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UVOD 

Dejstvo je, da je reševanje problemov trenutno kompetenca šte-
vilka 1 v svetu. Tega se zelo dobro zavedajo v podjetju ETA Cer-
kno d.o.o., ki so del skupine E.G.O. V lanskem letu so začeli z im-
plementacijo A3 orodja.  

Gre za postopek reševanja problemov, za katerega je znano, da 
izhaja iz TOYOTE. Naziv A3 izhaja ravno iz formata papirja, na ka-
terem se nahaja 9-10 strukturiranih korakov, ki vodijo od proble-
ma, do rešitve. V osnovi gre za preprost postopek, ki ga naj bi 
znali uporabiti vsi, celo operaterji na delovnih mestih. 

Zgodba v tem primeru je zanimiva zato, ker so v podjetju ETA Cer-
kno d.o.o., »preskočili« tako imenovano papirno fazo in so imple-
mentirali to orodje praktično že takoj od začetka v digitalni obliki.  

Zagovorniki tradicionalnega osvajanja postopka A3 bi temu pri-
stopu oporekali, češ, da je potrebno najprej osvojiti ročno zapiso-
vanje, ravno z namenom »občutenja« in razumevanja postopka. 
Zagotovo ima ročno pisanje določene prednosti, toda na koncu 
vedno prevlada sodobnejša tehnologija.  

Digitalizacija nam ne omogoča le uporabo elektronskih obrazcev, 
temveč tudi vzpostavljanje boljših procesov, avtomatiziranje de-
lovnih operacij, lažje obvladovanje operativnega in tudi organiza-
cijskega nivoja delovanja, analitike in ne nazadnje, spreminjanje 
vedenjskih vzorcev. 

Ker gre za zanimivo zgodbo, smo o izkušnjah, izzivih in koristih 
digitalnega reševanja problemov, spregovorili z g. Niko Zajcem, ki 
je motor in duša stalnega izboljševanja v podjetju ETA Cerkno 
d.o.o.. 
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1. Kaj je za vas strukturirano  

reševanje problemov? 
 

Reševanje problemov je proces, ki smo ga začeli nekoliko 

bolje preučevati v zadnjih letih. Danes vemo, da to ni zgolj 

zapisovanje obrazcev, temveč mnogo več. Gre za poglob-

ljeno razmišljanje in nenehno učenje, da pridemo do bolj-

ših rešitev.  

Pomembno je, da je ta proces strukturiran in standardizi-

ran. Namreč, ko poenotimo proces reševanja problemov, 

ga lahko tudi izboljšamo.  

Podobno, kot je težko biti učinkovit, če isto delo vsakdo 

opravlja na svoj način in v poljubnem času, tako je tudi pri 

reševanju težav.  

V postopku, pri katerem znamo jasno definirati kaj je pro-

blem in ga obdelamo temeljito po korakih, se rešitve po-

nujajo same od sebe.  

Ko smo spoznali rešitev ACP, nismo veliko oklevali. Odločili 

smo se, da naredimo naslednji korak in poizkusimo z upo-

rabo orodja ACP. 
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2. Kako dolgo že rešujete probleme 

na strukturiran način? 

 

 

Včasih smo večino težav (napake, zastoji …), reševali in-

dividualno ali na sestankih, tudi v okviru delovnih skupin. 

Sprva smo obravnavali predvsem težave iz naslova ne-

kakovosti, za katere je bilo potrebno napisati 8D poročilo, 

kasneje smo na podoben način reševali tudi ostale pro-

bleme.  

V začetku preteklega leta smo se odločili, da uvedemo 

orodje A3, za katerega je bilo potrebno najprej organizira-

ti usposabljanje. Takrat smo spoznali tudi digitalno orod-

je za reševanje problemov ACP.  

Orodje se nam je zdelo zelo uporabno in enostavno, zato 

smo se odločili, da ga testiramo. Ugotovili smo, da nam 

orodje ponuja ravno tisto, kar mi potrebujemo, zato smo 

se tudi odločili za nakup. 
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3. Ali ste zadovoljni z obstoječim    

nivojem reševanja problemov? 

 

Zelo dobro se zavedamo, da ni dovolj probleme zgolj reše-

vati, temveč je zelo pomembno, kako to počnemo. Obča-

sno si pogledamo določen problem nekoliko podrobneje, 

da bi ugotovili ali bi lahko bili boljši in potem ukrepamo. 

Na razpolago imamo tudi vprašalnike s pomočjo katerih 

lahko dokaj objektivno ocenimo ali smo bili uspešni v reše-

vanju problema.  

Tako, kot večina, smo pod nenehnim časovnim pritiskom, 

zato včasih kakšne stvari preveč poenostavimo. Pomemb-

no je, da se teh priložnosti za izboljšanje zavedamo, da 

nismo nikoli povsem zadovoljni in iščemo rešitve.  

Takrat, ko pa se resnično posvetimo problemu z vsem sr-

cem, če ne skačemo iz težave v rešitve, je zelo malo mož-

nosti, da bi bili pri tem neučinkoviti. Narejeno dobro v pr-

vič, je pri reševanju problema ravno tako pomembno, kot 

pri izdelku. 
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4. Ali se vam zdi digitalizacija           
reševanja problemov kompleksna? 

Na poti do novih izboljšav, še zlasti pri digitalizaciji, se vedno 
srečujemo z izzivi. Običajno smo pri tem najpogosteje ozko grlo 
ljudje sami, ker se radi držimo ustaljenih navad in organizacije. 
Nič ni mogoče spremeniti čez noč.  

Naš prvi cilj je bil, da navadimo ljudi na neko novo orodje in se 
zavedamo, da to lahko traja nekaj mesecev, morda celo leto. 
Prepričani pa smo, da je to prava pot, do novih izboljšav, zado-
voljstva zaposlenih in enostavne predaje dela, v primeru novih 
zaposlitev na tem področju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvajanje digitalizacije zgleda približno tako, kot če se učimo 
igrati nov glasbeni inštrument. Da igramo uglašeno, potrebuje-
mo nekaj vaje in vztrajnosti, ko pa glasbilo enkrat obvladamo, 
igramo z veseljem in brez težav. 
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5. Kaj ste pridobili z digitalnim     

orodjem ACP/APS? 

Orodje ACP omogoča uresničevanje različnih pristopov v 

reševanju problemov, od manjših težav, do bolj komplek-

snih problemov. Je bolj namensko orodje, ampak je kljub 

temu univerzalno.  

Trenutno je za nami nekaj mesecev uporabe tega orodja, 

zato je težko objektivno oceniti vse možnosti, ki jih ta uni-

verzalna rešitev ponuja.  Morda je še prezgodaj govoriti o 

lažjem reševanju problemov s strani posameznika in še 

zlasti v skupini.  

Je neke vrste pripomoček, ki usmerja naš miselni tok, da 

delamo po ciklu PDCA Plan, Do, Check, Act, oziroma plani-

raj, izvedi, preveri in ukrepaj. Zaradi tega smo bolj učinko-

viti, kar se bo zagotovo še bolj izkazalo na daljši rok, ko 

nam bo postopek reševanja dejansko zlezel pod kožo. 

Orodje nam bo ob primerni organizaciji in motivaciji zago-

tovo prineslo dobre rezultate. 

Pohvalim pa se lahko, da že sedaj prihranimo vsaj 20 % 

delovnega časa, ki smo ga običajno namenili reševanju 

problemov. Glede na to, da reševanje problemov poteka 

običajno v skupini, te številke niso zanemarljive. 
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6. Kaj vam je pri orodju ACP všeč in 

kaj bi izboljšali? 

 

Pri tem orodju je meni osebno in tudi članom ekip po po-

sameznih delovnih skupinah najbolj všeč sistematika pro-

grama, ki nas vodi od koraka, do koraka. Praktično na vsa-

ki točki odločitve se lahko vrnemo ali odločimo, da bomo 

neko hipotezo preverili bolj podrobno. Temu zelo koristi 

iskanje osnovnega vzroka s pomočjo Ishikawa diagrama. 

Pri tem zelo koristno uporabljamo bazo vprašanj in odgo-

vorov, ki smo jih obravnavali v predhodnih primerih. 

Tako, kot pri vsakem uvajanju sprememb, je tudi pri upo-

rabi novega programa potrebna vztrajnost predvsem pa 

pripravljenost sodelujočih za sprejem nečesa novega. 

Lahko rečem, da smo se skupaj z vami z organizacijo 

ustreznih delavnic uspešno prebili čez začetne težave.  

Potencial za izboljšavo pa vidim v nekem naboru  že reše-

nih primerov iz različnih okolij, kar bi po mojem mišljenju 

predvsem olajšalo odločitve v smislu, kako se določenega 

koraka lotiti v praksi na primeru uporabnika. 
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Performance Story Board je vrhunska digi-

talna rešitev za podporo procesom stalne-

ga napredka, ki jo v Demetri Lean way, 

razvijamo in neprestano nadgrajujemo že 

več kot 7 let.  

Obvladovanje procesov, kot so: Gemba 

Walk, 5S, Kaizen, vodenje sestankov, reše-

vanje problemov, vodenje skoraj dogodkov 

(near miss), optimizacija zastojev zaradi 

odpovedi in še mnogo več, z digitalnimi re-

šitvami Performance Story Board ni le 

enostavneje, temveč učinkovitejše. 

Na voljo smo vam za več informacij: 

07 30 73 081 

polona@demetra-leanway.com 

www.demetra-leanway.com 


