
 UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS 
Predmet: 
Course title 

Obvladovanje kakovosti in poslovne odličnosti 
Quality Management and Business Excellence 

 
 
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Upravljanje in poslovanje 2 Upravljanje in poslovanje 2. 3. 
Business and Management 2 Business and Management 2nd 3rd 
 
Vrsta predmeta/Course type Izbirni/elective 
 
Univerzitetna koda predmeta/University course code  
 
Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 
work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. 
delo 
Individ. 
work 

ECTS 

20  15    6 
 
Nosilec predmeta/Lecturer: izr. prof. dr. Neva Maher 
 
Jezik/ 
Languages:  
 

Predavanja/Lectures: 
 

slovenski/Slovenian 

Vaje/Tutorial: slovenski/Slovenian 
 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

Prerequisits: 

• Pogoj za vključitev v delo je vpis v  
2. letnik študijskega programa.  

• Študent mora pred izpitom pripraviti in 
predstaviti projektno nalogo. 

 

 

 
Vsebina: Content (Syllabus outline): 

• Menedžment. Okolje menedžmenta. 
Načrtovanje in odločanje. Organiziranje. 
Vodenje in vedenje.  Kontroliranje. 

• Odličnost. Paradigma menedžmenta 
odličnosti. Sodobni pristopi. Modeli in 
obvladovanje odličnosti. Temeljna načela 
odličnosti. 

• Od menedžmenta odličnosti do odličnosti 
menedžmenta. Odličnost proizvodov in 
storitev. Odličnost procesov. Osebna 
odličnost. Odličnost sistema. Odličnost 
menedžmenta. Odličnost načrtovanja in 
odločanja. Odličnost organiziranja. 
Odličnost vodenja in vedenja. Odličnost 
kontroliranja. 

• Usmerjenost v rezultate. Doseganje 
rezultatov v zadovoljstvo vseh 
udeleženih strani. Prilagodljivost in 

 



odzivnost v spreminjajočem  se okolju. 
Merjenje in predvidevanje potreb in 
pričakovanj vseh udeleženih strani. Cilji 
politike. Strategije in načrti. Merjenje, 
analiziranje in izboljševanje usmerjenosti 
v rezultate. 

• Osredotočenost na kupca. Ustvarjanje 
trajne vrednosti za kupce. Poznavanje in 
razumevanje kupcev. Zvestoba kupcev. 
Konkurenčne prednosti. Predvidevanje 
potreb in pričakovanj kupcev. Gradnja in 
vzdrževanje odnosov s kupci. Merjenje, 
analiziranje in izboljševanje 
osredotočenosti na kupce. 

• Voditeljstvo in stanovitnost namena. 
Jasnost usmeritev in njihovega 
sporočanja. Vodenje z zgledom in 
animiranje za odličnost. Vrednote, etika, 
kultura in organizacijska struktura.  
Stanovitnost namena, zaupanje in 
zavzetost. Nenehno prilagajanje okolju. 
Merjenje, analiziranje in izboljševanje 
voditeljstva in stanovitnosti namena. 

• Menedžment na podlagi procesov in 
dejstev. Soodvisnost in povezanost 
sistemov, procesov in dejstev. Procesni 
pristop za sistematično doseganje ciljev. 
Proces odločanja in zanesljivost 
informacij. Obvladovanje tveganj.  
Preventivno delovanje in visoka stopnja 
zaupanja udeleženih strani. Merjenje, 
analiziranje in izboljševanje 
menedžmenta na podlagi procesov in 
dejstev. 

• Razvoj in vključevanje zaposlenih. 
Prepoznavanje potrebnih kompetenc. 
Pospeševanje in podpora osebnega 
razvoja. Sproščanje ustvarjalnih 
zmogljivosti vsakega in vseh zaposlenih. 
Razširjanje vrednot, kulture zaupanja in 
pooblaščanja. Osebna odličnost kot 
pogoj za odličnost sistema. Merjenje, 
analiziranje in izboljševanje razvoja in 
vključevanja zaposlenih. 

• Stalno učenje, inoviranje in 
izboljševanje. Kritično preverjanje 
obstoječega stanja in uvajanje sprememb. 
Kultura nenehnega izboljševanja. 
Nenehno učenje kot podlaga, da 
postanemo boljši. Podpiranje inoviranja 
in izboljševanja s konkurenčnimi 
primerjavami. Strateško načrtovanje 
nenehnega izboljševanja. Organizacijsko 
učenje in intelektualna lastnina. 



Merjenje, analiziranje in izboljševanje 
stalnega učenje, inoviranja in 
izboljševanja. 

• Razvijanje partnerstva. Razvijanje in 
vzdrževanje partnerstev. Ki dodajajo 
vrednost za udeležene strani. Partnerstva 
in vzajemne skupne koristi ob zaupanju, 
spoštovanju in odprtosti. Merjenje, 
analiziranje in izboljševanje razvijanja 
partnerstva.   

• Družbena odgovornost. Odzivanje na 
pričakovanja svojih udeleženih stani in 
družbe. Sprejemanje etičnega pristopa. 
Družbena odgovornost in vrednote 
organizacije. Preseganje zahtev 
predpisov in zakonov. Okoljsko vzdržno 
poslovanje. Merjenje, analiziranje in 
izboljševanje družbene odgovornosti. 

• Z modelom poslovne odličnosti EFQM 
do odličnosti menedžmenta. 
Voditeljstvo. Zaposleni. Politika in 
strategija. Partnerstvo in viri. Procesi. 
Rezultati v zvezi z odjemalci, 
zaposlenimi in družbo. Ključni rezultati 
delovanja. RADAR matrika. 
Ocenjevanje in samoocenjevanje. 

 
 
Temeljna literatura in viri/Readings: 
Ali, M., et. al. (2001). Managing For Excellence. Lodon: DK Publishing. 
Bukovec, B. (v pripravi). Odličnost menedžmenta. Novo mesto: Visoka šola za upravljanje in 
poslovanje Novo mesto.  
Conti, T. (1998). Samoocenjevanje družb. Ljubljana: DZS. 
EFQM  (1999). The EFQM Excellence Model 1999. EFQM Publications, London. 
Marolt, J., B. Gomišček (2005). Management kakovosti. Kranj: Moderna organizacija.  
Možina, et al. (2002). Management: nova znanja za uspeh. Radovljica: Didakta. 
 
 
Cilju in kompetence: Objectives and competences: 
Učna enota prispeva predvsem k razvoju 

naslednjih splošnih in specifičnih kompetenc: 
• celovito kritično mišljenje, sposobnost 

analize, sinteze in predvidevanje rešitev 
ter posledic problemov s področij 
ekonomskih, poslovnih, upravnih, 
organizacijskih, naravoslovno-
matematičnih in drugih družbenih ved 
(interdisciplinarnost), 

• usposobljenost za prepoznavanje potreb 
po spremembah in uvajanju le teh, 

• ozaveščenost o nujnosti lastnega 
izpopolnjevanja, dopolnjevanja 
poglabljanja in posodabljanja znanja, 

• celostno obvladovanje temeljnega znanja 

 



mikro in makroekonomije, strateškega 
menedžmenta, marketinga, sodobnih 
organizacijskih teorij in metodologije 
raziskovanja ter njegova 
interdisciplinarna uporaba, 

• sposobnost umeščanja novih informacij 
in interpretacij v kontekst poslovnih in 
upravnih ved, 

• razumevanje in uporaba metod kritične 
analize in razvoja teorij ter njihova 
uporaba pri reševanju problemov s 
področja upravljanja in poslovanja, 

• poglobljeno poznavanje in razumevanje 
organizacij in procesov v sodobnem 
poslovnem okolju, 

• preverjanje in vrednotenje dosežkov 
zaposlenih ter oblikovanje povratnih 
informacij, 

• proaktiven odnos do interesnih skupin 
(partnerjev, dobaviteljev, kupcev, 
konkurence in politikov …). 

 
 
Predvideni študijski rezultati:  Intended learning outcomes: 
Znanje in razumevanje: 

Študent/študentka: 
• pozna in razume pomen in večplastnost 

procesnega pristopa pri menedžmentu 
poslovne odličnosti in odličnosti 
menedžmenta, 

• pozna in razume vlogo in pomen 
menedžmenta  odličnosti in odličnosti 
menedžmenta v poslovnih odnosih, 

• razume interakcijsko delovanje 
dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost in 
učinkovitost menedžmenta  odličnosti in 
odličnosti menedžmenta, 

• pozna in uporablja sodobne pristope, 
modele in orodja za doseganje in 
nenehno izboljševanje odličnosti 
proizvodov, procesov in sistemov, 

• uporablja osnovno znanje in veščine s 
področja menedžmenta  odličnosti in 
odličnosti menedžmenta, 

• reflektira in kritično ovrednoti različne 
izkušnje s področja menedžmenta  
odličnosti in odličnosti menedžmenta, 

• aktivno in kritično spremlja in reflektira 
aktualno dogajanje na področju 
menedžmenta  odličnosti in odličnosti 
menedžmenta, v povezavi z drugimi 
predmeti pozna, razume in reflektira 
kompleksnost strokovnih in družbenih 
nalog zaposlenih pri menedžmentu  

Knowledge in understanding: 



odličnosti in odličnosti menedžmenta, 
• pozna in razume umeščenost 

menedžmenta odličnosti in odličnosti 
menedžmenta v širše družbene, kulturne 
in vrednostne kontekste ter z refleksijo 
teh kontekstov oblikuje intelektualno 
aktiven odnos do sveta. 

 
 
Metode poučevanja in učenja: Learning and teaching methods: 

• predavanja z aktivno udeležbo študentov 
(razlaga snovi, pogovori, vprašanja, 
primeri, reševanje problemov), 

• vaje v povezavi s prakso (refleksija 
izkušenj, projektno delo, timsko delo, 
metode kritičnega mišljenja, pogovori, 
sporočanje povratne informacije, 
socialne igre, ekskurzija), 

• individualne in skupinske konzultacije 
(pogovori, dodatna razlaga, obravnava 
specifičnih vprašanj), 

• samostojni študij in raziskovanje 
(motiviranje, usmerjanje, 
samoopazovanje, samouravnavanje, 
refleksija, samoocenjevanje). 

 

 

 
 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) 
Weight (v %) 

 
Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno spraševanje, 
naloge, projekt): 

• 100 % udeležba na 
predavanjih in vajah, 

• uspešno opravljena projektna 
naloga s predstavitvijo in 
zagovorom. 

• Če študent ni 100 % udeležen 
na predavanjih in vajah, mora 
poleg projektne naloge 
opraviti tudi izpit:  
- izpit, 
- priprava, predstavitev in 

zagovor raziskovalne 
naloge. 

 

 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 % 
40 % 

 

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
 


	 Usmerjenost v rezultate. Doseganje rezultatov v zadovoljstvo vseh udeleženih strani. Prilagodljivost in odzivnost v spreminjajočem  se okolju. Merjenje in predvidevanje potreb in pričakovanj vseh udeleženih strani. Cilji politike. Strategije in načrti. Merjenje, analiziranje in izboljševanje usmerjenosti v rezultate.
	 Osredotočenost na kupca. Ustvarjanje trajne vrednosti za kupce. Poznavanje in razumevanje kupcev. Zvestoba kupcev. Konkurenčne prednosti. Predvidevanje potreb in pričakovanj kupcev. Gradnja in vzdrževanje odnosov s kupci. Merjenje, analiziranje in izboljševanje osredotočenosti na kupce.
	 Voditeljstvo in stanovitnost namena. Jasnost usmeritev in njihovega sporočanja. Vodenje z zgledom in animiranje za odličnost. Vrednote, etika, kultura in organizacijska struktura.  Stanovitnost namena, zaupanje in zavzetost. Nenehno prilagajanje okolju. Merjenje, analiziranje in izboljševanje voditeljstva in stanovitnosti namena.
	 Menedžment na podlagi procesov in dejstev. Soodvisnost in povezanost sistemov, procesov in dejstev. Procesni pristop za sistematično doseganje ciljev. Proces odločanja in zanesljivost informacij. Obvladovanje tveganj.  Preventivno delovanje in visoka stopnja zaupanja udeleženih strani. Merjenje, analiziranje in izboljševanje menedžmenta na podlagi procesov in dejstev.
	 Razvoj in vključevanje zaposlenih. Prepoznavanje potrebnih kompetenc. Pospeševanje in podpora osebnega razvoja. Sproščanje ustvarjalnih zmogljivosti vsakega in vseh zaposlenih. Razširjanje vrednot, kulture zaupanja in pooblaščanja. Osebna odličnost kot pogoj za odličnost sistema. Merjenje, analiziranje in izboljševanje razvoja in vključevanja zaposlenih.
	 Stalno učenje, inoviranje in izboljševanje. Kritično preverjanje obstoječega stanja in uvajanje sprememb. Kultura nenehnega izboljševanja. Nenehno učenje kot podlaga, da postanemo boljši. Podpiranje inoviranja in izboljševanja s konkurenčnimi primerjavami. Strateško načrtovanje nenehnega izboljševanja. Organizacijsko učenje in intelektualna lastnina. Merjenje, analiziranje in izboljševanje stalnega učenje, inoviranja in izboljševanja.
	 Razvijanje partnerstva. Razvijanje in vzdrževanje partnerstev. Ki dodajajo vrednost za udeležene strani. Partnerstva in vzajemne skupne koristi ob zaupanju, spoštovanju in odprtosti. Merjenje, analiziranje in izboljševanje razvijanja partnerstva.  
	 Družbena odgovornost. Odzivanje na pričakovanja svojih udeleženih stani in družbe. Sprejemanje etičnega pristopa. Družbena odgovornost in vrednote organizacije. Preseganje zahtev predpisov in zakonov. Okoljsko vzdržno poslovanje. Merjenje, analiziranje in izboljševanje družbene odgovornosti.

