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POVZETEK
Hiter in spremenljiv tehnološki razvoj je vse pogosteje narekoval vse večje
zahteve po kontroliranju in evidentiranju kakovosti. Posledično so se s tem
razvijali in oblikovali tudi novi in oprijemljivejši standardi za obvladovanje
sistemov kakovosti.
Z uvedbo sistema vodenja kakovosti lahko določena organizacija doseže številne
prednosti in izboljša svoje poslovanje znotraj družbe. Kot prednosti lahko
izpostavimo predvsem: preglednejšo organiziranost poslovanja, evidentiranost
postopkov z odgovornostmi in pristojnostmi, preglednost poslovnih procesov,
izboljšanje odnosov notranje komunikacije med zaposlenimi, posredno pa lahko
govorimo tudi o večji kakovosti storitev in proizvodov, večjem zadovoljstvu
odjemalcev ter o preglednejšem in lažjem dostopu do globalnega tržišča, ki je za
razvoj in obstoj posameznih organizacij bistvenega pomena.
Od leta 1987, ko je bila izdana prva različica standarda ISO, do danes, ko je bila
izdana že 5. zaporedna izdaja standarda, standard ISO 9001:2015, smo bili priča
mnogim spremembam in pospešenemu tehnološkemu razvoju, ki je narekoval
nove in oprijemljivejše smernice za dosego ciljev.
Če posamezna organizacija želi slediti in se prilagajati zahtevam tržišča, mora
slediti napredku in hitremu tehnološkemu razvoju, hkrati pa se mora ves čas
prilagajati spremembam, ki jih narekuje trg. ISO standard se v celoti osredotoča
na učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev.
Namenjen je organizacijam, ne glede na njihovo velikost, način organizacije,
proizvodnjo ali storitve.
Standard dopolnjuje in nadgrajuje ostale sisteme vodenja kakovosti, ki jih
določajo posamični standardi (npr. ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 …).

V primeru, da organizacija ustreza zahtevam izbranega standarda, sme po
izvedbi certifikacijskega postopka pridobiti ustrezni certifikat za sistem vodenja
kakovosti.
Pri vzpostavitvi in sistematični zgradbi sistema kakovosti v vseh ključnih procesih
poslovnih aktivnosti, kar je cilj projekta kakovosti v podjetju Presvit d. o. o., je
nujno potrebno izpolnjevanje in sledenje standardu ISO 9001, in sicer z lastnim
sistemom preverjanja poslovne učinkovitosti. Bistvenega pomena je, da so
zaposleni seznanjeni s postopki in cilji pri presoji kakovosti, saj je to glavno vodilo
za dosego izboljšanja učinkovitosti sistema kakovosti.
Ključne besede
kakovost; standardi; organizacija; sistem za vodenje kakovosti; proces; postopek;
dokument; sistem vodenja; certifikat; presoja

ABSTRACT
Fast technological development has more and more dictated increasing demands
for quality control. Consequently, newer and more tangible standards for quality
management system have been developed and formulated.
Using smart policy of quality management system process an organisation can
achieve various advantages such as: more transparent organisation of business
activities, transparency of business processes, procedure documentation with
responsibilities and competences, improvement of inner communication. In other
words, we can talk about better quality of services and products, higher
satisfaction of customers and more transparent and easier access to the global
market.
Since 1987, when the first version of ISO standard was launched, till today when
we have the fifth version – the standard ISO 9001:2015, we have witnessed many
changes and rapid technological development which dictate newer and more
tangible guidelines to reach the goals. The ISO standard focuses on effectiveness
of quality management system in improving customer demands.
It is meant for all kinds of organisations, irrespective of their size, organisation,
products or services, which try to handle and improve their business operation
and increase satisfaction of their customers. The standard is an excellent basis
for being upgraded with other management systems determined by standards
such as ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007…
The standard determines and classifies demands for quality management system,
management operations, resource management, basic activity implementation
and control. If the organisation fulfills all the standard requirements, it can obtain
the certificate for quality management system after successful implementation of
the certification procedure.

In establishment and system structure of the quality system in all key processes
of business activities, which is the goal of the quality project in the company
Presvit d. o. o., it is necessary to provide further trainings and follow the standard
ISO 9001 with their own system of business efficiency monitoring. It is essential
that the employees are familiar with the procedures and goals of quality
examination because it is the main motto to achieve improvement in quality
system efficiency.

Key words
quality; standards; organisation; quality management system; process;
procedure; document; management system; certificate; examinati
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Seznam uporabljenih kratic in simbolov

ISO

International standard organization
Mednarodna organizacija za standardizacijo

NR

Notranja revizija

NPK

Notranja presoja kakovosti

OE

Organizacijska enota

OP

Organizacijski predpisi

ON, OB

Organizacijska navodila, delovna navodila, obrazci

PK

Poslovnik kakovosti

PPAP

Production Part Approval Process
Proces odobritve proizvoda

SIQ

Slovenian Institute of Quality and Metrology
Slovenski institut za kakovost in meroslovje

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

Uporabljeni izrazi [1]
Podjetje

Organizacija, ki uvaja ali izvaja sistem kakovosti.

Kupec (odjemalec)

Partner podjetja, ko govorimo o storitvah, pa stranka.

Obvladovanje

Doseganje ustreznosti vseh Demingovih stopenj cikla
ustvarjanja (načrtovanja, izvajanja, nadziranja in
prilagajanja).

Pogodba

Sklop dogovorjenih zahtev med dobaviteljem in
kupcem.

Certifikat

Spričevalo.

Učinkovitost

Doseganje ciljev v skladu z načrtom.

Proces

Vsaka dejavnost ali sklop dejavnosti, ki z elementi
obvladovanja in z uporabo virov pretvarja vhodne
predmete v izhodne predmete.
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Zveza z drugimi standardi

ISO – 9000 : 2002 Sistemi vodenja kakovosti – osnove in slovar
ISO – 9001 : 2008 Sistemi vodenja kakovosti – zahteve
ISO – 9001 : 2008 Sistemi vodenja kakovosti – zahteve
ISO – 9004 : 2000 Vodenje sistemov kakovosti – smernice za
izboljšanje delovanja
ISO – 19011 : 2002 Smernice za presojo sistemov vodenja kakovosti in/ali
ravnanja z okoljem
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1 UVOD
V podjetju Presvit d. o. o. sem se zaposlil leta 2012, kar mi je poleg dela v
proizvodnji

in

pri

vodenju

dokumentacije

omogočilo

tudi

podrobnejše

spoznavanje in delo v skladu z ISO standardi. S praktičnim delom sem prišel
do dodatnega znanja in novih izkušenj predvsem s področja zagotavljanja
kakovosti, saj sem med drugim sodeloval tudi pri certifikacijski presoji za
pridobitev certifikata za ISO 9001:2008. Pod budnim nadzorom mentorja g.
Vladimirja Siliča, direktorja oddelka kakovosti v podjetju Mahle-Letrika d. o. o., ki
je eno izmed največjih odjemalcev podjetja, sem se soočil s certifikacijsko presojo.
Podjetje je začelo s pridobivanjem dokumentacije za samo certifikacijo v letu
2007. Zaključni del oziroma sama certifikacija pa je potekala v času mojega
praktičnega izobraževanja, od januarja do marca 2009. V februarju 2013 sem na
podlagi dodatnega izobraževanja pridobil naziv notranjega presojevalca.
Moje zadolžitve v času certifikacijske presoje so se navezovale na celotno
vodenje proizvodnje podjetja. Moje delo je zajemalo nastavitve strojev za
izdelavo

kovic,

sprotno

kontrolo

procesov,

izpolnjevanje

tehnološke

dokumentacije in sodelovanje s kupci pri osvajanju novih produktov.
V nadaljevanju svojega diplomskega dela se bom osredotočil in podrobneje
ponazoril potek same certifikacije, postopek pridobitve certifikata ISO 9001:2008,
mojo vlogo pri uvajanju standarda v podjetju Presvit d. o. o., ugotovljene
neskladnosti, konkretne zahteve procesov, morebitne korektivne in preventivne
ukrepe, na katere sem naletel tekom presoje ter sledljivost merilne opreme
(umerjanje – zunanji izvajalec).
Cilji izvedbe notranje presoje kakovosti so: zagotavljanje kakovosti poslovanja
podjetja,

lažji

in

preglednejši

dostop

dokumentacije

vodstvu

podjetja,

zagotavljanje zadovoljstva, tako strank kot zaposlenih, in vnaprejšnja priprava
pogojev za zunanjo presojo kakovosti.
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Osredotočil se bom predvsem na pomembnejše vloge, ki sem jih opravljal tekom
pridobitve certifikata ISO 9001, spoznavanje ključnih dobaviteljev podjetja,
dokumentacije podjetja in splošne dokumentacije v zvezi z zagotavljanjem
kakovosti, praktični prikaz zapisov kakovosti zaposlenih v proizvodnji, vodenje
evidenc materialov, vodenje evidenc o ustreznosti meril, kontaktiranje z naročniki
v povezavi z njihovimi tehničnimi zahtevami produktov, preverjanje in
izpolnjevanje spremne dokumentacije ob dobavi, kontrolo izdelkov med samim
procesom in pri dobavi, ugotovljene neskladnosti in uvedbo korektivnih in
preventivnih ukrepov.

Pri opravljanju in izvajanju certifikacije sem se veliko naučil, kar mi je v pomoč pri
nadaljnjem izobraževanju in delu, ki ga opravljam sedaj.
1.1 OPIS PODJETJA PRESVIT D. O. O.
Presvit d. o. o. (Predelava Serijskih Vijačnih Izdelkov Trnovo) je zasebno
družinsko podjetje, ki se je oblikovalo iz obrtne delavnice. Leta 1968 se je Emil
Hvala odločil, da odpre zasebno obratovalnico, čeprav tedanje razmere in
okoliščine niso bile naklonjene zasebništvu. Podjetniška žilica, izzivi, njegova
vizija v razvoj podjetništva ter želja po ustvarjanju so bili močnejši od vseh ovir,
ki so mu stale na zastavljeni poti. Dejavnost izdelave kovic se je izkazala kot
pravilna izbira in po dveh letih delovanja se je proizvodnja tako povečala, da je
bilo potrebno zgraditi nove proizvodne prostore. Sredi sedemdesetih se je
obratovalnica preselila v novi poslovni objekt in zaposlovala že pet ljudi.
Tržišče je narekovalo ponudbo in povpraševanje po kovicah in proizvodnja je
strmo naraščala. Konec osemdesetih je padla odločitev, da se proizvodne
prostore ponovno poveča, nabavi dodatno tehnološko opremo in zaposli nove
ljudi.
Leta 1990 je bilo ustavljeno podjetje Presvit d. o. o. Podjetnik je bil zopet med
prvimi, ki so se odločili za zasebno podjetje, in to takoj, ko so razmere dopuščale.
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Proizvodni program obsega ponudbo polnih in polvotlih kovic iz železa, aluminija,
bakra, medenine ter nerjavečega jekla. Poleg proizvodnje kovic podjetje opravlja
storitve predelave žice, to je žico iz višjih premerov predela (vleče) na manjše
premere. Storitev vlečenja žice nudi tudi zunanjim odjemalcem.
Kovice, ki jih podjetje izdela, kupuje predvsem avtomobilska in orodjarska
industrija. Izdelki se vgrajujejo tudi v razne gospodinjske aparate, kovinske
konstrukcije, kmetijske stroje ipd. Večina izdelkov se proda na domačem trgu
večjim proizvodnim podjetjem, trgovskim hišam in stalnim privatnim odjemalcem.
Posledično se vgrajene kovice v razne druge izdelke prodajajo po celem svetu.
Podjetje izvozi približno trideset odstotkov proizvodnje. Kupci in trg zahtevajo
nenehno izboljševanje tehnoloških procesov in prilagajanje proizvodnje glede na
povpraševanje. Trenutno je predvidena rast podjetja do 15% prometa. Podjetje
poskuša slediti spremembam in zadovoljiti kupce s kakovostnimi izdelki ter hitro
dobavo. Trenutno je v podjetju zaposlenih pet oseb. Podjetje bo zaposlovalo
glede na obseg proizvodnje in samo ljudi z ustreznimi visokotehnološkimi znanji.
[2, stran 5]
1.2 VIZIJA, POSLANSTVO IN STRATEŠKE USMERITVE
Vizija podjetja Presvit d. o. o. je postati in obdržati položaj mikro podjetja za
proizvodnjo kovic ter vijačnega materiala.
Strateške usmeritve podjetja so:
-

delovati je potrebno na več geografsko ločenih tržiščih,

-

delovati je potrebno na dveh različnih in dovolj velikih vertikalnih trgih,

-

cena opravljenih storitev mora biti enaka ali nižja od konkurenčnih podjetij,
ki delujejo pri istih strankah,

-

kakovost storitev in izdelkov ter zadovoljstvo strank morata biti višja kot pri
konkurenčnih podjetjih, ki dobavljajo istim strankam,

-

investirati je potrebno v opremo in izboljšave, ki povečujejo produktivnost
dela,
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-

zaposlovati je potrebno iznajdljive in sposobne ljudi, ki znajo delati v
skupini.

1.3 KADRI IN ORGANIZACIJA PODJETJA PRESVIT D. O. O.
Iz poslovnika podjetja [2] je razvidno, da je organizacijska struktura podjetja
projektna. Vsako delo, ki se izvaja znotraj podjetja, poteka v okviru projektov,
bodisi internih projektov ali projektov za zunanje naročnike. Podjetje zaposluje
pet ljudi. Večina zaposlenih v proizvodnem programu ima srednješolsko
strokovno izobrazbo. V skladu s trendom, ki ga narekujejo tržišče ter nove
tehnologije, pa namerava zaposlovati predvsem strokovno usposobljene ljudi za
delo v kovinski industriji ter na področju vodenja kakovosti.
Temelji

delovanja

podjetja

so

vrednote,

sodelovanje,

povezovanje

in

prevzemanje odgovornosti. Zaposlenim omogočajo, da pri delu kreativno
uporabijo svojo ustvarjalost, da se v delovnem okolju medsebojno podpirajo in
pomagajo pri izvedbi težjih del.
PRESVIT
Predelava kovin in trgovina d. o. o.
Trnovo 5/a
SI – 5252 Trnovo pri Gorici
Telefon: 05 331 02 00
Telefax: 05 331 02 09
Spletna stran: http://www.presvit.si
Elektronska pošta: presvit@siol.net
Direktorica podjetja: ga. Ingrid Vuga, ekonomistka
Sistem kakovosti: ISO 9001:2008 [16]
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1.4

NAMEN, CILJI IN PODROČJE RAZISKOVANJA

Z vpeljavo sistema notranje presoje v majhna in srednje velika podjetja se je
izoblikoval obširen sistem nadzora in usklajevanja poslovnih procesov, prav tako
pa je prišlo tudi do vzpostavitve metode za ugotavljanje ali se dotični poslovni
proces izvaja v skladu z dokumentiranimi postopki. Časovni razvoj in bliskoviti
tehnološki dosežki narekujejo, da je potrebno slediti spremembam ter z
izpopolnjevanjem sistema stremeti k dosegi višjih ciljev in se posledično lažje
prilagajati vse večjim zahtevam trga.
Cilj diplomske naloge je ugotoviti ali izbrana dejavnost podjetja in rezultati v
povezavi s kakovostjo ustrezajo načrtovanim ureditvam in prinašajo željene
rezultate.
Ali preučevano podjetje s pomočjo notranje presoje postaja bolj konkurenčno in
lahko suvereno konkurira na svetovnem trgu? Ali so ugotovljene neskladnosti
pravočasno odpravljene, bodisi s pomočjo preventivnih ali korektivnih ukrepov?
Zagotavljanje sistema kakovosti v podjetju samo po sebi še ni merilo za
zagotavljanje boljših in kakovostnejših proizvodov in storitev, omogoča pa trajno
prisotnost in uspešnejšo rast na trgu dela. Za uspešno izvajanje in vpeljavo
učinkovitega

sistema

notranje

presoje

kakovosti

so

poleg

notranjega

presojevalca odgovorni prav vsi zaposleni v podjetju, le tako lahko podjetje
homogeno sledi smernicam in se prilagaja spremembam. Za uspeh podjetja je
pomembno, da sledi stalni izboljšavi kakovosti na prav vseh področjih dela in
proizvodnega programa. Zgolj na podlagi realne slike delovanje podjetja je
mogoče presoditi in izboljšati kakovost delovanja.
1.5 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE RAZISKOVALNEGA DELA
S pomočjo notranje presoje kakovosti v podjetju se med podjetji krepi sistem
zaupanja med poslovnimi partnerji in sodelavci. Za uspešno izvajanje notranje
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presoje je pomembno, da so notranji presojevalci ves čas v stiku z novostmi ter
se prilagajajo in sledijo novim spremembam in zahtevam standardov.
V diplomski nalogi se bom konkretno osredotočil zgolj na podjetje, v katerem sem
zaposlen in hkrati usposobljen kot notranji presojevalec. Prav tako se bom pri
virih in literaturi poskušal omejiti zgolj na lastne ugotovitve in procese, ki sem jim
bil priča tekom izvedbe presoje.
1.6 METODOLOGIJA
Za izdelavo dotičnega diplomskega dela so uporabljene različne metode dela. S
pomočjo opisne oz. deskriptivne metode in analize so opredeljeni bistveni pojmi
in nekatera spoznanja s področja notranje presoje kakovosti in certifikacije
sistema vodenja kakovosti. Za primerjavo trditev, predstavljenih v teoretičnem
delu, je uporabljena metoda kompilacije, s pomočjo indukcije in dedukcije pa je v
zaključku preverjena veljavnost zastavljenih hipotez.
V diplomski nalogi bom predstavil pomen notranje presoje kakovosti in
certifikacijo standarda ISO 9001 v podjetju Presvit in se podrobneje osredotočil
na samo vlogo certifikacije, pomembnost sledljivosti opreme in obvladovanja
dokumentacije. Posvetil se bom izvajanju preventivnih in korektivnih ukrepov kot
pomoč pri uspešnejšem vodenju in delovanju podjetja.
Za

oblikovanje

zaključnih

ugotovitev

analitičnega

dela

bom

uporabil

komparativno metodo. Izvedena poslovna raziskava bo statična, saj bom
ugotavljal ekonomski pojav v določenem trenutku. Posluževal se bom podatkov
domače in tuje strokovne literature, tematskih člankov in spletnih vsebin (e-vir).
S pomočjo poslovnika podjetja in vsakdanjega stika z zaposlenimi in odgovornimi
za vzdrževanje kakovosti bom povzel in predstavil pomembnejše naloge in
funkcije posameznikov skozi potek same presoje in vpeljave standarda.
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1.7 ZASTAVLJENE HIPOTEZE
i.

Podjetje Presvit d.o.o. je s pridobitvijo certifikata kakovosti ISO 9001
doseglo boljšo kakovost in poslovno uspešnost, hkrati pa izboljšalo tudi
rezultate svojega poslovanja.

ii.

Z učinkovitim in v naprej načrtovanim postopkom izvajanja sistema
vodenja kakovosti je podjetje izboljšalo svoj konkurenčni položaj.

iii.

Podjetje Presvit d.o.o bo uspešnejše in fleksibilnejše na trgu, če izpolnjuje
in teži k dosegu izpolnitev zahtev in pričakovanj trenutnih in morebitnih
novih naročnikov.

iv.

Samo z doslednim nadzorom in učinkovito notranjo presojo bo podjetje
Presvit zmožno v časovno omejenem času izpeljati učinkovite preventivne
in korektivne ukrepe ter tako preprečiti morebitne neskladnosti in
nazadovanje samega podjetja.

2 KAKOVOST IN SISTEM VODENJA KAKOVOSTI
Dinamičnost in komplekstnost sta del poslovnega okolja, brez katerih si ne
moremo predstavljati poslovanja in rasti podjetja.
Rast podjetja je odvisna od številnih dejavnikov. Poudarki so predvsem na novih,
konkurenčnih produktih in inovativnih pristopih poslovanja. Veliko vlogo imajo
tudi zaposleni, od katerih se pričakuje velika stopnja učinkovitosti. Pomembna je
tudi organizacija marketinga, celostna podoba podjetja in nenazadnje velika
ozaveščenost podjetja

v povezavi s

trajnostnim razvojem ter družbeno

odgovornostjo.
Če želimo podrobneje opredeliti in razčleniti pojem kakovosti, že na samem
začetku naletimo na oviro, saj so pojem kakovosti številni avtorji interpretirali
drugače. Večina avtorsko opredeljenih definicij je definirana bodisi glede na
rezultate procesov bodisi na rezultate lastnega dela. Poznamo številne definicije
kakovosti, skupno prav vsem pa je to, da povzemajo bistvo, da je kakovost
stopnja sposobnosti nekega proizvoda oziroma storitve, da zadovolji specifičnim
zahtevam odjemalca.
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Pojem kakovosti bi lahko opredelili kot »skladnost« z zahtevami, ki jih postavlja
tržišče in posledično odjemalci podjetja.
Stopnjo kakovosti lahko povečamo z optimalnim izpolnjevanjem zahtev tržišča s
pomočjo sledečih meril:
-

z zanesljivostjo,

-

z življenjsko dobo,

-

s funkcionalnostjo,

-

s predvidenim časom dobave,

-

z odgovornim ravnanjem do okolja,

-

s svetovanjem in izobraževanjem,

-

z ustreznim in rednim vzdrževanjem,

-

s ceno.

V zadnjih letih so vse pogostejše spremembe tržišča in izdelkov poglavitno vlogo
namenile zagotavljanju kakovosti, ki je postalo odločujoče za uspeh podjetij.
Najpomembnejše spremembe tržišča se kažejo v poostrenih varnostnih
razmerah, poostrenem nadzoru ravnanja z odpadlim materialom, naraščajočih
zahtevah po dokazih o zagotavljanju kakovosti, turbulenci tržišča 1 , vse višjih
stopnjah globalizacije, predvsem pa v novih poteh širjenja in prodaje izdelkov
oziroma storitev. Najpomembnejše spremembe izdelkov se kažejo v krajših
inovacijskih časih in hitrejši zrelosti za tržišče ter v zahtevnejši in kompleksnejši
sestavi izdelkov. [24]
2.1 SISTEM VODENJA KAKOVOSTI
Eden izmed poglavitnih elementov pri zagotavljanju ustrezne kakovosti je
pravilno vodenje in obvladovanje poslovnih dejavnosti, ki so povezane s
kakovostjo. Sistem vodenja kakovosti je sistem vodenja za usmerjanje in
obvladovanje organizacije v zvezi s kakovostjo (SIST ISO 9001:2008). Večina
podjetij ima vpeljano že obstoječo strukturo vodenja, ki predstavlja podlago, na

1

Hitro spreminjajoče se zahteve kupca oziroma tržišča.
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kateri je zgrajen sistem vodenja kakovosti. Podjetja, ki imajo vzpostavljen sistem
vodenja kakovosti, morajo v skladu s pravili dosledno opredeliti morebitne
odgovornosti in pooblastila zaposlenih glede kakovosti.
Potrebno je sprotno načrtovanje poslovanja in vodenja organizacije. V naprej je
potrebno planirati tudi razvoj novih izdelkov in storitev, prav tako je pomembno
dosledno spremljanje samega poteka proizvodnje.
S pomočjo izvajanja pregledov je mogoče lažje dostopati do informacij o stanju
znotraj organizacije. Zaposlenim v organizaciji je potrebno omogočiti dostop do
ustrezne opreme, delovnega okolja, zaščite in ustrezno usposobljenega kadra. S
pomočjo nenehnega izvajanja preventivnih ukrepov za odpravljanje morebitnih
napak in pomanjkljivosti je mogoče spremljati in nadzorovati učinkovitost
izvedenih ukrepov.
Organizacije, ki imajo vpeljan sistem vodenja kakovosti, na podlagi standarda
pridobijo ustrezen certifikat (potrdilo), da ustrezajo zahtevam za pridobitev
izbranega sistema vodenja. Takemu standardu je običajno pridružena še druga
vrsta standardov ali drugih dokumentov, ki dopolnjujejo osnovni standard2.
2.2 SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001:2008 IN ISO 9001:2015
2.2.1 Standard ISO 9001:2008
Standard ISO 9001:2008 je bil izdan s strani mednarodne organizacije ISO
(International Standardisation Organization) leta 2008. Gre za 4. zaporedno
izdajo standarda. Prvič je bil standard izdan leta 1987. Novejša različica prinaša
organizacijam pomembne novosti, ki želijo vzpostaviti nov ali izboljšati že
obstoječi sistem vodenja kakovosti. Standard je zgrajen in oblikovan na načelih
vodenja kakovosti, ki jih danes uporabljajo organizacije doma in v tujini. Standard
se osredotoča predvsem na učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri

2

Vodila, poročila, tehnični napotki, itd.
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izpolnjevanju zahtev odjemalcev. Namenjen je vsem vrstam organizacij, ne glede
na velikost, organiziranost, proizvod ali storitev, ki želijo obvladovati in izboljševati
svoje poslovanje ter povečevati zadovoljstvo svojih odjemalcev. Standard je tudi
odlična osnova za nadgradnjo z ostalimi sistemi vodenja, ki jih določajo standardi
(npr. ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007). Standard določa zahteve za
sistem vodenja kakovosti (Sistem vodenja kakovosti), delovanje vodstva
(Odgovornost vodstva), ravnanje z viri (Vodenje virov), izvajanje osnovne
dejavnosti (Realizacija proizvoda) in nadzor (Merjenje, analize in izboljševanje).
Izpolnjevanje vseh zahtev standarda omogoča organizaciji, da po uspešno
zaključenem certifikacijskem postopku pridobi certifikat za sistem vodenja
kakovosti po ISO 9001:2008. [17]
2.2.2 Standard ISO 9001:2015
V letu 2015 smo bili deležni nove, prenovljene izdaje standarda ISO 9001. Tekom
let se je uporaba standarda ISO močno razširila in zajela nekatera nova območja.
Danes uporabo standarda zasledimo v številnih sektorjih (zasebni sektor, javna
uprava in v drugih lokalnih in mednarodnih organizacijah). V skladu s standardom
ISO 9001 je dandanes certificiranih že več kot 1,1 milijona sistemov vodenja v
organizacijah doma in v tujini. ISO standard še vedno velja kot močno in
oprijemljivo orodje za uspešno in učinkovito delovanje organizacije, kar
poglavitno pripomore k boljši in načrtnejši organizaciji podjetij.
Pri najnovejši različici standarda so prenovljena načela vodenja kakovosti.
Izpuščeno je načelo eksplicitno navedenega sistemskega pristopa. Načelo
vzajemno koristnega odnosa z dobavitelji pa se je razširilo na vse zainteresirane
strani. Nekaj novosti je tudi pri sami zgradbi standarda3 in izrazoslovju4. [18]

3

Predmet standarda, zveza z drugimi standardi, izrazi in definicije, kontekst organizacije,

voditeljstvo, načrtovanje, podpora, delovanje, ocenjevanje uspešnosti, izboljševanje.
4

Beseda »proizvod« je nadomeščena z izrazom »izdelki in storitve«.
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Vsebinske spremembe se pojavljajo predvsem pri kontekstu organizacije,
voditeljstvu, načrtovanju, podpori, delovanju, ocenjevanju uspešnosti in
izboljševanju. [17]
2.3 OPREDELITEV PRESOJE KAKOVOSTI
V terminološkem slovarju [3] Vodenje in zagotavljanje kakovosti ISO 8402:1997
je kakovost definirana kot skupek karakteristik predmeta obravnave, ki se
nanašajo na njegove sposobnosti, da zadovolji izražene in pričakovane potrebe.
[3, stran 6].
Presoja kakovosti pa je v terminološkem slovarju definirana kot sistematična in
neodvisna preiskava, katere namen je ugotoviti, ali so aktivnosti za kakovost5 in
njihovi rezultati skladni s planiranimi ureditvami, ali se te ureditve izvajajo
učinkovito in ali so primerne za doseganje ciljev. [3, stran 58]
Za presojo kakovosti velja, da se praviloma, vendar ne izključno, izvaja na
sistemu kakovosti 6 ali na njihovih elementih, na procesih 7 , proizvodih 8 ali na
storitvah 9 . Take presoje se pogosto imenujejo »presoja sistema kakovosti«,
»presoja kakovosti procesa«, »presoja kakovosti proizvoda«, »presoja kakovosti
storitve«. [3, stran 14, 16]
V vlogi presojanca je največkrat organizacija, v kateri poteka presoja. Naročnik
je oseba ali organizacija, ki presojo naroča.

5

»Skupek karakteristik objekta predmeta obravnave, ki se nanašajo na njegovo sposobnost, da

zadovolji izražene in pričakovane potrebe.« [3, stran 22]
6

»Organizacijska struktura, postopki, procesi in viri, potrebni za izvajanje vodenja kakovosti.« [3,

stran 40]
7

»Skupek med seboj povezanih virov in aktivnosti, ki vhodne elemente pretvorijo v izhodne

rezultate.« [3, stran 14]
8

»Rezultat aktivnosti ali procesov.« [3, stran 16]

9

»Rezultat, ki je posledica aktivnosti na stiku med dobaviteljem in odjemalcem ter notranje

aktivnosti dobavitelja z namenom, da zapolni potrebe odjemalca.« [3, stran 16]
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2.4 VRSTE PRESOJ
»Relacije med presojevalcem, presojevancem in naročnikom pogojujejo vrste
presoj. Organizacijo, iz katere izhaja naročnik, imenujemo tudi prva stranka.
Kadar presojevanec ni iz iste organizacije kot naročnik, ga v procesu presoje
opredeljujemo kot drugo stranko. Presojevalec je lahko iz organizacije naročnika,
presojevanca ali iz neodvisne organizacije. V slednjem primeru jo opredeljujemo
kot tretjo stranko.« [25, stran 46]
V grobem delimo presoje na notranje10 in zunanje11. Če prihajata naročnik in
presojevanec iz iste organizacije, govorimo o interni presoji. Presojevalec prihaja
bodisi iz iste organizacije bodisi iz organizacije, ki se s presojo kakovosti ukvarja
profesionalno. O zunanji presoji govorimo takrat, kadar naročnik in presojanec
nista iz iste organizacije.
Zunanjo presojo delimo na presojo po načelu druge stranke 12 in presojo po
načelu tretje stranke13. Vrste presoj prikazuje slika 2.1. [25, stran 46]
Notranje

presoje

se

izvajajo

v

obliki

rednih

14

in

izrednih

presoj. Pred rednimi presojami kakovosti imajo vedno prednost izredne presoje.
Izvajanje rednih presoj je smiselno v primerih, ko se zahteva ocena učinkovitosti
sistema kakovosti ali zgolj ocena posamičnega dela sistema, na zahtevo samega
vodstva organizacije ali kupca, ko so bile na posameznih področjih organizacije
opravljene večje spremembe, kot je reorganizacija in spremembe postopkov, ko
se pojavijo neskladnosti, ki vplivajo na varnost, funkcionalnost in zanesljivost

10

Interne presoje.

11

Eksterne presoje.

12

Presoja poddobavitelja.

13

Presoja z namenom pridobitve certifikata. Presojevalec je v presoji po načelu tretje stranke

obvezno iz neodvisne, za preosjo pooblaščene organizacije. [25, stran 46]
14

»Redne presoje kakovosti se izvajajo sistematično v določenih časovnih intervalih, tako da se

v planiranem obdobju pregleda vse elemente sistema kakovosti. Vsak element mora biti
pregledan najmanj enkrat v dveh letih.« [25, stran 46]
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proizvodov, ter ko je potrebno verificirati učinkovitost uvedenih popravnih ukrepov.
[25, stran 46]

NOTRANJA

ZUNANJA
Presoja po načelu druge stranke
Podpogodbenik

Kupec

Presoja po načelu tretje stranke

Presoja

Podpogodbenik

Dobavitelj

Kupec

Presoja

Podpogodbenik

Podpogodbenik
Podpogodbenik

Dobavitelj

Podpogodbenik

Presoja po načelu prve stranke

Podpogodbenik

Presoja

Podpogodbenik
Podpogodbenik

Neodvisna,
za presojo
pooblaščena
organizacija

Slika 2.1: Shematski prikaz notranje in zunanje presoje kakovosti [25, stran 47]

PRESOJEVANCI

VSI ZAPOSLENI

PRESOJEVALCI

VODSTVO
Slika 2.2: Razčlenitev notranje presoje
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3 UVEDBA SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI V PODJETJU
PRESVIT D. O. O.
V težnji po kakovostnejšem poslovanju in učinkovitejšem sistemu vodenja ter
uspešnejši zadovoljitvi odjemalcev smo se znotraj podjetja Presvit d. o. o. odločili
za vpeljavo sistema vodenja kakovosti. Za uvedbo sistema vodenja kakovosti
smo morali najprej uspešno izpeljati sam certifikacijski postopek.
Vzpostavitev sistema vodenja kakovosti je prinesla kar nekaj bistvenih izboljšav
in koristi. Pridobljeni certifikat pa služi kot ustrezen dokaz za sposobnost in
uspešno prilagajanje podjetja tržišču.
S sistemom vodenja kakovosti smo omejili nepotrebno delo in hkrati bistveno
izboljšali pretok informacij in komunikacij tako z odjemalci in strankami kot tudi
znotraj podjetja in med zaposlenimi. Z zgodnjim odkrivanjem slabosti smo
zmanjšali število reklamacij. Z merjenjem procesov in sprotno analizo podatkov
pa lahko sam proces sproti izboljšujemo in dosegamo višjo kakovost proizvodnih
storitev.
3.1 PROCES DEJAVNOSTI PODJETJA
Proces dejavnosti je sestavljen iz več vrst procesov:
-

iz procesa vodenja,

-

iz procesa prodaje,

-

iz procesa izvedbe,

-

iz procesa proizvodnje in

-

iz procesa nabave.
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P

D

C

A

Slika 3.1: Proces dejavnosti podjetja Presvit d. o. o.

3.2 SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

3.2.1 Splošne zahteve
V podjetju Presvit d. o. o. je sistem vodenja kakovosti dokumentiran v Poslovniku
kakovosti in se uporablja kot sredstvo za doseganje postavljene politike kakovosti
podjetja in ciljev kakovosti, ki so usmerjeni v stalno izpolnjevanje zahtev in potreb
odjemalcev. Poslovnik kakovosti vsebuje navedbo dokumentov nižjih ravni, ki
skupaj določajo sistem vodenja kakovosti.
Dokumenti nižje ravni so procesi, ki morajo vsebovati:


skrbnike procesov,



identifikacijo procesov, ki so potrebni za sistem vodenja kakovosti,
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zahteve za vhod in izhod procesa,



posamezne korake z odgovornostmi in zadolžitvami,



spremljajoče dokumente in zapise,



povezave med procesi s kazalci uspešnosti,



določitev virov,



način nadzora, merjenja in analize ter



izvajanje stalnega procesa izboljšav sistema vodenja kakovosti.

Posamezni dokumenti, ki se uporabljajo, so v nadaljevanju predstavljeni v
posameznih poglavjih.
Vsako poglavje ima navedene dokumente nižje ravni v tekstu ter v rubriki
Referenčni dokumenti in zapisi v primeru, da so dokumenti nižje ravni potrebni.
Proces, predan v izvajanje zunanjim izvajalcem, je proces, ki ga podjetje Presvit
d. o. o. potrebuje za izvajanje sistema vodenja kakovosti. Pri obvladovanju
procesov, predanih v izvajanje zunanjim izvajalcem, je organizacija odgovorna
za skladnost storitve po zahtevah odjemalcev, obvladovanje zakonodaje in
regulative.
Dokumenti sistema vodenja kakovosti so prikazani na sliki 3.2.

PK
OP
ON, OB
(PK – poslovnik kakovosti, OP – organizacijski predpisi, procesi, zakonski predpisi in določila,
ON, OB – organizacijska navodila, delovna navodila, navodila, obrazci dobaviteljev)

Slika 3.2: Dokumenti sistema vodenja kakovosti
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3.2.2 Poslovnik kakovosti
Poslovnik kakovosti predstavlja osnovni dokument sistema vodenja kakovosti
podjetja, ki je izdelan po zgradbi standarda ISO 9001:2008,

v katerem so

opredeljeni naslednji elementi:
-

vizija, politika kakovosti s cilji kakovosti,

-

organiziranost, odgovornosti in pooblastila za sistem vodenja kakovosti,

-

delovanje sistema vodenja kakovosti.

Za zaposlene, poslovne partnerje, certifikacijski organ in zainteresirano javnost
je poslovnik kakovosti dokaz, da je podjetje zavezano sistemu vodenja kakovosti
in je sposobno izpolnjevati zahteve odjemalcev, lastnika in ostalih zainteresiranih
partnerjev. Najpomembnejšo vlogo ima sama kakovost proizvodnje in
proizvodnih storitev. [2, stran 9]
Pri izdelavi poslovnika kakovosti se je upoštevalo naslednje:
-

procesni pristop pri opisu sistema vodenja kakovosti,

-

usmerjenost k zadovoljstvu odjemalcev, prilagodljivost glede na potrebe
tržišča in želje ter pričakovanja odjemalcev,

-

proces stalnih izboljšav in

-

vodilo za zaposlene pri razumevanju sistema vodenja kakovosti.

3.2.3 Obvladovanje zapisov
Označevanje dokumentov v podjetju Presvit d. o. o. je določeno po naslednjem
postopku:
-

Poslovnik kakovosti

Poslovnik kakovosti se označuje s PK in zaporedno številko poglavja, na primer
PK-01, kar pomeni Poslovnik kakovosti in prvo poglavje. Številka revizije je
označena na spodnji desni strani lista.
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PK-xx

Zaporedna številka
Poslovnik kakovosti
-

Organizacijski predpisi

Organizacijski predpisi in procesi se označujejo:
OP-xxx/x

Številka revizije
Zaporedna številka
Organizacijski predpisi ali procesi
-

Organizacijsko navodilo

Organizacijska navodila se označujejo:
ON-xxx/x

Številka revizije
Zaporedna številka
Organizacijska navodila
-

Obrazci

Obrazci se označujejo:
OB-xxx/x

Številka revizije
Zaporedna številka
Obrazci
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Organizacijski predpisi in organizacijska navodila so sestavljeni iz glave in
vznožja dokumenta. Glava dokumenta vsebuje: logotip podjetja, ime dokumenta,
oznake in oštevilčenja. Vznožje dokumenta vsebuje: ime sodelavca, ki je izdelal
in odobril dokument, datum in revizijsko stanje.
Obrazci OB vsebujejo samo glavo, ki je enaka glavi za OP in ON. Odobritev z
datumom in revizijsko stanje je razvidno iz OB-013 Seznam obrazcev, kar
izkazuje dejansko identifikacijo zapisa.
-

Postopek za izdelavo dokumentov in sprememb

Za poslovnik kakovost, dokumente in obrazce velja isti postopek za izdelavo
novih in spremembo obstoječih dokumentov. Na predlog katerega koli
zaposlenega v podjetju Presvit d. o. o. se lahko izdela novi dokument.
Predlagatelj poda predlog v ustni ali pisni obliki direktorju. Direktor odloči o
upravičenosti izdelave novega dokumenta. V primeru upravičenosti direktor ali
pooblaščenec izdela osnutek.
Po pregledu osnutka se direktor odloči, ali bo dokument prešel v redno uporabo
po seznanitvi vseh oseb, ki z dokumentom delajo. Po potrebi se dokument
korigira, kot to določi direktor.
Dokument je hranjen v elektronski obliki (na elektronskem mediju) in v papirni
obliki. Dokumenti so potrjeni, ko so vnešeni v računalnik pri direktorju in je
izdelana varnostna kopija na elektronski medij, ki se obnavlja ob vsaki spremembi
le-teh. Nepodpisana papirna oblika je le v informacijo. Vse papirne oblike
dokumentov se hranijo le v pisarni. Direktor je zadolžen za hranjenje in
razmnoževanje. Direktor odloči, kateri dokumenti bodo tudi na mestih uporabe in
ti originali so podpisani s strani direktorja s pisalom, ki ni v črni barvi (ne sme se
uporabljati navadnega svinčnika).
Na novo izdelani dokument ali obrazec je brez revizijskega stanja. Pri izvedbi
prve revizije se številka v rubriki “Revizija” ustrezno označi, podčrta ali obkroži.
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Spremenjeni oz. dopolnjeni tekst je pisan s poševno pisavo, izbrisani tekst je
označen z oznako ( I ) – izbrisano, kar se upošteva samo pri zadnji veljavni
reviziji.
Neveljavne dokumente se uniči ali v primeru, ko neveljavni dokument iz katerih
koli vzrokov želimo ohraniti, se čez dokument potegne diagonalna črta in vpiše
»NEVELJAVEN« ter se pooblaščenec ali direktor podpiše in navede datum
neveljavnosti.
Pri tem se vodi evidenca sprememb za vsak dokument posebej »Revizija«


OB – 007 Seznam predpisov,



OB – 009 Seznam navodil,



OB – 013 Seznam obrazcev.

Dokumenti zunanjega izvora
Med dokumente zunanjega izvora prištevamo zunanje dokumente. To so uradni
list, standardi, predpisi in navodila dobaviteljev za stroje in naprave. Direktor je
zadolžen, da pregleda zunanje dokumente in ugotavlja primernost uporabe. V
primeru ugotovitve, da je določeni predpis ali pravilnik obvezen v uporabi še za
ostale delavce, izdela kopijo dokumenta s podpisom in datumom ter jo z
obrazložitvijo preda v uporabo.
Nadzor nad dokumenti zagotavlja:
-

da so v obtoku samo veljavni dokumenti,

-

da se neveljavni dokumenti takoj odstranijo in to tako, da se z diagonalno
črto prečrtajo, vpiše se »NEVELJAVNO«, nato se odgovorna oseba
podpiše z datumom pričetka neveljavnosti,

-

dokumenti, katerim je potekel rok hranjenja in se obdržijo samo v pravne
namene ali zaščito znanja, se ustrezno označijo, da se ne pomešajo z
veljavnimi,
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-

v primeru, ko imamo dokumente v informacijskem sistemu, je original
oziroma zadnji veljavni dokument v sistemu. V papirni obliki so le
informacijske kopije, razen v registratorju v pisarni podjetja.

V podjetju moramo vedno hraniti dokumente zunanjega izvora v originalu na
ustreznem mestu, ki ga določi direktor z odgovorno osebo. Kopija zunanjega
dokumenta je označena s podpisom direktorja in datumom veljavnosti.
Ustreznost hranjenja in evidentiranja dokumentov zunanjega izvora se preverja
najmanj enkrat letno. Preverjanje izvaja direktor ali vodja proizvodnje, ki je ob
enem tudi vodja kakovosti. V primeru ugotovljene neskladnosti ali predlaganja
izboljšave se uvede korektivni ali preventivni ukrep.
3.2.4 Obvladovanje zapisov kakovosti
Obvladovanje zapisov je opredeljen postopek obvladovanja zapisov kakovosti, ki
vključuje določitev odgovornih oseb za posamezno vrsto zapisov, obvezne
podatke, izdajanje in distribucijo, dostopnost, čas hranjenja ter varovanja. Zapisi
kakovosti so lahko v formalni ali neformalni obliki. Vsak zapis v formalni obliki
mora vsebovati najmanj: logotip podjetja, ime zapisa, identifikacijo, izdelal
(zapisal), odobril, podpis in datum.
Zapis v neformalni obliki ima lahko katerokoli obliko, vendar mora vsebovati
najmanj ime zapisa, datum in podpis. Zapisi so lahko tudi zunanjega izvora, kot
je

certifikat,

analiza

materiala

in

podobno.

Dostop in zaščita zapisov je naslednja: Zapisi v elektronski obliki se hranijo v
računalniku in kot varnostna kopija v elektronski obliki. Ob spremembi dokumenta
se izvaja varnostno kopiranje. Elektronski medij nosi datum zadnje spremembe
dokumenta.
Zapisi v papirni obliki se hranijo na ustreznem mestu v pisarni direktorja. Vsi
zapisi se najmanj enkrat letno preverijo, če so pravilno hranjeni, čitljivi ter
prepoznavni brez težav, dostopni pooblaščenim osebam, s časom hranjenja ter
z ustrezno zaščito. Direktor izvede navedeno aktivnost sam ali določi
pooblaščeno osebo. Zapisom, ki jim je potekel rok hranjenja, direktor določi način
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uničenja. Izdelajo se zapisi o pregledu in uničenju zapisov. Dostop do zapisov
imata direktor in pooblaščena oseba, ki jo določi direktor ali ji je dovoljen dostop
po funkciji v podjetju.
3.3 ZAVEZANOST VODSTVA
Direktor podjetja Presvit d. o. o. zagotavlja svojo zavezanost za sistem vodenja
kakovosti in jo dokazuje, tako da:
-

sporoča vsem zaposlenim v Presvit-u in svojim dobaviteljem, kako
pomembno je upoštevati zahteve odjemalcev,

-

upošteva nacionalno zakonodajo, pravne zahteve in zahteve zakonodaje
države odjemalca,

-

določa politiko kakovosti s cilji,

-

zagotovi ustrezne vire za doseganje ciljev,

-

izvaja vodstveni pregled,

-

širi dejavnost (doseganje in preseganje pričakovanj kupca),

-

dosega zadovoljstvo zaposlenih (napredovanje, pravilno nagrajevanje),

-

izpolnjuje zahteve odjemalca.

Presvit d. o. o. zagotavlja posebno pozornost, namenjeno zadovoljstvu
odjemalca. Zato morajo biti zahteve odjemalcev opredeljene in izpolnjene. Iz tega
vzroka vodstvo podjetja skrbi, da so delavci dobro usposobljeni za svoje delo ter
da poznajo politiko in cilj podjetja.
3.3.1 Politika kakovosti
-

stalen proces izboljšav,

-

upoštevanje zahtev in pričakovanja naročnika,

-

konkurenčnost na svojem področju v regiji,

-

cenovna konkurenčnost tujim podjetjem,

-

zmanjševanje stroškov z izbiro primernejših tehnologij.
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Motivirani sodelavci so garancija za doseganje postavljenih ciljev. Zato direktor
poskrbi, da so vsi zaposleni seznanjeni s politiko kakovosti in jo tudi razumejo.
Tudi pri določanju politike ima Presvit d. o. o. vzpostavljen sistem stalnih izboljšav,
ki je vkomponiran v sam proces, saj ugotavlja tudi primernost politike kakovosti.
3.3.2 Cilji kakovosti
Podjetje Presvit d. o. o. si v svojem poslovanju postavlja skladno s politiko
kakovosti merljive cilje kakovosti, ki so določeni v Poročilu vodstvenega pregleda
in kazalcih uspešnosti za prepoznane procese. Merljivi cilji so za vsak posamezni
proces določeni v Poročilu vodstvenega pregleda in kazalcih uspešnosti za
posamezni proces, ki se pregledujejo najmanj enkrat letno. Vsi prepoznani
kazalci uspešnosti, posamezni kazalci uspešnosti, kot so npr. izpolnjevanje plana
in podobno, ter drugi pomembni kazalci pa se pregledujejo pogosteje, kot si to
določi direktor podjetja, zato da so procesi primerno nadzorovani.

Poslovna
uspešnost podjetja

Sodelovanje med
zaposlenimi

Izboljševanje
procesov in
organizacija dela

Učinkovit sistem
vodenja

Slika 3.3: Izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja
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3.3.3 Odgovornosti in pooblastila
Odgovornosti in pooblastila zaposlenih so določena v organizacijski shemi,
delovni pogodbi, s Poslovnikom kakovosti in ostalimi dokumenti sistema vodenja
kakovosti ter z naslednjo organizacijsko shemo:

Slika 3.4: Organizacijska shema
3.3.4 Vodstvo
Direktor podjetja Presvit d.o.o. je hkrati tudi predstavnik vodstva za kakovost, ki
ima ne glede na druge odgovornosti tudi odgovornost:
-

zagotavljati, da so procesi sistema vodenja kakovosti vzpostavljeni, se
izvajajo in vzdržujejo,

-

zagotavljati delovanje sistema vodenja kakovosti in ga izboljševati,
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-

zagotavljati dvigovanje zavesti o zahtevah odjemalcev in sistema stalnih
izboljšav v celotnem podjetju,

-

usposabljati delavce, da bodo le-ti odgovorno opravljali svoje delo
(neprekinjen proces),

-

poročati enkrat letno vodstvu podjetja in lastnikom o delovanju sistema
vodenja kakovosti in kakršnikoli potrebi za izboljšave,

-

primerno vzdrževati vso infrastrukturo in osnovna sredstva,

-

urediti delovno okolje glede na svojo dejavnost, kar ima podjetje izdelano
in pregledano v izjavi o varnosti z oceno tveganja.

3.3.5 Notranje komunikacije
Podjetje Presvit d. o. o. ima vzpostavljen ustrezen informacijski sistem, ki
omogoča izvajanje pretoka oz. poteka informacij na vseh nivojih in vseh področij.
Le-ta je sestavljen iz:
-

ustnih komunikacij,

-

pisne dokumentacije,

-

oglasne deske,

-

skupnih delovnih sestankov.

3.4 REALIZACIJA PROIZVODA
3.4.1 Proizvodni program
Proizvodni program obsega izdelavo in proizvodnjo kovic:
1. glede na obliko se izdeluje:


polne kovice – oblika »A«,



polvotle kovice – oblika »B«,

2. glede na material so kovice iz:


železa,



aluminija,



bakra in medenine ter
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nerjavečega jekla.

Slika 3.5: Primeri kovic
Kovice podjetje lahko izdela od debeline enega do desetih milimetrov. Izdelane
so po veljavnih standardih: DIN 660, DIN 661, DIN 662, DIN 674 in DIN 7338.
Izdeluje se tudi kovice po načrtih in posebnih zahtevah. Na željo kupca se kovice
tudi toplotno obdela in galvansko zaščiti.

Slika 3.6: Skice tipičnih kovic A in B oblike, z glavo, po standardu od prve si
sledijo DIN 660, DIN 661, DIN 662, DIN 674, DIN 6791, DIN 7338A in DIN
7338B
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r
[mm]
 2,0
 2,5
 3,0
 3,5
 4,0
 5,0
 6,0
 6,35
 7,0
 8,0
10,0

d
[mm]
3,5
4,5
5,5
6,2
7,5
9,5
11,5
12,3
13,5
15,5
17,3

h
[mm]
0,5
0,7
0,8
0,9
1,0
1,0
1,2
1,5
1,2
1,2
1,3

l
[mm]
Različna
Različna
Različna
Različna
Različna
Različna
Različna
Različna
Različna
Različna
Različna

l1
[mm]
2,0
2,5
3,2
4,0
4,5
5,5
6,0
8,0
8,0
10,0
12,0

d1
[mm]
1,2
1,5
1,7
2,0
2,7
3,5
4,2
4,4
5,0
6,0
8,0

Toleranca
[mm]
+/- 0,1
+/- 0,1
+/- 0,1
+/- 0,1
+/- 0,1
+/- 0,2
+/- 0,2
+/- 0,2
+/- 0,2
+/- 0,2
+/- 0,2

Legenda : r =  stebla kovice, d =  glave kovice, h = višina glave kovice, l = dolžina kovice, l1
= globina luknje, d1 =  luknje

Tabela 3.1: Primer tabele z dimenzijami in tolerancami po standardih DIN
7338A in DIN 7338B
Podjetje Presvit d. o. o. na osnovi letnih pogodb, razgovorov s potencialnimi in
obstoječimi odjemalci, napovedi in prejetih naročil izdela cilje za naslednje
obdobje. S planiranjem procesa predvidimo zaporedje aktivnosti, ki zagotavljajo
izdelavo proizvoda planirane kakovosti. Direktor podjetja je odgovoren za
določitev plana realizacije storitve in izvedenih planov. Realizacija do naročnika
proizvoda se vodi na naročilih naročnika.
3.4.2 Določitev zahtev v zvezi s storitvijo in proizvodi
Zahteve v zvezi s storitvijo in proizvodi določamo na podlagi pogodb in ponudb z
odjemalci. Podjetje Presvit d. o. o. je pozorno na zahteve odjemalcev, saj
upoštevanje le-teh prispeva k razvijanju partnerskega odnosa z odjemalci. Pri
izvedbi storitve in proizvodov upoštevamo lastno in zunanjo tehnološko
dokumentacijo, predpise, zakonodajo. Pred potrditvijo naročila

direktor

odjemalcu pove izvedljivost glede na rok dobave, ceno, kakovost storitev in
proizvodov.
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3.4.3 Pregled zahtev v zvezi s storitvami in proizvodi
Preden Presvit d.o.o. podpiše pogodbo oz. potrdi naročilo odjemalca, mora
pregledati njegove zahteve. Spoznanje, da je zadovoljstvo odjemalca povečanje
naročil, širjenje kroga odjemalcev, ugled podjetja, je bistveni pogoj za dolgoročen
in stabilen razvoj podjetja. Izpolnjevanje odjemalčevih zahtev in preseganje
njegovih pričakovanj zagotovimo tako:
-

da so zahteve za storitev oz. proizvod jasno določene,

-

da je podjetje sposobno izpolniti posebne zahteve odjemalca in preseči
njegova pričakovanja,

-

da so razrešene vse zahteve naročila, ki se razlikujejo od predhodno
izraženih,

-

da bodo na voljo vsi potrebni viri za izpolnitev pričakovanj,

-

da se zadovoljstvo odjemalca spremlja in z ustreznimi ukrepi izboljšuje,

-

da bodo zahteve in pričakovanja odjemalcev nedvoumno prepoznane in
izpolnjene. [26, stran 20]

Vsi rezultati pregleda in ukrepov iz pregleda so razvidni za vsak primer posebej.
V primeru spremembe odjemalca se postopa enako kot pri pridobitvi nove storitve
ali izdelave izdelka. Podpis direktorja na naročilu oz. pogodbi pomeni, da so bile
pregledane vse zahteve in izvedljivost.
3.4.4 Komunikacija z odjemalcem
Hitro in učinkovito servisiranje odjemalcev je pogoj za njihovo zadovoljstvo. S
komunikacijo z odjemalcem zbiramo dodatne informacije o njegovih zahtevah in
pričakovanjih.
Pri določanju zahtev odjemalca ob naročilu storitve ali izdelka mora direktor
skrbeti, da se bodo pridobile vse potrebne informacije za kakovostno izpeljavo
posla ali izdelavo izdelka. Za pridobitev vseh informacij si lahko direktor izdela
"vodilo" v rokovniku. Zaradi raznolikosti izdelkov in storitev se ne more izdelati
enotnega zahtevnika. Zahtevnik ima lahko različne oblike.
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V primeru nejasnosti je direktor odgovoren, da priskrbi dodatne potrebne
informacije ali zahteve zakonodaje.
Komunikacije z odjemalci potekajo na različne načine in na različnih nivojih:
-

direktor podjetja sistematično obiskuje pomembnejše odjemalce in z
njimi

sklepa

pogodbe

ter

sodeluje

pri

reševanju

pritožb

s

pomembnejšimi kupci,
-

direktor podjetja sprejema povpraševanja, posreduje ponudbe, sklepa
pogodbe, sodeluje pri reševanju pritožb ali reklamacij, analizira
zadovoljstvo odjemalcev in sproži preventivne in korektivne ukrepe iz
analiz zadovoljstva odjemalcev.

3.5 PROCESI, POVEZANI Z REALIZACIJO PROIZVODA
-

Planiranje realizacije storitve in proizvodov

-

Procesi, povezani z odjemalci – zahteve v zvezi s storitvijo in proizvodi se
določa na podlagi pogodb in ponudb z odjemalci. Podjetje je pozorno na
zahteve odjemalcev, saj upoštevanje le-teh prispeva k razvijanju
partnerskega odnosa z odjemalci. Pri izvedbi storitve in proizvodov
upoštevamo lastno in zunanjo tehnološko dokumentacijo, predpise,
zakonodaje.

-

Podjetje nima v svoji dejavnosti procesa razvoja.

-

Komunikacija z odjemalcem – hitro in učinkovito servisiranje odjemalcev
je pogoj za njihovo zadovoljstvo. S komunikacijo z odjemalcem se zbira
dodatne informacije o zahtevah in pričakovanjih odjemalca.

-

Proces nabave – podjetje ima listo odobrenih dobaviteljev proizvodov in
storitev. Dobavitelj se uvrsti na listo odobrenih dobaviteljev, ko podjetje
prvič naroči pri dobavitelju storitev ali proizvode. Osnova naročanja
proizvodov pri dobavitelju je tehnična dokumentacija, standard kakovosti,
količina, konkurenčna cena in rok dobave.

-

Overjanje nabavljenih proizvodov.
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3.6 PROIZVODNJA IN IZVEDBA STORITVE
Pri obvladovanju izvedbe storitve se upošteva razpoložljive informacije z opisom
storitve, uporabo primerne opreme, z izobraževanjem zaposlenih, uporabo
primernih navodil za izvedbo storitve in proizvodov ter uporabo primernega
nadzora. Postopki rokovanja, skladiščenja, pakiranja in dobave so takšni, da
preprečujejo vsakršno poslabšanje nivoja kakovosti proizvoda. Pri skladiščenju
proizvodi obdržijo identifikacijo proizvajalca, hkrati se upošteva metoda FIFO
(First In First Out)15. Način pakiranja je lahko tak, kot ga je določil odjemalec.
3.7 NADZORNE IN MERILNE NAPRAVE
Za obvladovanje nadzornih in merilnih naprav se upošteva ustrezno
zakonodajo 16 [19] prav tako se vodi ustrezna evidenca popisa meril. S temi
dokumentiranimi postopki se zagotavlja, da so merilne in nadzorne naprave
periodično pregledane in kalibrirane. Obvladovanje nadzornih in merilnih naprav
pomeni, da ni možno uporabljati neustreznega nadzornega ali merilnega aparata,
če le-ta ni bil ustrezno preverjen in potrjen.
Podjetje vnaprej načrtuje procese analiziranja, merjenja in nadzorovanja. Z
omenjenimi procesi ugotavlja skladnost storitev in hkrati neposredno nadzoruje
učinkovitost sistema vodenja kakovosti.
3.7.1 Merjenje, analize in izboljšave
V praksi velja star rek: »Če ne meriš procesa, potem ga ne moreš obvladovati.
In če ga ne moreš obvladovati, ga ne moreš upravljati.« Meritve predstavljajo
osnovo za ugotavljanje izboljšanja procesa. Zagotavljajo tri osnovna načela
15

Prvi nabavljen, prvi porabljen.

16

Zakon o meroslovju, Zahteve standardov ISO 9000, Zahteve standardov ISO 9001/9004 za

obvladovanje kontrolne, merilne in preizkusne opreme, Standard ISO 10012-1 kot pripomoček za
realizacijo standardov ISO 9001:2008.
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zagotavljanja kakovosti: upravljanje na osnovi dejstev, nenehne izboljšave in
zadovoljstvo kupcev. [14, stran 47]
Merila morajo biti v praksi razumljiva 17, merljiva18, dosegljiva19, realistična20 in
pravočasna.
Za merjenje dolžine ter notranjih in zunanjih premerov kovic se uporabljajo
pomična kljunasta merila in mikrometri (analogni in digitalni). Za umerjanje le-teh
skrbi metrološki laboratorij v podjetju Mahle Letrika d. o. o. (frekvenca umerjanja
– 2 leti). Omenjeni laboratorij, ki ni akreditiran, nudi storitve umerjanja meril
dolžine za svoje dobavitelje.
Merilna sledljivost lastnih etalonov in merilnih inštrumentov metrološkega
laboratorija je zagotovljena v akreditiranem laboratoriju Ravne systems d.o.o.
Akreditirani laboratorij zagotavlja sledljivost in izdaja kalibracijske certifikate z
vsemi potrebnimi merilnimi rezultati. [23]
Za merjenje trdote kovic služijo merilci trdote po HRB in HRC – za umerjanje skrbi
akreditirani laboratorij Lotrič Meroslovje d. o. o. (frekvenca umerjanja – 4 leta).
[20]
Ob koncu proizvodnje se za štetje uporabljajo števne tehtnice – umerjanje izvaja
akreditirani laboratorij Lozar servis – prodaja in storitve d. o. o. (frekvenca
umerjanja – 3 leta).
Evidenco meril in tehtnic se vodi ažurno z obrazcem OB-012 Evidenca meril, kjer
je določena tudi frekvenca umerjanja za posamezna merila in tehtnice.
Frekvenco umerjanj je podjetje določilo samo, glede na pogostost uporabe meril.
Merila ter tehtnice so ustrezno označena (sledljivost). V proizvodnji se uporabljajo
17

Izključena možnost napačne interpretacije.

18

Mogoče jih je kvantificirati in primerjati z drugimi podatki.

19

Kredibilnost v pričakovanih pogojih.

20

Ustrezajo omejitvam organizacije in ne ustvarjajo velikih stroškov.
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samo tista merila, za katera je bila ugotovljena skladnost po predpisanih načinih
in postopkih ugotavljanja skladnosti in so bila označena oziroma je bila zanje
izdana listina o skladnosti z meroslovnimi predpisi, preden so bila dana v prvo
uporabo. [19, 4. člen]
3.7.2 Postopek za izdelavo dokumentov in sprememb
Za poslovnik kakovosti, dokumente in obrazce velja isti postopek kot za izdelavo
novih in spremembo obstoječih dokumentov.
Na predlog kateregakoli zaposlenega v podjetju Presvit d. o. o. se lahko izdela
nov dokument. Predlagatelj poda predlog v ustni ali pisni obliki direktorju. Direktor
odloči o upravičenosti izdelave novega dokumenta. V primeru upravičenosti
direktor ali pooblaščenec izdela osnutek.
Po pregledu osnutka se direktor odloči, ali bo dokument prešel v redno uporabo
po seznanitvi vseh oseb, ki z dokumentom delajo. Po potrebi se dokument
korigira, kot to določi direktor.
Na novo izdelani dokument ali obrazec je brez revizijskega stanja. Pri izvedbi
prve revizije se številka v rubriki “Revizija” ustrezno označi, podčrta ali obkroži.
Spremenjeni oziroma dopolnjeni tekst je pisan s poševno pisavo, izbrisani tekst
je označen z oznako ( I ) – izbrisano, kar se upošteva samo pri zadnji veljavni
reviziji.

4 CERTIFIKACIJA
Certifikacijo štejemo za formalno priznanje, ki ga podelijo za to usposobljeni
presojevalci, za sistem vodenja kakovosti. Predmet certifikacije podjetja Presvit
d. o. o. je izdelava in prodaja drobnih kovinskih izdelkov iz žice.
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4.1 KRATEK ORIS CERTIFIKACIJE
Pred potekom izvedbe postopka certifikacije je bistvenega pomena, da so vidiki
sistema vodenja kakovosti vzpostavljeni in nemoteno delujejo že nekaj mesecev,
saj lahko le-tako spremljamo in izboljšujemo delovanje sistema vodenja kakovosti.
Certifikacijski organi ne delujejo po načelu, kaj se bo zgodilo, temveč hočejo videti,
kaj se je zgodilo.
Poznamo dve različni vrsti certifikacije:
- certifikacija, izvedena s strani odjemalca podjetja,
- certifikacija, ki jo izvaja neodvisna stranka.
Formalno vlogo za pričetek certifikacije se vloži pri certifikacijskem organu. Vloga
je sestavljena iz opisa poslovnih dejavnosti, proizvodov in storitev podjetja.
Certifikacijski organ sprva izvede predpresojo, tekom katere se seznani s
poslovnimi procesi podjetja, pregleda poslovnik kakovosti, postopke in drugo
ustrezno dokumentacijo ter njihovo vsebino primerja z zahtevanimi standardi. V
primeru pomanjkljivosti bo certifikacijski organ probleme nakazal. Večino napak
je mogoče odpraviti že tekom predpresoje, in sicer s pripravo popravkov in
dodatki k že obstoječi dokumentaciji.
Kot glavno vodilo pri certifikacijski presoji presojevalce usmerja poslovnik
kakovosti podjetja in drugi organizacijski predpisi. Preiskovalci pri opravljanju
svojega dela iščejo ustrezne zapise, dokumente ali druge dokaze o tem, ali
poslovnik izpolnjuje svoje cilje kakovosti. V primeru ugotovljene neskladnosti
presojevalci postopajo glede na stopnjo njihove resnosti.
V splošnem velja, da se lahko sama izdaja certifikata zadrži, dokler pomanjkljivost
ni odpravljena. Če presojevalec naleti na manjše napake in nepravilnosti, pa se
certifikat lahko izda pod pogojem, da bo vložnik odpravil nepravilnosti do
naslednje redne presoje. Po podelitvi certifikata certifikacijski organ v času svoje
veljavnosti opravlja redne presoje, s katerimi se ugotavlja skladnost sistema.
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4.2 POSTOPEK PRIDOBITVE CERTIFIKATA ISO 9001
ISO certifikat je certifikat, ki ga lahko pridobijo tako manjše kot večje organizacije,
ne glede na število zaposlenih in velikost proizvodnega obrata, saj gre za
certifikacijo sistemov vodenja, ki morajo biti vzpostavljeni v vseh organizacijah.
Pri postopku pridobitve certifikata se je podjetje najprej prijavilo certifikacijskemu
organu. Znotraj podjetja smo pred potekom postopka za pridobitev certifikata
vzpostavili, dokumentirali in izvajali vzdrževani sistem vodenja kakovosti.
Presojevalec je tekom presoje ugotavljal, če so izpolnjene vse zahteve, v primeru,
da pogojev ne bi izpolnjevali, certifikata ne bi pridobili, pomanjkljivosti pa bi morali
popraviti oz. dopolniti. Certifikacijski organi ustreznost poslovanja in izpolnjevanja
standarda preverjajo enkrat letno.
Podjetje je zaupalo izdelavo določenih delov dokumentacije zunanjemu
ponudniku storitev, samostojnemu podjetniku Milošu Žerjalu.21
4.3 CERTIFIKACIJSKA PRESOJA, UGOTOVLJENE NESKLADNOSTI IN
IZVEDBA KOREKTIVNIH/PREVENTIVNIH UKREPOV
V januarju 2009 je prišlo do najave presoje za certifikacijo standarda. Za
presojevalca je bil izbran g. Zoran A. Seyfert, s strani SIQ Slovenskega inštituta
za kakovost in meroslovje.
Presojevalcu je bil posredovan izvod poslovnika kakovosti, določen je bil tudi
datum za prvi del presoje. V tem času je bila opravljena tudi notranja presoja v
skladu s starejšo različico standarda ISO 9001:2008, katero je opravljal g. Miloš
Žerjal, poslovni svetovalec, kateremu je podjetje zaupalo pripravo poslovnika
kakovosti. Namen presoje je bil preveriti ustreznost zapisov kakovosti v podjetju,
ponovitev zahtev standarda ISO 9001:2008 in priprava na certifikacijsko presojo.
V skladu s poslovnikom kakovosti smo dne 13. 1. 2009 v okviru notranje presoje

21

Izdelavo obrazcev OB, ON in OP ter izdelavo Poslovnika kakovosti.

C e r t i f i c i r a n j e s i s t e m a v o d e n j a k a k o v o s t i | 35

podjetja pregledali ustreznost dokumentacije. Ugotovljeno je bilo, da je potrebno
uskladiti poslovnik kakovosti s standardom ISO 9001:2008 namesto z do tedaj
veljavnim standardom ISO 9001:2000. Presojevalec (svetovalec) je na koncu
izvedel še posvet z vsemi zaposlenimi, kjer je izpostavil in delovni kader poučil,
na kaj naj bodo še posebno pozorni tekom izvajanja certifikacijske presoje.
Zaposleni morajo biti tekom presoje pripravljeni na vprašanja presojevalca,
poznati morajo svoje dolžnosti in pravice, predvsem pa je pomembno, da so
pozorni na vzdrževanje reda in čistoče, za kar je tudi izdelan obrazec ON-001
Navodila za čiščenje in vzdrževanje delavnice, ki je izobešen na oglasni deski v
proizvodnji.
Sam sem pri pregledu predlagal dopolnitev poslovnika kakovosti, in sicer sem
določil, da se pred vsakim novim poglavjem v poslovnik kakovosti doda, na katere
segmente standarda ISO 10013 se nadaljnje točke nanašajo. ISO 10013 je
standard, ki opisuje smernice za izdelavo poslovnikov kakovosti.
Certifikacijska presoja se je izvedla v dveh delih. V prvem delu certifikacijske
presoje je bila predlagana opustitev zahtev standarda 9001:2000: Načrtovanje in
razvoj (tč. st. 7.3.) in Validacija procesov za proizvodnjo ali izvedbo storitev (tč.
std. 7.5.2).
Pri presoji so se poleg poslovnika kakovosti in seznamov predpisov, navodil,
obrazcev in zapisov kakovosti upoštevali tudi standard ISO 9001:2008 (sistemi
vodenja kakovosti – zahteve), standard ISO 19011:2002 (smernice za presojanje
sistemov vodenja kakovosti in/ali ravnanja z okoljem) in certifikacijski pravilnik za
sisteme vodenja (AR034, izdaja 16/2008-06). Namen presoje je bil ugotoviti
pripravljenost organizacije za nadaljevanje certifikacijskega postopka.
4.3.1 Dokumentacija sistema vodenja kakovosti
Dokumentirani postopki:
Obvladovanje dokumentov
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PK – poglavje 4, tč. 4.2.3 –
Obvladovanje dokumentov

Obvladovanje zapisov


PK – poglavje 4, tč. 4.2.4 –
Obvladovanje zapisov



Seznam zapisov o kakovosti – OB015

Notranje presoje


PK – poglavje 8, tč. 8.2.2 –
Notranja presoja

Obvladovanje neskladnih proizvodov


PK – poglavje 8, tč. 8.3 –
Obvladovanje

neskladnih

proizvodov


Aktivnosti,

dokumentirane

v

Organizacijskih predpisih oznake
OP
Korektivni ukrepi


PK – poglavje 8, tč. 8.5.2 –
Korektivni ukrepi

Preventivni ukrepi


PK

poglavje

8,

tč.

8.5.3

–

Preventivni ukrepi

Seznam zapisov:
Seznam zapisov o kakovosti – OB-015 – vsi opredeljeni z zahtevami
referenčnega standarda ISO 9001:2000. Dokumentacija sistema vodenja
kakovosti je izpolnjevala zahteve standarda ISO 9001:2000 in ustrezala
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dejavnosti in kulturi organizacije. Ker sta se tako vodstveni pregled kot notranja
presoja skladala z zahtevami ISO standarda, smo dobili zeleno luč za izpeljavo
drugega dela certifikacijske presoje. V skladu s potekom prvega dela presoje smo
dobili nekaj dodatnih priporočil.
Priporočila:
1. V PK-6 tč. 6.4 ni jasnega določila o morebitnih zahtevah po delovnih
pogojih, potrebnih za doseganje skladnosti z zahtevami za proizvod (v PK
tč. 6.4 je opisano delovno okolje predvsem z vidika varnosti in zdravja pri
delu ter požarne varnosti, dobre organizacijske klime itd.).
2. Zaradi

nedoslednosti

navajanja

referenčne

dokumentacije

v

PK

priporočamo, da se pri prvi reviziji PK v vseh točkah PK „Referenčni
dokumenti” dosledno navedejo vsi dokumenti v zvezi z obravnavanim
področjem (npr. V PK-8 tč. 8.2.5. „Referenčni dokumenti in zapisi” ni
navedenega dokumenta OB-020 „Povezava kazalcev uspešnosti”, ki pa je
pomemben za razumevanje sistema nadzorovanja in merjenja procesov).
V PK-6 tč. 6.5 „Referenčni dokumenti” je citiran obrazec OB-010, ki ga je
organizacija že razveljavila/preklicala, ni pa navedenih ostalih pomembnih
dokumentov, kot je to OB-016, izjava o varnosti z oceno tveganja itd.
3. V PK-7 tč. 7.5.3 je določen način zagotavljanja sledljivosti nabavljenih
proizvodov in v primeru predelave proizvoda. Glede na to, da je
organizacija proizvodno in storitveno usmerjena, priporočamo, da se jasno
opredeli zagotavljanje sledljivosti zahtevka v proizvodnem procesu in
sledljivost končnega izdelka.
4. V PK-7 tč. 7.5.4 ni določenega rokovanja v primerih lastnine kupca, ko leta proda kupljeni proizvod v postopek reklamacije (zamenjava ali vračilo
proizvoda). Priporočamo, da se v omenjeni tč. PK-7 jasno opredeli, da je
lastnina kupca prisotna tudi v procesu/postopku reklamiranja proizvoda.
5. V organizaciji v Seznamu navodil OB-009/0 ni zavedenih nikakršnih
navodil. Priporočamo, da se v organizaciji ponovno preveri stanje na
področju organizacijskih navodil (npr. navodilo za varno delo) in po potrebi
uvede ustrezni ukrep.
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6. Organizacija v Seznam zapisov kakovosti OB-015/0 ni identificirala vseh
zapisov kakovosti (vzporec: reklamacijski zapisnik). Priporočamo ponovno
identifikacijo vseh zapisov kakovosti z namenom zagotovitve popolnega
obvladovanja zapisov v organizaciji.
V skladu s priporočili smo popravili in dopolnili pomanjkljivosti in se tako pripravili
na drugi del certifikacijske presoje. Izdelan je bil tudi plan presoje in predan
organizaciji.
Plan drugega dela certifikacijske presoje je bil preveriti izpolnjevanje zahtev
standarda ISO 9001:2008 in certifikacijskega pravilnika za sisteme vodenja.
Sam sem se lotil sistematične odprave neskladnosti, ugotovljenih tekom druge
certifikacijske presoje. Analiziral sem neskladnosti in sprejel ukrepe za njihovo
odpravo. Izvedel sem ukrepe za odpravo vzrokov za ugotovljene neskladnosti in
izvedel primerne ukrepe, s katerimi bi preprečil morebitne tovrstne neskladnosti
na drugih področjih. Za odpravo vseh navedenih neskladnosti smo imeli na voljo
6 mesecev. Poročilo o odpravljenih neskladnostih smo posredovali na sedež
podjetja SIQ, nakar se je nadaljeval certifikacijski postopek z dodatno presojo na
osnovi pregleda poslanega poročila. Na pripombe in priporočila sem v imenu
organizacije podal naslednje odgovore in naredil ustrezne popravke. Dopolnil
sem sledeče točke:
Točka PK 6.4 Delovno okolje, PK 8.2.5 Referenčni dokumenti in zapisi ter
korigirana točka PK 6.5 Referenčni dokumenti, PK 7.5.3 Identifikacija in
sledljivost, PK 7.5.4 Lastnina odjemalca. Poskrbel sem za ustrezno izpolnitev
obrazca OB-009/0 Seznam navodil ter pregledal in ustrezno dopolnil obrazec OB
015/0 Seznam zapisov kakovosti.
Naredil sem pregleden seznam, da se nove pridobljene kompetentnosti
zaposlenih sproti vpisujejo v evidenco, da bi tako lažje zagotovili popoln nadzor
nad procesom vodenja človeških virov.
Precizne tehtnice METTLER TOLEDO sem zajel v sistem obvladovanja
nadzornih in merilnih naprav in jih tako uvrstil na seznam Evidence meril in naročil
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kalibracijo zunanjemu izvajalcu (Lozar d. o. o.). Tako sem odpravil kršitev
Poslovnika PK-7 tč. 7.6.
Pri pregledovanju pogodb je prišlo do ugotovljenih nepravilnosti pri vzdrževanju
zapisov o rezultatih merjenja. Pri kupcu iz avtomobilskega sektorja je bilo
navedeno, da se morajo zapisi kakovosti hraniti tri leta. Naši zapisi so se hranili
zgolj dve leti. Navedeno nepravilnost sem popravil in spremenil kriterij.
4.4

IZOBRAŽEVANJE
PRESOJEVALEC

ZA

PRIDOBITEV

NAZIVA

NOTRANJI

Po uspešni vzpostavitvi sistema vodenja kakovosti smo se v vodstvu znašli pred
vprašanjem, kako sistematično nadzorovati in izboljševati učinkovitost ter
uspešnost sistema vodenja. V začetku leta 2013 sem se tako udeležil seminarja
in izobraževanja za pridobitev naziva notranji presojevalec kakovosti. S
soudeležbo na seminarju sem pobližje spoznal, kateri so standardi skupine ISO
9000 in katere so zahteve standarda ISO 9001, kajti zgolj s prepoznavo in globjim
razumevanjem predpisanih zahtev standarda je mogoče pričakovati izboljšave v
podjetju. Tekom izobraževanja sem se pobližje soočil z načeli vodenja kakovosti
in spoznal ključne člene za uspešno izvedbo notranje presoje. Po zaključku
teoretičnega dela sem se soočil s študijo primera notranje presoje in izvedel
praktično simulacijo le-te.
Na koncu samega izobraževanja pa sem opravil še pisni preizkus znanja in tako
pridobil naziv notranjega presojevalca po ISO 9001:2008.
4.5 NOTRANJA PRESOJA PODJETJA PRESVIT D. O. O. S STRANI
NOTRANJEGA PRESOJEVALCA
Notranja presoja podjetja je bila z moje strani izvedena v marcu 2015, in sicer po
standardu ISO 9001:2008. Namen presoje je bil preveriti ustreznost zapisov
kakovosti v podjetju ter ponoviti zahteve standarda ISO 9001:2008.
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Notranja presoja podjetja je pomembna predvsem z vidika neprestanih izboljšav,
saj lahko le tako podjetje posluje kakovostno in obdrži vodilni položaj na tržišču.
Tekom same presoje sem za lažji potek dela sproti zapisoval ugotovljene
neskladnosti in ustrezna priporočila, upoštevajoč oporne točke standarda ISO
9001:2008.
Na začetku sem se ukvarjal s preverjanjem nekaterih skladnosti zapisov
kakovosti, kot so: evidentiranost poročil, pridobljenost certifikatov nabavljenih
materialov ter vidne oznake pri skladiščenju, pogodbe z odjemalci, urejena vsa
splošna dokumentacija (seznam zapisov kakovosti OB-015), opremljenost
strojev z navodili in listinami o vzdrževanju ter njihovo izpolnjevanje, evidenca
opravljenih kalibracij meril ...
Osredotočil sem se na 7 bistvenih sklopov: vodstvo podjetja, poslovnik kakovosti,
pridobivanje del – prodaja, nabava, proizvodni proces, pregled obstoječe
dokumentacije, kadri in splošne zahteve ter na same pomanjkljivosti podal
priporočila oz. predloge za izboljšavo.
V sklopu Vodstvo podjetja nisem zaznal neskladnosti in tako priporočil v tem delu
presoje nisem podal. Prav tako med samo presojo nisem ugotovil neskladnosti
znotraj Poslovnika kakovosti. V procesu Pridobivanje del – prodaja sem pri
pregledu dokumentacije prišel do ugotovitve, da nekatere izmed ponudb še niso
razrešene. Zato sem podal priporočilo, naj se dodatni čas nameni razreševanju
in razvrščanju nerešenih ponudb in vprašanj. Pod ukrep sem navedel, da se
ponudbe v čim krajšem možnem času ustrezno razvrsti in razreši. Znotraj
procesa Nabave nisem ugotovil neskladnosti, zato priporočil nisem podal.
V sklopu Proizvodni procesi sem pri pregledu reklamacij preteklega leta ugotovil,
da se le-te pojavljajo zaradi dela proizvodnega procesa – čiščenja. Organizacija
ni imela opisanega postopka čiščenja. V priporočilu sem navedel, da je v izogib
podobnim reklamacijam potrebno opisati postopek čiščenja. Ukrep, ki smo ga
izvedli, je bil ta, da se v navodilu ON 7 izdela podroben potek čiščenja kovic.
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Znotraj Pregleda obstoječe dokumentacije sem prišel do ugotovitve, da
dokumentacija za potrebe avtomobilske proizvodnje ni ustrezno vodena.
Priporočil sem, da se dokumentacijo ustrezno dopolni in uredi. Pod ukrep pa sem
navedel pripravo dokumentacije za PPAP (Production Part Approval Process)22
ostopek. V sklopu Kadri in organizacijske enote nisem zaznal nepravilnosti in
neskladnosti, zato priporočil in ukrepov nisem podal.
Pri izvedbi notranje presoje podjetja je dosledno upoštevanje preventivnih
ukrepov bistvenega pomena. Pomembno je, da se pred pričetkom opravljanja
dela natačno opredeli, kdo in kdaj bo opravljal določeno delo ter na kakšen način,
posledično pa je pomembno, da se navede, kateri materiali in oprema bodo pri
izvedbi dela uporabljeni. Pomembno je, da se zaposlenim predstavi obvladljivost
aktivnosti in način vodenja zapisov o izvedbi dotične aktivnosti.
Prav tako kot preventivni imajo tudi korektivni ukrepi pomembno funkcijo pri
samem procesu proizvodnje in prodaje. S pomočjo korektivnih ukrepov lahko
odpravimo obstoječe, ugotovljene neskladnosti. Korektivni ukrepi se v celoti
nanašajo na odstranitev vzrokov za neskladnost in ne na obravnavo že obstoječih
neskladnosti.
Glej Prilogo 1.

22

Poročilo o odobrenih prvih vzorcih.
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5 ZAKLJUČEK
V vsakem podjetju, bodisi majhnem ali velikem, je vodenje sistema kakovosti
bistvenega pomena za dober napredek in razvoj organizacije. S certifikacijsko
presojo je podjetje Presvit d. o. o. pridobilo certifikat, ki priča, da podjetje posluje
skladno z zahtevanim standardom ISO 9001:2008. Za pridobitev certifikata smo
spremenili in dopolnili dotično dokumentacijo. Certifikacijska presoja v skladu s
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standardom ISO 9001:2015 se bo izvedla v aprilu 2016. Trenutni sistem vodenja
kakovosti se spreminja v skladu z novejšo različico standarda.
Pomembno vlogo pri sami presoji ima tudi poslovnik kakovosti, saj je kakovost
bistvenega pomena za samo poslovanje in delovanje podjetja. Pri sami izvedbi
certifikacijske presoje smo ob izvajanju korektivnih ukrepov naleteli na nekaj
preventivnih, ki smo jih v roku odpravili in nadomestili z ustreznejšimi.
Z izvedbo notranje presoje in samim nazivom notranjega presojevalca je podjetje,
katerega solastnik sem tudi sam, pridobilo pomemben nadzor nad potekom dela,
saj le tako lahko kakovost dela in vodenja redno spremljam, opozarjam na
pomanjkljivosti in prispevam k stalnim izboljšavam.
Pri izvedbi notranje presoje in sodelovanju pri certifikacijski presoji podjetja sem
prišel do naslednjih ključnih ugotovitev. Za nemoten potek in zagotavljanje
uspešnosti dela je potrebno redno izobraževanje zaposlenih v smeri spremljanja
in obvladovanja sistemov kakovosti. Potrebno je sprotno seznanjanje z
zahtevami kupcev in z novostmi, ki se pojavljajo na področju kontrolinga.
Zaposlene je smiselno seznanjati z večimi nivoji vodenja kakovosti in z
izvajanjem aktivnosti stalnega izboljševanja, kot so uvajanje novih zapisov v
proizvodnji, obveščanje o zakonskih spremembah, povezanih s samo
proizvodnjo in sledenjem spremembam s področja varnosti in zdravja pri delu.
Dostop do zapisov procesov mora biti omogočen vsem udeležencem, predvsem
pa je bistveno, da je izgrajen kakovosten sistem informiranja.
Problem, ki ga opažam med potekom proizvodnje, je kako zaposlene motivirati
za ažurno in pravilno vodenje zapisov kakovosti. Iz mojih opažanj izhaja, da so
zaposlenim administrativna dela (ustrezno izpolnjevanje in vnašanje ažurnih
podatkov v merilne liste) največkrat odveč in pomenijo nekakšno ‘motnjo’ med
samo izdelavo. V praksi pa se je dejansko izkazalo, da predstavljata spremljanje
in hranjenje zapisov prednost pri osvajanju dotičnih novih proizvodov (izbira
materialov, orodja, karakteristike proizvodov).
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S certifikacijo sistema kakovosti je podjetje dobilo priložnost za obvladovanje
poslovnih procesov, z nižjimi stroški poslovanja in večjo učinkovitostjo, boljše
možnosti mednarodnega poslovanja s poslovnimi partnerji, razvilo je boljše
komunikacijske sposobnosti med zaposlenimi v podjetju, razširilo stopnjo zavesti
o kakovosti znotraj podjetja in izboljšalo marketinško orodje za promocijo podjetja.
Sam ugotavljam, da je vzrok pojava napak pri izvedbi dela predvsem v
nedefiniranosti zahtev in neurejenosti poslovne dokumentacije pri izvajanju
aktivnosti ključnih poslovnih procesov. Pomembno je, da v primeru odstopanj in
napak iščemo poglaviten vzrok in način za odpravo posamične napake ter s tem
prispevamo h kakovostnejšemu in preglednejšemu delovanju podjetja.
Zgolj z vzpostavitvijo medsebojnega zaupanja in sodelovanja lahko vzpostavimo
red in stremimo k uspešnosti podjetja.
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