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ČASOVNICA VPELJAVE

▪ Začetki v letu 2017. V usposabljanje vključeno najvišje vodstvo in srednji management.

▪ V letu 2017 izvedeno usposabljanje 1. generacije GB.

▪ V sredini leta 2018 ustanovljena funkcija vodje vitke pisarne.

▪ V začetku 2019 ustanovljena funkcija vodje 6SIGMA projektov.

▪ Do danes je bilo usposobljenih 5. generacij GB in 3. generacije BB.
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6SIGMA ORGANIZACIJA

▪ Sponzor - direktorji funkcijskih področij. (odobrijo start projekta, potrjujejo nagrade) 

▪ Champion - vodje oddelkov. (generatorji idej za projekte, odpravljajo ovire pri 
projektih)

▪ Green Belti - Black belti. (operativno delajo na projektu in vodijo projektni tim)

▪ Vodja 6SIGMA projektov. (sodelovanje pri izboru novih projektov, razvoj sistema 
6SIGMA, administrativna pomoč GB, tehnična pomoč pri statistični obdelavi podatkov 
GB, vez med GB - champion - sponzor v primeru ovir, koordiniranje med oddelki)
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6SIGMA ORGANIZACIJA

▪ Pregledi projektov se izvajajo približno 1x na dva meseca s strani najvišjega vodstva 
(4 - 6 projektov)

▪ 1x na mesec se pregleda stanje na 6SIGMA projektih tudi na kolegiju vodstva 
(generalni pregled, brez detajlov).

▪ Cilja za leto 2022 je tudi, da se najboljši projekti predstavijo na kolegiju vodstva. 
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VSEBINA 6SIGMA PROJEKTOV

▪ Razvojni projekti (verifikacije različnih konstrukcijskih rešitev)

▪ Proizvodni projekti (izmet, OEE, reklamacije)

▪ Nabava in logistika (logistične reklamacije, optimalne logistične poti)

▪ Kakovost, ekonomika,IT (optimizacija internih procesov, avtomatizacija)

▪ Prodaja in marketing (optimizacija internih procesov, avtomatizacija)
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PREGLED STANJA NA KOLEGIJU VODSTVA
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PREGLED STANJA NA KOLEGIJU VODSTVA
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SISTEM NAGRAJEVANJA PROJEKTNEGA DELA

▪ Pri projektih pri katerih je možno izračunati finančno korist, nagrada timu 
predstavlja od 10% - 20% prihranka. 

▪ Pri projektih kjer finačne koristi ni možno izračunati, se določi deloma subjektivno 
po smernicah za določitev nagrade.

Kriteriji za določitev nagrade:
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SISTEM NAGRAJEVANJA PROJEKTNEGA DELA

Kriteriji za določitev nagrade:

Matrika odgovornosti:
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KOORDINIRANJE DELA NA PROJEKTIH

Lista vseh aktivnih projektov:
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KOORDINIRANJE DELA NA PROJEKTIH

KANBAN tabla za spremljanje napredka na projektih:
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REZULTATI DELA NA PROJEKTIH

Število zaključenih projektov in prihranki v obdobju 2019 - 2021:
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REZULTATI DELA NA PROJEKTIH

▪ Pri prihrankih so upoštevani samo projekti pri katerih je bilo možno objektivno 
izračunati finančno korist.

▪ Določen delež projektov pa je izvedenih tudi s ciljem za zmanjšanje produktnega 
tveganja (reklamacije, odpoklici izdelkov iz trga, odškodninski zahtevki, itd.) 

▪ To so tipično primeri projektov v baznem razvoju. 

▪ Takšne projekte je težko denarno ovrednotiti, zato smo se odločili da teh koristi ne 
prikazujemo kot finančne koristi.

▪ Bistveno sporočilo je, da so koristi bistveno večje za podjetje, kot pa je prikazano z 
vrednostjo letnih prihrankov.
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IDEJE ZA PRIHODNOST

Pomanjkljivosti trenutnega sistema izboljšav:

▪ Izboljšav se lotevamo po oddelkih (ISO, projekti 6SIGMA, projekti - delavnice LEAN).

▪ V osnovi se vsi trije „oddelki“ ukvarjamo z enakimi problemi (izboljšave kakovosti 
izdelkov, procesov - izmet, OEE, vzdrževanje, itd.)

▪ Preveč se fokusiramo na orodja (ISO, 6SIGMA, LEAN) - Pogosto vprašanje „Ali je ta 
problem primeren za 6SIGMA projekt ?“

▪ To vprašanje ni ključno, fokusirati se moramo na problem in uporabiti pravo metodo.

▪ Bistveno je, da se večjih problemov lotimo projektno.
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IDEJE ZA PRIHODNOST

Predlog rešitve - celovit pristop k izboljšavam :

▪ Integracija vseh treh funkcij (ISO, LEAN, 6SIGMA) v smislu medsebojnega sodelovanja 
za odpravo kroničnih problemov. (generiranje idej za projekte)

▪ Razširitev projektnega dela še na ostala dva področja:

1. 6SIGMA projekti - DFSS, OEE, izmet, reklamacije, itd.

2. LEAN projekti - OEE, layout, logistika, itd.

3. PDCA projekti - projekti, pri katerih ni poudarka na podatkih, ampak na vpeljavi 
določenih sistemov, procesov za izboljšanje učinkovitosti in povečanje skladnosti s 
kupčevimi zahtevami (vzdrževanje, APQP, obvladovanje sprememb, itd.)
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IDEJE ZA PRIHODNOST

Predlog rešitve - celovit pristop k izboljšavam :

▪ PDCA projekte bi vodili green / black belti.

▪ PDCA projekti bi bili podvrženi rednim pregledom vodstva in nagradam timov - enako 
kot 6SIGMA .

▪ Če želimo neskladja reševati učinkovito, jih je potrebno obravnavati projektno. V 
nasprotnem primeru so zadeve pogosto rešene polovično. 
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