi 2005, 16). 

Drugi ključ do nenehnih izboljšav medosebnih odnosov zadeva organiziranost 
modela in načrtovano vodenje odnosov. Pri tem morajo aktivno sodelovati vsi 
zaposleni, skupaj z vršnim managementom in lastniki, dobro pa je pritegniti tudi 
zunanje sodelavce in partnerje. Le tako lahko zagotovijo trajen preobrat na bolje.  

Vpliv na prijaznejše odnose 

Tretji ključ je namenjen oblikovanju učinkovitih ekip, ki bodo skrbele za 
izboljševanje konkretnih odnosov v najbolj kritičnih stvareh. 

Četrti ključ je namenjen odstranjevanju nepotrebne »navlake«, ki obremenjuje 
odnose v organizaciji.  

 
Peti ključ odpira vrata do sprememb, ki vodijo do večje dinamike in prilagodljivosti 

na osebni in kolektivni ravni. 
Šesti ključ, ki omogoča dostop do vrednostne analize postopkov, povezanih z 

odnosi v organizaciji na različnih ravneh, odpira pot do ustvarjalne transformacije.  

Ko odklenemo sedma vrata 

S sedmim ključem naj bi zagotovili sodelovanje brez nadzora. Organizacija, ki ji 
uspe »odkleniti« sedma vrata, je na zelo dobri poti do uresničitve zastavljenih ciljev. 

Osmemu ključu je namenjena vloga povezovalca. Aktualen postane, ko mora 
kolektiv premagati osebne zamere in se skupaj zavzeti za doseganje zastavljenih ciljev.  

Deveti ključ je namenjen vzdrževanju in urejanju odnosov, pomagal naj bi 
odstraniti komunikacijske ovire in preoblikovati neustrezne vedenjske vzorce. 

Vsak sam preverja medosebna razmerja 

Deseti ključ pomeni disciplino in je neločljivo povezan tudi z organiziranostjo 
delovanja. 

Enajsti ključ odpira pot do kakovosti in nalaga posamezniku zahtevno nalogo 
oblikovanja in preverjanja medsebojnih razmerij. 
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Dvanajsti ključ se nanaša na odnose z zunanjimi partnerji – najprej z dobavitelji, 
nato pa lahko tudi s širšim krogom ljudi.  

Trinajsti ključ je namenjen managementu izgub – njihovemu preprečevanju, 
odpravljanju in zmanjševanju.  

Štirinajsti ključ pomeni spodbujanje zaposlenih k izboljšavam. 

Vstopnica v ligo prvakov 

Petnajsti ključ odpira vrata do znanja in izkušenj zaposlenih – namenjen je 
njihovemu izboljšanju, poglabljanju in širitvi.  

Šestnajsti ključ je povezan z načrtovanjem, ki je zelo občutljivo in zahtevno 
področje, ki ga sami po sebi obvladujejo le najboljši. 

Sedemnajsti ključ odpira vrata nadzoru učinkovitosti. 
Osemnajsti ključ je odziv na informacijsko dobo in je namenjen računalniški 

podpori komuniciranju, sodelovanju in poslovanju nasploh. 
Devetnajsti ključ omogoča varčevanje z materialnimi in nematerialnimi potencialni 

na vseh ravneh. Gre za maksimizacijo odnosov – komuniciranja, povezovanja in 
sodelovanja – z minimalnimi stroški, pri čemer pa je pomembno – varčevanje da, 
vendar ne za vsako ceno. 

Dvajseti ključ je prirejen za obvladovanje sodobnih tehnologij. Ta je pomemben 
predvsem zato, ker v številnih delovnih okoljih tehnološke rešitve in možnosti, ki jih 
imajo na voljo, uporabljajo zlasti za proizvodno dejavnost, le redko pa si njimi načrtno 
pomagajo do boljših odnosov, sodelovanja in povezovanja.  

Model 20 ključev je torej univerzalen, uporabiti ga je mogoče v katerikoli 
organizaciji, iz katerekoli panoge, ne glede na to, ali je izdelovalna ali storitvena (Mazi 
2005, 16). 

2.6.2 Metodologija 6 sigma  

Postopek šest sigma temelji na strogih japonskih teorijah o celovitem managementu 
kakovosti v proizvodnem procesu. Cilj procesa je izboljšanje učinkovitosti organizacije 
in dobaviteljev ter učinkovito upoštevanje potreb odjemalcev. Šest sigma uvaja in 
uporablja sistematično, projektno usmerjeno metodologijo: določi, izmeri, analiziraj, 
izboljšaj in krmili (Dulc 2005). 

Namen postopka šest sigma je izboljšati učinkovitost organizacije, pa tudi 
učinkovito prepoznati potrebe odjemalca, končno ustvarjanje ekonomske blaginje za 
odjemalca in dobavitelja. Zelo pomembno je tudi ustvarjanje odlične infrastrukture kot 
podpore spremembam prečnih povezav znotraj organizacije. Kot relativno nova 
metodologija kakovosti (vsaj v slovenskem prostoru) se šest sigma odlikuje s številnimi 
oblikami prednosti, kot z izboljšano finančno učinkovitostjo, povečanim zadovoljstvom 
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odjemalcev in z izboljšanim razvojev izdelkov oz. storitev. Program šest sigma terja 
večletni napor, doseženi izidi pa zagotavljajo povrnitev investicije.  

To je program za izboljšanje vseh poslovnih procesov, tako v izdelovalnih kot v 
storitvenih organizacijah. Zajema tudi procese sprejemanja odločitev na vseh ravneh, še 
posebno pa je pristop šest sigma pomemben, ko v organizaciji razvijajo nov izdelek. 
Osnovno merilo uspešnosti pristopa je izboljšana donosnost organizacije.  

Pristop šest sigma sistematično združuje dobre, v praksi že uveljavljene sestavine 
elementov iz programov, kot je management celovite kakovosti, reinženiring, vitko 
izdelovanje in podobno.  

Šest sigma je sistematična zasnova za razreševanje procesnih problemov (iz 
proizvodnje, razvoja, administracije itd.) z učinkovito kombinacijo pretežno poznanih 
statističnih in nestatističnih orodij s timskim delom, ki dokazano in trajnostno dviguje 
uspešnost. 

2.6.3 Vitko poslovanje 

Tradicionalni način ukrepanja s ciljem večanja učinkov in donosa je osredinjen le 
na dejanja z dodano vrednostjo. Sodobno »vitko« poslovanje in ukrepanje s ciljem 
večanja učinkov in dobička pa je osredotočeno na odpravo časa, ki ne prinaša dodane 
vrednosti. 

Vitko poslovanje je delati več z manj: manj časa, sredstev, prostora, dela in 
stroškov. Vitko poslovanje pomeni izločiti vse, kar ne daje dodane vrednosti, 
poenostaviti procese in povečati produktivnost, pomeni razumeti, kaj je pomembno za 
stranko. Vse, kar moramo narediti je, da gledamo na čas od trenutka, ko nam stranka 
posreduje naročilo, pa do trenutka, ko unovčimo plačilo. In ta čas zmanjšujemo z 
odpravljanjem stroškov, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti. Pri apliciranju vitkih 
izboljšav v poslovanje se večina napredka doseže zato, ker je veliko število korakov 
brez dodane vrednosti izločenih. Odločilen dejavnik, da se v organizacijo uspešno 
uvede sistem mišljenja in delovanja v smeri vitkega poslovanja, je motiviranost vseh 
zaposlenih in vključevanje managementa v vsakodnevne delovne postopke – poslovanje 
(povzeto po Lukin proces nenehnih izboljšav 2005b). 

2.6.4 Benchmarking – primerjava z najboljšimi 

Benchmarking je iskanje in uvajanje najboljše prakse, ki vodi k odličnim 
zmogljivostim. Je ciljno usmerjen proces. Cilji se s časom spreminjajo, temeljni namen 
»biti boljši od najboljših« pa ostaja nespremenjen (povzeto po Pivka 2000, 97). 

Uspešne organizacije se želijo med seboj primerjati in izide primerjav uporabiti za 
izboljšanje svojih izdelkov oziroma storitev.  
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Zlasti v ZDA se je uveljavila praksa zgledovanja po najboljših oziroma metoda 
primerjanja sposobnosti organizacije s konkurenco. Ta metoda omogoča boljše 
poznavanje lastne organizacije, predvsem pa boljše poznavanje konkurence oz. 
najuspešnejših podjetij. 

Podjetja primerjajo svoje aktivnosti z notranjimi in zunanjimi izidi. Primerjave 
ločijo na primerjave, ki so narejene med konkurenti v določeni panogi – najboljši v 
razredu, in primerjave, narejene med različnimi področji po vsem svetu – svetovni 
razred (povzeto po Vidmar 2002, 27). 

V bistvu gre za ugotavljanje, kje v poslovanju organizacije zaostaja za najboljšimi, 
da lahko s pomočjo proučevanja primerjav izboljša svoje delovanje. Vendar ima tudi 
benchmarking svoje pomanjkljivosti. Ena izmed njih je vsekakor težavnost zbiranja 
podatkov in njihova primerljivost. 

Pri benchmarkingu gre za razumevanje, merjenje in presojanje, torej za 
raziskovalni proces, ki zagotavlja koristne informacije, ki izboljšajo kakovost odločanja 
oz. predstavljajo najboljše prakse z namenom nenehnega izboljševanja poslovanja 
organizacije.  

Pri tem gre predvsem za iskanje idej za izboljšanje poslovanja, ne pa za 
posnemanje drugih. Osnovni namen benchmarkinga je nenehno izboljševanje oziroma 
doseganje najboljših izidov. Pri tej metodi gre za primerjanje določenega procesa z 
enakimi procesi v svetovno uspešnih organizacijah.  
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Slika 2.4 Proces primerjalnega presojanja 

 

Vir: Spendolini 1992, 27 

Proces primerjalnega presojanja poteka v petih stopnjah in sicer (povzeto po 
Spendolini 1992, 28): 

1. Določitev predmeta primerjave: v tej fazi je pomembno določiti, kateri so 
ključni dejavniki uspeha organizacije, ki narekujejo izbiro predmeta 
primerjave. 

2. Oblikovanje benchmarkinškega tima: na tej stopnji ugotavljajo, kakšne ljudi 
potrebujemo in koliko naj jih bo vključenih v proces benchmarkinga. 

3. Določanje benchmarketinških partnerjev: na tej stopnji odkrivajo, katere 
organizacije so glede na v prvi stopnji procesa določen predmet primerjave 
primerna za primerjanje. Organizacija se lahko primerja z neposrednimi 
konkurenti, z vodilnimi v panogi ali pa z organizacijami iz drugih panog. Pri 
tem je treba najprej izdelati seznam dovolj zanesljivih virov informacij, od 
katerih pričakujejo verodostojne podatke in informacije. 

4. Zbiranje in analiza informacij: to stopnjo je smiselno začeti le, če so bile 
predhodne stopnje pazljivo izvedene.  

5. Izvedba (akcija): ta stopnja vključuje izdelavo poročila, predstavitev 
ugotovitev zainteresiranim osebam v organizaciji in ostalim zainteresiranim, 
iskanje priložnosti za izboljševanje poslovnih učinkov in procesov, za učenje 
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in pridobivanje novih idej ter vpeljevanje novih zasnov v poslovanje 
organizacije. 

2.6.5 Proces nenehnih izboljšav 

Zasnova nenehnih izboljšav poslovanja pomeni vzpostavitev sistema nenehnega 
izboljševanja procesov v podjetju. Pristop zagovarja idejo, da je večje število nenehnih 
manjših izboljšav v organizaciji bolj pomembno kot neka velika inovacija. Gre za 
neprekinjen proces in ne za določene aktivnosti, ki jih uporabijo po potrebi, ko se 
pojavijo težave.  

Nenehno izboljševanje poslovanja poteka skozi vse aktivnosti v organizaciji, od 
npr. načrtovanja in oblikovanja poslovnega učinka, priprave dela, nabave, proizvodnje, 
kontrole kakovosti do prodaje in poprodajnih storitev. Pomembno je, da so v proces 
nenehnih izboljšav vključeni vsi zaposleni. Proces nenehnih izboljšav pomeni postopen, 
nenehen napredek. Je proces postopnih sprememb, ki se osredinja na vse uspešnejše 
izvajanje obstoječih nalog. 

Pomembna značilnost zasnove nenehnih izboljšav je, da so spremembe, ki jih 
dosežejo s temi izboljšavami, relativno majhne in postopne, ideje za spremembe pa 
prihajajo od vseh zaposlenih v organizaciji. Ne gre za korenito spreminjanje in prenovo 
procesov, pač pa gre za izboljševanje že obstoječih procesov v organizaciji (povzeto 
Peljhan 2003, 46). 

Gre za sistematični postopek, ki ga imenujejo tudi Demingov krog, v angleški 
literaturi pa se pogosto uporablja okrajšava »PDCA« (Plan-Do-Check-Act). 
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Slika 2.5  Demingov krog stalnih izboljšav 

 

Vir: povzeto po ISO 9000  

Glavne dejavnosti posameznih elementov kroga so naslednje: 

− načrtuj (Plan) – snovanje smotrov in metod za njihovo realizacijo; 
− izvedi (Do) – izvedi predvidene spremembe; 
− preveri (Check) – preveri učinke sprememb; ali so cilji realizirani? Če niso, se 

vrni v fazo načrtovanja;  
− deluj (Act) – deluj tako, da se delovanje nenehno izboljšuje. 

Prednost zasnove nenehnih izboljšav je v tem, da ne predstavlja visokih stroškov, 
niti zahtev po novih zaposlenih pri njegovem uvajanju v prakso. Prav zato ga lahko 
uporabljajo vse organizacije, saj gre za netvegan pristop, kjer se koristi pokažejo na več 
ravneh poslovanja, kar organizaciji kot celoti lahko le koristi. Model nenehnih izboljšav 
poslovanja omogoča organizaciji, da dosega vrhunsko kakovost, boljše izide pa doseže 
le v primeru, če v procesu sodelujejo vsi zaposleni. Na napake, ki se pojavljajo v okviru 
poslovanja organizacije, morajo gledati kot na priložnost za odkrivanje pomanjkljivosti 
v procesih in za njihovo posledično izboljševanje. Vzroke vsake napake je treba 
analizirati in zagotoviti, da se enake napake v prihodnosti ne bodo ponovile. S tem tudi 
zagotavljamo nenehno izboljševanje poslovanja organizacije (povzeto po Peljhan 2003, 
47). 
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3 UPORABNI DEL DIPLOMSKE NALOGE – PROCES NENEHNIH 
IZBOLJŠAV V IZBRANEM PODJETJU 

V nadaljevanju bomo proces nenehnih izboljšav obravnavali na konkretnem 
primeru v izbranem podjetju Luka Koper, d. d. oziroma v njeni OE Generalni tovori. 

3.1 Predstavitev izbranega podjetja 

Podjetje Luka Koper, d. d. je bilo ustanovljeno leta 1957 na robu mesta Koper za 
potrebe slovenskega gospodarstva. Celotno območje Luke Koper se razprostira na 
470 ha površin. Od tega je 30 ha pokritih skladišč in 100 ha odprtih skladiščnih površin. 
Podjetje ima 25 privezov za ladje na skupno 3.133 m obale. V oseminštiridesetih letih 
razvoja je zraslo v pomembno mednarodno pristanišče v prostoru srednje Evrope.  

Luka Koper je storitveno podjetje, ki ponuja slovenskim izvoznikom in uvoznikom 
ter uvoznikom in izvoznikom in zalednih držav možnost prekomorskega transporta 
blaga. Osnovna dejavnost podjetja je izvajanje pretovornih in skladiščnih storitev, ki jih 
dopolnjujejo z vrsto dodatnih storitev na blagu po želji kupcev in v zadnjem času z 
vedno bolj pomembno logistično, trgovsko in finančno podporo strankam. Dejavnosti 
izvajajo v skladu s tržnimi zahtevami, s ciljem, da bi bil transport blaga hiter, 
pravočasen, zanesljiv in varen. Najpogostejši tovori so različne vrste generalnega blaga, 
kontejnerji, vozila, sipki, tekoči in razsuti tovori, les, hlodovina, živina in sadje. Luka 
Koper upravlja ekonomsko cono ter skrbi za razvoj in vzdrževanje pristaniške 
infrastrukture.  

Strateška usmeritev podjetja je kakovost storitev. Za doseganje kakovosti pa so 
potrebne nenehne izboljšave poslovnih procesov, za kar si prizadevajo vsi zaposleni v 
podjetju. Kot zanimivost dodamo, da je v Evropi že nekaj posameznih terminalov v 
nekaterih pristaniščih, ki so pridobile certifikat za kakovost storitev, pristanišče kot 
celota pa še nobeno. Luka Koper je edinstven primer. 

Pristanišče je prostor, kjer se blago preklada, lahko se skladišči, mu spremeni 
transportno obliko ali ga pripravi za neposredno prodajo. Trenutek mirovanja pa lahko s 
pridom izkoristi tako, da mu z dodanimi storitvami poveča vrednost.  

Dodatne storitve se izvajajo na terminalih. Zaposleni imajo veliko znanje in bogate 
izkušnje z blagom, s katerim delajo. Sodobna opremljenost terminalov pa zagotavlja, da 
so dodatne storitve kakovostno izvedene. 
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Slika 3.1 Pomembnejši dogodki v razvoju organizacije: 

Pretovor v tonah 
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1999 - garažna hiša za 3500 vozil

2002 - nova skladišča na II. pomolu

2004 - Evropski energetski terminal

 

Vir: Luka Koper, september 2004 

Pomembnejši dogodki v razvoju podjetja so bili naslednji: 

− leta 1995 – lastninsko in organizacijsko preoblikovanje v delniško družbo; 
− leta 1997 – certifikat ISO 9002; 
− leta 2000 – certifikat ISO 14001 za sistem ravnanja z okoljem in certifikat ISO 

9001; 
− leta 2001 – koncesija za upravljanje kontejnerskega terminala v Trstu; 
− leta 2002 – priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost; 
− leta 2003 – cetifikat ISO 9001:2000; začetek sistematičnega trženja celovitih 

logističnih storitev; 
− leta 2004 – status pristanišča EU in mejne kontrolne točke (Border Inspection 

Point) za prehajanje blaga iz in na skupnostno carinsko območje. 

3.2 Organiziranost družbe 

Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d. d. je storitveno podjetje. Osnovno 
dejavnost izvaja v sklopu devetih profitnih centrov (PC), ki so organizirani glede na 
blago oziroma tovor, ki ga sprejemajo. Vsak PC ima svoje posebne značilnosti, ki jih 
določajo za blago specifičen delovni proces, tehnološki postopki in tehnologija. 
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Strokovno podporo upravi družbe, profitnim centrom in odvisnim družbam nudijo 
strokovne službe, organizirane glede na osnovne poslovodske funkcije in specifične 
potrebe dejavnosti.  

Skupino Luka Koper sestavljajo še odvisne družbe: 

− Luka Koper INPO, d. o. o. (100 % lastniški delež), 
− Luka Koper Pristan, d. o. o. (100 % lastniški delež), 
− Luka Kopar Beograd, d. o. o. (90 % lastniški delež), 
− Adria Tow, d. o. o. (50 %  lastniški delež). 

Slika 3.2 Organiziranost Luke Koper, d. d.

 

Vir: http:/www.luka-kp.si/ 2005, 2 
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3.3 Poslovna politika in strategija 

V drugi polovici leta 2004 je bil sprejet dokument »Strategija razvoja do leta 
2015«, v katerem so bile izpostavljene naslednje ključne strateške usmeritve: 

− razvijanje v prepoznavnega izvajalca logističnih storitev, 
− vzpostavljanje učinkovitega pristaniškega sistema in distribucijskega središča, 
− ustvarjanje dolgoročno uspešnega in skladno razvijajočega se poslovnega 

sistema, 
− v ospredje je postavljena skrb za trajnostni razvoj. 

Sprejetje razvojnih usmeritev in aktivnosti za obdobje do leta 2015 je narekovala 
potreba po ponovnem premisleku o izzivih, priložnostih in prihodnjem razvoju. V 
največji meri pa so na to vplivali dejavniki, kot so vstop Slovenije v Evropsko unijo, 
pomembni premiki na tržiščih transportnih in logističnih storitev ter vse večja 
globalizacija proizvodnih in trgovinskih aktivnosti. 

Razvoj Luke Koper, d. d. temelji na uresničevanju skupne poslovne politike, ki je 
opredeljena na osnovi štirih ključnih usmeritev: 

− partnerska podjetniška kultura, ki zajema decentralizacijo organizanosti, odprto 
komuniciranje, kooperativno obvladovanje sprememb, delitev skupnih 
uspehov, svetovalno vodenje in zavezanost k odličnosti; 

− celovitost ponudbe, kar predstavlja model poslovne odličnosti, sistem ravnanja 
z naravnim okoljem in zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu; 

− ciljno vodenje, ki pomeni skladnost osebnih in podjetniških ciljev in 
participativno transformacijsko vodenje; 

− skupne vrednote, kot so znanje, podjetnost, partnerstvo, spoštovanje in 
odgovornost.  

Uresničevanje poslanstva in vizije temelji na sprejetih vrednotah, ki so osnova 
sedanjemu in prihodnjemu razvoju družbe. Na njihovi osnovi uresničujejo njihove 
usmeritve s premišljenimi strategijami na področjih trženja in razvoja ponudbe, 
organiziranosti in ravnanja s kadri, tehnološkega razvoja, upravljanja s finančnimi 
sredstvi in pozitivnim odnosom do širše družbe. 

3.4 Model celovite kakovosti 

Luka Koper je uspešno podjetje, ki izkazuje usmeritev v doseganje celovite 
kakovosti poslovanja. Kakovost opravljene storitve je ena najpomembnejših prednosti 
družbe pred konkurenco. Luka Koper je bila med prvimi evropskimi pristanišči, ki je 
celotno poslovanje uredila v skladu z mednarodnimi standardi kakovosti. V 
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nadaljevanju predstavljamo mejnike v razvoju od kakovosti do poslovne odličnosti, kot 
sledi: 

− 1994 – začetek vnašanja načel kakovosti v njihove delovne sisteme in prakse,  
− 1997 – pridobitev certifikata za skladnost sistema kakovosti s standardi ISO 
                  9002,  
− 1998 – začetek uvajanja modela poslovne odličnosti v poslovanje,  
− 1999 – prvič izvedena samoocenitev po modelu EFQM,  
− 2000 – pridobitev certifikata kakovosti ISO 9001 in certifikat za sistem 

ravnanja z okoljem ISO 14001,  
− 2002 – prejem priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost,  
− 2003 – pridobitev certifikata ISO 9001:2000,  
− 2004 – uvedba HACCP sistema v prometu z živili in pridobitev certifikata 

NON GMO Certification po zahtevah standarda BRC Standard for the Supply 
of Identity Preserved Non-Genetically Modified Food Ingredients and Product 
v PC terminalu za sipke tovore,  

− 2005 – včlanitev v evropsko fundacijo za poslovno odličnost  

Ker kakovosti in nenehnemu izboljševanju dela v Luki Koper namenjajo veliko 
pozornost in sredstev, je izboljševanje vključeno med poslovne cilje družbe in 
posameznih organizacijskih enot. Prizadevanja za kakovost so usmerjena tako v 
izboljšave za kupce, kakor tudi v tiste, ki so v prid zaposlenim in okolice. Ker je 
kakovost dela resnično pomembna v vseh procesih in na vseh področjih, jo zagotavljajo 
z modelom celovite kakovosti. 

V poslovno-organizacijski sistem modela celovite kakovosti so združene zahteve 
različnih sistemov: 

− sistem vodenja kakovosti v skladu z ISO 9001, 
− sistem ravnanja z okoljem v skladu z ISO 14001, 
− zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 
− zagotavljanje ustreznosti živil po sistemu HACCP, 
− varovanje informacij po zahtevah ISO 17799, 
− NON GMO certifikat za ločeno pretovarjanje in skladiščenje gensko 

nespremenjene soje ter  
− model poslovne odličnosti. 

Poslovno-organizacijski sistem modela celovite kakovosti je v celoti dokumentiran 
in temelji na številnih elementih kakovosti, na njihovem spremljanju in na izvajanju 
ukrepov za izboljšanje. Za nadzor in razvoj skrbi služba za kakovost, od vodij enot in 
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vseh zaposlenih pa podjetje pričakuje, da z doseganjem ciljev kakovostnega dela, z 
oblikovanjem izboljšav, inovacij in koristnih predlogov, uvajanjem teh v prakso ter z 
lastnim razvojem in izboljševanjem dela zagotavljajo visoko kakovost vseh dejavnosti. 

Razvojne usmeritve, poslovno politiko in cilje uresničuje s pomočjo celovitega 
sistema vodenja, v katerega so vključena vsa poslovna področja in hčerinske družbe. 
Načela vodenja celotne skupine opredeljuje Poslovnik vodenja. Za spremljanje in razvoj 
modela celovite kakovosti se redno sestaja Svet za kakovost.  

Po posameznih enotah služba za kakovost sodeluje v timih za kakovost. Vodijo jih 
vodje organizacijskih enot. Timi oblikujejo pobude za izboljšave in nadzirajo izvajanje 
ključnih procesov organizacijske enote. Osnovne naloge timov so spremljanje izidov 
dela, stanja in stroškov neskladnosti, inovacij, ravnanja z naravnim okoljem, varnosti 
pri delu, razreševanja reklamacij, izobraževanja in usposabljanja ter drugih meril 
kakovosti. Timsko delo omogoča raznolik in celovit pogled na delovne procese in poti 
za doseganje smotrov in ciljev. 

Na ravni celotne družbe pa je organiziran svet za kakovost, na katerem vodstvo 
družbe pregleda celotno poslovanje in po potrebi, če doseganje ciljev ni zadovoljivo, 
določi ustrezne ukrepe. 

Za celovito kakovost dela je odgovoren vsak izmed zaposlenih in njegova dolžnost 
je stalno in sistematično izboljševanje kakovosti dela, stalno in sistematično 
odpravljanje nezaželenih vplivov na naravno okolje in stalno vzdrževanje varnega in 
urejenega delovnega okolja. 

Kakovost pomeni zadovoljevanje in predvidevanje potreb ter pričakovanj 
odjemalcev, zaposlenih, lastnikov in okolice. Cilj pomeni ugotavljanje, kaj si odjemalci 
želijo in usmerjanje notranjih procesov tako, da to tudi dobijo. Pri tem so jim v pomoč 
mednarodni standardi kakovosti in načela poslovne odličnosti, ki so povezana v enovit 
sistem vodenja. 

Družba Luka Koper, d. d. je leta 2005 prejela evropsko priznanje za poslovno 
odličnost fundacije EFQM (European fundation for Quality Management). Gre za eno 
od najbolj prestižnih priznanj, ki ga fundacija EFQM s sedežem v Bruslju podeljuje 
podjetjem za dobro organiziranost in kakovosten sistem vodenja. Evropsko priznanje za 
poslovno odličnost fundacija podeljuje na podlagi strokovne ocene pooblaščenih 
ocenjevalcev. Pri izdelavi ocene podrobno proučijo vse vidike organiziranosti in 
poslovanja podjetja v okviru postavljenih meril, ki so razvrščena v različne skupine. Gre 
za vodenje, politiko in strategijo, upravljanje s človeškimi viri, partnerska razmerja ter 
finančne, materialne in druge vire, tehnološke in poslovne procese, zadovoljstvo 
odjemalcev, zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo zunanjega okolja in ekološka 
odgovornost ter splošna poslovna uspešnost podjetja. 
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3.5 Inovativnost in ciljno vodenje 

Da bi s skupnimi močmi prišli do še boljših izidov na področju inventivne 
dejavnosti, je treba še bolj izrabljati inventivne sposobnosti s pomočjo ciljnega vodenja, 
ki je v Luki Koper že ustaljeno. 

Uprava definira vse pomembne poslovne cilje tekočega poslovnega leta. Na osnovi 
ciljev na ravni družbe definirajo poslovne cilje vsi profitni centri in vse službe. 

Da bi bili na še bolj učinkovit način doseženi poslovni cilji posameznih 
organizacijskih enot, so oblikovane samostojne delovne skupine. Te skupine so lahko 
del profitnega centra ali službe, so pa v primeru majhnosti organizacijske enote lahko 
celotni profitni center ali služba. V takih primerih je združevalec vseh aktivnosti 
samostojne delovne skupine tim za kakovost. 

Vsaka samostojna delovna skupina določi svoje vodje, ki izhajajo iz ciljev 
organizacijske enote in aktivno delujejo, da jih dosežejo. Za doseganje lastnih ciljev 
delovna skupina določa potrebne aktivnosti in za vsako glavno aktivnost sta določeni 
odgovorna oseba in termin preverjanja. Z doseganjem lastnih ciljev samostojna delovna 
skupina sodeluje pri doseganju ciljev na ravni organizacijske enote, posledično pa so 
doseženi tudi cilji na ravni družbe. 

Ko posamezna samostojna delovna skupina deluje zato, da doseže zastavljene cilje, 
išče možne razrešitve za doseganje ciljev skupine. Med iskanjem ustreznih razrešitev in 
med spremljanjem izvajanja določenih aktivnosti skupine posamezniki v skupini dajejo 
pobude in predloge, ki so v skupini obravnavani, in nekateri so taki, da jih zaposleni, ki 
je tak predlog podal, prijavi kot izboljšavo. 

Predlog izboljšave se preda vodji samostojne delovne skupine in ta ga da v 
obdelavo vodji organizacijske enote, ki lahko za vsak predlog dodeli nagrado, ki znaša 
do 30.000,00 tolarjev.  

Izboljšave, s katerimi lahko predlagatelj zasluži višjo vrednost nagrade, preda vodja 
organizacijske enote v obravnavo komisiji za inventivno dejavnost. 

Da je samostojna delovna skupina dejavna, mora imeti ustreznega vodjo, ki ga 
določi vodja organizacijske enote. Naloga vodje je skrbeti, da skupina deluje, da 
vzpodbuja sodelavce k izvajanju vseh potrebnih aktivnosti za doseganje ciljev skupine, 
da zagotavlja, da so vsi predlogi izboljšav, ki zaslužijo določeno nagrado, dani v 
obravnavo, in da so izidi delovanja skupine grafično prikazani tako, da je z njimi preko 
oglasne deske seznanjen vsak zaposleni organizacijske enote. 

Glede na zastavljeni cilj štirih predlogov na deset zaposlenih je Luka Koper 
uspešna, zato vzpodbuja zaposlene, da se z definiranjem ciljev samostojnih delovnih 
skupin aktivno vključijo v delovanje teh skupin ter izkoristi možnost nagrade za dobre 
predloge izboljšav. 
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3.6 Stalno izboljševanje kot proces  

Stalno izboljševanje procesov in iz tega izveden proces nenehnega izboljševanja je 
v Luki Koper oblikovan kot enovit poslovno-organizacijski sistem ukrepov za 
izboljšave. Za razvoj, nadzor in usklajevanje sistema je odgovoren in pristojen vodja 
službe za kakovost, pristojnosti za predlaganje in izvedbo posamičnih ukrepov pa so 
zaupane vodjem organizacijskih enot. Ti prek osrednjega poslovno-organizacijskega 
sistema oblikujejo predloge izboljšav, določajo izvajalca, roke izvedbe in prioritete.  

Stalne izboljšave so novost, ki največ prispeva k dinamičnosti sistemov kakovosti, 
ker zahteva od podjetja nenehno dokazovanje napredovanja v smislu planiranja višjih 
ciljev kakovosti in doseganja boljših izidov glede na preteklo obdobje. 

Stalno izboljševanje razumejo kot proces. Proces nenehnega izboljševanja temelji 
na Demingovem krogu: planiraj, izvedi, kontroliraj in popravi. Koncept PDCA je 
prisoten na vseh področjih njihovega poklicnega in zasebnega življenja in se nenehno 
uporablja. 

Proces stalnega izboljševanja uporabljajo v vseh organizacijskih enotah Luke 
Koper in je oblikovan kot enovit sistem ukrepov za izboljšanje. Njegov namen je 
nenehno izboljševanje kakovosti storitev oz. odpravljanje vzrokov neskladnosti v 
procesu dela in preprečevanje nastajanja napak, kar je skrb vseh zaposlenih. 

Cilj procesa stalnih izboljšav je ustvarjanje dodane vrednosti in zmanjševanja 
izgub. Za učinkovito izvajanje procesa stalnih izboljšav in s tem doseganje zastavljenih 
ciljev morajo v procesu sodelovati vsi zaposleni. 

Izboljšava je vsaka racionalizacija v obstoječih delovnih postopkih ali sprememba 
na tehničnih sredstvih, ki privede do večje delovne storilnosti, boljšega izkoriščanja 
strojev in naprav, prihranka pri materialu in energiji, večje varnosti pri delu. Tudi 
izboljšanje pisarniškega dela je izboljšava.  

Učinkovitost uvajanja izboljšav temelji na delovanju samostojnih skupin, ki 
obravnavajo in potrjujejo posamezne predloge izboljšav. Skupine se redno sestajajo in 
imajo jasno zastavljene cilje, ki jih uresničujejo skozi stalno komuniciranje, predloge 
idej in uresničevanje izboljšav. 

V letu 2003 so v celoti vpeljali nov model vzpodbujanja, zbiranja in nagrajevanja 
predlogov izboljšav. Zaposleni so prijavili 213 predlogov izboljšav, kar pomeni tri 
predloge na deset zaposlenih. Število predlogov je bilo za 12 % večje kot leta 2002. 

Zaposleni so v letu 2004 prijavili 232 predlogov izboljšav, kar pomeni 3,6 
izboljšave na deset zaposlenih oz. 8 % več kot predhodno leto.  

V letu 2005 pričakujejo, da se bodo kar najbolj približali cilju vsaj štirih izboljšav 
na deset zaposlenih. 
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Slika 3.3 Število izboljšav zaposlenih  
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3.7 Proces stalnih izboljšav v organizacijski enoti izbranega podjetja 

V nadaljevanju bomo predstavili OE Generalni tovori, ki pri vsakdanjem delu ravna 
s približno sto različnimi blagovnimi skupinami, pakiranimi ali polpakiranimi v zelo 
raznovrstnih manipulativnih enotah. Blago je lahko v vrečah, zabojih, kartonih, balah, 
obojih, kolutih, vezih, sodih, na paletah itd. Za kakovostno, hitro in varno manipuliranje 
in skladiščenje blaga oz. pakiranja (v ladjah, skladiščih, kontejnerjih in kopenskih 
prevoznih sredstvih) so opremljeni s specialno mehanizacijo, s sodobno opremo, 
prijemali, pripomočki in orodji ter z ustreznimi skladišči. 

Generalno blago, ki je pakirano le v zaključenih enotah (vreče, kartoni, palete itd.), 
ni prevladujoče po količinah, vendar se na njem izvajajo storitve z dodano vrednostjo, 
za kar se uvajajo specifične tehnologije po meri kupcev. Na tem segmentu se intenzivno 
razvija funkcija distribucijskega središča in storitve za plemenitenje blaga. 

Ustvarjalnost in prilagodljivost sta lastnosti, brez katerih na omenjenem terminalu 
ne gre. K varnemu in hitremu delu veliko pripomorejo znanje in izkušnje delavcev v 
OE.  

Specializiranost ljudi in naprav za manipuliranje z generalnimi tovori je na tem 
terminalu že tradicionalna. Delovne izkušnje, poznavanje zahtev blaga in želja strank je 
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pripeljalo do koncentracije generalnega tovora v Kopru v domačem in tranzitnem 
prometu. OE Generalni tovori je usposobljena za pretovor in skladiščenje 
najrazličnejših tovorov: kave, sladkorja, riža, papirja, celuloze, magnezita, aluminija, 
profilov, pločevine, cevi, tirnic, projektnih tovorov in drugih, ki so različni po teži, 
naravi, obsegu in obliki. 

Poleg klasičnega ladijskega in kopenskega pretovora na terminalu izvajajo tudi 
storitve praznjenja in polnjenja kontejnerjev. Na željo strank blago sortirajo in 
pripravijo za nadaljnjo distribucijo, saj je na terminalu organizirana tudi zbirna in 
distribucijska dejavnost. 

Strankam nudijo možnost organiziranja zbirno-distribucijskega centra za blago iz 
Evrope in na poti vanjo. Ponudbo pretovora in skladiščenja dopolnjujejo še z raznimi 
drugimi storitvami (označevanje, polnjenje v vreče, tehtanje, čiščenje, vzorčenje, 
pakiranje, paletiranje, ovijanje paletiranega blaga, pritrjevanje blaga in druga dopolnilna 
dela. 

V nadaljevanju podajamo še nekaj operativnih informacij o terminalu, in sicer: 
operativna obala je dolga 833 m, ima šest privezov, večnamenska zaprta skladišča v 
izmeri 154.000 m2, pokrita skladišča 3.600 m2, odprte skladiščne površine 40.000 m2. 

3.7.1 Delovne skupine in timsko delo 

Da bi delo na tako raznolikem terminalu potekalo kar najbolj nemoteno oziroma, da 
bi bilo delo kolikor mogoče najbolj kakovostno opravljeno, so potrebne stalno delujoče 
delovne skupine, ki imajo nalogo izboljšati delovanje oddelka oz. področja, ki ga 
zastopajo. So osnovna neformalna organizacijska enota, ki uresničuje proces stalnih 
izboljšav v različnih delovnih procesih.  

3.7.2 Cilji in aktivnosti delovnih skupin 

Delovna skupina določa in vodi akcije za (Luka Koper 2005a): 

− uresničevanje ciljev oddelka oz. področja in s tem ciljev PC in Luke, 
− izboljševanje produktivnosti s pospeševanjem vseh vrst pretokov v procesih, 
− izboljševanje delovnih mest z odpravo nepotrebnih operacij, 
− hiter pretok informacij in usposabljanje, 
− izboljšanje delovnih pogojev, 
− povečevanje varnosti pri delu. 

Ob doslednem izvajanju načrtovanja in ob podpori vodstva se stalno izboljšujejo 
vse vrste učinkov. Izjemnega pomena pa je povečano komuniciranje in s tem hiter 
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pretok informacij (slogan »nič papirja«) ter nov način usposabljanja, ki pomeni stalen 
prenos znanja. 

3.7.3 Organiziranost delovnih skupin in njihovo delovanje 

Delovne skupine so organizirane glede na področja dela, in sicer tehnična, 
delovodska, komercialna, operativna, skupina žerjavisti (priloga 1). 

Vsaka skupina je sestavljena iz stalnih članov, ki jim po potrebi pomagajo 
strokovnjaki z drugih področij. Člani skupine so praviloma odgovorni za posamezno 
področje, ki podpira izbrani proces (npr. tehnologijo, vzdrževanje, načrtovanje in 
oskrbo, skladiščenje, pretovor, kakovost ipd.). Skupina se sestaja redno enkrat mesečno 
ob točno določeni uri, sestanek traja največ eno uro. Pregleda dosežene izide in 
sprejema akcije za odklone, se seznani z novimi obveznostmi in s tem v zvezi 
preventivno deluje. Po načelu timskega dela išče razrešitve za nastale težave in za 
uresničevanje ciljev. Osnovna pravila, ki jih pri svojem delovanju upošteva, pa so 
naslednja (Luka Koper 2005a): 

− sodelavci spoštujejo drug drugega, 
− poslušajo drug drugega, 
− delijo ideje in jih uresničujejo, 
− se pogovarjajo in izmenjujejo izkušnje, 
− razrešujejo težave kot skupina, 
− soglasno sprejemajo odločitve. 

Delovna skupina je tudi učinkovita skupina, ki ima jasne cilje in jih uresničuje. 
Zavzema se za kolektivno delovno okolje, vloge v skupini so jasno določene, vsi 
prispevajo ideje, zamisli in jih uresničujejo, pri delu skupine je poudarjeno soodločanje. 

3.7.4 Predlogi za izboljšanje 

Predlog izboljšave je pisni tekst, s katerim predlagatelj prijavlja izum, slike, risbe, 
tehnično ali drugo izboljšavo ter koristen predlog. 

Predlogi izboljšav se v osnovi zbirajo v posamezni samostojni delovni skupini. Na 
sestanku sodelujoči obdelujejo problematiko v zvezi z delom in vodja jih vzpodbuja k 
razmišljanju, s čimer želi pridobiti predloge za razrešitev določenega problema oz. za 
izboljšanje obstoječega stanju. Pri delu se dogovorjene aktivnosti posameznih članov 
skupine zapiše, postavi roke za izvedbo in to tudi naslednjič preverja. Vsak nesporni 
predlog izboljšave, to je predlog, na katerega nima nihče vsebinskih nerazčiščenih 
pripomb in ki je uresničljiv, vodja samostojne delovne skupine evidentira na obrazec 
OBR 9 – Predlog izboljšave (priloga 2) in preda vodji delovne skupine. 

 34



 

Zapis, s katerim avtor pripravlja predlog izboljšave, mora vsebovati (Luka Koper 
2004b): 

− natančen opis predloga izboljšave, ki je potreben, da bi bil predlog izboljšave 
razumljiv; 

− natančen opis stanja poročila, na katerega se predlog izboljšave nanaša pred 
predlogom za izboljšave; navesti je treba, kaj je pomanjkljivo, neustrezno in v 
čem predlog izboljšave pripomore k odpravi pomanjkljivosti ter izboljšavi 
stanja v smislu večje produktivnosti, manjše porabe energije, boljšega 
izkoristka delovnih sredstev, repromateriala ipd.; 

− podatke, kako je do predloga izboljšave prišlo. 

Vsaka skupina uporablja informativno tablo, ki je namenjena stalnemu informiranju 
članov skupine, tako da so razvidni cilji (npr. družbe, organizacijske enote, skupine itd.) 
in aktivnosti z zadolžitvami ter izidi dela samostojne delovne skupine. 

Primer informativne table delovne skupine predstavimo na sliki 3.4. 

Slika 3.4 Tabla delovne skupine PC Generalni tovori 

 

Vir: Luka Koper 2005a  Proces stalnih izboljšav-delovanje v skupinah, 
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3.7.5 Razreševanje predloga izboljšav 

Predlogi za izboljšave v podjetju razrešujejo na dveh stopnjah: znotraj OE ali preko 
komisije za inventivno dejavnost. Določen je tudi postopek vodenja predlog izboljšav 
(priloga 5). 

Razreševanje predloga izboljšave znotraj OE 

Vodja OE je dolžan pregledati podani predlog izboljšave v roku petih delovnih dni 
in podati odločitev, ali bo predlog razrešen znotraj OE ali na komisiji za inventivno 
dejavnost. Za opredelitev vrste izboljšave za posamezen predlog izboljšave se lahko 
vodja OE posvetuje s strokovnim sodelavcem za inventivno dejavnost. V primeru 
odločitve, da bo predlog izboljšave obravnavan kot koristen predlog in bo razrešen 
znotraj OE, vodja OE izvede postopek razreševanja predloga izboljšave tako, da: 

− na predlog izboljšave vpiše rok uvedbe izboljšave, to je rok, ko mora biti 
izboljšava realizirana;  

− poskrbi sam ali preko pooblaščene osebe za uspešno realizacijo izboljšave v 
poslovanju družbe; 

− za uvedeni predlog izboljšave določi vrednost nagrade in s podpisom potrdi 
nagrado za predlog izboljšave; 

− avtorju preda v podpis obrazec »Predlog izboljšav« (priloga 4), v katerem 
odmeri nagrado za predlog izboljšave. Nagrado odmerijo v roku 30 dni od 
uvedbe izboljšave. 

Razreševanje predloga izboljšav preko komisije 

V primeru, da pri predlogu izboljšave ne gre za koristen predlog, ampak za katero 
od ostalih kategorij (npr. izum; nova oblika telesa, slike, risbe, tehnična izboljšava ali 
druga izboljšava), preda vodja OE predlog izboljšave strokovnemu sodelavcu za 
inventivno dejavnost, ta pa na komisijo za inventivno dejavnost.  

Strokovni sodelavec za inventivno dejavnost pregleda predlog izboljšave, po 
potrebi zahteva dodatno obrazložitev predloga od avtorja predloga izboljšave in skupaj 
z vodjo OE, na katero se predlog izboljšave nanaša, oblikuje predlog ocene predloga 
izboljšave (ugotovi vrsto predloga izboljšave: izum – neposredni službeni izum, 
posredni službeni izum, prosti izum, nova oblika telesa, slika, risba, tehnična ali druga 
izboljšava, predlog izboljšave opredeli glede faze realizacije in predlaga inovacijsko 
nadomestilo).  
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Predlog ocene predloga izboljšave se posreduje komisiji, ki jo določi strokovni 
sodelavec za inventivno dejavnost na OBR 8 – Analiza in ovrednotenje predloga 
izboljšave (priloga 3) in namestnik glavnega direktorja jo potrdi s podpisom. 

Najkasneje v roku treh mesecev po prejemu predloga izboljšave mora strokovni 
sodelavec za inventivno dejavnost pisno obvestiti avtorje, ali je bil predlog izboljšave 
sprejet (družba je predloge izboljšave privzela) oz. ali je bil predlog izboljšave zavrnjen. 
V primeru, ko se predlog izboljšave nanaša na izum, ki je bil privzet, je strokovni 
sodelavec za inventivno dejavnost dolžan obvestiti avtorja, ali bo družba podala 
patentno prijavo. V kolikor je komisija ugodila predlogu izboljšave in z navedeno 
ugotovitvijo soglaša tudi namestnik glavnega direktorja, ta potrdi sklep komisije s 
podpisom in navedbo datuma na obrazcu OBR 8 ter navede kratko obrazložitev. Ko 
namestnik glavnega direktorja sklep potrdi, se šteje, da je družba predlog izboljšave 
privzela. 

Strokovni delavec za inventivno dejavnost mora takoj po končanem postopku 
odločanja o predlogu izboljšave vročiti vsakemu avtorju in soavtorju kopijo OBR 8. 

3.7.6 Nagrajevanje avtorjev izboljšav 

Za vsak dobro zamišljen predlog izboljšave dobi avtor motivacijsko nagrado v 
enkratnem znesku, ne glede na to, ali se bo izboljšava zares uporabila ali ne. Če predlog 
izboljšave zaživi kot razrešitev, dobi avtor še dodatno nagrado, ki je odvisna od ocene 
vrednosti oziroma od višine prihranka, ki je posledica uvedene izboljšave v delovni 
proces. 

Za koristne predloge, kjer ni mogoče izračunati prihranka in jih v celoti razrešujejo 
v okviru OE, določi nagrado vodja OE z zabeležko na prijavi predloga izboljšave 
OBR 9 (priloga 4), ga podpiše in preda v izplačilo, in to v roku 30 dni po realizirani 
izboljšavi. 

O višini in vrsti nagrade za preostale vrste predlogov izboljšav se družba in avtor 
sporazumeta v pogodbi, ki jo skleneta v roku enega meseca od realizacije predloga 
izboljšave. 

Vrsto in višino nagrade določi vodja OE, na katerega se predlog izboljšave nanaša, 
in strokovni sodelavec za inventivno dejavnost, odobri pa jo namestnik glavnega 
direktorja na OBR 7 (priloga 2). 

Avtorje koristnih predlogov se praviloma nagradi z enkratno nagrado. Če je 
avtorjev več, se vsakemu izplača nadomestilo oz. nagrada, sorazmerna deležu 
njegovega prispevka k predlogu izboljšav.  
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Priznanje za vzpodbujanje inventivne dejavnosti 

Z namenom vzpodbujanja delavcev k aktivnemu sodelovanju na področju 
inventivne dejavnosti se lahko izplača predlagatelju predloga izboljšave motivacijska 
nagrada v višini, ki je določena z letnim poslovnim načrtom družbe, ne glede na to, ali 
je bil predlog izboljšav uveden ali ne. To izplačilo se opravi enkrat mesečno na podlagi 
izpisa prijavljenih predlogov izboljšav v preteklem mesecu v posamezni OE, ki ga 
vodja OE podpiše in pošlje v izplačilo v obračun plač.  

Ob dnevu obletnice Luke Koper dobijo vsi avtorji, katerih predlogi za izboljšavo so 
bili sprejeti in realizirani, nadomestilo v višini, ki je dogovorjena z delovnim 
navodilom, inovator leta pa dobi posebno nagrado, ki je tudi določena z delovnim 
navodilom. Izberejo lahko tudi druge oblike stimulacije, npr. izredni dopust, letovanje, 
priznanje ipd. Inovator leta ima tudi možnost, da se odloči med denarno nagrado in 
nedenarno nagrado (dopust, izobraževanje, potovanje) v enaki vrednosti. 

3.8 Raziskava v izbranem podjetju 

3.8.1 Namen in cilj raziskave  

Raziskave smo se lotili z namenom ugotoviti, zakaj ustanoviti delovne skupine za 
nenehne izboljšave oz. zakaj sploh sodelovati v njih. Cilj predstavitve pa je prikazati 
sodelovanje zaposlenih v procesu nenehnih izboljšav, za katere navajamo, da so za 
organizacijo izrednega pomena.  

Raziskava je enostavna in primerna konkretni nalogi, kjer želimo ugotoviti 
odstopanja in predlagati razrešitve. Raziskava je bila v tem primeru kot sredstvo učenja 
in možnost, da nekaj poglobljeno proučujemo.  

3.8.2 Metoda raziskovanja  

V raziskovanju v managementu se poleg kvantitativnih uporabljajo tudi 
kvalitativne metode, ki so se v zadnjem desetletju zelo razvile. Kvalitativno 
raziskovanje omogoča pridobivanje poglobljenih informacij na raziskovalnem področju. 
Cilj uporabe kvalitativnih raziskovalnih metod je spoznati ozadje posameznih dejanj, 
način sprejemanja odločitev in dobiti odgovore na vprašanja kot sta zakaj in kako. Na ta 
način želimo ugotoviti poglavitne razloge in vzroke, ki stojijo za določenim obnašanjem 
(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 14). 

Ta metoda temelji na opazovanju z udeležbo in na osnovi raziskovanja kot 
zaposlitve, kar pomeni, da smo imeli popoln vpogled v sestavo in način delovanja 
delovnih skupin.  
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Raziskava temelji na že obstoječem sistemu oz. praksi, saj smo uporabili podatke iz 
svojih opazovanj. V nadaljevanju pa bo sledilo priporočilo, kako je mogoče izboljšati 
načelo delovanja na osnovi raziskave.  

3.8.3 Predstavitev izidov in povzetek ugotovitev 

Številke so ponavadi bolj prepričljive, v našem primeru pa bomo poskusili 
raziskavo bolj bogato opisati. Analizirali bomo vsebino in jo utemeljili v načelu 
kvalitativnih podatkov. Kot bistvo za interpretacijo raziskave o delovanju delovnih 
skupin za nenehne izboljšave, bomo uporabili vidik motivacije zaposlenih, kar je 
osnovni cilj nastanka delovnih skupin.  

Na osnovi analize o udeležbi zaposlenih v delovne skupine smo ugotovili, da je 
skupno vseh zaposlenih v PC Generalni tovori 152 in da je v delovne skupine 
vključenih 55 zaposlenih, kar predstavlja 36,18 % vseh zaposlenih.  

Pri podrobnem proučevanju organiziranja in delovanja delovnih skupin v OE smo 
ugotovili, da nima svoje skupine področje skladišč, čeprav spada v skupino operativa. V 
omenjeni skupini niso zastopani predstavniki skladišč-skladiščniki, ki so za izvajanje 
procesov bistveno pomembni. 

Skladiščniki od špediterjev in agentov dobivajo naročila za delo in na podlagi 
naročila (dispozicije) nakladajo in razkladajo blago, ki mora vedno priti na določeno 
mesto ob pravem času. Vedno se morajo prepričati, ali gre za pravo blago, biti morajo 
zelo natančni in dosledni, kajti delo je zahtevno in odgovorno. Paziti morajo, da se 
blago ne poškoduje, ker gre velikokrat tudi za dragocene tovore. Pomemben je tudi 
pregled prevoznih sredstev, ki morajo biti vedno pripravljena za opravljanje naročenih 
del. Poleg tega se povečuje tudi obseg dodatnih storitev na blagu. Izrednega pomena pa 
je tudi vodenje dokumentacije o stanju oz. spremembah blaga v skladišču, o dodatnih 
storitvah, ker so te evidence osnova za obračun storitev.  

Če bi ustanovili še delovno skupino za skladiščno dejavnost, bi se tako povečalo 
število udeleženih sodelavcev še za 36 oz. bi se delež vključenih v delovne skupine 
povečal za 23,68 %. Skupno število sodelujočih bi tako bilo 91, kar predstavlja 59,86 % 
vseh zaposlenih. To število za nas še ni povem zadovoljivo, zato bomo predlagali, da se 
v prihodnje povabi k sodelovanju še ostale zaposlene, tako da bi z vključitvijo v 
skupino še bolje razumeli medsebojno soodvisnost. Z razumevanjem in s spoštovanjem 
raznolikosti dela v PC Generalni tovori je mogoče doseči še boljše delovne rezultate. 

Namen uvedbe sistema nenehnih izboljšav v organizacijo je usmerjen predvsem v 
izvajanje motivacijske aktivnosti, ki v zaposlenih vzbujajo željo po izboljšavah. V 
okviru delovnih skupin pričakujejo lahko povečanje produktivnosti, zmanjšanje 
reklamacij in internih pojavov nekakovosti, povečanje zadovoljstva zaposlenih in 
pripravljenost na spremembe.  
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Za organizacijo je zelo pomembno, da v njej delujejo motivirani posamezniki, ki 
svoje delo opravljajo uspešno in prispevajo k pozitivnemu vzdušju. Zaposleni se morajo 
identificirati s cilji organizacije, da dobro delajo. Večja motivacija zaposlenih pozitivno 
vpliva na poslovne rezultate in konkurenčnost podjetja. Zaposleni želijo biti udeleženi v 
komunikaciji, imeti hočejo potrebne in sprotne informacije ter razumeti odločitve 
vodstva. 

Dobro povezane delovne skupine ne prinašajo prednosti samo v kvantitativnem 
pogledu, temveč tudi bolj kakovostne učinke. Prijazno okolje spodbuja učinkovitost, 
sodelavci so bolj motivirani in kreativni, saj vsak sodeluje po svojih sposobnostih. 
Sodelavci so bolj povezani in se bolje poznajo, uspešna in iskrena komunikacija pa je 
ključ za produktivno sodelovanje. Poskušajo se izogibati konfliktnim situacijam, 
dobrodošli so le konstruktivni konflikti, saj lahko pomenijo nekaj novega na poti k 
ustvarjalnosti.  

V delovnih skupinah sodelavci medsebojno izmenjujejo znanje in izkušnje. Z 
uvajanjem uspešnih delovnih skupin v delovno okolje zaposleni čutijo večjo 
motiviranost, saj imajo jasno oblikovane cilje, ki jih skušajo uresničiti. Kadar imajo 
zaposleni možnost sooblikovati delovne cilje, jih vzamejo za svoje in so bolj notranje 
motivirani za njihovo realizacijo.  

Skriti spodbujevalec zaposlenih za delo je motivacija in prav motiviranje 
zaposlenih je ena izmed najtežjih nalog vodstva organizacij. Ključni razvojni problem 
je, kako, poleg kvantitativne, doseči predvsem kvalitativno rast.  

Zaposleni so nosilci znanja, idej, dobrih razrešitev, izkušenj itd., zato so 
najpomembnejši vir ustvarjalnosti in inovativnosti v podjetju. Pozornost vodstva mora 
biti tako usmerjena vanje, ker oni posredujejo koristne predloge, zamisli in izboljšave, 
ki se lahko v nadaljnji obravnavni spremenijo v inovacije. 

Delovne skupine na svojih sestankih obravnavajo koristne predloge, ki jih razdelijo 
na tiste, ki se lahko hitro realizirajo znotraj delovne skupine, in na tiste, ki se lahko 
realizirajo zunaj delovne skupine. Čeprav so posamezniki vir predlogov izboljšav, je 
delovna skupina pomembna, da se ti predlogi preverijo, ovrednotijo ali nadalje 
razvijejo.  

3.8.4 Predlogi za izboljšanje delovanja skupin 

Glede na ugotovitve raziskave timu za kakovost oz. vodstvu OE predlagamo, da 
čim prej ustanovi tudi delovno skupino za skladiščno dejavnost.  

V nadaljevanju pa bi morale biti formirane tudi skupine neposrednih izvajalcev 
luških storitev, to je skupina luško transportnih delavcev. Tako bi zavezanost kakovosti 
uresničili na način, da sprejeto politiko kakovosti poznajo, razumejo in uresničujejo vsi 
sodelavci. 
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Proces stalnih izboljšav bi tako zaživel v celoti, ker bi tudi ta skupina zaposlenih 
dajala nadrejenim bolj natančne informacije o razmerah na njihovih delovnih mestih. 
Povečalo bi se medsebojno zaupanje in razreševanje morebitnih nesoglasij oz. sporov.  

Sodelovanje vseh zaposlenih prispeva k oblikovanju spodbudne organizacijske 
kulture in k razvoju temeljnih vrednot, ki so za uspešnost podjetja bistvene. To pomeni, 
da se izboljšajo odnosi med zaposlenimi in vodstvom, več je razumevanja in zaupanja, 
izboljša se komunikacija. Zato družba zaposlenim v splošnih prizadevanjih za dvig 
kakovosti poslovanja v okviru filozofije modela celovite kakovosti namenja posebno 
pozornost, kajti zaposleni so največja konkurenčna prednost podjetja.  

Glede na navedene ugotovitve predlagamo, da se tudi v ostalih OE v Luki Koper 
uvede delovanje v skupinah z namenom nenehnega izboljševanja poslovanja, saj so 
izboljšave plod združitve ideje in potrebe, kar je pri njihovemu delu najbolj pomembno. 

Zaradi velikosti in raznolikosti OE v Luki Koper je treba razvijati model luških 
nenehnih izboljšav, kar pomeni razvijanje načel, ki so primerna za obravnavano 
organizacijo in njihovo vztrajno izvajanje za doseganje želenih učinkov. Tak način 
razmišljanja pomeni delati več in za to porabiti manj časa, sredstev, prostora, dela in 
stroškov. Iz poslovanja bi bilo treba izločiti vse, kar ne daje dodane vrednosti, 
poenostaviti nekatere procese in povečati produktivnost. Načelo pomeni razmišljanje in 
ukrepanje s ciljem večanja učinkov in dobička z odpravo časa, ki ne prinaša dodane 
vrednosti. Vso pozornost bi morali usmeriti na čas od trenutka, ko stranka posreduje 
naročilo, pa do trenutka, ko plačilo unovčijo. Ta čas skrajšajo z odpravljanjem 
postopkov, ki ne ustvarjajo dodatne vrednosti, kot na primer: 

− aktivnosti (delo), za katere ni naročil oz. plačil in ki ustvarjajo strošek, kot so 
preveliko število sodelavcev, dodatni skladiščni prostori in transportni stroški; 

− čakanje – čakanje na stroje, na naslednji korak v delovnem procesu, okvare 
strojne opreme, ozka grla v procesu; 

− nepotreben notranji transport – izvajanje neučinkovitega transporta ali 
premikov blaga v ali izven skladišča ali med procesi; 

− neučinkoviti procesi – zaradi slabe opreme, organiziranosti in priprave dela, ki 
povzročajo nepotrebne premike in napake; 

− nepotrebni premiki – vsak nepotreben premik, ki ga morajo sodelavci izvesti 
med delom, kot iskanje ali nameščanje delov, orodja itd.; 

− okvare/napake – nepravilno opravljanje storitev (napačno naloženi vagoni) in 
popravek napake; odprava napake, nadzor itd. so potratne manipulacije, 
pomenijo izgubo časa in nepotreben napor; 

 41



 

− neupoštevana delavčeva ustvarjalnost – izguba časa, idej, sposobnosti, 
izboljšav in priložnosti za učenje zaradi premajhnega zanimanja nadrejenih za 
predloge delavcev. 

Za učinkovito izvajanje procesa nenehnih izboljšav in s tem za doseganje 
zastavljenih ciljev pa morajo v procesu sodelovati vsi zaposleni, kot inovatorji, 
pripravljeni učiti se iz dela, vedno verjeti v vrednote in vizijo družbe in biti pri 
doseganju svojih ciljev nepopustljivi. 

V nadaljevanju je treba ustvarjati kulturo, ki naj ne povzroča problemov, vsak 
zaposleni na bi si prizadeval delo kakovostno opraviti že prvič. Primerno je 
standardizirati naloge, ki so osnova za nenehno izboljševanje in usposobljenost 
zaposlenih, kar pomeni obvladovanje pridobljenega znanja s standardiziranjem 
najboljših praks, ne pa, da ponovno odkrivajo pomanjkljivosti pri vsakem novem 
projektu in vsakem novem managerju. 

Odločilen dejavnik, da v družbo uspešno uvedejo načini mišljenja in delovanja 
nenehnih izboljšav, je motiviranost vseh zaposlenih in udeleževanje managementa v 
vsakodnevno poslovanje. 

Glede na navedeno ne gre zato, da bi od sodelavcev zahtevali, da več in bolje 
delajo, ampak jih je treba vključiti v poslovanje. V tem primeru bo izid boljše delo, pri 
zaposlenih pa se bo povečal občutek pripadnosti podjetju, kar je prava osnova za 
napredek.  

Iz zgoraj navedenega sledi, da zaposleni predstavljajo za podjetje enega glavnih 
virov konkurenčne prednosti in dolžnost vsakega podjetja je, da svoje zaposlene vodi 
tako, da ti v čim večji meri prispevajo k uspešnost podjetja. V središču, jedru kakovosti, 
inovativnosti in doseganja poslovne uspešnosti je človek s svojim znanjem, vrednotami, 
veščinami in čustvi. Iz tega izhaja, da kakovost pomeni skrb za ljudi in da kakovost, 
inovativnost in poslovni uspeh niso le tehnični problem, temveč problem človeka, 
vrednot, znanja, ljudi, politike ter vodenja. Management celovite kakovosti je odvisen 
predvsem od vedenja in obnašanja ljudi. 

Vodstvo in zaposleni ta načela v Luki Koper že poznajo in jih uveljavljajo pri 
svojem delu. Obstaja pa še veliko možnosti za napredek, zlasti v razumevanju filozofije 
in kulture stalnih izboljšav, kjer mora biti vsak posameznik odgovoren razreševalec 
problemov v okviru timskega načina dela. 
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4 SKLEP 

V diplomskem delu smo najprej predstavili model kakovosti kot proces nenehnih 
izboljšav in nato skozi razvoj pojma poslovna odličnost kot ideal kakovosti. Poudarjeno 
je, da se v organizacija, ki so bila v preteklosti uspešna, danes soočajo z dejstvom, da 
njihovi izdelki oziroma storitve ne izpolnjujejo več uporabnikovih pričakovanj. Da bi 
bil v organizacijah danes pojem kakovosti, morajo njihovo poslovanje prilagoditi 
spremembam v poslovnem okolju.  

Posebej smo želeli poudariti pomen kakovosti kot enega izmed najpomembnejših 
področij za uspešno delovanje organizacije. Zavedati se morajo, da lahko kakovost 
izdelkov in storitev dosežejo le ob pomoči ljudi, zato postaja vse bolj pomembno 
vključevanje vseh zaposlenih v management kakovosti. To pomeni, da je treba nenehno 
spremenjati kulturo in se hkrati zavedati, da so managerji tisti, ki so odgovorni za ugled 
in uspeh organizacije. Prednost zasnove nenehnih izboljšav je v tem, da ne predstavlja 
visokih stroškovnih zahtev, niti zahtev po novih zaposlenih pri njenem uvajanju v 
prakso. Prav zato ga lahko uporabljajo v vseh organizacijah, ker gre za netvegan 
pristop, kjer se koristi pokažejo v večji organiziranosti poslovanja, kar organizaciji kot 
celoti lahko le koristi. 

Razvoja gospodarstva in družbe si ne moremo več zamisliti brez nenehnega 
razvijanja in spodbujanja ustvarjalnosti v vseh možnih oblikah. Z ustreznim 
angažiranjem in spodbujanjem slehernega zaposlenega v organizaciji v invencijsko-
inovacijske procese naj bi dosegli boljše učinke, npr. donosnost. Če v organizaciji ne 
uspejo ustvariti ugodnega ustvarjalnega ozračja, lahko vnaprej računajo na slabe izide 
poslovanja.  

Izobraževanje, usposabljanje, razvoj različnih oblik za vključevanje zaposlenih v 
izboljševanje procesov so dejavnosti, ki ne dosegajo takojšnjih učinkov. Kakovost, kot 
oblika organizacijske kulture, se razvija postopoma. Vrednotenje učinkov vlaganja v 
znanje, veščine in spreminjanje organizacijske kulture je še manj oprijemljivo in zato 
zahtevnejše kot pri ugotavljanju koristi izboljševanja procesov.  

Vrhunske kakovosti ni mogoče doseči brez velike pripadnosti sodelavcev 
organizaciji, brez njihovega dobrega počutja in identifikacije z izdelki ali storitvami. 
Prav tako inovativnosti ni mogoče povečevati brez demokratizacije razpoloženja v 
podjetju. V strogo hierarhični organiziranosti z ostro izraženimi odnosi nadrejenosti in 
podrejenosti inovativnosti ni. Visoka stopnja sodelovanja med zaposlenimi in vodstvom 
je lahko tisti dejavnik, ki posameznemu podjetju zagotovi prednost pred drugimi.  

Nesporno je torej, da so zaposleni lahko največja konkurenčna prednost 
organizacij. Zato jim je v splošnih prizadevanjih za dvig kakovosti poslovanja 
organizacij v okviru managementa celovite kakovosti namenjena posebna pozornost 
tudi pri oblikovanju različnih formalnih meril za ocenjevanje kakovosti in 
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konkurenčnosti podjetij. Celotna filozofija managementa celovite kakovosti temelji 
prav na ideji čim večjega vključevanja zaposlenih v poslovanje, kajti kakovost 
ustvarjajo ljudje. 

Kakovost na eni strani ustvarjajo in na drugi strani uporabljajo ljudje. Predpogoj za 
kakovostno opravljeno delo so zadovoljni in pozitivno naravnani zaposleni, ki 
ustvarjajo kakovosten izdelek ali storitev in kot taki močno vplivajo na kakovost 
ustvarjenega. Njihovo lastno zadovoljstvo in motivacija pri delu je odločilen predpogoj 
za dosego zadovoljstva odjemalcev. Zato je potrebno na prvo mesto in hkrati v središče 
postaviti zadovoljstvo in motivacijo tistih, ki kakovost ustvarjajo, to je zaposlenih. 

Nenehno izboljševanje mora biti cilj vsake organizacije, s čimer odgovarja na 
naraščajoče potrebe in pričakovanja kupcev in zagotavlja dinamičen razvoj 
managementa kakovosti.  

Uspeh Luke Koper temelji na kakovosti, ki temelji na dobrih odnosih s poslovnimi 
partnerji, kupci, dobavitelji in na dobrih odnosih med zaposlenimi. Vsa ta razmerja so 
tesno vpeta v poslovne procese podjetja in se odražajo v kakovosti storitev, v 
zadovoljstvu kupcev in zaposlenih. 

Za pomoč pri spoznavanju in analiziranju managementa kakovosti je na voljo 
veliko strokovne literature različnih avtorjev. V uvodnem poglavju smo predstavili 
njihove ugotovitve in spoznanja, ki smo jih zajeli v teoretičnem delu diplomske naloge. 
Temu sledi opis razsežnosti kakovosti s poudarkom na usmerjanju pozornosti k 
odjamalcem. V nadaljevanju smo prikazali globalne pristope managementa kakovosti 
kot npr. vitko poslovanje, primerjalno presojanje sistem stalnih izboljšav, poslovno 
odličnost in evropski model kakovosti.  

V uporabnem delu diplomske naloge smo predstavili podjetje Luka Koper in njen 
proces nenehnih izboljšav kot model vodenja kakovosti celotnega poslovanja, ki je 
postal del poslovne strategije. V nadaljevanju smo prikazali delovanje delovnih skupin 
za nenehno izboljševanje, njihove cilje in aktivnosti, opisali potek predlogov od ideje 
do razrešitve in nenazadnje nagrajevanje avtorjev izboljšav. 

Na podlagi raziskovanja in sodelovanja v komercialni skupini smo izdelali 
predloge, s katerimi naj bi v procesu nenehnih izboljšav sodelovali dejansko vsi 
zaposleni v OE, pa tudi v ostalih OE v Luki Koper. Predlagamo ustanovitev delovnih 
skupin v vseh OE in strokovnih službah.  

Iz proučevanja delovnih skupin in timskega dela tako ugotovimo naslednje: 

P1 – predvidevali smo, da se bodo v pilotni projekt vključili vsi zaposleni znotraj 
OE. Ugotovili smo, da je sodelovanje dobro, vendar je treba čim prej dopolniti delovno 
skupino, ki ni bila vključena in vključiti v proces tudi ostale zaposlene, ki niso bili 
vključeni v sodelovanje. 
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P2 – v delovnih skupinah znotraj OE je zaznano uspešno sodelovanje, podanih in 
realiziranih je bilo veliko koristnih predlogov, ki so pripomogli h kakovosti njihovih 
storitev. 

P3 – Sodelujoči v delovnih skupinah v OE Generalni tovori so se seznanili novim 
pristopom k razvijanju nenehnega izboljševanja, ki je za organizacijo najbolj primeren, 
in sicer z gradivom Proces nenehnih izboljšav – vitko poslovanje s poudarkom narediti 
več z manj (npr. dela, sredstev, stroškov, časa itd.), odpravo časa, ki ne prinaša dodane 
vrednosti, usmerjenost k odjemalcem oz. izidom.  

Skupina je potrdila, da mnoge navedena načela že pozna in jih uveljavlja pri 
svojem delu. Obstaja pa še veliko možnosti za napredek, predvsem v razumevanju 
filozofije in kulture stalnih izboljšav, kjer mora biti vsak posameznik odgovoren 
razreševalec problemov v okviru timskega načina dela. 

Iz navedenega sledi, da smo dve predpostavki potrdili. Prva predpostavka je le 
delno potrjena, ker smo ugotovili, da v delovne skupine niso vključeni vsi zaposleni. To 
pomanjkljivost naj bi odpravili na osnovi dogovora z vodstvom OE, kjer skupine 
delujejo. 

Ob zaključku bi radi poudarili, da pridobivanje certifikatov in nagrad za kakovost 
ni slaba investicija, le da so pričakovanja o poslovnem napredku po njihovi pridobitvi 
večkrat previsoka. Organizacija s certifikacijo pridobi urejen model kakovosti, večjo 
zavest zaposlenih za nenehne izboljšave ter jasno opredelitev odgovornosti, ni pa to 
zagotovilo za uspešnost oziroma obstoj organizacije. Zato velja priporočilo, da je treba 
nenehno vzdrževati sistem kakovosti in da delo s pridobitvijo certifikatov in nagrad ni 
končano.  
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Priloga 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inventivna dejavnost 

DOLOČ ITEV VIŠINE IN VRSTE NAGRADE IZBOLJŠAVE 
 
 

Komisija za določ itev nagrade v sestavi namestnika glavnega direktorja  
...............… … … … , kot predsednika,  strokovnega delavca za inventivno dejavnost 
......… … … … … … ..… … … .. in vodje organizacijske enote  
… … … … … … … … … … … … … … … … … kot č lanov, 

 
 
 
 

 
j

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e dne… … … … … … … … … … sprejela naslednji: 

SKLEP 
 
 

Za izboljšavo, ki jo je Luka Koper d.d. dne … … … … … … … … … … … … … … prevzela na 
podlagi  
                                                                        (navesti datum prevzem a) 

a)  sklepa kom isije za inventivno dejavnost, 
b)  potrditve sklepa namestnika glavnega direktorja 
c)  sklepa namestnika glavnega direktorja 
    (obkrožite akte na podlagi katere je bila inovacija prevzeta) 

se avtorju odmeri nagrada  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..................................., v višini 
… … … ...............................................................................................................................… … …  
                                               (navesti ali se nagrada izplača v denarni ali kakšni drugi obliki) 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 
                                               (navesti višino denarne nagrade) 

o b r a z l o ž i t e v: 
 
 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … …  

 Predsednik kom isije za določ itev nagrade 

  … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
DN 04.05.01. Postopek reševanja predlogov izboljšav   OBR 7 
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POSTOPEK VODENJA PREDLOGOV IZBOLJŠAV
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IZDAJA  KOPIJE PREDLOGA AVTORJU
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