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PREDGOVOR
Dandanes se organizacije srečujejo z vse večjo konkurenco ter z večjimi zahtevami
okolja in trga, zato svoje poslovanje spremljajo, načrtujejo, analizirajo in na podlagi
pridobljenih ugotovitev uvajajo nove rešitve.
Med nove rešitve spadajo tudi managementski koncepti, katerih glavni namen je
izboljšanje poslovanja organizacije. Predstavljajo ideje o izboljšanju organizacijskega
vidika delovanja organizacije in povečujejo zmogljivost za lažje odločanje
managementa.
Managementu lahko z drugimi besedami rečemo upravljanje, saj koordinira poslovne
aktivnosti, ki zagotavljajo optimalno delovanje organizacije. Glavna cilja sta uspešno in
učinkovito poslovanja organizacije, ki ju managerji dosegajo z usmerjanjem in
vodenjem zaposlenih, njihovih veščin, znanj in sposobnosti.
Managerji so osebe, ki vodijo organizacijo in s tem uresničujejo zastavljene cilje.
Opravljajo naloge managementa. Te primarne naloge managementa so načrtovanje,
organiziranje, vodenje in nadziranje.
Načrtovanju lahko rečemo planiranje, ki je lahko dolgoročno ali kratkoročno. Analizira
se okolje, v katerem organizacija deluje, in določijo se cilji organizacije ter načini za
doseganje ciljev. Organiziranje se ukvarja z dodeljevanjem in združevanjem nalog v
organizacijske enote. S tem se oblikuje organizacijska struktura in kultura v
organizaciji. Vodenje je glavna naloga managementa, ki se poleg tega ukvarja še s
kadrovanjem, komuniciranjem, motiviranjem in izobraževanjem zaposlenih. Nadziranje
oziroma kontrola je zadnja funkcija managementa, ki obsega nadziranje aktivnosti
zaposlenih.
Treba je poudariti, da so managementski koncepti ključno orodje managementa, ki so
potrebni za uspešno poslovanje organizacije.
Nam najbolj znani managementski koncepti so: ravno ob pravem času (just in time),
reinženiring poslovanja, uravnoteženi sistem kazalnikov, management znanja, koncept
ciljnih stroškov, celovito obvladovanje kakovosti, koncept nenehnih izboljšav
poslovanja,
Glavni namen magistrske naloge je prikaz uvedbe reinženiringa in managementa
celovite kakovosti. S tem bomo izboljšali proces dela, vodenje ter poslovanja
organizacije. Cilji naloge so: prikazati in analizirati določene managementske koncepte,
prikazati organizacijo z vidika managementa ter natančno predstaviti delovanje
organizacije po uvedbi konceptov.

POVZETEK
Podjetja se morajo nenehno učiti, slediti novim trendom, raziskovati trg in uveljavljati
novejše načine vodenja in poslovanja. Klasično vodenje podjetja postaja neustrezno za
spreminjajoče se poslovno okolje. Na trgu se pojavljajo nove ideje, načini in orodja, ki
jih lahko vpeljemo v podjetje.
V podjetju ima management velik pomen. Skrbi za načrtovanje, organiziranje,
nadziranje in vodenje, ki je glavna naloga managementa. Zagotavlja uspešno in
učinkovito delovanje podjetja. Management najbolje pozna metode, procese in plane, ki
se uporabljajo pri vodenju podjetja. Njegova naloga je tudi razviti in vpeljati določene
managementske koncepte, ki bodo managerjem pomagali pri boljšem poslovanju
podjetja.
Pojem managementski koncept nima prave definicije. Koncept nastane iz idej
managerjev, svetovalcev, akademikov ali gurujev, ki imajo ogromno znanja in izkušenj.
Pojavljajo se novejši koncepti, ki se spreminjajo glede na čas in okoliščine.
Koncept TQM predstavlja model, ki se nanaša na celotno podjetje in je usmerjen k
porabniku. Poudarek daje kakovosti procesa in ne kakovosti izdelka. Rezultat TQM-a so
neprestane izboljšave na vseh področjih. To posledično prinese kakovost na vseh
področjih delovanja podjetja in tudi kakovosti izdelka.
Reinženiring je prenova poslovanja podjetja. Nanaša se predvsem na kakovost izdelkov
in storitev, obseg stroškov in hitrost odzivanja na potrebe kupcev. Z njim lahko podjetje
ustvari boljše pogoje za uspeh. Bistvo reinženiringa je doseči dramatične izboljšave v
poslovanju podjetja.
Samo poznavanje koncepta ni dovolj. Potrebna je pravilna implementacija in izvedba.
To lahko naredimo sami v podjetju ali pa dobimo zunanje podjetje, ki ima ustrezno
znanje in izkušnje z določenim konceptom. Takih podjetjih, ki se ukvarjajo z
managementskimi koncepti in z uvedbo le-teh v podjetje, je iz dneva v dan več na trgu.
Ključne besede: management, managementski koncept, reinženiring, TQM

ABSTRACT
Companies have to learn constantly, they need to follow new trends, explore the market
and implement new ways of management and conducting business. A classical
managing of the company is becoming unfit for the increasingly faster changing
business environment. On the market there are new ideas, methods and tools which can
be introduced into a company.
In a company, management has a great significance. It is responsible for planning,
organising, monitoring and conducting business, which is the main task of management.
It also ensures an effective and efficient functioning of the company. Management
offers the best methods, processes and plans that are used in conduction of the business.
Its task is also to develop and introduce certain management concepts which will
contribute to a better operation of the company.
The notion of management concept has no exact definition. The concept is formed by
the ideas by managers, consultants, academics, or gurus who possess an immense
knowledge and experience. New concepts emerge constantly, varying according to time
and circumstances.
The concept of TQM represents a model that applies to the entire company and is aimed
towards the consumer. It emphasises the quality of the process over the quality of the
product. The result of TQM is a continuous improvement in all areas and consequently
quality in all areas of company activity and the quality of the product.
Reengineering is a term describing renovation of conduction of the business. In
particular it relates to the quality of products and services, the extent of costs and
responsiveness to the customer needs. With its help, the company can create better
conditions for a success. The essence of reengineering is to achieve dramatic
improvements in conduction of the business.
Only knowing the concept as such is not enough. It has to be correctly implemented and
executed. This can be done by the company itself or by an outsourcing partner with
appropriate knowledge and experience with a particular concept. There are increasingly
more companies on the market offering management concepts and their introduction
into a company.
Key Words: management, management concept, reengineering, TQM
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UVOD

1.1 Opredelitev področja in opis problema
Gospodarstvo se spreminja iz dneva v dan. Kar je veljalo danes za »recept« vodenja,
jutri morda ne bo več. Podjetja doživljajo hitre spremembe, zato morajo slediti trendom
ter uveljavljati vedno novejše načine vodenja in poslovanja. Odlično orodje za
realizacijo izboljšav so managementski koncepti.
Glavni namen managementskih konceptov je izboljšanje delovanja podjetja. Imajo
največji vpliv na konkurenčnost poslovanja podjetja in drugih organizacij, zato lahko z
njimi celovito in celostno izboljšamo poslovanje podjetja.
Na voljo je veliko managementskih konceptov, zato je težko ugotoviti, kateri koncept
oziroma kombinacija konceptov je najbolj primerna za naše podjetje. Do želenih
končnih ciljev vodi dolgoročno obdobje ter veliko trdega dela.
Podjetje je treba dodobra analizirati, saj le tako lahko najdemo prave koncepte za naše
podjetje. Prav tako moramo vedeti, s kakšnimi koncepti lahko boljše poslujemo.
Pri konceptu management celovite kakovosti ali celovito obvladovanje kakovosti (v
nadaljevanju TQM) gre za nenehno izboljševanje kakovosti izdelka oziroma procesov v
podjetju. Je filozofija upravljanja in izvajanja, katere namen je uporabiti človeške in
materialne vire organizacije za doseganje opredeljenih ciljev na najbolj učinkovit način.
Pri tem se podjetje osredotoči na iskanje in izrabljanje notranjih rezerv in sposobnosti
prav vseh zaposlenih, da bi lahko nenehno izboljševalo kakovost svojih procesov,
izdelkov in storitev. Glavni cilj je namreč zadovoljen kupec, ob doseganju le-tega pa
podjetje tudi znižuje svoje stroške.
Reinženiring je temeljito premišljena in korenita presnova poslovnih procesov, da bi
dosegli velike izboljšave v poslovanju podjetja, in sicer predvsem glede kakovosti
izdelkov in storitev, obsega stroškov ter hitrosti odzivanja na potrebe kupcev.
Reinženiring postavlja vprašanje: »Zakaj sploh delamo to tako, kot delamo?« Zelo hitro
namreč ugotovimo, da določenih del ali organizacijskih dejavnosti sploh ni treba
izvajati, ker so povsem nepotrebne. To je posledica hierarhične organizacijske strukture,
ki vsiljuje veliko število hierarhičnih ravni, katerih rezultat so zapleteni organizacijski
tokovi, ki upočasnjujejo vse procese v poslovnem sistemu.
Raziskava naloge bo potekala na primeru družinskega podjetja. To podjetje potrebuje
»recept« za še boljše delovanje. Prenova pomeni spremembe v poslovanju. Z
inoviranjem poslovnih procesov lahko povečamo tržni delež in znižamo stroške, ki
temeljijo predvsem na odkupu materiala za našo nadaljnjo predelavo. Uvedba
konceptov bo prinesla sinergijske učinke tako za zaposlene, kot tudi za lastnika. Uvedba
konceptov predstavlja za podjetje velik izziv, saj gre za zelo zahteven in kompleksen
proces.
Podjetje se ukvarja s preprodajo blaga in uspešno posluje. Kljub temu bi lahko
uveljavilo neke koncepte, da bi si izognilo morebitnim težavam v prihodnosti. V
preurejanju vidimo priložnost za pridobivanje nadaljnje prednosti pred konkurenti. S
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pravilno uvedbo konceptov bomo zvišali konkurenčni prag in konkurentom otežili
prodiranje na novi trg.
Podjetje, ki hoče ostati dolgoročno na trgu, mora v svoje poslovanje nenehno uvajati
spremembe. Le z ustreznim znanjem in s pravilno izbiro managementskega koncepta
lahko pričakujemo pozitivne poslovne rezultate.

1.2 Namen in cilji raziskave
Namen magistrske naloge je prikazati, da lahko z natančno dodelanim konceptom
izboljšamo proces dela, vodenje ter poslovanje podjetja Bio Holzhandels- und
Trocknungs GmbH. Preučili bomo določene koncepte in najprimernejše vpeljali v
podjetje.
Cilj naloge so:
• Analizirati podjetje z vidika managementa.
• Prikaz in analiza določenih managementskih konceptov.
• Prikazati koncept TQM in le-tega vpeljati v podjetje.
• Prikazati koncept reinženiringa in ga vpeljati v podjetje.
• Natančno predstaviti delovanje podjetja po uvedbi konceptov.

1.3 Načrt poteka raziskave
1.3.1 Hipoteze
V nalogi preverjamo naslednje hipoteze:
• H1: Koncept TQM je najboljši način za izboljšanje poslovanja v podjetju BioHolzhandels- und Trocknungs GmbH.
• H2: Poleg koncepta TQM je treba v podjetje Bio Holzhandels- und
Trocknungs GmbH vpeljati tudi koncept reinženiringa.
• H3: Koncepti CRM, uravnotežen sistem kazalnikov, koncept 20 ključev in
benchmarking niso primerni za podjetje Bio Holzhandels- und Trocknungs
GmbH.
1.3.2 Potek raziskave
Teoretični del
V teoretičnim delu bodo opredeljeni management in managementski koncepti.
Analizirani in predstavljeni bodo določeni koncepti, in sicer CRM, TQM, koncept 20
ključev, sistem uravnovešenih kazalnikov, reinženiring in benchmarking.
Praktični del
V praktičnem delu bo dodobra predstavljeno podjetje Bio Holzhandels- und Trocknungs
GmbH. V podjetje bomo uvedli koncepta TQM in reinženiring. Prikazane so tudi
spremembe po uvedbi managementskega koncepta. S tem bomo zavrgli oziroma
dokazali zastavljene hipoteze.
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1.3.3 Predpostavke in omejitve raziskave
Predpostavke:
• Predpostavljamo, da pravilna uvedba konceptov učinkovito deluje na poslovni
proces v podjetju in se s tem posledično poveča konkurenčnost podjetja.
• Predpostavljamo, da so podatki v navedeni literaturi točni in zanesljivi.
• Predpostavljamo, da smo izbrali pravilne managementske koncepte za naše
podjetje.
• Predpostavljamo, da se v času nastajanja naloge ne bodo pojavili novi
managementski koncepti, ki bi lahko bili bolj primerni za naše podjetje.
Omejitve:
• Določena dejstva v zvezi s konceptom smo poenostavili in prilagodili našemu
podjetju.
• Podjetje ima sedež in tudi deluje v tujini, zato se bomo prilagodili njihovi
zakonodaji.
• Finančni analizi podjetja se bomo izognili.
• Omejili se bomo na dejavnost, ki se izvaja na sedežu podjetja.
• Omejitev je tudi naša neizkušenost glede uvedbe managementskih konceptov.
• Določeni podatki v podjetju so tajni za javnost.

1.4 Predvidene metode raziskave
V teoretičnem delu bomo uporabili deskriptivni pristop pri raziskovanju, s katerim
bomo opisovali teorijo in pojme ter ugotovljena dejstva.
Uporabili bomo tudi metodo klasifikacije, s pomočjo katere bomo definirali različne
pojme.
Podatke bomo črpali iz domače in tuje objavljene literature, v pomoč pa nam bodo tudi
članki strokovnih revij in svetovni splet.
Z metodo kompilacije bomo s povezovanjem stališč iz prakse v zvezi z našim
problemom prišli do oblikovanja stališč. S to metodo spoznavamo stališča in rezultate
drugih avtorjev.
Uporabili bomo metodo analize, saj bomo dodobra analizirali uvedbo konceptov v
podjetje. Rezultate bomo opisno in grafično prikazali s programoma Microsoft Office
Excel in Microsoft Word.
Glede na obseg je raziskava mikroekonomska, saj bomo vpeljali koncepte le v določeno
podjetje.
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2

MAGEMENTSKI KONCEPT

2.1 Kaj sta management in managementski koncept
Management se je razvil v praksi. Sistematični razvoj managementa kot znanstvene
discipline se je oblikoval v začetku 20. stoletja. Od takrat je bilo v svetu na področju
managementa objavljenih veliko strokovnih del in manager je postal eden najbolje
plačanih poklicev (Vila in Kovač 1998, str. 25).
Poslovno okolje je vedno bolj spremenljivo in kompleksno, zato so postala klasična
managerska orodja za vodenje organizacije neustrezna. Pojavljajo se nova orodja, ki
omogočajo usmerjanje organizacije k dolgoročni uspešnosti in predstavljajo odgovor na
spremenljive in kompleksne razmere v poslovnem okolju (Nagode 2010, str. 99).
Management temelji predvsem na nekaj ključnih principih, kot jih navaja Drucker1
(Podjetnik 2014):
• Management se osredotoča na zaposlene, ki jih pripravi do tega, da delujejo
usklajeno in za skupne cilje. Smisel celotnega združevanja ljudi v podjetja in
organizacije je tudi razlog, zakaj je vodenje ljudi kritični in velikokrat
odločilni faktor za uspeh podjetja. Zmožnost zaposlenih prispevati k uspehu
organizacije in družbi nasploh ni odvisna samo od naših spretnosti, temveč
tudi od učinkovitosti managementa.
• Kako se management ukvarja z zaposlenimi, je precej odvisen tudi od kulture,
v kateri deluje organizacija. Razlikuje se, kako to počnejo vodje v Nemčiji,
Braziliji ali Sloveniji.
• Vsaka organizacija potrebuje predanost skupnim ciljem in vrednotam. Brez
takšne predanosti ni organizacije, obstaja samo kaos. Organizacija mora imeti
preproste, jasne in združujoče cilje. Misija organizacije mora biti zelo jasna
vsem zaposlenim, istočasno pa dovolj ambiciozna, da ustvari skupno vizijo
delovanja. Cilji, ki so vključeni v misijo in vizijo, morajo biti jasni, znani
vsem deležnikom in se nenehno ponavljati. Prva naloga managementa je, da
razmisli, postavi in pooseblja to misijo, cilje in vrednote organizacije.
• Management mora prav tako omogočiti podjetju in vsakemu njegovemu članu,
da raste in razvije svoje sposobnosti, kakor to od njega zahteva okolje. Vsaka
organizacija je učeča se institucija, razvoj mora biti vključen v vse njene
stopnje obstoja. Mora obstajati razvoj, ki se nikoli ne zaustavi.
• Vsaka organizacija ima zaposlene različnih znanj in spretnosti, ki opravljajo
različna dela. Zato morajo biti temelji postavljeni na komunikaciji in
odgovornosti vsakega posameznika. Vsi člani organizacije morajo razmisliti,
kaj želijo doseči, kaj dolgujejo sodelavcem in podjetju kot celoti. Istočasno pa
mora vsak posameznik razumeti, kaj on pričakuje od ostalih in jim to tudi dati
jasno vedeti.
• Dobiček ni edina stvar, s katero se meri uspešnost organizacije. Treba je
spremljati tržni delež, stopnjo inovativnosti, stanje na trgu, učinkovitost in
produktivnost, razvoj ljudi, kakovost in finančne rezultate. Vse to je ključno za
uspeh in preživetje organizacije.
1

Peter Drucker (1909–2005), strokovnjak za management in marketing, nekateri mu pravijo »guru
managementa in marketinga«.
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• Rezultat vsakega posla, ali je to podjetje ali neprofitna organizacija, je
zadovoljna stranka. Npr., rezultat bolnišnice je ozdravljen pacient, rezultat šole
je dijak, ki se je nekaj naučil.
Management pomeni koordiniranje poslovnih aktivnosti, ki zagotavljajo uspešno in
učinkovito poslovanje organizacije. Ta dva cilja managerji dosegajo z usmerjanjem in
vodenjem zaposlenih, njihovih znanj, veščin in sposobnosti (Wikipedija 2013a).
Managerji skupaj s sodelavci in s koordinacijo njihovih delovnih aktivnosti zagotavljajo
doseganje ciljev organizacij. Opravljajo določene naloge managementa, ki so (ibid.
2013a):
• načrtovanje,
• organiziranje,
• vodenje,
• nadziranje.
Naloga načrtovanja je doseganje ciljev, ki so kratkoročni ali dolgoročni. Management
mora najti načine, kako in kdaj opraviti naloge za dosego ciljev (Management
inovations 2008). Analizira se tudi poslovanja in predvidevanje okolja, določitev vizije,
poslanstva in temeljnih ciljev podjetja v določenem trenutku ter določanje poti za
doseganje ciljev (Kos 2007b).
Organiziranje predstavlja dodeljevanje nalog, razvitih v fazi načrtovanja, na zaposlene
ali oddelke v organizaciji (Management inovations 2008). Namen te funkcije je, z
oblikovanjem strukture nalog in odnosov med pristojnimi doseči koordinirane napore,
kjer sta ključna koncepta način opravljanja dela zaposlenih in stabilnost odnosov in
vidikov v organizaciji (Treven 2010).
Vodenje je glavna naloga managementa. Namen vodenja je vpliv na zaposlene v
organizaciji, posledično pa bo organizacija dosegala načrtovane poslovne in druge cilje.
Ta proces vodenja vpliva na posameznike ali skupine s ciljem uspešnega doseganja
zastavljenih ciljev (Wikipedija 2013a).
Z nadziranjem manager opravlja naslednje naloge (Management inovations 2008):
• zbira informacije, ki merijo uspešnost,
• primerja trenutno stanje poslovanja v primerjavi s planiranim poslovanjem in
• določa plan dela za uresničitev zastavljen ciljev.
Nadziranje je proces, ki deluje neprekinjeno (ibid. 2008). V organizaciji je pomembno,
da se že vnaprej določi proces kontrole. Kontroliranje bo uspešno le, če bo pravočasno
ter če se bo odmike od doseganja zadanih ciljev organizacije dovolj hitro ugotovilo in
predlagalo popravljalne akcije. V kolikor bo kontroliranje v organizaciji usmerjeno v
prihodnost, torej da se bo že v naprej predvidelo neželene odklone, bo tako organizacija
nanje bolje pripravljeno ter jih bo lahko hitreje popravilo (Treven 2010).
Managerji sprejemajo odločitve in nadzirajo poslovanje organizacije. Število
managerjev, ki jih potrebuje organizacija, je odvisno od velikosti organizacije. V majhni
organizaciji je dovolj en manager, v veliki organizaciji oziroma multinacionalki jih pa
potrebujejo več sto ali tisoč managerjev. Zelo pomembna dejavnika v organizacije sta
znanje in izkušnje managerja (BusinessDictionary.com).
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Gospodarstvo je učinkovito toliko, kot so učinkovita podjetja, management pa je
učinkovit toliko, kot so učinkoviti zaposleni (Kruhar 2006). Management je pomemben
element v organizaciji, saj koordinira organizacijo in planiranje za prihodnost
(Slideshare 2012).
Če želite, da organizacija dobro deluje, je treba izvajati temeljne managementske
koncepte. To zahteva uporabo že prej omenjenih štirih managementskih funkcij, in sicer
planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje. Vsaka organizacija zahteva določene
metode, procese in plane za dobro delovanje. Da se to zgodi, mora razviti in vpeljati
določene managerske koncepte, ki jim bodo pomagali pri boljšem delovanju
organizacije (Pakhare 2013).
Definicija managementskega koncepta ni točno določena. Koncepti se spreminjajo
glede na čas in okoliščine. Različni avtorji razvijajo različne managerske koncepte
(Girish 2012).
Managerski koncepti so ključna orodja managementa in vseh izvajalcev managerskih
procesov, ki so potrebni za uspešno poslovanje organizacije (Goropevšek 2013, str. 7).
Managementski koncepti predstavljajo ideje o izboljšanju organizacijskega vidika
delovanja. Koncepti naj bi povečali zmogljivosti za lažje odločanje in delovanje
organizacije (Krajnc 2012, str. 6).

2.2 Pomen managementskih konceptov
Posamezni koncepti so si med seboj podobni ali povezani, vendar pa brez poznavanja
narave poslovanja managementu ne koristijo veliko. Samo poznavanje koncepta ni
dovolj, da bi izboljšali poslovanje organizacije. Skupno vsem konceptom je namreč
prav poznavanje značilnosti posameznih aktivnosti poslovnega procesa (Kovačič 2008,
str. 20).
Poslovno okolje se nenehno spreminja, zato ni dovolj, da podjetje spreminja in prilagaja
svojo politiko poslovanja trenutnim potrebam, temveč je potrebna hitrost odzivanja na
spremembe in potreba trga. Kako bo podjetje pri spreminjanju uspešno ter kako hitre
bodo spremembe, je predvsem odvisno od managementskega koncepta, ki si ga podjetje
izbere (Krajnc 2012, str. 20).
Izvor mnogih konceptov je precej zapleten. Koncepti nastanejo iz idej managerjev,
svetovalcev, gurujev, akademikov ali pisateljev. Znanje prihaja od vsepovsod, od
lastnih izkušenj, iz knjig, člankov, svetovalnih podjetij,… Čeprav je izvor konceptov
težko najti, ga običajno prepoznamo po štirih glavnih značilnosti (ibid., 6):
• Koncepti imajo običajno izrazito oznako, na primer: balance scorecard (BSC),
customer relationship management (CRM), total quality management (TQM),
business process reengineering (BPR), just in time (JIT),…
• Managementske probleme oziroma situacije opisujejo na zelo splošen način.
Ključna vprašanja so praviloma povezana s povečanjem stroškov ali izgubo
strank. Strokovnjaki se soočajo z zahtevnimi in pomembnimi problemi, kar jih
sili k iskanju novih smeri delovanja. Managementski koncepti lahko zajamejo
takšne organizacijske probleme, jih naredijo prepoznavne in podajo rešitev.
6

• Managerski koncepti ponujajo splošne rešitve za prepoznavne probleme. Ne
predstavljajo pravil, ki določajo specifične ukrepe, vendar so oblikovani kot
smernice, ki poganjajo ukrepe v določeno smer. Smernice se razvijajo iz
vrednot in življenjskih izkušenj skupnosti akterjev, v katerih je bil koncept
izumljen.
• Predlagana rešitev koncepta bo napredovala s sklicevanjem na zgodbe o
uspehu znanih podjetij, ki so že uvedle koncept. Boeing, IBM, Philips, Toyota,
General Electric in Shell so pogosto prikazani kot prepričljivi primeri uspeha.
Ti primeri dokazujejo, da je možno najti verodostojne rešitve in jih vključiti v
sam koncept v praksi.
Znanja, ki jih vsebujejo posamezni managementski koncepti, pa ne vsebujejo tudi
smernic za uspešno implementacijo in izvajanje (ibid., 6).
Sodobna perspektiva managementa raziskuje ciklični razvoj konceptov. Avtorji sodobne
perspektive so osredotočeni na ponudbo oziroma izvor konceptov, to so razni
svetovalci, guruji in managerji, ki ustvarjajo ter pošiljajo koncepte prek socialnih in
institucionalnih vgrajenih difozijskih omrežij (ibid., 6).
»Druga skupina avtorjev pa se je začela zanimati za implementacijo in izvajanje.
Guillen je v svoji študiji Models of Management preučil vpliv konceptov v zvezi z
znanstvenim managementom, človeškimi odnosi in strukturno analizo v Združenih
državah Amerike, Nemčiji, Španiji in Veliki Britaniji. Z uporabo vsebin in analiz
glavnih managementskih časopisov ter dokazila o številu udeležencev, ki so se
posluževali tehnik, povezanih s temi koncepti, je ocenil konceptov uspeh ali neuspeh
med udeleženci, kot ideologije ter tehnike. Prišel je do zaključka, da zgolj poznavanje
koncepta ni dovolj, da bi bile njegove tehnike uspešno sprejete, pomembna je
implementacija« (ibid., 7).
»Nekateri avtorji so začeli raziskovati družbene značilnosti managementskih konceptov.
Njihove študije se navezujejo na to, kako so managementski koncepti preoblikovani v
nekaj, kar vnovič označi in opredeli obstoječe aktivnosti. Citirano v: Lervik in Lunnar
(2004) sta razvila model za prepoznavo različnih vzorcev absorpcije, razlikovalnih v
štirih perspektivah (skladnost, prenos, prevod, lokalna modifikacija), ki naj bi
predstavljale sprejetje vzorca. Za katere je značilno« (Krajnc 2012, str. 7):
• managementski koncepti so lahko zasnovani kot priprava na spremembe,
konkretizacija predmetov, objektov ali kot samostojno zasnovan pojav in
• managementski koncepti so lahko zaznamovani s simbolom in/ali tehnološkim
vidikom.
Večini slovenskih organizacij je uspelo prebroditi ekonomsko krizo, ki je nastala kot
posledica osamosvojitve leta 1991. Podjetja so začela uspešno osvajati nove trge,
razvijati proizvode in se podala v boj s svetovno konkurenco za kupce. Ker v sodobnem
poslovnem svetu ni dovolj le preživetje, skušajo vodstva za uspešno tekmovanje s
svetovno konkurenco izboljšati konkurenčnost (Gider 2001).
Še vedno ne kaže, da bi lahko bilo kmalu konec gospodarske krize, ki traja že od leta
2008 (Cestnik 2013). Pričakovanja ekonomistov so tesno povezana s trenutnimi
gospodarskimi razmerami, investicijske oziroma nakupne odločitve organizacije in
posameznih gospodinjstev, ki temeljijo na teh pričakovanjih, pa neposredno ustvarjajo
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jutrišnjo gospodarsko sliko. Jasno je, da gospodarske rasti ne bo brez premika k bolj
pozitivnim pričakovanjem glede prihodnosti (Kostevc 2013).
Strategije, reorganizacije, reinženiring procesov in sistemi so stebri uspešnosti
organizacije (Breznik 2013). S temi ukrepi in s pravilno uvedbo managementski
konceptov lahko organizacijo popeljemo iz krize.
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3

NAJBOLJ ZNANI MANAGEMENTSKI KONCEPTI

3.1 Uravnoteženi sistem kazalnikov
Začetek tega kazalnika sega v leto 1990 v ZDA, kjer sta ga zasnovala Kaplan in Norton.
Ta koncept v osnovi pomeni nadgradnjo vodenja s pomočjo ciljev (management by
objectives – MBO), ki ga je v začetni fazi razvil že Drucker. Računovodskim in
finančnim kazalnikom sta dodala nefinančne ter jih med seboj uravnotežila v celovit,
zaokrožen sistem (Nagode 2010, str. 100).
Uravnoteženi sistem kazalnikov je managementski sistem oziroma orodje strateškega
managementa, ki se osredotoča predvsem na tiste vidike poslovanja, ki podjetju
omogočajo doseganje nadpovprečnih rezultatov ter sposobnost hitrega in uspešnega
odzivanja na spremenjene okoliščine poslovanja. Ta koncept v današnjem globalnem,
hitro spreminjajočem se konkurenčnem okolju pomeni sočasno in interaktivno uporabo
strateškega merilnega instrumenta, ki v vsakem trenutku natančno pokaže, kje se nahaja
glede na zastavljen končni cilj. Z zagotavljanjem kvalitativnih povratnih informacij pa
omogoča pridobivanje novih znanj in spoznanj, ki so izhodišče za korekcije končnega
cilja in strategije, ki vodi do tega cilja (Kaplan in Norton 2000, str. 4).
Slika 1 prikazuje sistem s štirimi vidiki, ki jih opredeljujejo za vsak vidik različni
kazalniki, cilji in pobude. Kaplan in Norton jih opredeljujeta takole (Manzin 2005, str.
462):
• finančni vidik pomeni vidik lastnikov organizacije. Opredeljujejo jih tisti
finančni kazalniki, ki odražajo zanje pomembne kriterije uspešnosti, kot so
donosnost, prihodki iz poslovanja, dobičkonosnost, dodana vrednost in drugi.
V organizacijah navadno obstaja veliko finančnih podatkov. Z uvedbo
centralne podatkovne zbirke lahko organizacije pripravo podatkov precej
avtomatizirajo. Prevelik poudarek na finančnih kazalnikih vodi do
neuravnoteženega položaja drugih vidikov (Bezenšek 2014a).
• vidik poslovanja s strankami opredeljujejo tisti kazalniki, s katerimi
poslovodstvo spremlja, kako poslovanje organizacije vrednotijo kupci
(Manzin 2005, str. 462). To so kazalniki, ki merijo zadovoljstvo naročnikov,
ohranjanje naročnikov, pridobivanje novih, donosnost naročnikov, tržni delež
… Slaba učinkovitost na tem področju nakazuje, da se bodo razmere v
prihodnosti poslabšale, čeprav so trenutno finančni kazalniki pozitivni
(Bezenšek 2014a).
• vidik notranjih poslovnih procesov opredeljujejo tisti kazalniki, ki označujejo
najbolj pomembne notranje procese – to sta proces inovacij in operativni
proces, kjer podjetje oblikuje proizvod z namenom zadovoljiti kupce in
lastnike (Manzin 2005, str. 462). Meritve, ki temeljijo na tej perspektivi,
omogočajo managerjem, da vedo, kako dobro poteka njihovo poslovanje in ali
so njihovi izdelki ter storitve v skladu z zahtevami kupcev (Bezenšek 2014a).
• vidik učenja in rasti pa opredeljujejo kazalniki, ki odražajo sposobnosti
zaposlenih ter kakovost tistih sistemov in organizacijskih postopkov v
podjetju, ki so osnova za učenje in rast. Kazalniki merijo sposobnost podjetja
za tiste spremembe, ki so potrebne, da podjetje uresniči svojo strategijo
(Manzin 2005, str. 462). »Vključuje kulturo organizacije pri usposabljanju
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zaposlenih in samoizboljšavah.
samoizboljšavah. Zaposleni so glavni vir znanja organizacije. V
času
asu hitrih tehnoloških sprememb je nujno, da se zaposleni neprestano
izobražujejo. Meritve lahko osredotočijo
osredoto ijo pozornost menedžerjev tja, kjer je
pomoč pri izobraževanju najbolj pomembna. Vsekakor učenje
u
in rast
zaposlenih predstavljata temelj za uspeh vsake na znanju temelječe
temelje
organizacije. Kot poudarjata Kaplan in Norton, je učenje
učenje več
ve kot
usposabljanje, saj vključuje
vklju uje tudi mentorje v organizacijah in komunikacijo
med zaposlenimi, ki jim omogoča,
omogo
da ob težavah
ah hitro dobijo pomoč.
pomo Vidik
vključuje tudi uporabo tehnoloških orodij«
orodij (Bezenšek 2014).
Kot smo že omenili, Slika
lika 1 prikazuje štiri vidike, ki zagotavljajo ogrodje sistema in so
osnovni koncept uravnoteženega sistema kazalnikov. S temi štirimi vidiki merimo
mer
uspešnost organizacije, in sicer so to finančni
ni vidik, vidik notranjih poslovnih procesov,
vidik poslovanja s strankami ter vidik učenja
enja in rasti (Kaplan in Norton 2000, str. 20). V
ta štiri področja pa so umeščeni
čeni vzročno-posledično
vzro
povezani kazalniki oziroma vzvodi
uspešnosti. Vsak od štirih vidikov zajema od štiri do sedem kazalnikov (Nagode 2010,
str. 101).
Slika 1:
1 Uravnoteženi sistem kazalnikov

Vir: (Kaplan in Norton 2000, str. 21).
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Slika 2 prikazuje šest področij,
podro
ki jih je mogoče povezati v vzročno-posledi
posledična razmerja
v okviru celotnega uravnoteženega sistema kazalnikov (Nagode 2010, str. 103).
Slika 2: Vzročno-posledična
Vzroč
na razmerja vidika odnosov z dobavitelji
dobavitelj

Vir : (Nagode 2010, str. 103).

Uravnoteženi sistem kazalnikov je več
ve kot taktični
ni ali operativni sistem merjenja.
Inovativna podjetja ga uporabljajo
upora
kot strateški managerski sistem za dolgoročno
dolgoro
izvajanje svoje strategije. Področja,
Podro
ki so merjena v sistemu, ga uporabljajo za izvajanje
ključnih menedžerskih procesov,
procesov ki so (Kaplan in Norton, 2000, str. 22):
• pojasnjevanje ter udejanjanje
u
vizije in strategije,
• posredovanje in povezavo strateških ciljev in kazalnikov,
• načrtovanje,
rtovanje, zastavljanje
zas
ciljev terr usklajevanje strateških pobud in
• učinkovitejše
inkovitejše pridobivanje strateških povratnih informacij in izboljšanje
procesa učenja.
enja.
Za podjetje je tudi pomembno obvladovanje tveganja na področju
podro
dobaviteljev.
Nevarno je, čee je podjetje preveč
preve odvisno od dobaviteljev. Posebej nevarno je, če je
podjetje odvisno samo od enega dobavitelja, saj v primeru njegovega prenehanja
podjetje ostane brez vhodnih surovin, materialov oziroma proizvodov. Podjetje se mora
zavedati svoje pogajalske moči,
mo ki lahko pomeni premoč,, ali pa tudi nemoč
nemo in tveganje,
ki obstaja v zvezi s tem (Nagode 2010, str. 103).
Uravnoteženi sistem kazalnikov predstavlja odgovor
vor na izzive novega poslovnega
okolja. V določeni
eni meri, čeprav je usmerjen na doseganje finančne
čne uspešnosti in s tem
na lastnike organizacije, upošteva tudi druge udeležence podjetja, kar je v okviru
razumevanja uspešnosti organizacije zelo pomembno (Nagode
(Nagode 2010, str. 105).
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Uravnoteženi sistem kazalnikov se lahko uporablja v kateri koli gospodarski panogi,
seveda z upoštevanjem svojega konkurenčnega okolja. Različna konkurenčna okolja
namreč zahtevajo različne splete kazalnikov, ki morajo biti prilagojeni viziji in
poslanstvu organizacije, strategiji, organizacijski kulturi in tehnologiji. Nekatere izmed
prednosti uvedbe tega kazalnika so jasno oblikovanje in posodabljanje strategije in jasna
komunikacija strategije v celotni organizaciji. Sistem predstavlja okvir za strateško
načrtovanje, je dobra podlaga za izpopolnjen sistem nagrajevanja in se osredotoča na
nosilce prihodnje uspešnosti in razvrščanje projektov po prioritetah (Bezenšek 2014a).
Ta koncept je revija Harvard Business Rewiev razglasila kot najpomembnejši
managementski koncept strateškega vodenja po drugi svetovni vojni (Ložar 2003, str.
56).

3.2 Upravljanje odnosov z odjemalci (CRM)
Za organizacijo je ključnega pomena, da vzpostavi kakovostne odnose s svojimi
strankami, ki so osnova za obojestransko koristno in dolgoročno poslovno sodelovanje.
V času vse ostrejšega konkurenčnega boja na skoraj vseh trgih morajo podjetja v
pridobivanje novih strank vlagati veliko denarja, zato je cena pridobivanja novih strank
precej višja od cene zadržanja obstoječih. Stalne stranke načeloma porabijo vedno več
denarja za izdelke ali storitve določenega ponudnika, saj vsak nakup predstavlja za
stranko tveganje. Odjemalec je pri prvem nakupu pri določenem ponudniku previden in
se odloči za nakup v nižji vrednosti. Sčasoma se na podlagi pozitivnih izkušenj ter
dobrega odnosa s ponudnikom tveganje nakupa zmanjša, kar pomeni, da se bo
odjemalec bolj verjetno odločil za večji nakup (Oblikovanje.com 2011).
V teoriji managementa in v praksi mnogih organizacij se ta koncept pojavi v začetku
novega tisočletja. Kljub temu je relativno star, saj so že v začetku 60. let prejšnjega
stoletja guruji s področja marketinga (npr. Drucker, Levitt) na nek način opredelili
bistvo koncepta upravljanje odnosov z odjemalci ali customer relationship management
(v nadaljevanju CRM). Izraz se še takrat ni uporabljal, saj so jasno povedali, da je
bistvo poslovanja vsake organizacije ustvariti stranke, jih obdržati in maksimizirati
njihovo dobičkonosnost (Wikipedija 2013b).
V preteklosti je bila uporaba koncepta CRM v organizacijah prej izjema kot pravilo, saj
šele danes razvita informacijska tehnologija (baze podatkov, informacijski sistemi,
internet, elektronska pošta ...) omogoča udejanjanje koncepta CRM v organizacijah po
sprejemljivi ceni (ibid. 2013b).
Vsaka organizacija teži k temu, da bi bil poslovno odlična, finančno uspešna in da bi v
največji meri zadovoljila pričakovanja svojih kupcev. CRM zahteva veliko aktivnosti in
ima več namenov, ki vplivajo na poslovno odličnost podjetja. Metodologija ocenjevanja
zadovoljstva odjemalcev zajema parametre in je prilagojena izdelkom in storitvam
organizacije. Indeks CSI (Customer Satisfaction Index) nam pokaže indeks zadovoljstva
odjemalcev z določenim proizvodom ali storitvijo. Glavni parametri tega kazalca so:
točnost dobave, uspešnost prodaje, fleksibilnost ponudbe ter kakovost proizvodov in
storitev (Sraka Šadl 2008, str. 43).
CRM je strateška uporaba informacij, procesov, tehnologije in ljudi, ki vodijo odnose z
odjemalci v organizaciji (trženje, prodaja, ostale storitve) skozi celoten proces
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zadovoljstva odjemalcev. Poudariti je treba, da je CRM usmerjen na odjemalca in ne na
produkt (ibid., 44).
CRM ima namen (ibid., 43):
• povečati število odjemalcev,
• dosegati višje število stalnih strank,
• graditi zvestobo strank,
• povečati vrednosti nakupov,
• zagotoviti konkurenčno prednost na trgu in
• dosegati poslovno odličnost podjetja.
Prednosti koncepta CRM so (Scribd 2013):
• Lojalnost kupcev se poveča. Stranke so organizaciji vedno bolj zveste in s tem
vedno več kupujejo.
• Višja donosnost. Nastanejo nižji stroški za ohranitev strank, s tem pa se
poveča donosnost prodaje.
• Manjši stroški prodaje. Stalne stranke se hitreje odzivajo na ponudbo
organizacije.
• Oblikuje dolgoročne odnose s strankami in s tem zviša prihodke.
Spoznavanje strank, razumevanje njihovega vedenja in predvidevanje njihovih namenov
omogoča organizaciji prilagajanje in ponudbo izdelkov ter storitev ob pravem času in na
pravi način. Tako osredotočenost na posamezne stranke z uporabo informacijske
tehnologije organizacija posluje hitreje in bolj učinkovito. Organizacije, ki poznajo
svoje stranke, preprosto povečujejo svoje prihodke in znižujejo stroške (Elvir 2003).
Med ključnimi cilji koncepta CRM je oblikovanje dolgoročnih odnosov s strankami.
Strankam se približuje na vsakem koraku in povečuje aktivnosti vseh sektorjih družbe
glede na potrebe posameznih uporabnikov. S tem izvajanje CRM-a povečuje
zadovoljstvo strank, zmanjšuje stroške, ter povečuje prodajo in učinkovitost
organizacije (ibid. 2003). Prikaz pozitivnih učinkov uvedbe CRM-a prikazuje Slika 3.

13

Slika 3: Vpliv CRM-a na povečanje dobička

Prirejeno po: (ibid. 2003).

Celoten koncept CRM-a shematsko prikazuje Slika 4:
Slika 4: Prikaz koncepta CRM

Vir podatkov: (Wikipedija 2013b).
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Ključne značilnosti koncepta CRM-a so torej (ibid. 2013b):
• vzpostavitev in upravljanje dobičkonosnega portfelja strank in ne le portfelja
izdelkov,
• prepoznavanje strank, ki prinašajo največ dobička ter povečevanje truda, da bi
pridobili in ohranili prav te stranke in zadovoljili njihove potrebe in želje,
• osredotočenje virov (resursov, premoženja organizacije) na dobičkonosne
poslovne odnose,
• uporaba razvitih marketinških pristopov s ciljem zadovoljevanja različnih
potreb in preferenc strank,
• prepoznavanje novih možnosti za ustvarjanje novih vrednosti za stranko in
• nenehno zbiranje podatkov o stranki z namenom lažjega predvidevanja
njenega vedenja ter s tem usmerjanje aktivnosti in vzpostavitev osebnega
odnosa s stranko.
Kakovostno upravljanje odnosov s strankami je pomembna konkurenčna prednost
podjetja. Če so odjemalci zadovoljni z odnosom, je zelo verjetno, da bodo v manjši meri
dovzetni za ponudbe konkurenčnih podjetij. To pomeni, da ima podjetje v njihovih očeh
skoraj monopol. Prav zato je zelo pomembno uvesti kakovosten sistem upravljanja
odnosov in informacij o strankah (Oblikovanje.com 2011).
Organizacije so si enotne, da uvedba CRM-a prinese veliko pozitivnih učinkov, in sicer
uspešno poslovanje organizacije, večje zadovoljstvo strank, več timskega dela, boljše
vodenje in izboljšano kulturo organizacije (Sraka 2008, str. 48).
Uvedba CRM-a zahteva ogromno energije in vključenosti zaposlenih,
odlične rezultate (ibid., 44).

prinaša pa

3.3 Koncept 20 ključev
Metodo 20 ključev je razvil Japonec Iwao Kobayashi in jo javno objavil leta 1994
(Okorn 2001, str. 32). Japonski profesor in svetovalec je v njej povzel svoje 35-letne
izkušnje, ki jih je pridobil pri uvajanju izboljšav v družbi Toyota, kjer je bil dolga leta
zaposlen. Z uvajanjem metode 20 ključev se nekatera velika japonska podjetja (na
primer Konica in Sanyo) ukvarjajo že od njenega nastanka (Kruhar 2006).
Namen te metode je izboljšati kakovost dela, znižati stroške ter doseči boljše delovne
pogoje (Bizilj 2013a). Omogoča uravnoteženo izboljševanje vseh (dvajsetih) področij
delovanja podjetja, ki so bistvenega pomena za pridobitev konkurenčnih prednosti
podjetja in doseganje njegovih strateških ciljev. Metoda temelji na razvoju timskega
dela na vseh ravneh podjetja, saj je temeljno pravilo, ki vodi do uspeha, ravno
vključenost vseh zaposlenih v projekt (Kruhar 2006).
S pomočjo 20 ključev se lahko dosežejo cilji, kot so izboljšanje konkurenčnosti
podjetja, kakovosti proizvodov, procesov in storitev ter povečanje učinkovitosti in
zadovoljstva zaposlenih (ibid. 2006).
Prednost metode je, da se osredotoča na vsa področja poslovanja. Vsako predstavlja
posamezni ključ, za dosego najbolj optimalnega rezultata pa je potrebno tesno
povezovanje vseh (Bizilj 2013a). Posamezni ključi torej pomenijo področja poslovanja,
ki jih mora podjetje izboljšati. Bistvenega pomena so štirje, in sicer ključi 1, 2, 3 in 20.
Ti podpirajo napredek in razvoj preostalih 16 ključev (Kruhar 2006).
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Organizacija se po posameznih ključih ocenjuje od 1 (najnižji nivo) do 5 (najvišji nivo).
Skupna ocena podjetja je lahko od 20 (če so vsi ključi na 1. nivoju) do 100 (če so vsi
ključi na 5. nivoju). Ta metoda ima univerzalni ocenjevalni sistem, kar pomeni, da se
lahko med seboj primerjajo podjetja iz različnih držav in različnih industrijskih panog,
pa tudi različni oddelki znotraj podjetij (Okorn 2001, str. 32). Podjetje se nato na osnovi
ocene odloči, na katerih področjih bo najprej uvajalo izboljšave in koliko časa bo
potrebno za to, saj ni nujno, da si ključi sledijo zaporedoma od prvega do dvajsetega.
Ko določi prednostne ključe in dinamiko uvajanja, lahko začne z izboljševanjem
izbranih področij delovanja (Kruhar 2006).
Ključi so razdeljeni v pet skupin glede na ciljno usmerjenost. V prvi skupini so ključi, s
katerimi dosežemo dinamizacijo delovnega mesta. V drugi skupini so ključi, ki
izboljšujejo kakovost. Tretja skupina vključuje ključe za povečanje produktivnosti,
četrta pa ključe za izboljšanje toka procesov. Zadnja, peta skupina se nanaša na razvoj
tehnologije (Bizilj 2013a).
Avtor te metode poudarja enakomeren razvoj vseh dvajsetih področij, saj so področja
med sabo tesno povezna. Izkušnje so pokazale, da so nekatera podjetja dosegla zelo
dobre rezultate na določenem področju, a se je napredek sčasoma ustavil. Na primer, če
hočemo izboljšati kakovost, lahko to do neke točke dosežemo z metodami za
zagotavljanje kakovosti. Nadaljnje izboljšave pa lahko dosežemo tako, da delamo tudi
na drugih področjih ( kot so povečanje motivacije in pripadnost zaposlenih, urejenost
delovnih mest, vzdrževanje strojev in opreme, odnosi z dobavitelji, …) (Okorn 2001,
str. 33).
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Tabela 1: Razpored posameznih ključev
Cilj

20 ključev

M Dinamiziranje delovnega mesta

1 Čiščenje in organiziranje
2 Organizacija sistema, vodenje s cilji
3 Aktivnosti delovnih skupin
10 Organizacija delovnega časa

Q Izboljšanje kakovosti

7
9
11
12
15

C Zmanjšanje stroškov
(povečanje produktivnosti)

13 Odpravljanje vseh izgub
14 Spodbujanje zaposlenih k izboljšavam
6 Vrednostna analiza delovnih postopkov

Proizvodnja brez nadzora
Vzdrževanje strojev in opreme
Sistem zagotavljanja kakovosti
Odnosi z dobavitelji
Širjenje usposobljenosti zaposlenih

17 Nadzor učinkovitosti
19 Varčevanje z energijo in materiali
D Izboljšanje toka procesov,
zmanjšanje medfaznih zalog,
hitrejša dobava

5 Hitre nastavitve

T Razvoj tehnologije

18 Računalniška podpora poslovanju
20 Obvladovanje vodilnih tehnologij

4 Zmanjšanje medfaznih zalog
16 Planiranje proizvodnje
8 Povezovanje proizvodnih procesov

Vir podatkov: (Gider 2001).

a) Prva skupina ključev ureja dinamizacijo delovnega mesta (Bizilj 2013b)
Ključ 1: Čiščenje in organiziranje
Praviloma se uvajanje sistema 20 ključev prične s prvim ključem, ker se navezuje na
vse ostale ključe. Aktivnosti izboljšujejo produktivnosti in lajšajo delo, kar dosežemo z
optimalno organizacijo delovnih mest. Pomembno je, da se v organizacijo delovnih
mest (metoda 5S) vključijo prav vsi zaposleni, saj le-ti svoje delo najbolje poznajo
(Gider 2001). Za učinkovito dosego tega cilja je treba izvesti aktivnosti sortiranja,
pospravljanja, čiščenja in standardiziranje čistoče (Bizilj 2013b).
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Ključ 2: Organizacija sistema in vodenje s cilji
Ta ključ je bistven za celotno metodo. Z njim dosežemo urejenost strukture in procesov
organizacije ter tudi vedenje udeležencev. Predpogoj za uspešno implementacijo tega
ključa je pravilni način vodenja, pri katerem vodstvo cilje določa skupaj z zaposlenimi
(ibid. 2013b). Racionalizira organizacijske strukture podjetja in postavlja strateške cilje
podjetja, oblikuje operativne cilje na nižjih organizacijskih ravneh ter identificira
zaposlene s temi kategorijami (Gider 2001).
Ključ 3: Aktivnost v delovni skupini
Po uspešni uvedbi drugega ključa preidemo na tretji ključ, ki spodbuja in podpira
nastanek delovnih skupin (Bizilj 2013b). Vzpostavlja skupinski način dela v podjetju
(timsko delo), kar pospešuje sodelovanje med zaposlenimi, krepi njihovo motivacijo in
izrabi intelektualni potencial zaposlenih (Gider 2001). Motivirani zaposleni razmišljajo,
kako bi delali hitreje, ceneje in bolj kakovostno (Bizilj 2013b). Tak način dela omogoča
učinkovito dajanje in uvajanje koristnih predlogov za izboljšave na delovnih mestih
(Gider 2001).
Ključ 10: Disciplina na delovnem mestu
S tem ključem naj bi se uveljavila časovna disciplina zaposlenih, izboljšale delovne
navade in izkoristek delovnega časa ter vzpostavilo pozitivno ter prijateljsko vzdušje na
delovnem mestu (ibid. 2001). Vodilni v organizaciji morajo znati vzpostaviti disciplino
na delovnem mestu. To se doseže z rednimi jutranjimi sestanki, po opravljenem
delavniku s pripravami za naslednji delovni dan in z izogibanjem nenajavljenih
odsotnosti (Bizilj 2013b).
b) Druga skupina ključev pomaga izboljšati kakovost poslovanja in obsega pet
ključev
Ključ 7: Proizvodnja brez nadzora
S sedmim ključem podjetje znižuje stroške nadzora nad stroji. Gre za ključ, ki je
prilagojen za proizvodna podjetja (Bizilj 2013c). S postopnimi koraki za zmanjšanje
potrebnega nadzora nad stroji lahko delavci sočasno upravljajo z več stroji, ne da bi jih
pri tem skrbelo, v kakšnem stanju so stroji. Zaposleni prirejajo svoje stroje s preprostimi
napravami, ki preprečujejo napake (Poka-yoke). Tako prilagojeni stroji močno znižujejo
stroške nadzora in minimizirajo izmet. V režijskih službah ta ključ pomeni uvedbo
natančnih standardov, s katerimi je odpravljena možnost pojavljanja napak (Gider
2001).
Ključ 9: Vzdrževanje strojev in opreme
Deveti ključ nas uči, kako preprečiti okvare na strojih in opremi. Metoda poudarja, da je
treba vzpostaviti preventivne aktivnosti, ki bodo preprečile, da bi sploh prišlo do okvar
(Bizilj 2013c). Vzdrževanje strojev in opreme je zelo pomembno. S tem ključem lahko
v podjetjih preventivno preprečujejo okvare na strojih in s primernim vzdrževanjem
izboljšajo njihovo zmogljivost ter izrabo (Gider 2001).
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Ključ 11: Sistem zagotavljanja kakovosti
Ključ 11 je eden izmed pomembnejših. Uvaja napreden sistem za zagotavljanje
kakovosti, ki temelji na vgraditvi kakovosti v same proizvodne procese in vpeljuje
različna orodja ter naprave za nadzor kakovosti (Poka-yoke). Ob napakah informacije
hitro potujejo, kar znižuje stroške za zagotavljanje kakovosti. Ta ključ je tesno povezan
s sistemom ISO 9000 (Gider 2001). Kontrolo je treba vpeljati v celoten delovni proces,
da ugotovimo, kje se pojavljajo napake in jih tako preprečimo (Bizilj 2013c).
Ključ 12: Odnos z dobavitelji
Za zagotavljanje kakovosti je pomembno, da dobavitelji podjetju pravočasno priskrbijo
dobre vhodne izdelke. Dobavitelji so ogledalo podjetja in odnosi z njimi vplivajo na
kakovost, pretočne čase in stroške. Pod pojmom dobavitelji v sistemu 20 ključev
razumemo druga podjetja in predhodne procese znotraj podjetja ali obrata (Gider 2001).
Dobavitelj ni le oseba, ki nas oskrbuje z različnim materialom, temveč je sestavni del
našega podjetja. Z dobavitelji vzpostavimo enak odnos kot z našimi zaposlenimi (Bizilj
2013c).
Ključ 15: Širjenje usposobljenosti zaposlenih
Podjetje si ne sme dovoliti, da bi odsotnost enega delavca vplivala na celotni delovni
proces. Zaposleni morajo poleg svojega lastnega področja obvladati znanja in veščine
tudi z ostalih področij poslovanja, kar poveča fleksibilnost organizacije. Zaposlene in
njihove veščine analiziramo, jih učimo novih veščin ter uvedemo rotiranje delavcev v
okviru delovnih skupin, kar bo pripomoglo k boljši usposobljenosti zaposlenih (Bizilj
2013c). Koristi od večje usposobljenosti imajo tako podjetje kot tudi zaposleni (Gider
2001).
c) Tretja skupina ključev po metodi 20 ključev za izboljševanje poslovanja
poskrbi za zmanjšanje stroškov ter povečanje produktivnost.
Ključ 13: Odpravljanje vseh izgub
S tem ključem zmanjšamo delež časa, v katerem zaposleni opravlja potratne aktivnosti
ter povečamo delež časa, v katerem zaposleni izvaja aktivnosti, ki so jih kupci
pripravljeni plačati (Bizilj 2013d).
Ključ 14: Spodbujanje izboljšav
S ključem 14 omogočimo zaposlenim, da sami uvajajo ideje za izboljšave, ki so nastale
v delovnih skupinah. Podjetje postavi delavnice za izboljšave, v katerih lahko delavci
svoje ideje praktično izvedejo in preizkusijo (Gider 2001). Najboljše so izboljšave, ki
jih za svoje delovno mesto predlagajo zaposleni (Bizilj 2013d).
Ključ 6: Vrednostna analiza delovnih postopkov
Posamezne izboljšave so za podjetje koristne, najboljši rezultat pa prinese celovit
pogled na podjetje. S ključem 6 podjetje analizira svoje procese in skuša odstraniti
oziroma skrajšati aktivnosti, ki ne dodajajo vrednosti za kupce (Gider 2001). Vse
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aktivnosti, ki ne ustvarjajo vrednosti, so izguba. Tudi pri tem ključu morajo aktivno
sodelovati vsi zaposleni ter stremeti k optimizaciji delovnih postopkov (Bizilj 2013d).
Ključ 17: Upravljanje učinkovitosti
Stroške je mogoče med drugim zmanjševati z nadzorom nad učinkovitostjo dela, kjer si
zaposleni sami zastavljajo realne cilje na področju normativov in sami spremljajo
njihovo doseganje (Gider 2001). Ta ključ želi zaposlenim približati pojem učinkovitosti
in jim pokazati njihov prispevek k uresničevanju ciljev. Ko se zaposleni zavedajo
svojega prispevka, se poveča pripadnost zaposlenih na vseh nivojih (Bizilj 2013d).
Ključ 19: Varčevanje z energijo in materialom
Energija in material predstavljata znatne stroške v vsaki proizvodnji. S ključem 19
lahko podjetje poveča izkoriščenost materialov, zmanjša obremenitev za okolje in med
zaposlenimi ustvari kulturo varčevanja ter obvladovanja stroškov (Gider 2001). Tako se
tudi delavci zavedajo vpliva varčevanja na celotne stroške poslovanja in poslovni
rezultat. Ko vzpostavimo zavest o varčevanju, lahko pričnemo izvajati izboljšave (Bizilj
2013d).
d) Četrta skupina vsebuje ključe, ki izboljšujejo tok procesov.
Ključ 5: Hitre nastavitve
Ta ključ temelji na konceptu SMED (Single-Minute Exchange of Dies), ki zahteva, da
čas nastavitve strojev ne traja dlje kot 10 minut, in na konceptu SMIR (Single-Minute
Information Retrieval), ki pomeni, da dostop do katere koli informacije v režijskih
oddelkih ne sme trajati več kot minuto. Tako je podjetje bolj konkurenčno, saj je
sposobno dobičkonosno proizvajati tudi manjše serije (Gider 2001).
Ključ 4: Zmanjšanje medfaznih zalog
Podjetja se premalo zavedajo, da prevelike zaloge poleg znanih slabosti (vezava
obratnega kapitala, zasedanje prostora, transport, ...) pogosto prikrivajo pomanjkljivosti
na drugih področjih, kot so sodelovanje z dobavitelji, načrtovanje proizvodnje,
povezovanje delovnih procesov, kakovost in podobno. Zmanjšanje zalog ne prinaša le
finančnih prihrankov, ampak tudi izboljšave na drugih področjih (ibid. 2001).
Ključ 16: Planiranje proizvodnje
Ta ključ vpliva neposredno na hitrejšo in pravočasno dobavo. Z dobrim načrtovanjem
proizvodnje se lahko podjetje hitro odziva na spreminjajoče se zahteve trga (ibid. 2001).
Ključ 8: Povezovanje proizvodnih procesov
K napredku na področju ključa 4 veliko prispeva uvedba ključa 8, ki procese poveže z
racionalizacijo toka materialov in informacij med fazami procesov. Povezovanje
poslovnih procesov na bolj učinkovit način lahko pripelje do znatnih skrajšanj
proizvodnega cikla. Za učinkovito komunikacijo med procesi ta ključ predvideva
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uvedbo sistema Kanban ali drugega sorodnega sistema za preprost in vizualen način
povezovanja procesov (ibid. 2001).
e) Zadnja, 5. skupina, se nanaša na razvoj tehnologije.
Ključ 18: Računalniška podpora poslovanju
Ta ključ je usmerjen predvsem na računalniško podporo poslovanju in predvideva
uvedbo naprednega integriranega informacijskega sistema, ki povezuje celotno
proizvodnjo in režijske oddelke (ibid. 2001).
Ključ 20: Obvladovanje vodilnih tehnologij
Ključ 20 je osredotočen na obvladovanje vodilnih tehnologij. To sta opredmetena
(stroji, naprave, infrastruktura) in neopredmetena tehnologija (znanje in izkušnje
zaposlenih, sposobnost in hitrost razvoja ter uvajanja novih tehnologij). Z ustreznim
odnosom do tehnologije lahko podjetje prehiti tekmece v panogi in pridobi številne
konkurenčne prednosti (ibid. 2001).
Na koncu je treba poudariti, da je ta metoda primerna za vse vrste organizacij, od
velikih, srednjih do malih podjetij (Redakcija financ 2002).

3.4 Sistemi celovitega upravljanja kakovosti (TQM)
Kakovost je sinonim za podjetniški uspeh in zadovoljne kupce. Organizacije, ki so
usmerjene v kakovost, so uspešne kljub vse težjim in kompleksnejšim zahtevam tržišča
ali pa prav zaradi njih. Njihovi vodje so spoznali, da so investicije v kakovost nasploh
najuspešnejše in najrentabilnejše. Slab image in nezadovoljni kupci so za podjetje zelo
dragi. Na tem mestu je treba posebej omeniti japonsko industrijo, ki izredno pritiska na
mednarodno tržišče z izjemno uspešnim konceptom tržnega nastopa in s proizvodi
visoke kakovosti. Njihov uspeh temelji izključno na dosledni filozofiji kakovosti, ki
zajema vse možnosti in potenciale za stalno izboljšanje kakovosti povsod v podjetju
(Kamiske in Malorny 1999, str. 81).
TQM je filozofija upravljanja in izvajanja, katere namen je uporabiti človeške in
materialne vire organizacije za doseganje opredeljenih ciljev na najbolj učinkovit način.
Pri tem se podjetje osredotoči na iskanje in izrabljanje notranjih rezerv in sposobnosti
prav vseh zaposlenih, da bi lahko nenehno izboljševalo kakovost svojih procesov,
izdelkov in storitev. Glavni cilj TQM-a je namreč zadovoljen kupec, ob doseganju letega pa podjetje tudi znižuje svoje stroške (Bezenšek 2014b).
Organizacija, katere cilj je celovito obvladovanje kakovosti poslovanja, poskuša doseči
odličnost na čim več svojih področjih delovanja, svoje dosežke pa meri z doseganjem
kakovosti svojih izdelkov oziroma storitev, zanesljivostjo in višino stroškov (Koren
1995, str. 91).
Kot smo že omenili, se je treba na tržišču pravočasno pojaviti z izdelki visoke kakovosti
po konkurenčni ceni, pri tem pa varčevati z resursi. To lahko doseže v kakovost
usmerjen management podjetja, ki temelji na ustrezni filozofiji (Kamiske in Malorny
1999, str. 81).
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Prav tako je treba razviti vzajemno razumevanje kakovosti, ki bo določena v kulturi
podjetja. Razvijanje oziroma spreminjanje že nastale kulture je proces, ki ga ni mogoče
izpeljati z danes na jutri. Kultura je temelj za nadaljnje ukrepe, ki potrebujejo čas in
vztrajnost vodij (ibid., 82).
Koncept TQM predstavlja (Šoštar 2000, str. 15):
• model, ki se nanaša na celotno organizacijo,
• usmerjenost k porabniku,
• kakovost, ki je usmerjena glede na potrebe porabnika,
• sistem kupec – dobavitelj znotraj organizacije podjetja,
• obvezo vseh delavcev do neprekinjenega izboljšanja kakovosti,
• skupinsko delo in krožke kakovosti,
• jasno določitev vseh meril kakovosti z namenom doseganja stalnih rezultatov,
• povečano pomembnost poročanja o kakovosti in
• poudarek na kakovosti procesa (ne izdelka).
Izvedba TQM-a se deli na štiri korake, in sicer (Rouse 2005):
• Planiranje. V fazi planiranja je treba opredeliti problem, zbrati ustrezne
podatke in ugotoviti vzrok problema.
• Izvedba. V tej fazi se razvije in izvede rešitev. Določijo se kazalniki, s
katerimi se bo merila uspešnost izvedbe.
• Preverjanje. V tej fazi se primerjajo podatki pred in po uvedbi TQM-a.
• Ukrepanje. V zadnji fazi se dokumentirajo rezultati izvedbe. Zaposlene se
obvesti o spremenjenih procesih v organizaciji. Napišejo se tudi priporočila za
probleme, ki jih je treba izvajati v naslednjem PDCA krogu, kot prikazuje
Slika 5.
Vse faze si sledijo v zaporedju, kot prikazuje Slika 5.
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Slika 5: Primer PDCA kroga

Vir podatkov:
podatkov (Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege 2007).
2007

Organizacije, ki so uvedle TQM trdijo, da le-ta pomaga pri (Pivka 2000, str. 49):
• osredotočenju
enju na notranje in zunanje kupce,
• doseganju pričakovane kakovosti na vseh področjih,
podro
• stalnem kritičnem
čnem
nem preverjanju procesov in aktivnosti ter izločanju
izlo
izloč
nepotrebnih,
• uspehih, vidnih na osnovi razvitih metod merjenja in pri razvoju timskega dela
pri reševanju problemov,
• izboljšanjuu komuniciranja v organizaciji in
• praktičnem
nem delovanju kroga kakovosti.
Kakovost ni zgolj lastnost proizvoda (kakovost
(kak
proizvoda), temvečč velja
v
tudi za osebno
delo (kakovost dela),, procese (kakovost procesa) in celotno podjetje (kakovost
podjetja). Neprestane izboljšave na vseh področjih,
jih, ki so rezultat in izraz TQM-a,
TQM
povzročijo,
ijo, da so proizvodi visoke vrednosti samoumeven rezultat zavesti o kakovosti v
celotnem podjetju (Kamiske in Malorny 1999, str. 82).
pro
Instrumenti TQM-aa niso usmerjeni neposredno v izboljšanje kakovosti proizvodov,
temveč je v ospredju zaposleni v prej opisanem smislu. Razvijanje »osebne kakovosti«
vsakega zaposlenega je temeljna predpostavka za kakovost dela, procesov, podjetja in
končno
no proizvodov, kot prikazuje Slika 6 (ibid., 82).
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Slika 6: TQM – vidiki modela vodenja

Vir: (ibid., 83).

Pri managementu, ki ga opredelimo kot kombinacijo vodenja in upravljanja, je bilo
doslej težišče predvsem na upravljanju (birokratskem managementu), v prihodnje pa bo
v smislu TQM-a nujen zavestni premik težišča v vodenje. Medtem ko se upravljanje
kaže v budžetiranju, planiranju in organiziranju, je za vodenje značilna sposobnost
usmeriti sodelavce z doseganjem konsenza v vizijo prihodnosti, kot kaže Slika 7 (ibid.,
82).
Slika 7: Odnos spremembe in kompleksnosti glede na stopnjo vodenja in upravljanja v
podjetju (tudi z vidika TQM-a)

Vir: (ibid., 83).
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Avtoritarni stili vodenja so bili uspešni vse dotlej, dokler je povpraševanje na tržišču
preseglo ponudbo. Danes pa je vodenje dinamični proces, ki ustvarja prostor za
uresničevanje individualnih ciljev. Sporočanje interesov
kupcev zaposlenim,
motiviranje in navdušenje zaposlenih, sodelovanje z vsemi mesti in področij v podjetju
pri ravnanju vizij in dolgoročnih ciljev so prave naloge in pomembni cilji vodenja (ibid.,
83).
Zaposleni ne sme biti oviran niti pri svoji ustvarjalnosti niti pri svoji volji in možnostih
za doseganje kakovosti. Management v smislu vodenja mora odstraniti vse ovire, pa naj
bodo le-te finančne, birokratske, ali takšne, ki izhajajo iz hierarhije, in delovati
motivacijsko. Za zaposlenega je treba ustvariti novo organizacijsko okolje, ki mu daje
nove vloge, odgovornosti in pooblastila. Posledično so zadovoljene temeljne človeške
potrebe zaposlenih po učinku, priznanju, pripadnosti, samospoštovanju in končno po
samouresničevanju. Posledično se doseže visoka stopnja identifikacije sodelavcev z
organizacijo. »Po tem pojmovanju je vodja hkrati vodja igre in trener, ne pa njihov
predsednik« (ibid., 83).
Timska organizacija spodbuja ustvarjalnost zaposlenih in zamenja stroge hierarhične
strukture. Timi ne nastajajo po ukazu managementa, temveč zaradi nujnosti ukrepanja,
management pa se pri tem omejuje na koordinacijo in modeliranja (ibid., 84).
Osredotočiti se je treba na to, da kupce z izpolnjevanjem njihovih želja dolgoročno
vežemo nase. Temeljna sposobnost podjetja postaja management, ki si prizadeva
pridobiti kupce. »Takšno v kupce usmerjeno organiziranost in vodenje podjetja, ki se
zaveda pomena kakovosti, je pri konkurentu v nasprotju z lastnostmi proizvoda težko
spoznati in posnemati, tako da iz tega izhajajo velike možnosti za uspeh.«
Najuspešnejša podjetja so spoznala, da je podlaga za izrazito lojalnost kupcev do
proizvodov in organizacij prav zadovoljnost kupcev. Nadaljnji razvoj in obstoj
organizacije je mogoče zagotoviti izključno na podlagi lojalnosti kupcev (ibid., 84).
Kultura podjetja je temelj za vse postopke znotraj podjetja in se vidno izraža v načinu
medsebojnih odnosov med zaposlenimi, v odnosih do nadrejeni in tudi v komunikaciji s
kupci. Zaposleni niso le nosilci kulture, ampak jo tudi ustvarjajo. Prav tako tudi
manangement odločilno soustvarja kulturo (ibid., 84). Kultura podjetja ustvari sistem, ki
vključuje aktivno uveljavljanje skupnih načel oziroma vrednot, integrativno vodenje
zaposlenih (ko vsak manager razume, v kakšni sredini dela in kako se mora vesti, da bo
najbolj učinkovit), osredotočen razvoj potrebnih znanj in veščin, ki jih organizacija
potrebuje danes in jutri ter sistem vodenja zaposlenih, ki gradi zaupanje med
posameznikom in organizacijo (kar je možno samo z zgledom, doslednostjo in
transparentnostjo). To je možno samo z aktivno gradnjo potrebne organizacijske
kulture. »Kultura poje strategijo za zajtrk,« je že zdavnaj rekel managementski guru
Peter Drucker (Breznik 2013).
Kultura kakovosti je dinamična, se nenehno razvija ter organizaciji in zaposlenim
omogoča integracijo s tržnim okoljem. Postaja izraz za h kupcu usmerjene organizacije,
kakor tudi v kakovost usmerjenega razmišljanja zaposlenih. Kakovost vodenja je
pomembna predpostavka za uspešno kulturo kakovosti v organizaciji. To v največji
meri vpliva na sprejetost na tržišču in s tem na tržni uspeh ter ohranja organizacijo tudi
v kritičnih časih (Kamiske in Malorny 1999, str. 84).
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3.5 Reinženiring
Pritiski vseh vrst silijo organizacije bolj in pogosteje kot kdaj koli prej v zgodovini v
prilagajanje in spreminjanje poslovanja. K temu prispevajo politične in upravne
spremembe, napredek tehnologije, povečana konkurenca, prodirajoča globalizacija ter
spremenjeno obnašanje kupcev, poslovnih partnerjev, oblasti in delojemalcev.
Sposobnost hitrega spreminjanja je pogoj za preživetje in hkrati nepogrešljiv del kulture
sodobne organizacije (Gašperšič 2004, str. 68).
Vodstvo vsake organizacije si želi, da bi bila njihova organizacija tako prožna, da bi se
lahko v kratkem času prilagodila spremenjenim razmeram na trgu, tako učinkovita, da
bi lahko odgovorila na še tako nizke cene konkurence, in tako predana kupcem, da bi
lahko zadovoljila njihova najvišja pričakovanja (Eržen 2000, str. 45).
Reinžiniring je temeljito premišljena in korenita prenova poslovnih procesov z
namenom doseganja velikih izboljšav v poslovanju podjetja, predvsem glede kakovosti
izdelkov in storitev, obsega stroškov ter hitrosti odzivanja na potrebe kupcev. Gre za to,
da dosežemo dramatične izboljšave v poslovanju. Poslanstvo reinženiringa je vedno
znatno izboljšati razmere (ibid., 45).
Glede na opredelitev reinženiringa je mogoče navesti naslednjo bistveno sestavino, torej
osredotočenost na poslovne procese. Proces je zbir povezanih aktivnosti, ki prevzemajo
input od dobaviteljev in ga preoblikujejo v output za potrošnika. Korenite spremembe
zahtevajo odmik, preskok in prelom v obstoječih merilih, postopkih in standardih
poslovanja, ki jih je treba po uvedbi reinženiringa oblikovati povsem na novo. Namen
izboljšav je krepitev ali vzdrževanje konkurenčnosti, to pa je mogoče doseči z večjim
zadovoljevanjem potrošnikov in nižjimi stroški poslovanja, multidisciplinarni pristop
pa mora voditi v različne sinergijske učinke opazovanja in delovanja (Simonič 2005, str.
13).
Pri reinženiringu poslovnega procesa je prenova osredotočena na poslovni proces, za
katerega je treba najprej ugotoviti, v kakšnem stanju je in ga nato preoblikovati
(Gašperšič 2004, str. 68).
Cilj reinženiringa poslovnih procesov je povečanje njihove učinkovitosti v poslovnih
okoljih. Analizirajo se strategije, procesi in sistemi ter se iščejo možnosti za vpeljavo
izboljšav. Oblikuje se celovit pogled na ključne procese ter se jih analizira (S&T 2008).
Nobena manjša reorganizacija ne more uspeti, če spodbuda ne pride od najvišjega
vodstva. To velja tudi za reinženiring, kar pomeni, da je za izvajanje reinženiringa
odgovoren generalni direktor, za njim pa vsi vodje v podjetju, ki se morajo z njim dobro
seznaniti, ga preučiti, potem pa delovati in kolikor je le mogoče podpreti tim, ki bo
praktično izvedel reinženiring (Vila 1997b, str. 57).
Reinženiring organizacije zahteva (ibid., 57):
• Angažiranje managementa oziroma vključitev vodij, ki imajo pomembno
vlogo, kajti zahtevajo se velike spremembe vseh nalog tudi v strukturi
podjetja.
• Intenzivno zavzetost, še posebej v timu, ki bo reinženiring izvajal.
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• Korenito izvajanje preoblikovanja, ne glede na trenutno stanje. Gre za korenite
spremembe načina dela, razvrščanja nalog, managementa, izobrazbe,
organizacijske strukture in informacijske tehnologije.
• Poudarek na outputu, ki ima vrednost za končnega porabnika.
• Čim širše zasnovane procese, z vsemi pripadajočimi elementi.
• Odpravo nepotrebnih napisanih gradiv in prepuščanje odločanja izvajalcem
akcije.
• Razvrstitev nepovezanih elementov posameznih nalog in razvrstitev poslov v
logične celote in njihovo dodelitev posameznikom ali manjšim skupinam. To
pomeni, da je treba povečati delovno področje dejavnosti posameznikov.
• Zmanjšanje hierarhični ravni.
• Ustanovitev medfunkcijskih timov in
• znotraj posameznih procesov dajanje poudarka tistim nalogam, ki lahko
potekajo vzporedno, z namenom krajšanja skupnega ciklusa.
Temeljna naloga reinžiniringa je oblikovati optimalni potek dela. Temelji na
predpostavki, da je oblikovanje procesov oziroma način opravljanja dela bistvenega
pomena za organizacijo. Izhodišče uspeha vsake organizacije so dobro oblikovani
poslovni procesi (Eržen 2000, str. 46).
Reinženiring ne obljublja čudežev. Ne ponuja hitrih, preprostih in nebolečih rešitev.
Zahteva, da zaposleni v organizaciji spremenijo način razmišljanja o delu. Zahteva, da
organizacije nadomestijo stare poslovne koncepte z novimi oziroma sodobnimi. Teh
pomembnih ciljev ni lahko doseči (ibid., 46).
Podjetja potrebujejo celovit strateški načrt, ki poleg razumevanja koncepta reinženiringa
vključuje tudi metodologijo izvedbe, izobraževalne programe za uvajanje sprememb,
izvedbeni in terminski načrt prevzema prenovljenih poslovnih procesov ter taktični
načrt za obvladovanje najpogostejših ovir in izzivov, ki se pokažejo pri izvedbi (ibid.,
46).
Zamisel Hammerja in Champyja2 temelji na tem, da je treba staro organizacijo
preprosto zbrisati, ukiniti in začeti znova, od začetka (Vila 1997a, str. 60).
To je treba storiti (ibid., 60) :
• Temeljito, zastavljajoč si vprašanja – zakaj sploh delam, kar delam in zakaj to
delam tako, kot delam? Taka vprašanja ljudi prisilijo, da razmislijo o pogosto
nenapisanih pravilih in predpostavkah, ki narekujejo vodenje poslovanja.
Pomembno je, da zavestno zanemarimo to, kar je in se osredotočimo na to, kar
bi moralo biti (Curk 2003, str. 7).
• Korenito, ne popravljati in krpati starega, začeti je treba od začetka (Vila
1997a, str. 60). Spremembe, ki jih uvedemo, morajo biti korenite in ne le
površne (Curk 2003, str. 7).
• Dramatično, kar pomeni, da je treba storiti skok, ne le kakšen manjši
napredek. Treba je spremeniti in izboljšati vse za 100 odstotkov, ne le za
kakšnih 10 odstotkov (Vila 1997a).
2

Knjiga Hammer&Champy: Reengineering The Corporation – A Manifesto For Business Revolution je
leta 1993 pritegnila veliko pozornosti. Zamisli, ki so v njej podane, lahko označimo kot nekakšen
manifest za organizacijsko revolucijo.
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Vse to bomo dosegli samo, če bomo poiskali rešitve v procesih, ne pa v strukturah
(ibid., 60).
Reinženiring podpira horizontalno organizacijo. V nadaljevanju predstavljamo deset
načel za horizontalno organizacijo (Vila 1997c, str. 92):
• Organizirati se je treba okrog procesa, ne naloge. Cilj je treba usmeriti glede
na potrebe kupcev, kot npr. nizki stroški in v najkrajšem času opravljena
storitev. Ugotoviti moramo procese, ki zadovoljujejo te zahteve, in tiste, ki jih
ne zadovoljujejo. Takšni procesi po uvedbi reinženiringa postajajo glavne
komponente organizacije, ne pa funkcij in oddelkov.
• Organizacijska kultura naj bo ploskovna z minimalno delitvijo procesov. Bolje
je, da se organizirajo vzporedni timi, v katerih vsak opravi nekaj korakov v
procesu, kot da bi oblikovali nekaj timov, ki sledijo drug drugemu.
• Višji vodje naj imajo nadzor nad procesi in izpolnjevanjem nalog znotraj
procesa.
• Povezati je treba cilje izvajanja in vrednotenja vseh dejavnosti z
zadovoljstvom kupcev.
• Timi, ne pa posamezniki, morajo biti tako v žarišču organizacijskih nalog in
izvajanja, kot pri oblikovanju organizacije. Posamezniki sami ne morejo
prispevati k stalni izboljšavi toka izvajanja nalog.
• Treba je kombinirati managerske in nemanagerske dejavnosti. Timu je treba
dovoliti, da sam izbere sodelavce, vrednoti delo, določa roke in podobno.
• Treba je poudarjati, da mora vsak zaposleni razviti več sposobnosti na
številnih področjih. Treba je imeti manjše število strokovnjakov.
• Informirati in poučevati je treba osebje za doseganje uspehov.
• Povečevati je treba stike med dobavitelji in kupci z vsemi v organizaciji. To
pomeni odpotovati na teren in ustanoviti tim za reševanje problemov, z vsemi
zaposlenimi in v vsakem času.
• Nagrajevati je treba razvijanje individualne sposobnosti.
Reinženiring poslovanja ne pomeni njegovega izboljševanja, temveč njegovo ponovno
oblikovanje. Treba je doseči izrazit napredek, kar je mogoče le, če stari način dela
zamenjamo s povsem novim (Simonič 2005, str. 13).
Čas, v katerem živimo, narekuje management, ki je usmerjen k ljudem, saj so prav
ljudje osnova vsake organizacije. Prihodnost pripada tistim managerjem, ki lahko
reorganizirajo tim z visoko moralni stališči glede na potrebe spremenljivih procesov
(Vila 1997b, str. 58).

3.6 Benchmarking
Ta metoda se je razvila konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja v ZDA (Koren 1995,
str. 91). Takrat sta multinacionalki IBM in Xerox Corporation želeli prestreči
konkurenčni izziv prodirajočih japonskih učinkovitih organizacij močnim, birokratskim
in s tem nefleksibilnim korporacijam. Japonske organizacije so konkurenčni izziv
predstavljala predvsem s svojo filozofijo kaizen. To pomeni proces nenehnih izboljšav
oziroma nenehni napredek. Je trdna osnova japonske menedžerske prakse, ki se
prvenstveno ukvarja z načini za uspešnejše izvajanje obstoječih nalog. Pri tem
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zatrjujejo, da je treba narediti majhne stvari bolje in postavljati ter doseči vedno višje
standarde. Ta filozofija je vključena tudi v orodje benchmarking (Kos 2007a).
Ni enotne definicije za pojem benchmarking. Navajamo nekaj definicij, in sicer
»benchmarking je najbolj stroškovno učinkovita pot za uvedbo najboljših praks v
organizacijo«. Ali pa: »Benchmarking je orodje za merjenje učinkovitosti, ki se
uporablja v povezavi s pobudami za primerjanje in poistovetenje z najboljšimi
praksami« (Bogataj 2001, str. 13). In še: »Benchmarking pomeni iskanje razlik pri
izvedbah in vključuje učenje od najboljše prakse drugih.« Neakademska in povsem
razumljiva definicija benchmarkinga je »navada se toliko ponižati, da se prizna, kako je
nekdo drug boljši v nečem drugem, in biti toliko pameten, da se njegove dosežke
izenači ali se ga celo prekosi« (Kos 2007a).
Namen in cilj benchmarkinga sta torej s primerjanjem ugotoviti odstopanje od želenega
stanja ter z uvajanjem najboljše prakse ugotovljeno odstopanje odpraviti in celo preseči
benchmarkingškega partnerja, od katerega smo povzeli najboljšo prakso (ibid. 2007a).
Ta metoda omogoča še boljše poznavanje lastne organizacije (kaj dela, na kakšen način
in kakšne rezultate dosega), predvsem pa boljše poznavanje konkurence oziroma
najuspešnejših organizacij (Koren 1995, str. 91). »Čim več organizacija ve o tekmecih
in okolju, v katerem posluje, tem hitreje se lahko prilagaja spremembam v poslovnem
okolju, večja je njegova konkurenčnost in večja verjetnost, da preživi in dolgoročno
uspešno posluje« (Kenda 2002, str. 19).
Prednosti benchmarkinga so (Kos 2007a):
• omogoča učinkovitejše strateško načrtovanje in nadziranje,
• olajšuje napovedovanje in predvidevanje razvoja na različnih poslovnih
področjih,
• znižuje stroške napačnih poslovnih odločitev,
• omogoča povečevanje učinkovitosti podjetij prek uspešne zasnove in izvedbe
preoblikovanja poslovnih procesov ter njihovega stalnega izpopolnjevanja,
• pripomore k reševanju poslovnih problemov, spodbuja nove zamisli v podjetju
in stimulira razmišljanje zunaj meja,
• dodaja pomemben element stalnega izobraževanja zaposlenih, spodbuja
njihovo inovativnost in kreativnost ter prispeva k porajanju novih zamisli,
• omogoča relativno ovrednotenje poslovne uspešnosti in učinkovitosti različnih
poslovnih dejavnikov,
• spodbuja spremembe in povečuje posebna znanja, ki podjetju omogočajo
večjo fleksibilnost in hitrejše prilagajanje spremembam v poslovnem okolju,
• privede k postavljanju ciljev glede na najboljše prakse na svetu in na podlagi
usklajenega pogleda podjetja na zunanje okoliščine in
• nenazadnje lahko privede do boljšega zadovoljevanj potreb kupcev in
posledično seveda tudi do boljšega konkurenčnega položaja na trgu.
Benchmarking ima kot metoda in glede na področje delovanja več podzvrsti (Bogataj
2001, str. 13). Loči se predvsem na to, kaj primerjamo in s kom se primerjamo (Kos
2007a):
• Interni benchmarking. Pomeni primerjavo med oddelki, enotami,
podružnicami ali državami znotraj podjetja oziroma organizacije. Nima
zunanjih ovir in ga tudi ne zanimajo. Pri internem benchmarkingu
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predvidevamo, da obstajajo razlike med delovnimi procesi in rezultati, ne
glede na način vodenja podjetja. Tako lahko odkrivamo najboljše prakse
znotraj podjetja ter analiziramo in odkrivamo, zakaj določeni deli v podjetju
delujejo slabše kot ostali. Osnovna pomanjkljivost se kaže v interni
orientiranosti ter zaradi tega manjšemu pritisku na inovacije in primerjanju z
najboljšimi v branži (Pivka 2000, str. 102).
• Konkurenčni benchmarking. Je direktna primerjava svoje učinkovitosti in
rezultatov proti najboljšemu realnemu konkurentu, tistemu, ki proizvaja enak
izdelek ali izvaja enake storitve. Z njim želimo ugotoviti, kako delujejo
neposredni konkurenti. Vemo pa, da od konkurentov ne moremo pričakovati
sodelovanja oziroma velikega sodelovanja ter s tem izmenjavo znanj in
izkušenj, zato konkurenčni benchmarking spada med najtežje izvedljive in
občutljive vrste benchmarkinga (Kos 2007a). Poiskati je treba inovativne poti
za proučevanje prakse konkurenta. Viri so lahko naslednji: splošna literatura,
glasniki, bilteni, letna poslovna poročila, ankete, obiski na lokacijah in analiza
proizvodov (Pivka 2000, str. 103).
• Funkcijski benchmarking. Je primerjava procesov ali funkcij proti
nekonkurenčnim organizacijam (npr. kupci, dobavitelji) znotraj iste panoge ali
tehnološke usmeritve. Njegov cilj je predstaviti primerjave med podjetji, ki
delijo enake tehnološke in tržne karakteristike ter so koncentrirane v
specifične funkcije (Kos 2007a). (Npr. avto – transport, stroj – elektronika).
Prednosti so naslednje: širši vidiki, več možnosti za odkrivanje najboljše
prakse, zbiranje in izmenjava podatkov sta lažja, zaupnost podatkov je manj
problematična in organizacije raje povzemajo tujo prakso kot prakso
konkurentov (Pivka 2000, str. 104).
• Generični benchmarking. Pomeni primerjavo lastnih procesov na najboljše
znane procese, ne glede na proizvodnjo ali storitve. Je študija inovativnih
metod ali tehnologij, ki so lahko uporabljene v različnih poslovnih procesih
(Kos 2007a). Primerjava enakega procesa v različnih branžah ponuja
priložnosti za odkrivanje novih možnosti, priložnosti in inovacij. Pridobivanje
podatkov je lažje, edina težava pa je v tem, da je implementacija dobre prakse
težja (Pivka 2000, str. 105).
Najpogostejše se izvaja konkurenčni benchmarking, ki pa ga je tudi najtežje izvajati. Že
definicija nakazuje na to, da je benchmarking proces in ne enkratno dejanje, torej
zahteva zaporedje dejanj, korakov, funkcij ali aktivnosti, ki vodijo k zaključku in
rezultatu (Kos 2007a).
Zaporedje korakov naj bi bilo naslednje »(ibid. 2007a)«:
• Planiranje
− Izbira procesa za benchmarking.
− Oblikovanje benchmarking tima.
− Razumevanje in dokumentiranje procesa.
− Postavitev kazalnikov za proces.
• Iskanje
− Sestava liste kriterijev za idealnega benchmarking partnerja.
− Iskanje potencialnih benchmarking partnerjev.
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− Primerjava kandidatov.
− Vzpostavljanje kontakta.
• Opazovanje
− Zagotovitev dostopa do informacij.
− Izbira metode in orodja za zbiranje informacij.
− Povzetek pridobljenih informacij.
• Analiza
− Iskanje vrzeli med našimi in partnerjevimi procesi.
• Prilagoditev. Tu je treba omeniti, da zgolj identifikacija najboljših praks brez
uvajanja v lastno organizacijo ne pomeni benchmarkinga.
− Sestava akcijskega načrta.
• Recikliranje benchmarking procesa. To pomeni, da benchmarking ne sme biti
enkraten dogodek, ampak kontinuiran proces za izboljšavo učinkovitosti.
Da benchmarking prinese prave rezultate, se ga je treba lotiti sistematično in celostno.
To zahteva veliko časa in vlaganja, zato se zelo malo velikih podjetij te managerske
metode loti celostno in sistematično, za manjša in srednja podjetja pa je benchmarking v
tej obliki običajno prevelik zalogaj (ibid. 2007a).
Preden se začne z benchmarkingom, se mora določiti kodeks delovanja, ki služi kot
učinkovito sporočilo »benchmarkinškim partnerjem« in jih spodbuja k sodelovanju pri
prizadevanjih po odličnosti. Ta kodeks lahko vpliva tudi na tiste zaposlene, ki ne
razumejo popolnoma ali niti ne cenijo namena benchmarkinga, da poskusijo spremeniti
svoj odnos do te metode (Koren 1995, str. 93).
Ta metoda je kontinuiran proces, ki zagotavlja koristne informacije za izboljšanje katere
koli poslovne funkcije in nas usmerja k ukrepom k doseganju konkurenčne prednosti in
še bolj zadovoljnim strankam (ibid., 93).
Benchmarking je smiselno uporabljati v vseh fazah rasti organizacije. Smiselno ga je
kombinirati z drugimi metodami (SWOT, PEST analiza) in s tem narediti še korak dlje
v okviru analize trga (Kos 2007a).
Neprestano spremljanje, kaj počne konkurenca, iskanje njihovih prednosti in integracija
teh prednosti v lastno poslovanje, itd. je smiseln proces, ki ga mora uvesti vsako
podjetje, če želi dosegati poslovno odličnost. Na internetu najdemo že skoraj vse
informacije in s sistematičnim zbiranjem in urejanjem le-teh lahko na podlagi analiz
identificiramo veliko koristnih informacij, ki nam lajšajo odločanje, predvsem pa
dejansko lahko koristimo kar nekaj dodanih vrednosti, ki jih prinaša orodje
benchmarking (ibid. 2007a).
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4

PREDSTAVITEV PODJETJA BIO HOLZHANDELSUND TROCKNUNGS GMBH

4.1 Opis podjetja
Podjetje Bio Holzhandels- und Trocknungs GmbH je družinsko podjetje, ki ga je leta
1992 ustanovil Janez Božič na naslovu Blasnitzen 19, 9133 Miklauzhof v Avstriji.
Podjetje je specializirano za uvoz in izvoz novega ter starega lesa. Od samega začetka
podjetje hitro raste, in tako je bila leta 1997 končana nova poslovna stavba v značilnem
avstrijskem slogu. Leta 2004 je bilo zgrajeno 500 kvadratnih metrov veliko skladišče za
shranjevanje lesa. 2009 so na to isto mesto, na katerem je stalo skladišče za
shranjevanje lesa, postavili novo halo, saj jim je prejšnja pogorela. Skozi čas so razširili
tudi poslovno stavbo, v kateri so tudi bivalni prostori. Podjetje je leta 2013 postavilo še
dve hali za shranjevanje lesa in uredilo prostor za zunanje skladiščenje lesa, za delo ter
asfaltiralo glavno dvorišče, kjer se izvaja največ funkcij v skladišču. Površina, na kateri
stoji skladišče, trenutno obsega 9.500 m2 (Bio Holzhandels- und Trocknungs GmbH
2009b).
Leta 2008 je podjetje prejelo certifikat FSC®, ki ga podeljuje ustanova Forest
Stewardship Council (v nadaljevanju FSC). Ta ustanova je neodvisna, nevladna in
neprofitna organizacija, ustanovljena za spodbujanje odgovornega gospodarjenja z
gozdovi po vsem svetu (VitaBaby 2014). Ta certifikat prinaša podjetjem koristi, kot je
lažji dostop do novih trgov (FSC 2014).
FSC je zagotovilo kupcem, da proizvajalci izdelkov, ki nosijo ta certifikat (ibid. 2014):
• Podpirajo okolju primerno, družbeno koristno in gospodarno upravljanje z
gozdovi.
• Podpirajo uporabo domicilnih drevesnih vrst.
• Ohranjajo biotsko raznovrstnost, reprodukcijsko sposobnost gozdov in
ekoloških procesov v njih.
• Pomagajo lokalni in širši družbi, da uživa dolgoročne koristi zaradi ohranjanja
gozdnih virov ob upoštevanju dolgoročnega, trajnostnega načrtovanja
upravljanja z gozdovi.
Pravna oblika podjetja je Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). GmbH je ena
od najpogostejših pravnoorganizacijskih oblik v Avstriji. Odgovornost je omejena na
podjetje (kot v Sloveniji d.o.o.).
V tabeli 2 so naštete glavne značilnosti pravne oblike GmbH
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Tabela 2: Značilnosti pravne oblike GmbH
EUR
10.000,00
500,00
602,00
Ni potrebna
50,00

Začetni kapital
Najmanjši stroški na leto
Notar
Pristojbina v knjižbo
Posebni davek ob ustanovitvi
(minimalni znesek)

Vir podatkov: (BRIDGE 2012).

Tabela 3 prikazuje, da morajo podjetja v Avstriji s pravno obliko GmbH plačevati
davek na dobiček, in sicer po stopnji 25 %. Poleg tega so podjetja dolžna vsako leto
plačati nekakšen pavšalni davek v višini 500,00 EUR (od 1. 7. 2013), in sicer neodvisno
od tega, ali so dosegla dobiček ali ne. Davčno olajšavo pa je mogoče uveljavljati do 35
% raziskovalnih stroškov, v kolikor ti služijo za razvoj in izboljšanje
narodnogospodarsko pomembnih iznajdb. Podjetja, ki ne dosežejo nobenih dobičkov v
letu, v katerem so izvedla vlaganja, imajo alternativno pravico do uveljavljanja
raziskovalne premije v višini 8 % (ibid. 2012).
Tabela 3: Davki za GmbH
Davek na dobiček
Ni dobička ali je celo izguba (v enem letu)
Izplačilo dividend
Plače, ki se lahko izplačajo družbeniku za
njegovo delo
Prejemki

25 %
Kljub temu minimalni davek – 500,00
EUR (po 1. 7. 2013). Ta davek je treba
plačati v obliki predplačila.
25 % davka na kapitalski donos
Davek na izplačane plače ali davek od
dohodka
Davek od dohodka

Vir podatkov: (BRIDGE 2012).

4.2 Dejavnost podjetja
Osnovna dejavnost podjetja je odkup ter prodaja starega in novega lesa. Odkup lesa se
izvaja po vsej Evropi, nekaj pa uvozijo tudi iz Rusije. Obdelava starega lesa se vrši v
skladišču na sedežu podjetja, kjer se les sortira, očisti, reže in prodaja kot končni
izdelek. Novi les pa se prek pogodbenih partnerjev obdela in direktno pošlje do kupcev.
Nekaj izdelkov iz novega lesa, kot so akacijevi stebri, klopi in mize, se prodaja na
sedežu podjetja. Največ se odkupujeta hrast in smreka, vendar trgujejo tudi z
macesnom, brestom, bukvijo, hruško, jesenom in borom. (Bio Holzhandels- und
Trocknungs GmbH 2009a).
Stari les se pridobiva iz starih hiš, hlevov, kozolcev ipd., oziroma iz objektov, ki so
primerni za rušenje. Les mora seveda izhajati iz časov, ko so ga naši predniki še ročno
obdelovali oziroma tesali.
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Izdelki iz starega lesa so (Bio Holzhandels- und Trocknungs GmbH 2009c):
• Tramovi, ki so konstrukcija zgradbe in strehe objekta, širine ter debeline
najmanj 10 x10 cm in dolžine od 1 metra naprej.
• Debelejše deske ki so vezane z lesenimi žeblji in tako predstavljajo steno, ki je
pregrada med prostori v objektu. Njihova debelina je od 6 cm, širina od 15 cm
ter dolžina od 80 cm.
• Tla in strop iz desk, s katerimi sta pokrita spodnji in zgornji del prostora.
• Sončne deske, ki so pritrjene na zunanji del objekta.
• Stranski produkt predstavlja odpad, ki je namenjen za kurjavo oz. sekance.
Kot je bilo omenjeno že zgoraj, se nabavljen les preloži ter razvrsti po kakovosti,
dolžinah in debelinah. Les se po željah kupcev očisti. Z detektorjem kovin odstranijo
vse kovinske dele (žeblji, izstreljeni naboji iz 2. svetovne vojne) iz lesa in ga operejo z
vodo.
Hrastov les slabše kakovosti zrežejo na žagi, kjer se odreže vrhnji oziroma zunanji
tesani del kosa lesa. Naredijo deske debeline od 30 mm do 80 mm. Prav tako režejo vse
smrekove tramove in debelejše deske, saj tako iztržijo več.
Les se prodaja kot polizdelek po vsej Evropi. Uporabljajo ga mizarji in podjetja za
izdelavo pohištva v starinskem slogu. Njihove polizdelke so uporabili tudi na
olimpijskih igrah v Sočiju in na zimskih športih v Kitzbühlu.

4.3 Analiza poslovanja podjetja
Podjetje vodi lastnik, ki je prevzel podjetje decembra leta 2013. Do takrat ga je vodil
njegov oče, ki je bil tudi ustanovitelj podjetja. Lastnik je hkrati nabavni in prodajni
referent, nadzira celotno poslovanje ter je delovodja v skladišču. Pri njegovem delu mu
občasno pomaga oče. Zaposlena sta dva prodajno-nabavna referenta; eden opravlja
posle na Nizozemskem, drugi pa v Nemčiji.
V pisarni sta za polovični delovni čas zaposleni tajnica in računovodkinja. V skladišču
je zaposlenih šest delavcev, ki pripravljajo izdelke za prodajo ter razkladajo in
nakladajo tovornjake.
Zunanji izvajalci so računovodski servis, ki opravlja posle, za katere pisarniški delavki
nimata dovolj znanja oziroma pooblastil, ter industrije lesa, ki obdelujejo oz. režejo novi
les.
Na Sliki 8 je prikazana organizacijska oblika obravnavanega podjetja.
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Slika 8: Organizacijska oblika podjetja Bio Holzhandels- und Trocknungs GmbH

Podjetje Bio Holzhandels- und Trocknungs GmbH nabavlja les prek dobaviteljev, ki so
jih nabavni referenti podjetja poučili o kakovosti, dimenzijah in vrsti lesa. Les se
nabavlja v naslednjih državah: Avstrija, Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina,
Srbija, Poljska, Slovaška, Češka, Belorusija, Rusija in Nemčija. Največ lesa se trenutno
dobavlja iz Hrvaške in Bosne.
Podjetje les pripravi po željah kupcev, les pa prodajajo v naslednjih državah: Avstrija,
Nemčija, Švica, Nizozemska, Italija, Francija, Danska, Belgija, Rusija, Slovaška in
Kitajska.
Spodnji Graf 1 prikazuje prihodke od prodaje v evrih, ki jih je ustvarilo podjetje v letih
od 2002 do 2013. Podjetje od leta 2003 ustvarja vedno večji prihodek. Leta 2008 se je
zgodila nesreča, saj jim je pogorela glavna, tedaj še edina hala z lesom. Prihodki so
posledično močno padli, kar se je poznalo še v letu 2009. Še istega leta, ko jim je
pogorela hala, so začeli trgovati tudi s starim lesom. Ta les jim je prinesel dovolj
prihodkov, da od leta 2009 drastično rastejo. V prvi polovici leta 2011 so tako prišli na
isto raven kot leta 2008, ko so imeli najvišji prihodek. Leta 2011 so ustvarili toliko
prihodkov, da so lahko pokrili izgube v zadnjih treh letih in je krivulja spet prišla na
konstantno rast vse do leta 2013.
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Graf 1: Prihodek po letih v evrih
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Vir: (Interni
Interni viri v podjetju Bio HolzhandelsHolzhandels und Trocknungs GmbH).

V podjetju imajo pozitivno rast, kar prikazuje Slika 9. V tej fazi pridobivajo nova
znanja, veščine
ine in izkušnje. Rast je torej ključnega
klju
pomena za obravnavano podjetje. Pri
Grafu 1 smo videli,, da ima tudi rast svoje cikle. Sestavljena je iz mnogo vzponov in
padcev. V podjetju se zavedajo, da bodo kmalu prišli do vrhunca poslovanja in nato
upadanja oziroma konca. Z uvedbo managementskih konceptov in izboljšanjem
i
poslovanja bodo še naprej rasli in se za nekaj časa
asa izognili fazi zrelosti. Cilj podjetja je,
da z nenehnim izboljšanjem ne preprečijo
prepre
fazo upadanja podjetja. Kljub vsemu njihov
cilj ni zgolj preživetje podjetja, ampak izkoristiti vse dane potenciale
potenciale in se nadalje
razvijati.
Slika 9: Življenjski cikel podjetja

Prirejeno po: (Belak 2000, str. 136).
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4.4 SWOT analiza
Podjetje, ki deluje na trgu, mora nenehno ugotavljati svoj položaj. Spoznati mora svoje
prednosti in slabosti v primerjavi z ostalimi podjetji ter priložnosti oziroma nevarnosti
glede na okolje.
Vse prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti lahko podjetje ugotovi in analizira s
SWOT analizo. Tako pridobi informacije, da lahko izboljša uspešnost poslovanja in
postane konkurenčno v svoji panogi.
S SWOT analizo prikaže podjetje oceno stanja. V njej se analizirajo prednosti in
slabosti podjetja ter poslovne priložnosti in nevarnosti podjetja. Rezultat analize daje
vpogled v dejavnosti podjetja in pokaže šibke točke, ki jih je treba izboljšati oziroma
odpraviti, da bo podjetje uspešno poslovalo. Tako se na osnovi SWOT analize podjetje
pripravi na nevarnosti in izkoristi tiste priložnosti, ki jih ponuja svetovni trg.
Slika 10: SWOT analiza podjetja Bio Holzhandels- und Trocknungs GmbH
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Kot nam prikazuje Slika 10, so prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti podjetja
naslednje:
a) prednosti:
• Dobra starostna struktura zaposlenih.
Starostna struktura zaposlenih je zelo ugodna, saj je večina zaposlenih starih
med 20 in 40 let. To je po našem mnenju naša prednost pred konkurenti, saj
nam mlad kader omogoča dosti večjo učinkovitost, storilnost in prodornost.
Mlad kader je tudi bolj odprt za dodatno usposabljanje in izobraževanje, kar
prinaša novo znanje v podjetje in prispeva k večji kakovosti dela.
• Visoka kakovost proizvodov.
Kakovost proizvodov omogoča podjetju širjenje kroga odjemalcev in
prepoznavnost. Ker večina podjetij stremi za večjim dobičkom na račun nižjih
stroškov in s tudi kakovosti, obravnavano podjetje vidi v tem konkurenčno
prednost, saj se zaveda, da na dolgi rok lahko uspe le ponudnik kakovostnih
proizvodov.
• Upoštevanje okoljskih predpisov.
Podjetje upošteva okoljske predpise, ki sicer predstavljajo dodatne stroške,
vendar prinašajo prednost pred konkurenti, saj s tem podjetje ponuja
kakovostnejše proizvode in ustvarja pozitivno mnenje o podjetju v javnosti,
kar privablja nove odjemalce in podjetje ločuje od konkurence, ki morebiti
stremi le k maksimalnih prihodkom in je ne zanimajo negativne eksternalije,
ki jih povzročajo s svojim ravnanjem.
• Dobro sodelovanje s kupci.
Podjetje se osredotoča tudi na kupca, saj le-ta že pri prvem nakupu začuti
zadovoljstvo. Svojo prednost ima podjetje tudi zaradi dobrega in tesnega
sodelovanja s ključnimi kupci. Imajo sposobnosti hitrega odziva na zahteve in
potrebe trga.
• Velika zaloga lesa.
Zaradi velike zaloge lesa lahko kupci hitreje in bolje izražajo svoje želje ter
odkrivajo nove potrebe po lesu.
b) slabosti:
• Nizka varnost pri delu.
Zaradi slabe varnosti pri delu, uporabe zastarelih strojev in pripomočkov
prihaja do izpadov zaradi poškodb in zastoja v proizvodnji. Tako imajo slabo
zaposlitveno strukturo s slabim pretokom delovne sile znotraj podjetja, kar
povzroča stroške zaposlitve in usposabljanja novih delavcev.
• Zastarela tehnologija in tehnika.
Podjetje uporablja zastarelo tehnologijo in tehniko, kar zavira konkurenčno
prednost pred podjetji, ki uporabljajo sodobno opremo in tehniko.
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• Slaba informacijsko podprta tehnologija.
Podjetje nima sodobne informacijske tehnologije za zajemanje, obdelovanje,
shranjevanje in prenašanje vseh vrst informacij. V skladišču so omejeni, saj
jim programska oprema ne omogoča širokega spektra možnosti, znotraj
katerih bi lahko izvajali dela.
• Potreba po dodatnih raziskavah trga.
Konkurenčna slabost obravnavanega podjetja je, da bi se morale poleg
osnovnih opraviti še dodatne raziskave trga, ki bi omogočile boljši vpogled v
trg podjetja, odjemalce in dobavitelje, kar bi podjetju tudi omogočilo boljše
zadovoljevanje potreb kupcev in bolj optimalno nabavljanje potrebnih
resursov.
• Stroški prilagajanju potreb kupcev.
Slabost podjetja se kaže tudi v hitrem spreminjanju potreb kupcev. Zaradi
hitro spreminjajočih se potreb kupcev se mora podjetje hitro prilagajati, kar
povzroča tudi višje stroške.
• Prostorska stiska.
Prostor, v na katerem potekajo obdelava in skladiščenje lesa, nakladanje ter
razkladanje tovornjakov, je premajhen. Zaradi tega prihaja do zmede in
visokih stroškov zaradi nereda skladiščenega, nabavljenega lesa in lesa za
odpremo.
• Slaba komunikacija.
Zaradi slabe komunikacije znotraj vodstva ter med vodstvom in zaposlenimi v
podjetju prihaja včasih tudi do zastojev in zmede, kar povzroča visoke stroške
v podjetju.
• Slaba kontrola v proizvodnji.
Pri obdelavi lesa ni sprotne kontrole s strani nadrejenih o kakovosti, kar
prinaša dodatno porabljen čas ob ponovnem pregledu že obdelanega lesa, kar
posledično povzroča višje stroške.
• Ni takojšnjega prevzema blaga.
Kadar dobavljen les prispe v podjetje, vodstvo ne opravi takojšnega prevzema
in tako so proizvodnji delavci omejeni glede uporabe lesa za obdelavo.
c) priložnosti:
• Novi trgi in tržne niše.
Podjetje vidi priložnosti predvsem v usvajanju novih trgov, na katerih bi lahko
ponudili konkurenčne proizvode, priložnost pa vidi tudi v tržnih nišah, ki bi jih
lahko dosegli v okviru hitrega prilagajanja potrebam kupcev.
• Doseči optimalno zalogo.
Priložnost obravnavanega podjetja je, da doseže optimalno zalogo, ki bi ji
omogočila najnižje stroške skladiščenja in prevoza ter hkrati zmožnost, da
pokriva potrebe svojih odjemalcev. S tem bi prihranili na stroških
skladiščenja, povezanih z najemom kapacitet, zaposlenih ...
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• Vedno večje zahteve po kakovosti.
V podjetju opažajo, da so zahteve po kakovosti vedno večje in da odjemalci
stremijo h kakovostnim proizvodom..
• Pridobitev sredstev iz Evropske unije.
Podjetje vidi priložnost v pridobivanju finančnih sredstev iz evropskega
sklada, ki lahko služijo za nadaljnji razvoj podjetja.
d) nevarnosti:
• Možna tuja in domača konkurenca.
Nevarnost za podjetje predstavljajo konkurenčna podjetja, tako domača, kot
tudi tuja, ki vstopajo na avstrijski trg oz. so na trgih. Konkurenca podjetje
namreč sili v zniževanje cene, v tako imenovane cenovne vojne, kar lahko
ogrozi rentabilnost poslovanja.
• Slaba likvidnost domačih kupcev.
Slaba likvidnost kupcev pomeni manj likvidnih sredstev za podjetje in več
plačil z odlokom. Posledično pride do manjšega pritoka likvidnih sredstev v
podjetje, ki pa jih le-to potrebuje za nadaljnje poslovanje in kritje svojih
obveznosti.
• Slaba razpoložljivost tveganega kapitala.
Slaba razpoložljivost tveganega kapitala predstavlja nevarnost podjetju, saj ob
morebitnem širjenju podjetja in želji po investiranju ni mogoče pridobiti
zadostnih sredstev.
• Pogajalska moč dobaviteljev.
Zelo velik vpliv na obravnavano podjetje imajo dobavitelji, ki imajo tudi
močno pogajalsko moč. Čeprav ima podjetje z večino dobaviteljev sklenjena
pogodbena razmerja z opredeljenimi načini poslovanja, se lahko zatakne pri
dobavi materiala, material se lahko poškoduje in se podjetje sooči z velikim
kalom, lahko dobi napačno pošiljko … Vse to za podjetje ne pomeni le
stroške, ampak tudi izgubo časa, in kar je najhuje, izgubo kredibilnost v očeh
odjemalcev. To za obravnavano podjetje predstavlja veliko nevarnost.
• Pogajalska moč kupcev.
Kupci lahko s svojimi zahtevami in nakupnim vedenjem vplivajo ali pozitivno
ali negativno na naše podjetje. Kot nevarnost vidimo predvsem negativni vpliv
kupcev. Ker je panoga lesne industrije dokaj široka in ima veliko ponudnikov,
zato lahko kupec zamenja podjetje, ki mu nudi podobne proizvode.
• Zmanjšanje zalog surovin.
Na trgu, na katerem podjetje trenutno nabavlja surovine, preti nevarnost, da bo
surovin zmanjkalo in bo podjetje prisiljeno prodirati na trge, kjer je lahko
kakovost surovin slabša in bodo stroški prevoza zaradi oddaljenosti višji.
Dobljene ugotovitve s pomočjo SWOT analize lahko podjetju pomagajo narediti
korenite spremembe v smeri povečanja prednosti in zmanjševanja slabosti.
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5

UVEDBA KONCEPTOV TQM IN REINŽENIRINGA V
PODJETJE BIO HOLZHANDELS- UND
TROCKNUNGS GMBH

5.1 Uvedba koncepta TQM
Kot smo že omenili, je TQM proces, katerega cilj je nenehno izboljševanje poslovnih
procesov v podjetju, kar na daljši rok vodi podjetje v odličnost. TQM je proces, ki se
nikoli ne konča (Šostar 2000, str. 15).
Koncept TQM lahko dosežemo (Šostar 2000, str. 15):
a) z managementom
b) s cilji,
c) z vizijo,
d) s popravnimi in preventivnimi ukrepi,
e) s presojo – vseh vrst,
f) z izobraževanjem in
g) s sodelovanjem vseh zaposlenih.
a) Management
Management je zelo pomemben za uspešno delovanje podjetja. S pravilnim
načrtovanjem in vodenjem potekajo vsi nadaljnji procesi v podjetju gladko in brez
večjih napak. Če se pa le-te pojavijo, se odpravijo hitro in brez večjih posledic za
podjetje.
V obravnavanem podjetju ni »pravega« managerja. Lastnik, ki je hkrati vodja, ima
nekaj izkušenj z vodenjem podjetja, ampak je brez ustreznega znanja, da bi lahko s
poslovanjem podjetja dosegli maksimalni učinek, ki ga lahko prinese le uspešen
manager.
Na trgu dela bo podjetje začelo iskati managerja, ki ima dovolj dobro vizijo za
obravnavano podjetje. Podjetje je majhno, zato se odločajo, ali bi zaposlili managerja ali
bi dobiti pogodbenega managerja oziroma svetovanje.
b) Cilji
V podjetju so se odločili za cilje, ki se skladajo s cilji TQM-a, in sicer:
• Odgovornost podjetja bo upoštevati načela kakovosti. Podjetje bo usmerjeno h
kupcu.
• Vsak korak delovnega procesa je pomemben, saj je merilo za ustvarjeno
vrednost. Podjetje bo določilo in upoštevalo skupno odgovornost in
odgovornost na posameznih lokacijah delovnega procesa.
• Podjetje si bo izboljšalo ugled v javnosti z vključevanjem v različne
humanitarne akcije in z upoštevanjem okoljskih standardov. Za ugled skrbijo
tudi z rednim plačevanjem davkov in prispevkov.
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• Pripomočke, ki jih uporabljajo pri delu, želijo natančno analizirali. Tiste, ki jih
ne potrebujejo več, bodo prodali ali dali na odpad. Dokupili bodo kakovostne
pripomočke za izboljšavo procesa dela in dvig ravni kakovosti.
• Podjetje bo sistematično in pošteno analiziralo pritožbe kupcev.
• Izboljšali bodo komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi. Zaposleni bodo
imeli možnost sodelovanja pri vodenju in odločanju, saj bo podjetje tako
pridobilo ideje, ki bi ostale zamolčane. Zaposleni, ki se vsakodnevno srečuje z
delom, ima več idej za izboljšanje poslovanja na področju delovnega procesa
kot nekdo, ki ne sodeluje in opazuje delo površinsko. Določeni zaposleni bodo
dobili pooblastila, da lahko opravljajo nekatera dela, ki so zdaj morala čakati
na vodstvo. Posledično se vodstvo razbremeni in se lahko ukvarja samo z
vodenjem podjetja.
• Kakovost izdelkov mora biti na prvem mestu, zato bodo redno preverjali
njihovo kakovost.
• Za zaposlene bodo vzpostavili sprejemljive delovne pogoje ter jih redno
motivirali.
• Nenehno bodo analizirali podjetje. Ugotovitve bodo vplivale na strategijo in
sprožile takojšnje akcije.
S temi cilji bodo ustvarili večje zadovoljstvo kupcev in zaposlenih. Posledično se bodo
stroški znižali, dobiček pa se bo zvišal.
c) Vizija
»Vizija podjetja je nuditi in zagotavljati naročniku ves potreben les in obenem skrbeti za
njegovo kakovost. Želimo postati vodilni na področju odkupa in prodaje starega lesa«.
d) Izobraževanje
V podjetju se zelo kaže potreba po izobraževanju. Zaposleni v pisarni še vedno delata
začetniške napake, čeprav sta že dolgo v podjetju. Nekateri delavci v skladišču ne ločijo
vrst lesa in ne znajo rangirati lesa po kakovosti. Vse te zaposlene bodo vključili v
izobraževanje in jim tako dali nov zagon za bolj natančno in kakovostnejše delo.
e) Sodelovanje vseh zaposlenih
Zaposleni bodo imeli možnost napredovanja v službi, dobili bodo tudi primerno plačilo
za delo ter božičnice in regres. Zaradi pravočasnih in ažurnih plačil bodo delavci
motivirani za delo, saj bodo zadovoljene njihove primarne potrebe po pravočasnem
plačilu. V Bio Holzhandels- und Trocknungs GmbH bodo spoštovali in upoštevali
predloge delavcev za izboljšanje delovanja podjetja, saj so zaposleni v neposrednem
stiku z delom v podjetju in na terenu. Na ta način jim podjetje zagotavlja socialno
varnost in varnost pri delu. Zaposlene vključujejo v proces dela in jim nudijo občutek
pripadnosti.
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Slika 11 nam kaže potek uvedbe TQM po korakih
Slika 11: Uvedba TQM –a po korakih

Prvi in najbolj nujen korak je zaposliti managerja. Našli so strokovno podkovanega
managerja za podjetje in ga zaposlili za določen čas. Manager je tako začel z vodenjem
podjetja. Takoj so se pokazale pozitivne posledice. Manager planira, organizira in
neposredno vodi proces dela. V ta proces so uvedli tudi kontrolo, ki deluje sproti in
kontinuirano. Obravnava se kakovost lesa, dela in vodenja. Lastnik, ki je bil včasih tudi
vodja, je zdaj prodajni in nabavni referent, za kar ima neprecenljivo znanje. Ima tudi
funkcijo nadziranja celotnega poslovanja.
Drugi korak je upoštevanje lastnih ciljev. Pri vodenju je treba postaviti določene cilje,
saj je njihova uresničitev motivacija. Določene cilje, ki se skladajo s konceptom TQMa, smo že omenili. V tabelah 4 in 5 predstavljamo temeljne cilje podjetja, ki se skladajo
z vodenjem podjetja. Vsem omenjenim ciljem tudi sledimo.

43

Tabela 4: Ciljni sistem podjetja in notranjih udeležencev glede na podjetje
CILJI/UDELEŽENCI
Izhodiščni cilji:

Zaposleni
Motivacija
zaposlenih,
lojalnost zaposlenih.

Vmesni cilji:

Zagotovitev redne
plače,
dobre delovne
razmere (malica,
prevozi, dopust,
bolniške),
udeležba pri dobičku,
redno izobraževanje.
Zadovoljitev potreb
zaposlenih,
strokovno
usposobljeni
zaposleni.

Končni cilji:

Podjetje
Varnost kapitala,
nižanje stroškov,
povečanje
produktivnosti.
Omejitev stroškov,
primerna
porazdelitev
dobička.

Racionalno
poslovanje z
vloženim kapitalom
oz. doseganje
dobička s
poslovanjem,
omogočiti pospešen
razvoj podjetja.

Manager
Motiviranje
managerja.
Pooblastila
managerju za
samostojno sklepanje
poslov,
nagrade za uspešno
delo ( udeležba pri
dobičku).
Nemoteno delovanje
managerja.

Tabela 5: Ciljni sistem podjetja in zunanjih udeležencev podjetja glede na podjetje
CILJI/UDELEŽENCI

Tržni udeleženci

Finančni udeleženci

Izhodiščni cilji:

Spoznati udeležence
na trgu,
preučiti možnosti
poslovanja s tujino.

Spoznati finančne
posrednike na trgu.
preučiti najboljše
možnosti.

Vmesni cilji:

Preverjanje plačilnih
bonitet kupcev,
plačilne discipline,
iskanje zanesljivih
dobaviteljev.
Poslovanje podjetja s
preverjenimi
poslovnimi partnerji

Končni cilji:

Plačilna sposobnost.

Država, družba,
javnost
Spoznati aktualne
probleme v zvezi z
okoljem, ki so
povezani z
dejavnostjo podjetja.
Čim bolje izkoristiti
materiale.

Ugled v družbi.

Pri tretjem koraku bodo k sodelovanju povabili vse zaposlene. Zaposleni ne sme biti
oviran pri svoji ustvarjalnosti. Management v smislu vodenja kakovosti mora odstraniti
vse ovire, pa naj bodo le-te finančne, birokratske ali takšne, ki izhajajo iz hierarhije, in
delovati motivacijsko. Podjetje nenehno motivira z druženjem zaposlenih. Tako začutijo
pripadnost podjetju in z idejami sodelujejo pri njegovem vodenju. Skupaj ustvarjajo
kulturo podjetja, ki je nagnjena h kakovosti.
Četrti in zadnji korak je logično sosledje vseh prejšnjih korakov, to je izboljšanje
poslovnega procesa.
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V podjetju se zavedajo, da poslujejo v turbulentnem okolju, zato delajo nenehne
izboljšave na naslednjih področjih:
• Sodelovanja med zaposlenimi
Komunikacija je šibka točka obravnavanega podjetja. Zaradi tega prihaja do
nesporazumov, porabi se ogromno časa, preden pride do dogovora. Posledično
so zaposleni zbegani in nemotivirani. Tipični primer nesodelovanja je, da
delavci ne vedo, kdaj pride dobavljeni material. Delavci izvedo to šele, ko se
pripelje tovornjak. Nato nastane zmeda pri prevzemu in tudi prostor ni
pripravljenega za nov les.
• Kupci
Potrebe in zahteve kupcev se iz dneva v dan spreminjajo. Podjetje lahko samo
s partnerskim sodelovanjem ustvari zadovoljnega in lojalnega kupca.
• Kakovost na vseh področjih
S kakovostjo proizvodov do zdaj v podjetju Bio Holzhandels- und Trocknungs
niso imeli težav, saj so znani po kakovosti. Imajo pa težave pri kakovost dela
in procesov. Te težave odpravljajo z že omenjenimi ukrepi. V prihodnosti
bodo še posebej skrbeli za kakovost dela, procesov, lesa in seveda kakovost
celotnega podjetja.
• Kakovost vodenja
Kot se izkazalo pri obravnavanem podjetju, je tipična napaka malih družinskih
podjetjih nestrokovnost vodenja. Dolgoročno lahko to pripelje v propad
podjetja, zato uvajajo intenzivno vodenje in upravljanje.
Z vsemi naštetimi ukrepi uvajajo TQM v podjetje. Rezultati se bodo pokazali v
prihodnosti.

5.2 Uvedba koncepta reinženiring
Znani guru reinženiringa poslovnih sistemov je opisal pravilno ravnanje pri vodenju
projektov prenove poslovanja z naslednjimi besedami: »/…/ pač ravnajte enako, kot to
delate pri katerem koli drugem projektu turbulentne, nepregledne in kaotične narave.
Upravljajte ga po pameti, srcu in po najboljših močeh, predvsem pa čvrsto držite
kontrolo v svojih rokah in ostanite ostri kot nož, ko gre zares. In ne pozabite, delujte
najprej kot vodje in šele nato kot managerji« (Gašperšič 2004, str. 69).
Ko je Edwin Artzt3 začel z reinženiringom v zelo dobro stoječem podjetju, je dejal: »To
podjetje bomo razstavili opeko za opeko in ga potem na novo sestavili.« To je precej
natančen opis reinženiringa in dokaz, da podjetje ni nikoli tako uspešno, da ne bi moglo
biti s pomočjo reinžiniringa še uspešnejše (Eržen 2000, str. 45).
Po uspešni uvedbi koncepta TQM vidi obravnavano podjetje tudi priložnost izboljšanja
poslovanja z uvedbo reinženiringa. Ta koncept nameravajo uvesti s pomočjo zunanjih
izvajalcev, saj sami nimajo dovolj znanja in izkušenj za uvedbo.
3

Edwin Artzt je zdaj že upokojeni predsednik proizvajalca Procter&Gamble s skoraj 40 milijardami
dolarjev prometa na leto.
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Najprej je treba analizirati delovanje podjetja, in sicer korak za korakom:
a) Manager
Manager je že dolgo v podjetju, saj so ga zaposlili z uvedbo koncepta TQM. Začetno
obdobje je mimo, saj je dodobra spoznal delovanje podjetja. Skrbi za vodenje poslovnih
procesov, komunikacijo med zaposlenimi ter vodi in planira motivacijske in
izobraževalne sestanke.
Pri SWOT analizi smo omenili, da bo moralo podjetje Bio Holzhandels- und
Trocknungs GmbH vedno pogosteje kupovati les v bolj nerazvitih in oddaljenih
državah, kjer se šele začenja obnova objektov. Kultura in poslovanje teh držav podjetju
ni tako znano. Manager raziskuje trg in širi nabavni trg podjetja v te države. Zelo
pomembno je, da podjetje prodre v te države prvo, torej pred konkurenco. Tako bo bolj
prepoznavno in bo imelo večji delež odkupa na trgu.
b) Nabava in prodaja ter funkcija nadzora
Lastnik je izkušeni prodajni in nabavni referent, saj zelo dobro pozna dobavitelje in
kupce. V nabavi raziskuje trg, prek posrednikov išče les, sklepa pogodbe, išče ugodnega
prevoznika in uredi prevoz blaga. V prodajni službi skrbi za promocijo blaga, odgovarja
na povpraševanja kupcev in sklepa pogodbe. Sprejema tudi kupce in poslovne partnerje.
S funkcijo nadzora najbolj nadzira managerja pri njegovem delu. Pri tem vidi, ali
celotno poslovanje podjetja poteka gladko.
c) Vodja skladišča
Vodja skladišča organizira čas dostave ter beleži prispelo in izstavljeno blago. Vodja
skladišča delo odreja delavcem, ga usklajuje in je odgovoren, da je pravilno in
strokovno opravljeno.
Tudi nadzor nad brezhibnim delovanjem delovnih pripomočkov, viličarjev in
transportnih trakov ter skrb za njihovo redno vzdrževanje sodijo med njegove dolžnosti.
d) Pisarna
Tajnica in računovodkinja sta zaposleni za polovični delovni čas. Tajnica opravlja
administrativna dela, kot so sprejem pošte, vodi njene evidence, razvrščanje in
odpošiljanje. Skrbi za urejenost dokumentacije in pravilno shranjevanje
dokumentarnega gradiva in dokumentov. Vodi kadrovsko evidenco in prisotnost na
delu.
Računovodkinja skrbi, da poslovno-finančni posli v podjetju potekajo v skladu z
veljavnimi pravilniki, standardi in zakonskimi predpisi. Računovodkinja spremlja
nabavo in prodajo blaga ter plačuje račune.
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e) Zunanji izvajalci
Računovodski servis dela obračun plač, kjer izračunava osebne dohodke zaposlenim.
Sestavlja bilance, zaključne račune ter poslovna in finančna poročila. Na koncu
poslovnega leta na osnovi podatkov pripravlja računovodska poročila.
Na drugi stopnji je treba oblikovati želeno stanje:
Podjetje bo uvedlo vzporedni oziroma hkratni reinženiring. Ko bo prišlo dobavljeno
blago, se naredi takojšnji prevzem blaga. Sproti se bo delala kontrola lesa. Tako bo
sortiran les čakal za nadaljnjo obdelavo. Spet naj poudarimo, da bo potrebna uspešna
komunikacijo in delovanje tima. Z dobro izpeljanim procesom bodo pridobili čas in
tako znižali strošek dela.
Informatizacija prevzema lesa je zelo potrebna. Trenutno to poteka ročno. Lastnik in
tajnica z metrom, s papirjem v roki in pisalom prevzemata les. Tajnica nato podatke
ročno vnaša v računalnik. Podjetje bo kupilo dlančnik, program in računalnik, ki je
potreben za prenos in obdelavo podatkov. Ta program bo narejen po naročilu za
podjetje. V programu bodo na voljo izbira vrste lesa in številčnica, s katero se bodo
vnašale dimenzije lesa.
Podjetje bo kupilo tudi program za boljšo sledljivost lesa. Trenutno je preglednost nad
skladiščenim in dobavljenim lesom zelo slaba. Program mu bo omogočil, da bo vodja v
pisarni imel pregled nad vsem lesom, saj je zdaj porabil veliko časa za pregled zaloge v
skladišču.
Poudarek bomo dali tudi kakovosti na izvoru. Pogodbeni partnerji, ki odkupujejo les na
nabavnem trgu, bodo znali bolj prepoznati kakovost lesa. Z zaposlitvijo managerja ima
lastnik oziroma nabavni referent čas iti na trg in podučiti pogodbene partnerje o
kakovosti lesa. Tako bo podjetje znižalo strošek prevoza za 10 %, saj se bo na
tovornjaku pripeljalo več kakovostnega lesa. Posledično bo manjši odpad lesa, ki je za
podjetje skoraj neuporaben, saj se zelo poceni prodaja za drva.
Še enkrat naj poudarimo, da je treba izboljšati komunikacijo med zaposlenimi.
Zaposleni morajo delovati kot tim, saj lahko podjetje le tako posluje na najvišji možni
ravni. To so poskušali že z uvedbo koncepta TQM, a se dobro komuniciranje ni
ohranilo dolgo. Informacije o tem, kaj je treba delati, ne pridejo pravočasno do
delavcev. V pisarni se zaposleni ne menita za želje delavcev, tako da je lastnik
posrednik med obema poloma, manager pa šele spoznava kulturo podjetja. Le-to bo
treba drastično spremeniti. Zaposleni bodo visoko motivirane osebe s široko kulturo. To
posebej velja za managerja, ki vodi podjetja in ima pregled nad njegovim celotnim
delovanjem. Stil vodenja bo usmerjen v prihodnost in dolgoročne cilje ter hkrati v
učinkovito izboljšanje poslovanja.
Za uspešno delovanje bo potrebna tudi investicija v skladišče. Zdaj je le majhen del
skladišča pokrit. Les, ki je trenutno skladiščen, predstavlja pravo zmedo, saj je
skladiščena vsa vrsta lesa na enem prostoru. Da bi ohranjali kakovost starega lesa, je
treba narediti več pokritih hal. Tako se bo lahko les skladiščil glede na vrsto, pridobil se
bo prostor za nakladanje in razkladanje. Nabavljen les, ki še ni obdelan, bo tako imel
svoj prostor.
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Slika 12: Skladišče v podjetju

Kot je razvidno iz Slike 12, se zdaj veliko lesa skladišči kar na prostem. Les tako
izgublja vrednost in kakovost. Urejenosti glede dobavljenega lesa ni, prav tako je les, ki
je pripravljen za odpremo, pomešan med dobavljenim. Les, ki se lahko skladišči na
prostem, nima svojega prostora in je tako tudi težko dostopen za kupce. Veliko lesa se
zdaj skladišči okrog hal, kar je slabo za tovornjake, ki ne morejo zapeljati okrog njih.
Trenutno je lahko na dvorišču samo en tovornjak, na katerega se nalaga ali razlaga.
Daljši les je težje razkladati ali nakladati. Natovarjanje tovornjaka traja dolgo, saj je
treba les voziti z viličarjem iz različnih prostorov v skladišču, včasih pa je treba tudi
prestaviti kakšen les, da lahko pridejo do lesa za nakladanje.
Prostora za delo je zelo malo in dela se opravljajo tudi na prostoru za tovornjake.
Včasih je težko poskrbeti za tovornjak, če zanj ni dovolj prostora. Storilnost dela je
manjša in fleksibilnost je včasih tudi nemogoča ali pa zahteva veliko časa. Sortiranje
lesa je tako težavnejše, ker delavci posledično izgubljajo potrpljenje in motivacijo.
Nad lesom, ki je skladiščen v halah, ni pregleda. Vrste lesa so med sabo pomešane in je
tako potrebnega veliko časa, da pridemo do želenega lesa. Tudi kupec težko dostopa do
lesa in posledično včasih ne vedo, ali je les za njih les primeren ali ne, ker ga ne vidijo.
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Manager že odkriva nove trge. Pri nabavi se bo podjetje tesno povezalo z dobavitelji.
Trenutno dobavitelji fotografirajo izdelke in pošljejo fotografije tudi konkurenčnim
podjetjem. Nato čakajo, kdo ponudi višjo ceno za star les. Izkoriščajo princip ponudbe
in povpraševanja na trgu. Iz tega razloga bo podjetje pri nastopu na novem trgu,
trenutno je v igri Romunija, sodelovanje pripeljali na najvišjo možno raven. Del osebja
dobavitelja bodo premestili k naročniku. Eno osebo iz dobaviteljeve verige bodo
zaposlili, da bo del tima obravnavanega podjetja. Nenehno bo v navezi z ostalimi v
Romuniji in tako poskušal pokupiti čim več starega lesa. Kot je bilo že večkrat
omenjeno, je konkurenca huda in tudi starega lesa hitro zmanjkuje. S tem ukrepom bo
imelo podjetje »svojega človeka« v tej državi. Ko bo konkurenca prišla za podjetjem v
to državo, bo podjetje že prepoznavno in bo imelo ustaljeno prakso odkupovanja.
Reinženiring mora biti procesno naravnan. Vsako od izboljšav bo podjetje doseglo s
preoblikovanjem celotnega procesa.
3. stopnja je izvajanje reinženiringa.
Treba je določiti poskusno obdobje za izvedbo reinženiringa. Izvajanje vseh treh faz bo
prevzel zunanji izvajalec, katerega storitev bo podjetje Bio Holzhandels- und
Trocknungs GmbH tudi plačalo. V poglavju 6.2 nadaljujemo z delovanjem podjetja po
uvedbi reinženiringa.
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6

UREJENOST PODJETJA BIO HOLZHANDELS- UND
TROCKNUNGS GMBH PO UVEDBI
MANAGEMENTSKIH KONCEPTOV

6.1 Urejenost podjetja po uvedbi koncepta TQM
S konceptom TQM je podjetje zelo napredovalo pri kakovosti dela in vodenja. Delavci
dobivajo plan dela tedensko, zato so bolj umirjeni in delo poteka bolj racionalno.
Obveščeni so o prihodu lesa, zato je za nabavljen les pripravljen prostor. Kontrola lesa
poteka takoj. V skladišču je shranjen samo pregledan kakovostni les. Odpad lesa gre za
drva, ki jih uporabi lastnik ali pa se prodajo za zelo nizko ceno. Z organiziranim delom
se je povečal tudi prostor za delo, kar omogoča večjo varnost pri delu, hkrati pa ima
viličar več dostopa do lesa. Včasih se je preložilo več vrst lesa, da so lahko prišli do
želenega. Z drugačnim načinom dela prihranijo ogromno časa.
Prepustiti vodenje in upravljanje managerju se je izkazalo za pravilno odločitev. S tem
se je spremenila organizacijska oblika podjetja, kar prikazuje Slika 13.
Slika 13: Organizacijska oblika po uvedbi TQM

Lastnik je torej nabavni in prodajni referent. Poleg tega nadzira poslovanje podjetja.
Med delavci so izbrali vodjo skladišča. Ta skrbi za preglednost in transparentnost lesa v
skladišču. Poleg tega je dobil dodatno odgovornost, in sicer prevzem dobavljenega lesa.
Prej so morali na prevzem čakati lastnika. Zaposleni v pisarni in zunanji sodelavci
delujejo isto kot doslej.
Komunikacija v podjetju poteka dokaj gladko. Zaposleni so se naučili komunicirati med
sabo. Delujejo kot tim, kar je velika prednost za podjetje. Ustvarja se kakovostna
kultura podjetja.
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Omenili smo, da imamo kakovosten les, kar je pri našem delu relativna stvar, saj se
kakovost starega lesa meri na več načinov, najbolj pa po lastni presoji. Le nekateri
delavci so znali rangirati stari les na razrede kakovosti. Z vključevanjem zaposlenih v
izobraževanja, z motiviranjem in dobrim vodenjem so se vsi naučili zelo dobro rangirati
les po kakovosti. Tako se je dvignila kakovost dela, kar posledično prinaša še
kakovostnejši les.
Uvedli so tudi fiksne cenike, ki se spremenijo enkrat, dvakrat letno. Prej je bila zmeda
pri določanju cen, saj so se s kupcem sproti dogovarjali za ceno. Zdaj kupec točno ve,
koliko stane kateri les. Uvedli so popuste oziroma rabate, s katerimi razveseljujejo svoje
redne stranke.
Pri uvedbi smo dosegli cilje TQM-a, kot prikazuje Slika 13. To so večje zadovoljstvo
zaposlenih, večje zadovoljstvo kupcev, nižji stroški in posledično večji dobiček.
Slika 14: Doseganje ciljev TQM-a

Prirejeno po: (Šostar 2000, str. 17).

Če potegnemo črto nad celotno uvedbo, ugotovimo, da so s kakovostjo vodenja, dela,
procesov in proizvodov popeljali podjetje na višji nivo delovanja. Trudijo se, da
nenehno izboljšujejo koncept kakovosti.

6.2 Urejenost podjetja po uvedbi koncepta reinženiring
Po uvedbi reinženiringa je manager bolj motiviran, kar se pozna tudi pri zaposlenih.
Zaposleni delujejo kot tim, kar se pozna pri delu, ki ga opravljajo:
• Sami prevzamejo pobudo in si najdejo delo. Ne čakajo več na navodila.
• Naloge se vedno izvajajo do najvišjih mej lastnih sposobnosti. Tako so se
razvili v strokovnjake na številnih področjih.
• Hitro se prilagajajo spremembam.
• So odprti za nove ideje, razmišljajo in sodeluje pri opravljanju nalog.
• Prevzamejo odgovornost za svojo delo in delo tima ter sprejemajo
odgovornost.
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Manager preučuje trg in odkriva tržne niše, z njimi pa tudi nove potencialne kupce in
skuša zadovoljiti njihove potrebe. S tem podjetje razširja svojo ponudbo in posledično
raste, obenem pa se pojavlja tudi več priložnosti za boljšo prepoznavnost podjetja.
Pri poslovanju podjetja dajejo posebno pozornost tudi konkurentom. Ker v vsaki panogi
nastopa konkurenca, obravnavanemu podjetju predstavlja izziv in moč, da so še boljši
na svojem področju. Zato se trudijo, da uvajajo nenehne novosti in nenehno izboljšujejo
kakovost svojih storitev. Namen podjetja je, da kar najbolj razširi svoj image in da
doseže prepoznavnost. Poslujejo tako, da si skušajo ustvariti kar najboljši konkurenčni
položaj na trgu. S kakovostnimi izdelki želijo konkurirati še tako »nevarnemu«
konkurentu.
Reinženiring ne temelji na hierarhični ravni. Kljub temu ima lastnik funkcijo nadzora,
saj lahko s svojimi izkušnjami usmerja vodenje podjetja. Majhnost podjetja je prednost,
saj ima tako pregled na celotnim procesom podjetja.
S tesnim sodelovanjem z dobaviteljem se je prodaja lesa povečala za 10 %. Zdaj lahko
odgovorijo na vsa povpraševanja. Prej nekaterim kupcem niso mogli dobaviti lesa, saj
ga v tistem trenutku niso imeli. Z dobavitelji imajo sklenjene pogodbe. Dobavitelji
dobavijo potrebni les pravočasno, podjetje pa izvrši plačilo v določenem roku.
Slika 15 prikazuje urejenost skladišča po uvedbi koncepta reinženiring.
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Slika 15: Ureditev skladišča po uvedbi koncepta reinženiring

Dokupili so 5.000 m2 prostora, kot ponazarja odebeljena črta na Sliki 15, in sicer po
ceni 20 EUR/m2. Investicija v nakup novega zemljišča je tako znašala 100.000 EUR. S
tem so uredili delovno površino in s tem dali velik pomen prostoru za delo. Ta prostor je
za halami, tako da so delavci varni pred viličarji in prihajajočimi tovornjaki. Delavci
imajo tako petkrat več prostora za delo, s čimer sta se povečali tudi storilnost in
fleksibilnost dela.
Zgradili so novo halo, za kar je investicija znašala 80.000 EUR. Uporabljajo jo za
skladiščenje pripeljanega lesa. Velika je dovolj, da lahko v slabem vremenu v njej
opravljajo delo.
Les za žaganje je dobil svoj prostor blizu žage in je tako hitreje dostopen. Zdaj delavci
natančno vedo, kateri les je pripravljen za žaganje.
Les, ki se lahko skladišči na prostem, je zdaj pomaknjen v obrobje. Nad njim je večja
preglednost, prav tako pa je dostopnost do njega bolje urejena.
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Pridobili so prostor za razkladanje in nakladanje tovornjaka. Zdaj je lahko več
tovornjakov na dvorišču. Pri razkladanju in nakladanju je veliko več prostora.
Posledično se tovornjak razloži 20 minut prej, ker se lahko z viličarjem hitreje
premikajo. Z dobro komunikacijo in planiranjem so prepolovili čas nakladanja. Iz
pisarne dobijo naročilnico s časom prihoda tovornjaka in količino ter vrsto lesa za
odpremo.
Skladišče je sistemsko urejeno, zato ni težko najti dobavljenega lesa in lesa, ki je
pripravljen za prodajo, saj ima svoj prostor.
Tukaj je treba omeniti, da se natančno vidi, koliko in kateri les imajo v skladišču. To so
dosegli tako s programom, prilagojenim za obravnavano podjetje. S tem so dosegli
sledljivost lesa. Pri sledljivosti so naredili velik korak pri izboljšanju rokovanja z lesom.
Prej so vnašali v računalnik ves les, ki je bil pripeljan. To so delali zato, da so lahko
plačali dobavitelju. V evidenci pa ni bilo presortiranega lesa po kakovosti in po vrsti.
Program je stal 1.700,00 EUR. Najprej so popisali ves les za prodajo in podatke vnesli v
program. Zdaj vodja skladišča redno vnaša v računalnik obdelan les, ki je pripravljen za
prodajo. Z uporabo novega programa lahko prodajni referent vidi les na zalogi v
računalniku. Prej si je fizično ogledal v skladišču, ali ga je dovolj, preden je sklenil
pogodbo. Prodajo lahko izvrši tudi tajnica ali manager, ko je referent na službeni poti.
Odkupujejo samo les, ki ga lahko prodajo naprej. Nehali so kupovati kratke dele starega
lesa, saj 60 kubičnih metrov tega lesa skladiščijo že dve leti in izgubljajo prostor v
skladišču.
Tajnica je zaposlena za polni delovni čas. Računovodkinjo so odpustili, saj se ni znašla
v timu in je delala preveč napak. Račune plačuje tajnica, ostala računovodska opravila
pa so predali računovodskem servisu, s katerim sodelujejo že sedem let.
Z reinženiringom so dosegli dramatične izboljšave v poslovanju, saj so odločno
izboljšali razmere (nižji stroški, višji promet, večja hitrost).
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7

SKLEP

Management se ukvarja s problemi, ki se povezani z načrtovanjem, vodenjem in
ocenjevanjem razpoložljivih virov za doseganje ciljev podjetja. Za uspešno poslovanje
podjetja so potrebni tudi managementski koncepti. Ti povečajo zmogljivosti za lažje
odločanje in delovanje podjetja. S pravilno izbiro koncepta se lahko podjetje hitro
prilagaja spremembam in potrebam trga.
Uravnoteženi sistem kazalnikov se osredotoča na tiste vidike poslovanja, ki podjetju
omogočajo hitro in uspešno odzivanje na dogajanje na trgu in dosego nadpovprečne
rezultate. Ti vidiki so finančni, vidik notranjih poslovnih procesov, vidik poslovanja s
strankami ter vidik učenja in rasti. Slednji koncept se lahko uporablja v kateri koli
gospodarski panogi z upoštevanjem konkurenčnega okolja. Različna konkurenčna
okolja zahtevajo različne splete kazalnikov, ki morajo biti prilagojeni strategiji, kulturi
in tehnologiji podjetja. Podjetje se ni odločilo za ta kazalnik, ker je vpeljevanje le-tega
dokaj drago in dolgotrajno. Potrjujemo tretjo hipotezo.
Vsako podjetje teži k temu, da bi bilo finančno uspešno in najpomembnejše ter da bi
zadovoljilo svoje kupce. Podjetja so se začela zavedati, da morajo v pridobivanje svojih
strank vložiti veliko denarja. Ceneje je obdržati stalne stranke, saj te porabijo vedno več
denarja za izdelke ali storitve, ki jim zaupajo. Koncept CRM se prav zato ukvarja s
kupci. Poudariti je treba, da je usmerjen samo na kupca in ne na izdelke. Zadovoljstvo
kupcev meri s parametri, kot so uspešnost prodaje, točnost dobave, fleksibilnost
ponudbe ter kakovost proizvodov in storitev. V nalogi smo omenili, da imamo dobre
odnose s kupci. Za zdaj se še ni pojavila potreba po uvedbi tega koncepta, saj so odnose
s strankami izboljšali tudi z uvedbo koncepta TQM. Imajo določeno število stalnih
strank, s katerimi imajo dobre poslovne odnose. Potrjujemo tretjo hipotezo.
Metoda 20 ključev temelji na uravnoteženem izboljševanju vseh dvajsetih področij
delovanja, ki so med sabo tesno povezana. Vsak ključ opisuje svoje področje. Vsi ključi
skupaj so bistvenega pomena za doseganje ciljev, kot so konkurenčnosti podjetja,
kakovosti proizvodov, procesov in storitev ter povečanje učinkovitosti in zadovoljstva
zaposlenih. Čeprav je ta metoda primerna za vsa podjetja, tudi za srednje velika in mala,
menimo, da je za obravnavano podjetje prezahtevna. Ima veliko področij, ki bi jih
morali obdelati, kar je za majhno podjetje preveč kompleksno. S tem potrjujemo tretjo
hipotezo, saj ta koncept ni primeren za obravnavano podjetje.
V današnjem poslovnem okolju so investicije v kakovost postale najrentabilnejše, saj
prinašajo veliko uspehov. Filozofija koncepta TQM je vodenje, ki uporablja človeške in
materialne vire podjetja za doseganje opredeljenih ciljev na najbolj učinkovit način.
TQM je primeren za obravnavano podjetje, saj so z njim izdatno izboljšali kakovost
procesov, kar je bila šibka točka podjetja. Največji poudarek so dali kakovosti vodenja.
Zaradi uspešne uvedbe koncepta TQM v podjetje potrjujemo prvo hipotezo.
Vsakogar zanima, kako poslujejo konkurenčna podjetja. Metoda benchmarking
omogoča boljše poznavanje konkurence, saj je njen namen s primerjanjem ugotoviti
odstopanje od želenega stanja ter z uvajanjem najboljše prakse ugotovljeno odstopanje
odpraviti in celo preseči »benchmarkinškega partnerja«, od katerega smo povzeli
najboljšo prakso. Bolj preprosto rečeno, njen cilj je učiti se od konkurence. Čeprav
danes na internetu najdemo ogromno informacij, s katerimi bi lahko delno preučili našo
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konkurenco, menimo, da ta metoda ni primerna za področje obravnavanega. Poslujejo s
specifičnim blagom, ki ga bo slej ko prej zmanjkalo. Noben konkurent ne bo pustil
podjetju, da bi se mu tako približalo, da bi postal »benchmarkinški partner«. Potrjujemo
tretjo hipotezo.
V podjetju se zavedajo, da moramo biti tako prožni, da se lahko v kratkem času
prilagodijo spremembam na trgu. Bistvo reinženiringa je temeljito prenoviti poslovne
procese in s tem doseči optimalno poslovanje podjetja. Z uspešno izpiljenim
reinženiringom so dosegli dramatične izboljšave v poslovanju. Potrjujemo drugo
hipotezo.
Na koncu je treba posebej poudariti, da samo teoretično poznavanje koncepta ni dovolj,
ampak je nujna tudi njegova pravilna implementacija.
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