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Uvod

INOVATIVNOST



Inovacije in izboljšave
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Primerjava zna čilnosti 
neustvarjalne in ustvarjalne družbe 

Neustvarjalna Ustvarjalna

Konkurenca Sodelovanje znotraj skupine, konkurenca navzven

Materialna učinkovitost Duhovne vrednote, samoaktualizacija

Zunanja motivacija Notranja motivacija

Hierarhija Nehierarhi čni timi

Liderstvo Kolektivna interakcija pri upravljanju

Oblast posameznikov Enakopravnost

Konformizem Nekonformizem

Enotnost Pluralizem

Nacionalizem Kozmopolitizem

Množičnost Individualnost

Rutina Invencija
Vir: DDr. Matjaž MULEJ in soavtorji,  INVENCIJSKO-INOVACIJSKI MANAGEMENT  Z UPORABO DIALEKTIČNE TEORIJE SISTEMOV, 2008



Invencija pomeni vsako novo zamisel, ki bi morda kdaj 
kasneje utegnila voditi h kakšni koristi za odjemalce in 
avtorje/lastnike. 

Sugestija pomeni invencijo, ki je zabeležena.

Potencialna inovacija pomeni stopnjo razvoja invencije v 
smeri k inovaciji, ko ima novost že vse lastnosti, potrebne za 
praktično uporabnost, ni pa še našla odjemalcev in zato še ni 
dala koristi niti odjemalcem niti avtorjem/lastnikom. 

Inovacija pomeni  novost, ki jo uporabniki štejejo za 
koristno.

Inovacija = invencija + komercializacija





Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki ga ne vprašamo.  
Poiš čimo in preglejmo še »neumne ideje«! 

Ne moremo se znebiti lepljive ideje in presko čili na 
drugo, ustreznejšo ali izvirnejšo.

Slepa vera je slepa pot. 

Neuvidevni šefi, ki prehitro zahtevajo pozitivne 
rezultate, ustvarjalnosti bolj škodujejo kot koristijo . 

Pasti preden za zamisel sploh postane invencija

Mislimo, kako bi se dalo dejstva spremeniti, 
dopolniti, obrniti, uporabiti na razli čne načine in 
preusmeriti h koristnim ciljem! 



Glede na “core bussiness”,  strukturo in velikosti podjetij 
(mednarodne korporacije, holdingi-skupine, samostojna podjetja 
– SME, …) in mesto v dobaviteljski verigi, ugotoviti:

Stalne izboljšave

• katero metodo z »blagovno znamko« izbrati in 
kaj izbrati iz palete orodij kako prilagoditi 
metodo na kulturo podjetja (in/ali obratno?) ter v 
kakšni meri

• na katerih organizacijskih nivojih jo uporabljati 
• na kakšen način jo uvajati. 

Izzivi za inovativnost



filozofija stalnih izboljšav (kaizen)

različni pristopi velikih korporacij 
(Toyota, Motorola, Siemens, IBM, …) 

metodologije, poznane po »blagovnih 
znamkah« Lean Manufacturing, 
6sigma, BSC, TPS, 20 ključev, 

principi oz. orodja (npr. JIT
, T

Q
M

, S
M

E
D

, 5S
)

invencije

ad-hoc načrtno

inovacije

Odličnosti delovnih procesov 
in operacij 





Sodobni koncepti (pristopi)za doseganje 
odli čnosti delovnih procesov in operacij



6ϬϬϬϬ in stalne izboljšave

Vir: http://www.isixsigma.com/methodology/kaizen/kaizen-six-sigma-ensures-continuous-improvement/



Standardna orodja za vitko proizvodnjo



Dobre prakse - SuSSI



Ilustrativni dosežki slovenskih podjetij







• Povečanje produkt / m2 na letni ravni cca
10 %

• Pretočni čas skrajšali za 75%
• Zmanjšali zalogo v proizvodnji za prvi 

korak 40%, drugi k 75%
• Zmanjšali delo prej 18 transport, zdaj 12 

transporterjev
• Manj transp. sredstev – 10 – 5
• Zmanjšanje povratnic za 35%
• Porabili za linije – U - shape do 35% 

prostora manj
• Povečali fleksibilnosti – manjši loti ( hitre 

menjave, manj zaloge v proizvodnji, 
Supermarket, )

• Manj stresno okolje



Najboljši dosežki 



Hvala za pozornost!


