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POVZETEK  

 

V diplomski nalogi obravnavamo proizvodno podjetje Kladivar, d. o. o., ki velja za 
vodilnega v Sloveniji na področju hidravlike in fluidne tehnike. Najprej smo opredelili 
pojem kakovosti, razvoj kontrole kakovosti skozi zgodovino in načela kakovosti.  
Ugotovili smo, da je pomemben dejavnik konkurenčnosti podjetja nenehno 
izboljševanje kakovosti proizvodov in poslovanja nasploh. Podrobneje je prikazan 
proces uvedbe standarda kakovosti s poudarkom na nabavni funkciji. Opisana so 
posamezna orodja in postopki za zagotavljanje kakovosti proizvodov. Na podlagi 
analize trenutnega stanja so podane vrzeli in predlagani ukrepi za njihovo odpravo.  

Ključne besede: kakovost, standardi, obvladovanje kakovosti, zagotavljanje kakovosti, 
vodenje, poslovnik kakovosti, dobavitelji 

SUMMARY  

In the diploma thesis the production company Kladivar, Ltd., is being deliberated. It is 
considered to be the leading company on the field of hydraulic and fluid technology in 
Slovenia. The thesis firstly describes term of quality, historical quality assurance 
development and quality principles. We found that an important factor in the 
competitiveness of enterprises continuously improve the quality of products and 
business in general. The quality standard introduction process is represented in details 
with the special emphases to the purchase proceedings. We have described the 
individual tools and processes to ensure product quality. Based on the analysis of the 
current conditions we established the deficiencies and suggested measures for their 
elimination. 

Key words: quality, standards, total quality management, ensuring quality, guidance, 
quality rules of procedure, suppliers 
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1 UVOD 

V diplomski nalogi obravnavamo proizvodno podjetje Kladivar, d. o. o., ki ima več 
kot petdesetletno tradicijo izdelovanja hidravličnih sistemov. Podjetje proizvaja ventile, 
hidravlične sisteme in bloke ter hidravlične agregate, ki se uporabljajo v strojegradnji in 
avtomobilski industriji. Poleg tega na podlagi zastopstva nudi tudi širok program 
izdelkov drugih svetovno znanih proizvajalcev.  

Večino svojih izdelkov prodajo na trg Evropske zveze, velik potencial pa 
predstavlja razvijajoča se Rusija in države bivše Jugoslavije. Na domačem trgu 
konkurence ni veliko, le nekaj manjših podjetij. Do nedavnega je podjetje poslovalo 
samostojno, zdaj pa je v lasti francoskega podjetja, kar odpira nove možnosti in večjo 
konkurenčno prednost na trgu Evropske zveze. Glavna konkurenčna prednost je 
prilagodljivost in visoko kakovostni izdelki, prilagojeni različnim zahtevam kupca v 
paketu s poprodajnimi storitvami.  

Glede na to, da je obravnavano podjetje posredni proizvajalec nadomestnih delov 
za avtomobilsko industrijo, je nujno uvajanje nekaterih sprememb na področju vodenja 
in obvladovanja kakovosti. 

Eden od strateških ciljev je tudi uvedba standarda ISO/TS 16949, ki je nujen za 
zagotavljanje nadaljnje konkurenčne prednosti podjetja, saj to proizvaja izdelke, ki se 
posredno uporabljajo v avtomobilski industriji, kjer ta standard praviloma predstavlja 
vstopni predpogoj.  

Standard ISO/TS 16949:2002 nalaga posebne zahteve za uporabo ISO 9001:2000 v 
organizacijah s serijsko proizvodnjo in proizvodnjo nadomestnih delov v avtomobilski 
industriji. Sistem vodenja kakovosti, kot ga določa standard ISO 9001:2000, se kljub 
dvema posodobitvama (1994 in 2000) približuje točki nasičenja. Zdi se, da so možnosti 
koristne uporabe standarda ob nespremenjenem pogledu nanj izrabljene. Cilj uvedbe 
novega standarda je izboljšanje kakovosti izdelkov in storitev ter zmanjševanje stroškov 
slabe kakovosti, povečevanje storilnosti in stalen napredek.  

Problem uvajanja novega standarda je predvsem v tem, da ga ni mogoče uvesti v 
kratkem obdobju, saj zahteva nove postopke in spremenjene sisteme vodenja. Vrzel se 
kaže tudi v pomanjkanju kadrov in finančnih virih. Navedeni mednarodni standard pa 
vključuje tudi zahteve za sistem vodenja kakovosti, ki določa, da mora dobavitelj 
dokazovati sposobnost obvladovanja postopkov, ki vplivajo na sprejemljivost 
dobavljenih izdelkov.  

Zahteve po zanesljivosti in kakovosti izdelkov, tako proizvedenih kot dobavljenih, 
postajajo vedno bolj natančne, zato je ključnega pomena tesno sodelovanje med 
dobaviteljem in kupcem. Končni cilj je doseči najvišjo raven kakovosti. Za dosego tega 
uporabljajo strategijo »nič napak« in postopek stalnih izboljšav. Problem je, da se 
napake kljub dobro začrtani poti in stalnim izboljšavam še vedno pojavljajo. 
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Predvidevamo, da zato, ker ne moremo povsem izključiti človeškega dejavnika in 
tehnoloških dejavnikov. 

Uporaba standarda postane obvezna, ko ga trg ali odjemalec predpiše kot pogoj za 
poslovno sodelovanje. Vsako podjetje zgradbo standarda prilagodi svojim potrebam, saj 
le tako lahko učinkovito izpolnjuje zahteve, ki jih navaja standard. Kupci uporabljajo te 
standarde zaradi želje po zaupanju v dobaviteljev sistem kakovosti, dobavitelji pa želijo 
doseči takšno raven notranje poslovne kulture in urejenosti, da bi bilo znotraj podjetja 
mogoče prepoznavati in odkrivati vzroke nepravilnosti, navzven pa doseči zadovoljstvo 
odjemalcev (Mernik 2001, 33). 

V skladu z zahtevami standarda mora potekati tudi postopek nabave. Ta mora 
dobavitelju podati točne in celovite zahteve za izdelke, ki jih namerava kupiti. Sem 
spada nedvoumen in jasen opis izdelka, zahteva po dokumentaciji oz. standardih ter 
način in zahteva za prevzem.  

Podjetje Kladivar, d. o. o., se sooča z nujnostjo uvajanja sistemov vodenja 
kakovosti, saj ga zahteva vse več odjemalcev. Obvladovanje sistemov kakovosti 
omogoča večjo konkurenčno prednost in vstop na svetovne trge. Sodelovanja z velikimi 
mednarodnimi podjetji si praktično ne moremo več predstavljati brez standardizacije 
postopkov. Uvajanje standardov kakovosti je zahteven postopek, zato predstavlja 
analiziranje obstoječih razmer z zahtevami standarda kakovosti velik izziv.  

Z diplomskim delom nameravamo analizirati postopek uvajanja standarda ISO/TS 
16949 v podjetje Kladivar. Zaradi obsežnosti celotnega standarda bo postopek uvajanja 
omejen zgolj na nabavno funkcijo podjetja.  

Cilji naloge so:  

− preučiti postopek uvajanja standarda v nabavno funkcijo izbranega podjetja, 
− preučiti zahteve standarda, 
− analizirati sedanje stanje urejenosti postopkov, 
− določiti potrebne ukrepe za izboljševanje kakovosti postopkov, 
− analizirati vpliv uvedbe standarda na nabavno funkcijo podjetja. 

Opisali bomo že obstoječe sisteme vodenja kakovosti v podjetju in postopke za 
uvedbo novega standarda ISO/TS 16949, ki so osredinjeni na postopek nabavljanja.  

Za dosego zastavljenih ciljev bomo proučili in povzeli strokovno literaturo z 
izbranega področja ter preostale dostopne vire. 

Pri analizi sedanjega stanja urejenosti postopkov in pripravi ukrepov za izboljšanje 
bomo uporabili notranje podatke podjetja in opravili intervjuje z vodji posameznih 
oddelkov. 
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2 OPREDELITEV KAKOVOSTI  

Prednostni cilj dobaviteljev, prevoznikov in ostalih ponudnikov je bil že od nekdaj 
ponuditi odjemalcem neoporečno blago ali storitev (Piskar in Dolinšek 2006, 33). 

Slika 2.1 Opredelitve kakovosti 

 
Vir: Šostar 2000, 8. 

Kakovost je stopnja, kjer značilnosti izdelka ali storitve izpolnjujejo zahteve, 
pričakovanja in potrebe odjemalca. Ponavadi je mogoče sorazmerno enostavno 
ugotoviti odjemalčeve zahteve oziroma potrebe in jih tudi izpolniti. Vendar pa te niso 
neprilagodljive. Obstaja več dejavnikov, ki vplivajo na odjemalčeve potrebe: moda, 
socialni status, družbeno ozračje, okolje. Iz tega sledi, da se uporabnikova predstava o 
kakovosti nenehno spreminja in kaže na to, da je kakovost odvisna tudi od pričakovanja 
odjemalca. Biti inovativen in prilagodljiv, ponuditi partnerju več, kot pričakuje, 
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dobavljati izdelek brez napak in natančno v skladu z zahtevanimi časovnimi presledki, 
ponuditi servis ter globalizirati poslovanje, so tudi zahteve moderne avtomobilske 
industrije in osnova sistema kakovosti.  

Kakovost že dolgo ni opredeljena samo z merami, tolerancami, funkcionalnostjo 
izdelka, temveč se moramo zavedati, da je kakovost tudi vodenje ljudi, medsebojni 
odnosi, zadovoljstvo kupcev, zaposlenih in dobaviteljev, odnos do okolja in upravljanja 
z vsemi vrstami virov, kakovost informacij in postopkov. 

Slika 2.1 prikazuje opredelitev kakovosti, ki združuje poglede več strokovnjakov in 
je po DIN 55350/ISO 8402 ter po načelih Evropske organizacije za nadzor kakovosti 
(EOQC) in načelih Ameriške skupnosti za nadzor kakovosti (ASQC) opredeljena kot 
»skupek značilnosti in značilnih vrednosti nekega izdelka ali storitve glede na njegovo 
primernost in izpolnjevanje točno določenih in predpostavljenih potreb.« (Šostar 2000, 
7) 

2.1 Razvoj nadzora kakovosti skozi zgodovino 

Začetki industrije segajo daleč nazaj v 19. stoletje, ko je ta potekala v zasebnih 
prostorih obrtnika posameznika in še niso poznali delitve dela. Izdelki so s časom 
postajali tehnično izpopolnjeni, podjetja pa vse večja in celovitejša. Zagotavljanje 
kakovosti je postajalo vedno bolj pomembno. Razvojne stopnje managementa kakovosti 
Marolt in Gomišček (2005, 11) časovno ločita glede na dva načina proizvodnje. 
Navajata industrijski in neindustrijski način proizvodnje. Obrtniški in manufakturni 
način proizvodnje (do leta 1900) spadata v neindustrijsko proizvodnjo, medtem ko 
proizvodnja izdelkov in storitev spada v industrijski način proizvodnje.  

Zgodovinski razvoj nadzora kakovosti lahko razdelimo na več stopenj, ki jih 
prikazuje slika 2.2. 

Zgodovinski razvoj torej razdelimo na naslednje stopnje (Potkonjak 2002): 

I. Obrtnik je sam izdelal izdelek od začetka do konca, skrbel pa je tudi za 
njegovo prodajo. Obrtnik je sam določal stopnjo kakovosti izdelka.  

II. Z industrijsko proizvodnjo je vzpostavljen sistem delitve dela po stopnjah. 
Vzpostavijo se skupine s sorodnimi ali enakimi opravili, ki imajo svojega 
mojstra. Delavci, ki ponavljajo ista dela, razvijejo zanje večjo spretnost in so 
zanje bolje usposobljeni. Mojster mora skrbeti, da so izdelki primerne 
kakovosti.  

III. Zaradi vse večjega obsega povpraševanja v obdobju prve svetovne vojne so bili 
obrtniki prisiljeni povečati število svojih izdelkov, pojavi se velikoserijska 
proizvodnja, ki pa zahteva tudi večjo stopnjo nadzora kakovosti. V tem času se 
že oblikujejo prve službe za nadzor kakovosti – nadzorniki. Skladnost izdelkov 
so ugotavljali po vnaprej določeni specifikaciji. Pomanjkljivost teh služb je bila 
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v tem, da so se premalo ukvarjale s preprečevanjem napak in z ugotavljanjem 
vzrokov za njihov nastanek. 

Slika 2.2 Kronologija razvoja standardov serije ISO 9000  

 
Vir: Potkonjak 2002. 

IV. Zaradi razmaha velikoserijske oziroma masovne proizvodnje se pojavi potreba 
po bolj premišljenih metodah preverjanja kakovosti. Razvijati in uporabljati 
začnejo statistične metode nadzorovanja kakovosti. Zaradi masovne 
proizvodnje ne morejo več pregledati vsakega izdelka posebej, zato uvedejo 
pregled vzorcev iz posamezne serije. Te metode so omogočale hitrejše analize.  

V. V šestdesetih letih začnejo odgovornost za kakovost prenašati na ostale službe 
v podjetju in na vse zaposlene. Začne se obdobje celovitega nadzora kakovosti, 
kar pomeni, da so sistemi kontrole in nadzora med seboj povezani v neko 
celoto. Vsak od njih se posveča določenemu vidiku poslovanja. V šestdesetih 
in sedemdesetih letih je kakovost postajala čedalje pomembnejša, tako v 
industriji kot tudi v trgovini. Na področju sistemov kakovosti so razvili različne 
državne in mednarodne standarde za uporabo v industriji, trgovini, za vojaške 
potrebe in za potrebe industrije, povezane z jedrsko energijo. Pojavila se je 
potreba po vse večji usmeritvi v oblikovanje ustrezne oblike organizacije, ki bo 
podpirala takšno kulturo kakovosti. Zagotavljanje kakovosti je postalo v vedno 
večji meri organizacijske narave.  
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VI. Po letu 1980 so se pojavili prvi državni in mednarodni standardi, ki so 
formalno določili, kdo vse mora sodelovati pri zagotavljanju kakovosti in 
katere naloge morajo opravljati v zvezi z zagotavljanjem kakovosti. Vse bolj so 
se začeli zavedati, da je kakovost moč. Vse bolj se je uveljavilo mnenje, da je 
za zagotavljanje kakovosti odgovoren management, ki mora v podjetju ustvariti 
filozofijo, ki je naklonjena izboljšavam. Zaposlene je treba vzpodbujati k 
inovativnosti in jim pokazati, da so potrebni in odgovorni za kakovosten 
izdelek. 

VII. V devetdesetih letih se je začel uveljavljati sistem celovitega obvladovanja 
kakovosti. Na podlagi politike kakovosti je bilo mogoče pričeti z uvajanjem 
sodobnih orodij celovitega obvladovanja kakovosti (TQM). Total quality 
management je ena najpomembnejših organizacijskih inovacij 20. stoletja, saj 
omogoča učinkovito industrijsko proizvodnjo. Poznavanje tega standarda dviga 
zavest o potrebah odjemalcev ter navdihuje sodelovanje in moč zaposlenih. 

2.2 Načela vodenja kakovosti 

Na podlagi analiz in izkušenj vodilnih svetovnih organizacij so snovalci standardov 
sprejeli načela, ki jih vodijo pri njihovem delu, ter ugotovili koristi, ki jih na ta način 
dosegajo. Na tej osnovi so oblikovali osem načel vodenja kakovosti, na katerih je 
zasnovan skladen par standardov ISO 9001:2000 in ISO 9004:2000 ter seveda tudi vsi 
standardi vodenja kakovosti, ki temeljijo na tej osnovi, med drugimi tudi ISO/TS 16949 
(Novak 2001, 12–15). 

Razvoj celotne družine standardov vodenja kakovosti sloni na osmih načelih, zato 
je njihovo poznavanje in razumevanje predpogoj za pravilno in uspešno uporabo zahtev 
standardov. Uporaba teh načel v posameznih organizacijah je odvisna od potreb 
posamezne organizacije in izzivov, s katerimi se srečuje (Slovenski inštitut za 
standardizacijo 2002). 

− Načelo 1 – Osredotočenost na odjemalce 
Organizacija je odvisna od svojih odjemalcev, zato mora razumeti njihove 
sedanje in prihodnje potrebe, izpolnjevati njihove zahteve in si prizadevati za 
preseganje njihovih pričakovanj. 

− Načelo 2 – Voditeljstvo 
Voditelji vzpostavljajo enotnost namena in delovanja organizacije. Oni so tisti, 
ki odločilno vplivajo na ustvarjanje in ohranjanje notranjih odnosov, v katerih 
se zaposleni čutijo polno vključeni v dejavnosti za doseganje ciljev 
organizacije. 

− Načelo 3 – Vključenost zaposlenih 
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Zaposleni na vseh ravneh so jedro organizacije, zato njihova polna vključenost 
omogoča, da njihove sposobnosti kar najbolje uporabijo v korist organizacije. 

− Načelo 4 – Procesni pristop 
Želene rezultate uspešneje dosegamo, če dejavnosti in z njimi povezane vire 
obvladujemo kot postopek. 

− Načelo 5 – Sistemski pristop k vodenju 
Prepoznavanje, razumevanje in vodenje medsebojno povezanih postopkov kot 
sistema omogoča večjo uspešnost organizacij pri doseganju zastavljenih ciljev 
in večjo učinkovitost. 

− Načelo 6 – Nenehno izboljševanje 
Nenehno izboljševanje mora biti stalen cilj vsake organizacije. 

− Načelo 7 – Odločanje na podlagi dejstev 
Učinkovite odločitve slonijo na analizi podatkov in informacij. 

− Načelo 8 – Vzajemno koristni odnosi z dobaviteljem 
Vzajemno koristni odnosi povečujejo sposobnost organizacije in njenih 
dobaviteljev za ustvarjanje vrednosti. 

2.3 Vpliv kakovosti na konkurenčnost podjetja 

Kakovost je danes postala obvezna na vsakem koraku in vsakem področju 
delovanja. Odjemalec, kupec in partner pričakujejo od nas vedno več, naša zavezanost 
pa je, da to pri njem prepoznamo in zadovoljujemo. S tem gradimo ne samo formalno 
zadovoljevanje pričakovanj, temveč posegamo v to širše in gradimo odličnost odnosov. 
(Kralj-Pučko in Šteblaj 2004, 21) 

Jasno opredeljene zahteve, ki jih mora določen izdelek ali storitev izpolnjevati, 
predstavljajo osnovo za merjenje kakovosti. Če te zahteve ne izpolnjujejo zahtev 
uporabnika, jih je treba spremeniti. Kakovost ni vedno neposredno povezana s ceno, saj 
je izdelek nižjega kakovostnega razreda, ki ustreza zahtevam tega razreda, ravno tako 
kakovosten kot izdelek višjega cenovnega razreda, ki ustreza tem višjim zahtevam. 

Od izdelka pričakujemo določeno kakovost, ki je jasno predpisana in nedvoumna. 
Uporabnik išče izdelek v določenem kakovostnem razredu in je zanj pripravljen plačati 
določeno ceno. 

Za ohranitev konkurenčnosti moramo vzpostaviti ustrezen sistem obvladovanja 
kakovosti in razvoja novih storitev. Vsaka sprememba postopkov je zelo zahtevna in v 
delovanje organizacije vnaša precejšnje spremembe. Ohranjanje konkurenčnosti na 
svetovnih trgih sili podjetje v zniževanje cen svojih izdelkov. Zato, da podjetje ostane 
konkurenčno, mora skupaj z dobavitelji uporabljati načrten pristop k zniževanju 
stroškov in posledično nabavnih cen. Pri tem je skupno zniževanje stroškov lahko 
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uspešno le, če sta obe strani zavezani dolgoročnemu partnerstvu (Iskra Avtoelektrika 
2007). 

Kakovosten izdelek prav gotovo vpliva na konkurenčno prednost podjetja in 
posledično na povečevanje tržnega deleža. Konkurenčna prednost podjetja se kaže 
predvsem v tem, da kupcu ponudimo izdelek, ki je boljši od tistega, ki ga ponuja 
konkurenca. Da bi vse to dosegli, je potrebno skupinsko delo, dobra organizacija dela, 
vrhunska kakovost, znanje in vrsta drugih poslovnih in kulturnih vrlin.  

Organizacije danes delujejo na globalnem trgu. Prostega pretoka blaga ni več 
mogoče zajeziti z različnimi ovirami ali zaščitnimi carinami, odjemalci imajo vse večjo 
izbiro, s tem postajajo občutljivejši in zahtevnejši in zato tudi želijo vedno nove in 
boljše izdelke. Osnova za konkurenčno prednost organizacij na takšnem trgu pa je lahko 
različna: certifikat kakovosti, stroški, hitrost dostave, čas od razvoja do ponudbe izdelka 
na trgu, najnovejše tehnologije (Piskar in Dolinšek 2006, 24). 

2.4 Sistem obvladovanja kakovosti 

Najprej si oglejmo nekaj temeljnih pojmov (ISO TS/16949): 

− Sistem je skupek elementov, ki so med seboj povezani ali vplivajo eden na 
drugega.  

− Sistem vodenja je sistem za vzpostavljanje politike in ciljev za doseganje teh 
ciljev. (ISO TS/16949) 

− Sistem zagotavljanja kakovosti temelji na spoznanju, da je večina vzrokov 
(70 %–80 %) za nastanek slabe kakovosti v pripravljalnih stopnjah 
proizvodnje, ter da so stroški odpravljanja napak pred začetkom proizvodnje 
najmanjši in naraščajo ter dosežejo svoj vrh, ko je izdelek z napako na tržišču 
oziroma v uporabi. 

− Sistem celovitega obvladovanja kakovosti temelji na dejstvu, da ne moremo 
popravljati kakovosti v izdelku, torej, ko je že narejen. Kakovost mora biti 
vgrajena v izdelek, načrtno in povezovalno. Sistem vodenja kakovosti je sistem 
vodenja za usmerjanje in obvladovanje organizacije pri vprašanjih kakovosti. 
Sistem kakovosti mora biti tak, kot ga zahteva uresničitev ciljev z vidika 
sistema kakovosti (ISO TS/16949). 

Sistem obvladovanja kakovosti mora zajeti vse oddelke in vse dejavnosti podjetja. 
Vsak posamezen člen organizacije mora biti odgovoren za izvajanje del in dejavnosti na 
svojem področju, prav tako pa mora vsak zaposleni odgovarjati za kakovost izdelka.  

Certificiranje sistemov vodenja kakovosti je postala splošna praksa v industrijskih 
in gospodarskih organizacijah. Tudi v Sloveniji je ta usmeritev prisotna v vedno večji 
meri, saj poslovni partnerji in druge organizacije pogojujejo certifikat kot pogoj za 
sodelovanje. Certificiranje sistemov vodenja nedvomno pomeni tudi urejanje postopkov 
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dela, večjo odgovornost in s tem delovno vnemo. Na ta način podjetja pričakujejo manj 
napak in ponovitev ter tako v večji meri neposredno vplivajo na učinkovitost postopkov 
in storilnost. Podjetja vpeljujejo v svoje poslovanje različne standarde za vzpostavitev in 
vzdrževanje sistema vodenja kakovosti, nekatera podjetja oziroma skupine podjetij pa 
so zaradi ohlapnosti sistema ISO 9000 razvila lastne standarde sistemov vodenja 
kakovosti ali pa dopolnila standard ISO 9001. Nekatera podjetja uporabljajo panožne 
standarde za različna področja industrije.  

Ena najpomembnejših zahtev, ki jo postavljajo praktično vsi standardi, je obveznost 
izvajanja in vzdrževanja posameznih elementov sistema vodenja, ko je ta enkrat že 
vzpostavljen. Pomembna je tudi usmerjenost v preprečevalno delovanje in nadzor nad 
učinkovitostjo izvajanja sistema vodenja, v odpravljanje neskladnosti s popravljalnimi 
ukrepi ter nenehnim izboljševanjem sistema.  

Usmerjenost v nadzor nad učinkovitostjo izvajanja sistema vodenja se med drugim 
kaže tudi v zahtevi, da je treba vzpostaviti in vzdrževati dokumentirane postopke za 
načrtovanje in izvajanje notranjih presoj sistema. Notranje presoje morajo biti sestavni 
del vsakega programa vzpostavitve, vzdrževanja in razvoja sistema vodenja v 
organizaciji.  

Notranje presoje so obvezna dejavnost, ne glede na to ali je organizacija majhna ali 
velika. Notranje presoje načrtujejo in izvajajo z namenom, da ugotovijo neskladnosti 
elementov sistema vodenja s svojevrstnimi zahtevami, ter da preverijo, ali je uporabljen 
sistem učinkovit pri doseganju zastavljenih ciljev. 

Sistem vodenja kakovosti omogoča podjetjem prepoznati in zadovoljiti potrebe 
odjemalcev. Vodstvo organizacije mora organizirati poslovanje tako, da bodo 
odjemalčeve potrebe znane, da jih bo podjetje sposobno zadovoljiti in ugotoviti tudi 
njihove prihodnje potrebe. Da bi organizacija to dosegla, mora med drugim vzpostaviti 
tudi sistem vodenja kakovosti. To pomeni, da mora uvesti določena načela vodenja 
kakovosti.  

2.5 Sistem kakovosti ISO/TS 16949 

ISO/TS 16949 je ISO tehnična specifikacija, nastala v okviru IATF (International 
Automotive Task Force). IATF združuje svetovne avtomobilske proizvajalce in 
nacionalna združenja. Specifikacija vsebuje zahteve več nacionalnih standardov za 
avtomobilsko industrijo, npr. QS-9000 (ZDA), VDA 6.1 (Nemčija), EAQF (Francija), 
AVSQ (Italija), in jih na ta način enakovredno nadomešča.  

Tehnična specifikacija ISO/TS 16949:2009 je nadgradnja standarda ISO 
9001:2008. Določa zahteve za sistem vodenja kakovosti v razvoju in proizvodnji ter, 
kjer je to zahtevano, tudi pri vgradnji in servisiranju izdelkov, namenjenih avtomobilski 
industriji.  
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Namenjena je vsem proizvajalcem izdelkov, ki jih uporabljajo v avtomobilski 
industriji. Pri tem izraz »avtomobilska industrija« vključuje proizvodnjo osebnih 
avtomobilov, avtobusov, kamionov in motornih koles, ne pa tudi proizvodnje 
kmetijskih, industrijskih in drugih izven cestnih vozil (Slovenski inštitut za 
standardizacijo 2002). 

V avtomobilski industriji so zahteve po visoki stopnji kakovosti in predvsem 
varnosti že od nekdaj ključnega pomena. Mednarodna tehnična specifikacija ISO/TS 
16949 se je razvila iz potrebe po uskladitvi številnih standardov, ki so urejali to 
področje. Osnovna struktura specifikacije se opira na standard ISO 9001 in je 
nadgrajena s svojevrstnimi zahtevami avtomobilske industrije. Standard ISO/TS 16949 
je primerljiv z ameriškim QS 9000, nemškim VDA 6.1, francoskim EAQF in 
italijanskim AVSQ avtomobilskim standardom.  

Tabela 2.1 Skupine standardov kakovosti 

Oznaka standarda Naziv skupine standardov kakovosti 
ISO 9000 Skupina standardov ISO 9000 (ISO 9000 do 9004) 
VDA 6.1 Skupina standardov avtomobilske industrije – Nemčija 
QS 9000 Skupina standardov avtomobilske industrije – ZDA 
EAQF Skupina standardov avtomobilske industrije – Francija 
AVSQ Skupina standardov avtomobilske industrije – Italija 
EQA Model evropske nagrade za kakovost – Evropa 
DP Model za Demingovo nagrado – Japonska 
MBNQA Model za nacionalno priznanje Malcolma Baldridgea – ZDA 
ISO 14001 Skupina standardov za področje ekologije 

Vir: Kladivar 2005. 

Slika 2.3 prikazuje logično pot oziroma nadgradnjo standardov skupine ISO 9000 s 
skupinami standardov za avtomobilsko industrijo (QS 9000, VDA 6.1, EAQF, AVSQ) 
in modelom evropske nagrade za kakovost EQA. 

Pridobitev standarda je eden od strateških ciljev podjetja Kladivar, d. o. o., ki ga je 
podjetje vključilo v poslovni načrt za naslednjih pet let. Standard odpira vrata na 
praktično vse avtomobilske trge, saj bo podjetje s pomočjo enega sistema kakovosti 
sposobno zadovoljevati številne različne zahteve svojih poslovnih partnerjev. Nov 
standard zagotavlja izboljšanje kakovosti proizvodnje in proizvodnih postopkov ter 
hkrati povečuje učinkovitost in zmanjšuje odstopanja v kakovosti izdelkov.  
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Slika 2.3 Pregled standardov kakovosti  

 
Vir: Kladivar 2005. 

Sistem kakovosti temelji na pripravi pisnih postopkov in navodil za vsako 
dejavnost, učinkovitem izvajanju dokumentiranih postopkov in navodil, neprestanem 
preverjanju rezultatov dela z zahtevami in stalnim izboljševanjem obstoječega. Sistem 
je dokumentiran v poslovniku za kakovost in njemu podrejenih dokumentih.  

ISO/TS 16949 je edini svetovno priznan standard za sistem vodenja kakovosti, ki se 
nanaša na organizacije v avtomobilski oskrbovalni verigi. 

Temelji na osmih temeljnih načelih sistema vodenja kakovosti: osredotočenosti na 
odjemalce, vodenju, vključevanju ljudi, procesnem pristopu, sistemskem pristopu k 
vodenju, nenehnem izboljševanju, odločanju na podlagi dejstev, vzajemno koristnih 
odnosih z dobavitelji ter zadovoljitvi vseh potreb odjemalcev. 

Ključne prednosti tega standarda so: prodajna prednost v času pogajanj, jasno 
zastavljena usmeritev k nenehnemu izboljševanju s poudarkom na preprečevanju napak, 
zmanjševanju odmikov in nepotrebnih odpadkov, prihranek časa in stroškov z odpravo 
večkratnih posamičnih presoj za specifična področja. 

Model vodenja sistema kakovosti, ki je prikazan na sliki 2.4, je osnovan na 
postopkih, ki so medsebojno smiselno povezani v smislu Demingovega kroga (PDCA). 
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Slika 2.4 Demingov krog 

 
Vir: Križman in Novak 2002, 78. 

Kratica PDCA izhaja iz angleškega jezika in pomeni: Plan, Do, Check, Act, ali 
slovensko: načrtuj, stori, preveri, ukrepaj.  

(P) Načrtuj – vzpostavi cilje in postopke, potrebne za doseganje rezultatov v skladu 
z zahtevami odjemalcev in politiko organizacije (pomeni, kaj počnemo in kako to 
počnemo). 

(D) Izvajaj – izvajaj postopke (pomeni narediti to, kar je načrtovano). 
(C) Preverjaj – nadzoruj in meri postopke in izdelek glede na politiko, cilje in 

zahteve za izdelek (preverimo, ali so se stvari zgodile po načrtu). 
(A) Ukrepaj – ukrepaj, da se bo delovanje postopkov nenehno izboljševalo 

(razmislimo, kako lahko postopke naslednjič izboljšamo). 

2.6 Nekatera bistvena orodja kakovosti 

Model sistema vodenja temelji na postopkih, prikazuje pa ga slika 2.5. Model 
ponazarja procesne povezave. Odjemalci imajo pomembno vlogo pri določanju vhodnih 
zahtev. Podjetje ves čas spremlja in nadzoruje zadovoljstvo odjemalcev ter preverja ali 
je izpolnilo njihove zahteve.  

A P

C D

Akcija 
UKREPAJ

PREVERJANJE 

Postavitev
CILJEV

NAČRTOVANJE
izvedbe

Usposabljanje

IZVAJANJE



Opredelitev kakovosti  

13 

Slika 2.5 Vzpostavitev ISO/TS 16949:2002 

 
Vir: Slovenski avtomobilski grozd 2008. 

2.6.1 Statistično obvladovanje postopkov 

Želene rezultate uspešneje dosegamo, če dejavnosti in z njimi povezane vire 
obvladujemo kot postopek.  

Postopek je skupek med seboj povezanih ali vzajemno vplivajočih dejavnosti, ki 
pretvarjajo vhode v izhode. Postopki v organizaciji so običajno načrtovani in izvedeni v 
obvladovanih razmerah z namenom, da jim dodamo vrednost.  

Statistično obvladovanje postopka je sistem obvladovanja s pomočjo statističnih 
tehnik, ki omogočajo, da ves čas spremljamo in poznamo variacije postopka in 
preprečujemo neskladnosti v skladu z njegovimi naravnimi omejitvami. To je zelo 
učinkovita metoda preprečevanja napak in podpira stalen napredek kakovosti (Kokol, 
2004. interno gradivo) 

Vsako najbolj vsakdanje opravilo dandanes zahteva uporabo preprostih, a hkrati 
učinkovitih in uporabnih izračunov in primerjav. Na osnovi teh se odločamo o 
nadaljnjih ukrepih. Na ta način že posegamo v razvoj kakovosti v našem okolju. Ker pa 
hočemo meriti napredek sam, moramo spet uporabiti določene izračune in primerjave.  

Pri statističnem obvladovanju postopka (SPC) se srečujemo s problemom, kako 
opisati in analizirati postopek, kako ovrednotiti nihanja, kakšne ukrepe izvesti za 
odpravo nihanj in kako ponovno meriti uspešnost teh ukrepov.  

Namen uporabe statističnega obvladovanja postopkov je ugotavljanje in 
spremljanje stanja postopkov in značilnosti izdelkov, izboljšanje sposobnosti postopkov 
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in značilnosti izdelkov, znižanje stroškov kakovosti in osvajanje novih izdelkov, 
tehnologij in strojev. 

Koristi so vidne pri znižanju stroškov kakovosti z znižanjem izmeta, popravil in 
stroškov ocenjevanja. Pojavlja se manj motenj in izpadov proizvodnje, zato prihranimo 
čas. Delovanje postopka stalno preverjamo in izboljšujemo, zmogljivosti se povečujejo. 
Z uvedbo SPC se tako zmanjša obseg nadzora kakovosti (Kokol 2004, 2).  

2.6.2 Načrtovanje kakovosti izdelkov  

Načrtovanje kakovosti izdelkov pomeni združevalen pristop vodenja načrtov 
razvoja izdelkov in postopkov. Je standard svetovne avtomobilske industrije. Je 
strukturirana metoda za opredelitev in izvedbo dejavnosti, ki so potrebne, da bi 
zagotovili izdelek, ki izpolnjuje zahteve in pričakovanja kupca.  

APQP je integriran, strukturiran skupinski pristop, ki je zahtevan za vse sistemske 
in podsistemske sestavine ter njihove proizvajalce. Je orodje projektnega vodenja.  

Cilj te metode je olajšati komunikacijo z vsemi posamezniki, ki so vključeni v 
projekt oziroma program. Zagotavlja, da so vsi zahtevani koraki zaključeni pravočasno, 
s sprejemljivimi stroški ter na zahtevani ravni kakovosti. Eden od ciljev te metode je 
tudi zagotoviti strukturirano orodje vodenja, ki spodbuja vključevanje načel kakovosti v 
načrtovanje in vodenje projekta oziroma programa.  

APQP se uporablja pri razvoju izdelka, razvoju postopka in zunanjih dobaviteljih.  
Ko se podjetje zaveže, da bo sodelovalo z dobaviteljem na določenem projektu, mora 
slednji izpolnjevati določene zahteve. Dobavitelj se formalno zaveže, da bo dosegal in 
izpolnjeval okoljske zahteve. Sem sodi pridobitev certifikata ISO 14000, če ga še nima.  

Za osvajanje novih izdelkov mora dobavitelj izdelati natančen načrt projekta, ki 
vsebuje elemente vnaprej določenega načrtovanja kakovosti izdelka (APQP). Za to 
mora izdelati časovni načrt, pregled dejavnosti, nadzorne točke, ciljne datume ter 
seznam odgovornih oseb. Proces odobritve proizvodov. 4. izdaja marec 2006, prevedel 
in priredil Rajko Kokol, Projektno vodenje za strokovnjake v avtomobilski industriji, 
Ljubljana 2007). 

2.6.3 Postopek potrditve izdelka  

PPAP (Production Part Approval Process) opredeli rodovne zahteve za potrditev 
izdelka vključno s potrditvijo proizvodnje. Je postopek, ki omogoča, da prične 
dobavitelj s proizvodnjo na povsem obvladan način, to je način, ki preprečuje vsakršno 
tveganje in jamči dolgoročno zagotavljanje kakovosti izdelka. PPAP velja za notranje in 
zunanje dobavitelje proizvodnih materialov, proizvodenj in obdelovancev (Feldin 
2010).  
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Namen PPAP postopka je preveriti, ali dobavitelj razume vse navedene zahteve, 
razpolaga z vso potrebno dokumentacijo, ima dovolj sposoben postopek in ali vzorci, 
izdelani v pogojih serijske proizvodnje, dejansko ustrezajo vsem zahtevam. 

Od dobavitelja zahtevajo, da predloži pisne dokaze o preverjanju. Uspešen 
zaključek PPAP postopka je pogoj za uresničitev dobav (Ipša 2008). 

Dobavitelj oz. izdelki morajo izpolnjevati vse zahteve iz risb in drugih specifikacij 
kupca. Izdelki za PPAP morajo biti iz relevantne serijske proizvodnje, ki traja od ene do 
osmih ur z minimalno 300 izdelanimi izdelki. Dobavitelj mora razpolagati z 
avtorizirano odobritvijo tiste sestavne spremembe, ki še ni zabeležena na konstrukcijski 
dokumentaciji, čeprav je uporabljena pri izdelku ali orodju. Podjetje mora razpolagati z 
diagramom poteka proizvodnega postopka, ki opisuje vse njegove korake in njihovo 
zaporedje. Načrt nadzora opredeli vse metode, ki se uporabljajo za nadzor postopka in 
so skladne z zahtevami kupca. Dobavitelj mora uporabljati MSA (analiza merilnih 
sistemov) za vse nove ali spremenjene merilne priprave, merilno in testno opremo 
(Kokol 2006, 4–5). 

Dobavitelj mora po vseh navedenih točkah izvesti predvidene postopke in pripraviti 
ustrezno dokumentacijo.  

Po pregledu dokumentacije in prvih vzorcev dobavitelju dobi slednji eno od 
naslednjih odločitev: 

− odobreno: dobavitelj v celoti izpolnjuje zahteve in lahko začne z redno 
proizvodnjo oziroma z dobavami po naročilu, 

− začasno odobreno: dobavitelj ne izpolnjuje vseh zahtev, zato lahko dobavlja le 
omejene količine izdelkov ob izpolnjevanju sledečih zahtev: 
− ugotovi vzrok neskladnosti, 
− pripravi in predloži načrt popravljalnih ukrepov, 
− pripravi novo predložitev za pridobitev popolne odobritve, 

− zavrnjeno: dobavitelj ne izpolnjuje zahtev. 

Postopek potrditve prvih vzorcev je večkrat dolgotrajen in drag trajnostni preizkus 
končnih izdelkov, ki jih podjetje mora opraviti, da lahko potrdi prve vzorce (Kokol 
2006, 4–5). 

2.7 Postopek certificiranja 

V primeru, ko ima organizacija, ki se želi certificirati po zahtevah tehnične 
specifikacije ISO/TS 16949, že certifikat za sistem vodenja kakovosti po zahtevah 
standarda ISO 9001:2000, se med certifikacijsko presojo preveri le izpolnjevanje tistih 
zahtev, ki so opredeljene le v tehnični specifikaciji. V tem primeru govorimo o 
nadgradnji sistema.  
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Organizacija pa lahko pridobi certifikat v enem koraku, tj. brez predhodne 
certifikacije sistema vodenja kakovosti. V tem primeru se med presojo preveri 
izpolnjevanje vseh zahtev, opredeljenih v tehnični specifikaciji.  

Slika 2.6 Pridobitev certifikata TS 2 – koraki 

 
Vir: Kladivar 2009. 

Za pridobitev certifikata ni dovolj, da se organizacija prijavi certifikacijskemu 
organu in poravna določene stroške, temveč mora imeti vzpostavljen, dokumentiran, 
izvajan in vzdrževan sistem vodenja kakovosti, ki izpolnjuje vse zahteve standarda. Če 
presojevalci med presojo ugotovijo, da organizacija ne izpolnjuje prav vseh zahtev, 
certifikata ne pridobi. Certifikacijski organ pri predocenjevanju na podlagi pregleda 
sistemske dokumentacije opozori na šibke točke pri opisu sistema, ki odstopajo od 
zahtev posameznih zakonskih predpisov ali standardov in o tem obvesti podjetje. 
Praviloma predpresojo opravi presojevalec, ki bo udeležen v presojevalski skupini pri 
certifikacijski presoji. Vodstvo podjetja nato imenuje predstavnika, ki bo odgovoren za 
certifikacijski postopek. Prvo certifikacijsko presojo izvajajo v dveh stopnjah. Podjetje 
mora presojevalcem zagotoviti razpoložljivost pristojnega osebja za zagovarjanje 
postavljenih vprašanj in dostop do ustreznih prostorov v podjetju ter vpogled v vse 
sistemsko pomembne zapise. Po uspešno zaključenem certifikacijskem postopku 
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podjetje pridobi certifikat, ki je veljaven tri leta. Prvo nadzorno presojo izvedejo čez eno 
leto, nato pa na vsake tri leta, če so rezultati prejšnjih presoj pozitivni (TÜV SÜD Sava 
2009). 

2.8 Notranja in zunanja presoja 

Standardi za sisteme vodenja še posebej poudarjajo pomen notranje presoje pri 
vodenju kakovosti. Notranje presoje so pomembno orodje vodstva za doseganje ciljev, 
postavljenih v politiki kakovosti, rezultate presoje pa lahko vodstvo uporabi tudi za 
izboljšanje delovanja same organizacije (Slovenski inštitut za standardizacijo 2002). 

Notranja presoja kakovosti je postopek, s katerim ugotavljajo skladnost sistema 
kakovosti s standardi in učinkovitost izvajanja dejavnosti v praksi. Presojo izvajajo po 
vnaprej pripravljenem načrtu ali izredno na posebno zahtevo vodstva. Presoja mora 
odgovoriti, ali so ustrezna navodila na predpisanem mestu, ali so navodila sploh še 
ustrezna, ali se dela po teh navodilih in ali so izvajalci ustrezno usposobljeni za delo po 
navodilih. Rezultati presoje dajejo vodstvu podlago za sprejemanje popravljalnih 
ukrepov. 

ISO/TS 16949 dopolnjuje notranje presoje samega sistema, ki jih uvaja ISO 9001, 
še s presojami postopkov izdelave in presojami izdelkov. Seveda vsaka od naštetih 
presoj zahteva tudi ustrezno usposobljene presojevalce. 

Organizacija mora izvajati notranje presoje v načrtovanih presledkih, da bi 
ugotovila, ali sistem vodenja kakovosti ustreza načrtovanim dogovorom, zahtevam 
standarda oz. tehnične specifikacije in zahtevam za sistem vodenja kakovosti, ki jih je 
postavila organizacija. Prav tako mora ugotoviti, ali sistem vodenja kakovosti 
učinkovito izvajajo in vzdržujejo.  

Odgovornosti in zahteve za načrtovanje in izvajanje presoj, za poročanje o 
rezultatih in vzdrževanje zapisov morajo biti določene v dokumentiranem postopku. 
Organizacija mora načrtovati program presoj in pri tem upoštevati položaj in 
pomembnost presojanih postopkov in področij kot tudi rezultate predhodnih presoj. 
Finančna merila od vodstva zahtevajo, naj preuči pretvorbo podatkov iz postopkov v 
finančne informacije, da bi priskrbelo primerljiva merila med postopki in spodbudilo 
izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti organizacije (Slovenski inštitut za 
standardizacijo 2002). 

Potočnik in sodelavci (1998, 142) pravi, da mora podjetje notranje presoje izvajati z 
ugotavljanjem učinkovitosti in primernosti elementov sistema za doseganje ciljev 
kakovosti. Namen notranjih presoj je tako (Ogrin, Kralj in Zupan 2007): 

− ugotavljanje primernosti in ustreznosti izbranih elementov sistema glede na 
zahteve, izražene v dokumentih, v to ugotavljanje pa mora biti vključeno 
preverjanje dejavnosti v praksi, 
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− ugotavljanje učinkovitosti vpeljanega sistema pri doseganju ciljev kakovosti, 
− ustvarjanje priložnosti za izboljšave sistema, 
− omogočanje presoj drugih (kupcev, pooblaščenih ustanov).  

Notranja presoja, ki jo izvajamo v načrtovanih presledkih, obsega naslednje 
stopnje, prikazane na sliki 2.7. 

Slika 2.7 Letno načrtovanje notranjih presoj 

Priprava notranje presoje:  

− načrtovanje notranje presoje, 
− priprava načrta notranje presoje, 
− izbira vodje presoje in presojevalcev, 
− individualna priprava presojevalcev na 

presojo, 
− priprava delovnih dokumentov. 

 

 Izvedba notranje presoje:  
 − uvodni sestanek, 

− pregled po posameznih postopkih ali 
enotah, 

− dokumentiranje ugotovitev. 

 

 Poročanje o notranji presoji:  
 − sestanek presojevalcev, 

− zaključni sestanek, 
− priprava poročila o notranji presoji. 

 

 Dejavnosti po presoji: 
 − izvedba ustreznih popravljalnih 

ukrepov in izboljšav. 

Vir: povzeto po Slovenski inštitut za standardizacijo 2002. 

V ciklu PDCA (načrtuj, izvajaj, preveri, ukrepaj) sodi notranja presoja v stopnjo 
preverjanja, skupaj s popravljalnimi ukrepi, ki sledijo notranjim presojam, v primeru 
neskladnosti pa tudi v stopnjo ukrepaj. 

Zunanji presojevalci morajo opozoriti na formalno izvajanje notranjih presoj, saj so 
dolžni sami prispevati k vsebinskemu razvoju sistema vodenja kakovosti. Kljub temu, 
da zunanji presojevalci praviloma slabše poznajo podjetje kot notranji presojevalci, pa 
lahko brez težav prepoznajo, če se notranje presoje izvajajo zgolj na formalen način. 
Dolžnost zunanjih presojevalcev je, da vplivajo na notranje presojevalce, da spoznajo 
prednosti dobro izvedenih notranjih presoj.  

Tako notranja kot zunanja presoja sistema vodenja kakovosti naj obravnavata 
podjetje kot sistem medsebojnih povezav med postopki, ki jih v njem izvajajo (Bizjak 
2006, 105). 
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3 VODENJE KAKOVOSTI V OBRAVNAVANEM PODJETJU  

Podjetje Kladivar, d. o. o., je družba z omejeno odgovornostjo s sedežem in 
proizvodnim obratom v Žireh. Skupno število zaposlenih je 190. Podjetje je bilo 
ustanovljeno leta 1949. Proti koncu šestdesetih let se je začelo vključevati v program 
fluidne tehnike, s proizvodnjo manj zahtevnih sestavin. V začetku sedemdesetih let pa 
se je že povezalo s svetovno znanimi proizvajalci in postalo njihov dobavitelj. V tem 
obdobju je podjetje osnovalo tudi lastno razvojno skupino, ki je razvijala in oblikovala 
izdelke za prodajo pod lastno blagovno znamko Kladivar. V začetku osemdesetih let je 
tako nastal prvi obsežen katalog standardnih hidravličnih sestavin s področja 
industrijske in mobilne hidravlike. S pridobljenimi izkušnjami, znanjem in 
inovativnostjo se je podjetje kasneje vključilo na zahtevnejše trge posebnih hidravličnih 
sestavin, z lastnim inženiringom pa tudi na trge hidravličnih sistemov in storitev.  

Od novembra 2007 je podjetje v 100 % lasti francoske družbe Poclain Hydraulics, 
ki proizvaja podobne sestavine kot Kladivar.  

Sistem vodenja v podjetju Kladivar je osnovan na standardu vodenja kakovosti ISO 
9001, standardu vodenja varnosti OHSAS 18001 in standardu ravnanja z okoljem ISO 
14001. Kladivar ima spričevala o skladnosti sistema vodenja za vse tri standarde. 

Osnove sistema kakovosti v Kladivarju so: usmerjenost k zadovoljstvu kupca, 
merjenje kakovosti po metodi »benchmarking«, merilo kakovosti po sistemu »nič 
napak«, odgovornost za kakovost in seveda nenehno učenje ter izboljševanje sistema. 

Osnove sistema varnosti in okolja so: prepoznavanje nevarnosti za zdravje, okolje 
in lastnino, postavljanje ciljev in ukrepov za izboljšanje, varno delo, varnost strojev in 
naprav in ravnanje z nevarnimi snovmi ter določanje temeljnih vidikov okolja. 

Sistem vodenja kakovosti je podrobno zajet v poslovniku kakovosti in služi kot 
podlaga za uresničevanje, izvajanje in nenehno izboljševanje sistema. 

Poleg poslovnika vodenja obstaja sistemska dokumentacija, ki je sestavljen iz 
(Kladivar 2002): 

− organizacijskih predpisov, ki opisujejo postopke in odgovornosti v posameznih 
elementih sistema za zagotavljanje kakovosti, sistema ravnanja z okoljem in 
sistema ohranjanja varnosti pri delu, 

− dokumentacije zunanjega izvora, kot so zakoni, uradni predpisi, standardi 
zahteve odjemalcev, ki se nanašajo na projekt ali izdelek.  

3.1 Sistemi kakovosti v podjetju  

Analiza stanja postopkov zagotavljanja kakovosti temelji na Poslovniku vodenja 
kakovosti, varnosti in okolja. 
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Poslovnik vodenja je členjen na temeljne poslovne postopke in je podlaga za 
uresničevanje, izvajanje in nenehno izboljševanje sistema kakovosti, varnosti in okolja. 
V grobem opisuje izpolnjevanje zahtev temeljnih standardov: 

− SIST ISO 9001:2008 Sistemi vodenja kakovosti, 
− SIST EN ISO 14001:2004 Sistemi ravnanja z okoljem, 
− BS OHSAS 18001:2007 Sistem vodenja poklicnega zdravja in varnosti. 

Poslovnik vodenja kakovosti, varnosti in okolja je zaposlenim dostopen na 
intranetu podjetja in je obvezujoč za vse zaposlene.  

Kakovost postopkov in izdelkov, usposobljenost zaposlenih ter primerno 
izpolnjevanje zahtev varnosti in okolja morajo delovati usklajeno, da podjetje dosega 
zahtevane poslovne rezultate.  

Odjemalci pričakujejo izdelke brez napak. Vrhunska kakovost, dolga življenjska 
doba in izdelki brez napak so cilji kakovosti podjetja Kladivar, d. o. o. Zagotovljeno 
mora biti varno in okolju prijazno rokovanje ter okolju prijazno odstranjevanje po 
končani življenjski dobi. V središču prizadevanj je uspeh odjemalcev.  

Postopke, ki se odvijajo v podjetju, morajo nenehno izboljševati skladno s ciljem 
»nič napak«. Vire uporabljajo varčno a učinkovito (Kladivar 2010b). 

3.1.1 Politika kakovosti, varnosti in okolja 

Temelje sistema vodenja kakovosti, varnosti in okolja postavi direktor na osnovi 
zasnovanih načel vodenja, vizije, vrednot, samopodobe in zahtev, postavljenih pred 
družbo in njeno vodstvo. Pri tem upošteva naslednje vidike (Kladivar 2010b): 

− Osredotočenost na odjemalce – izdelki morajo biti skladni z zahtevami 
odjemalcev glede funkcije, cene, izpolnjevanja rokov, kakovosti, varnosti in 
skladnosti z okoljskimi zahtevami. Pri tem so pomemben sestavni del celovite 
informacije in zmožnost svetovanja odjemalcem pri izbiri, uporabi in 
odstranjevanju izdelkov. 

− Ravnanje pri vodenju – vodje so prvi odgovorni za kakovost, varnost in okolje. 
Sodelavce motivirajo z vzornim obnašanjem, odkritim komuniciranjem in 
prevzemanjem tveganja. Vsak zaposleni naj čuti, da vodilni njegovo delo 
potrebujejo in tudi cenijo. 

− Osredotočenost na zaposlene – le zadovoljni in motivirani zaposleni lahko 
prispevajo k vrhunskim rezultatom podjetja. Vsak zaposleni prispeva k 
uresničevanju politike kakovosti, varnosti in okolja, zato stalno potekajo 
programi izobraževanja in usposabljanja.  

− Procesni pristop – za učinkovito delovanje podjetje prepoznava in vodi številne 
dejavnosti. S procesnim pristopom povečujejo nadzor nad povezanimi 
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dejavnostmi znotraj postopka ter povezavami med postopki in njihovimi 
medsebojnimi vplivi.  

− Preprečevanje napak – podjetje si prizadeva za pravočasno odpravljanje 
možnosti za napake, preden se te pojavijo.  

− Varni in okolju prijazni postopki – cilj je skrbno in učinkovito z rabo 
najnovejše tehnologije uporabiti naravne dobrine in pri tem zmanjšati izpuste v 
okolje na najmanjšo možno raven. 

3.1.2 Obvladovanje dokumentov in podatkov 

Sistemska dokumentacija poleg Poslovnika kakovosti vsebuje še naslednje skupine 
dokumentov (Kladivar 2010b): 

− Organizacijski predpisi (OP), ki opisujejo postopke in odgovornosti v 
posameznih elementih sistema za zagotavljanje kakovosti. 

− Navodila, ki so podrobnejša določila k vsebini organizacijski predpisov. 
Izdelana so v posamezni organizacijski enoti za primer, ko so potrebni za delo. 

− Obrazci, ki olajšajo vodenje zahtevanih zapisov. 
− Dokumentacija zunanjega izvora, kot so zakoni, uradni predpisi, standardi, 

zahteve odjemalcev, ki se nanašajo na projekt ali izdelek. Vsaka organizacijska 
enota vodi ustrezen seznam. Seznam za podjetje zavezujočih zakonskih zahtev 
za področje okolja in varnosti vodijo v obliki seznamov.  

Pri vodenju sistemske dokumentacije upoštevajo predpise, zahteve, navodila, 
obrazce, ki veljajo za celotno skupino Poclain Hydraulics Group. Poleg tega izdajajo 
veljavne opise postopkov in pravila za dejavnosti, ki vplivajo na kakovost izdelkov 
(Kladivar 2010b). 

3.1.3 Popravljalni in preprečevalni ukrepi 

Preprečevalni ukrepi služijo za dosledno zniževanje verjetnosti nastanka napak. Za 
to se uporabljajo statistične metode ugotavljanja, kot je na primer ocena tveganja 
mogočih virov napak. S primernimi preprečevalnimi ukrepi se mogoče napake 
odpravijo brez povzročene škode. Politika podjetja določa, da je težišče delovanja na 
zgodnjem odkrivanju in odpravljanju možnosti za nastanek napak. Seveda se je vsem 
napakam nemogoče izogniti, saj so mnoge posledica človekovih zmotnih dejanj. Iz 
napak se učimo, zato se o njih v podjetju odprto pogovarjajo in jih uporabijo kot 
izkušnje.  

Preprečevalni ukrepi služijo za načrtno zmanjševanje verjetnosti nastopa 
neskladnosti. Za dosego tega cilja na določenih občutljivih točkah postopkov izvajajo 
postopke, s katerimi prepoznavajo mogoč viri neskladnosti. Z uvedenimi 
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preprečevalnimi ukrepi zmanjšajo verjetnost nastanka neskladnosti, povečajo uspešnost 
odkritja neskladnosti ter zmanjšajo težo posledic.  

Postopki in metode za prepoznavanje mogočih virov neskladnosti so:  

− obvladovanje tveganj, pregledi infrastrukture, nadzorno spremljanje in 
merjenje, presoje, komuniciranje, 

− načrtovana uporaba metode FMEA izdelka in postopka,  
− načrtovana uporaba metode SPC v proizvodnem postopku,  
− izboljševanje v vseh delih poslovnega postopka, ki jih vodijo po načelih 

projektnega vodenja ter nenehno izboljševanje z majhnimi koraki z 
vključevanjem idej zaposlenih.  

Preprečevalne ukrepe vodijo v seznamu ukrepov in izboljšav. Postopek določitve, 
uvajanja in pregleda uspešnosti je enak kot za popravljalne ukrepe, ki so opisani v 
nadaljevanju. Ker ukrepi služijo odpravljanju in preprečevanju dejanskih neskladnosti, 
so potrebne naslednje dejavnosti (Kladivar 2010a): 

− Iskanje vzrokov za neskladnosti 
Na osnovi dobrega opisa neskladnosti pričnejo z raziskavo vzrokov za nastanek 
neskladnosti. Kakovostna in strokovna raziskava vzrokov za neskladnosti je 
najbolj pomemben temelj za uvedbo uspešnih ukrepov. Za izboljšanje 
uspešnosti raziskovanja vzrokov pa uporabljajo ustrezna orodja kakovosti.  

− Določitev popravljalnih ukrepov 
Ko je postopek raziskave vzrokov za neskladnost uspešno zaključen, določijo 
popravljalne ukrepe, ki bodo odpravili ugotovljene vzroke za neskladnost. 
Določiti je treba odgovornega za uvedbo ukrepa in čas, do katerega mora ukrep 
biti uveden. Vse ukrepe vodijo v seznamu ukrepov in izboljšav. 

− Nadzor nad uvajanjem popravljalnih ukrepov  
Odgovorni za določitev popravljalnega ukrepa redno ocenjuje stanje ukrepa oz. 
napredovanje njegovega uvajanja. Podatke o napredovanju ukrepa vnaša v 
seznam ukrepov in izboljšav. O zamudah pri uvajanju redno obvešča 
ustreznega predstavnika vodstva.  

− Pregled uspešnosti uvedenih popravljalnih ukrepov 
Ob zaključku uvedbe popravljalnega ukrepa določijo datum in odgovornega za 
pregled uspešnosti. Na osnovi doseženih rezultatov ocenjujejo, kako uspešno je 
uvedeni ukrep odpravil vzroke za neskladnost. V primeru, da se je pri pregledu 
ugotovilo, da uvedeni ukrep ni uspešen, se celoten postopek ponovi, začenši s 
ponovno raziskavo vzrokov za neskladnost. 



Vodenje kakovosti v obravnavanem podjetju  

23 

Popravljalni ukrep je zaključen, ko je na osnovi stvarnih dokazov ocenjen kot 
uspešen.  

3.1.4 Načrt izboljšav 

Načrt izboljšav vključuje sodelovanje najvišjega vodstva podjetja. Treba je narediti 
podrobno analizo osnovnih vzrokov za nastanek napak in ugotoviti, zakaj se ponavljajo. 
Na podlagi analiz je treba uvesti proaktivne in popravljalne ukrepe za odpravo 
nepravilnosti. Treba je uvesti celovite izboljšave za celotno podjetje. Zavedati se 
moramo, da je kupec glavni ocenjevalec kakovosti, zato morajo podjetja svoje napore 
usmeriti višje od zadovoljevanja specifikacij, zmanjševanja napak ali odpravljanja 
pritožb. Dobavitelj se mora na pritožbe odzvati v zelo kratkem času in ponuditi 
kratkoročne rešitve v roku enega do dveh dni.  

3.1.5 Vrzeli trenutnega stanja 

Podjetje Kladivar, d. o. o., uporablja strategijo »nič napak«, vendar se te še vedno 
prepogosto pojavljajo. Vzrok je še vedno v prvi vrsti nepoznavanje Poslovnika 
kakovosti večine zaposlenih. Velik delež zaposlenih nima dostopa do računalnika, kar 
pa ni edini razlog za nepoznavanje pravil. Sem lahko dodamo še nezanimanje 
zaposlenih za obravnavan problem. Vzrok za ta pojav bi lahko bila pomanjkljiva in 
neprimerna komunikacija med delavci in vrhnjim managementom. Med zaposlenimi ni 
več čutiti prave pripadnosti podjetju. Za izboljšanje trenutnega stanja predlagamo letne 
sestanke na oddelčni ravni, saj poslovnik določa pravila za vsak oddelek posebej. 
Zaposleni bi imeli takrat tudi možnost izraziti svoje mnenje in podati pripombe, ki bi se 
kasneje obravnavale na najvišji ravni. Menimo, da bi zadovoljen delavec ustvarjal 
boljše rezultate, kar bi pripomoglo tudi k večjemu uspehu podjetja.  

Naslednja vrzel obsega materialno poslovanje in organizacijo vhodnega nadzora. 
Vhodni nadzor v glavnem preverja le količinsko pravilnost dobavljenega blaga. 

Pregled kakovosti pa opravljajo le za polizdelke in izjemoma za izdelke, ki so 
namenjeni preprodaji. Trenutno je največji problem pomanjkanje kadra. Nabavljeni 
materiali so predolgo na prevzemnem mestu, od koder jih zaradi nujnosti uporabe v 
proizvodnji odnesejo še pred uradnim prevzemom. Tako se včasih zgodi, da se kakšen 
kos tudi izgubi. Vse to povečuje stroške, ki bi se z ustrezno organizacijo lahko 
zmanjšali. Drugi problem je izdaja materiala iz skladišča. Poleg skladiščnikov imajo 
dostop do materiala tudi zaposleni v oddelku servisa in montaže. Za izdajo tega 
materiala se uporablja le zvezek, v katerega vpisujejo izdan material. Tega skladiščnik 
odpiše iz zaloge. Ker ja ta način zelo nenatančen in nenačrten, se pojavljajo razlike med 
evidentiranimi in dejanskimi zalogami. Ta problem je znan že zelo dolgo in ga oddelek 
logistike poskuša reševati, vendar zanj še niso našli najboljše rešitve. Menimo, da bi 
morali material izdajati izključno preko skladiščnikov, ki pa jih je trenutno premalo. 
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Nadzor kakovosti bi morali opravljati za vse kupljene izdelke že ob samem vstopu v 
podjetje. Nemalokrat se namreč zgodi, da napako odkrije šele končni kupec, ko izdelek 
vgradi. Stroški nadzora bi bili res višji, vendar pa bi se zmanjšali stroški pritožb, ki 
nastanejo zaradi neustreznih izdelkov. Neustrezno dobavljeno blago bi vrnili 
dobavitelju, kupec pa bi vedno prejel le kakovostne izdelke.  

Povečevanje vhodnega nadzora je resda v nasprotju s sodobnimi načeli 
dobaviteljske verige. Najbolj osnovni standardi kakovosti zahtevajo od vsakega 
dobavitelja, da dobavlja le izdelke, ki so kakovostno neoporečni in v skladu z zahtevami 
kupca. Da bi ubrali neko srednjo pot, predlagamo nadzor kakovosti na podlagi 
vzorčenja. Pregledovali bi le izdelke posameznih dobaviteljev, katerih dobave so bile v 
preteklosti večkrat reklamirane. 

3.2 Kakovost v nabavni funkciji podjetja 

Kot kupci pričakujemo, da so vhodni materiali kakovostni. V pogodbah s 
proizvajalci, dobavitelji in poddobavitelji je zato treba poleg komercialnih točno 
opredeliti tudi tehnične zahteve. Uresničitev teh zahtev je naloga nabavnega področja. 
Za kakovost vhodnih materialov je treba opredeliti odgovornosti, pooblastila in 
usklajevanje vseh funkcij, ki vodijo, opravljajo ali preverjajo delo na tem področju. 

Kupljeni materiali (surovine), sestavni deli in podsestavi neposredno vplivajo na 
kakovost izdelkov. Z dobavitelji poskušamo vzpostaviti tesno sodelovanje in sistem 
povratnih informacij. 

Uspešna nabava blaga se začne z jasno določenimi zahtevami, vsebovanimi v 
pogodbah ali pa kar v naročilu samem. Dobavitelj je obveščen o zahtevah glede 
kakovosti.  

Podjetje posreduje dobavitelju za odobritev sistema vodenja kakovosti v izpolnitev 
Vprašalnik za ocenitev sistemov vodenja, V okviru letnega ocenjevanja dobaviteljev v 
skladu s politiko podjetja pri dobavitelju izvedejo tudi presojo dobavitelja. 

Zahteve, ki jih podjetje postavlja svojim dobaviteljem, morajo ti prenašati do svojih 
dobaviteljev. Vsi proizvajalci, vključeni v proizvodnjo (nabavno verigo), morajo pri 
svojem delu uporabljati ustrezne sisteme vodenja kakovosti, saj je le tako mogoče 
zagotoviti kakovost končnega izdelka. 

Upoštevajoč navedeno ima podjetje pravico, da po potrebi opravi presojo sistema 
vodenja kakovosti pri poddobavitelju. V tem primeru je dobavitelj dolžan presojo 
organizirati in pri njej dejavno sodelovati. Podjetje si tudi pridržuje pravico, da v 
izjemnih primerih od dobavitelja zahteva zamenjavo poddobavitelja (npr. slabe izkušnje 
iz preteklosti, nedoseganje rezultatov iz predhodnih dobav) (Kladivar 2010b). 
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3.2.1 Sistemske zahteve podjetja dobaviteljem  

V skladu s standardom ISO/TS 16949 podjetje od dobavitelja zahteva, da 
vzpostavijo in certificirajo sistem vodenja kakovosti, ki ustreza zahtevam ISO 
9001:2000 ali ISO/TS 16949. Vsak dobavitelj mora pridobiti vsaj certifikat ISO 
9001:2000.  

Od dobavitelja zahtevajo, da izvaja celovito vodenje kakovosti svojih izdelkov in 
storitev, ki vključuje načelo »nič napak« v razvojnem, proizvodnem in v vseh ostalih 
postopkih. Poudarek je na preprečevalnih metodah in ne na metodah odkrivanja napak. 

Od dobaviteljev zahtevajo tudi spoštovanje veljavne državne okoljske zakonodaje 
in jim priporočajo uvedbo standarda ISO 14001. Z okoljevarstvenim vprašalnikom 
preverjajo dobaviteljevo okoljsko odgovornost, ki je eden od meril za izbiro dobavitelja 
(priloga 1), Dobavitelj je dolžan, skladno z zahtevami standarda, zagotoviti in dostaviti 
potrebne varnostne liste in ateste za blago, ki ga dobavlja.  

Eden od korakov potrditve novega dobavitelja je izpolnjen vprašalnik, v katerem 
morebiten dobavitelj odgovori na vsa osnovna vprašanja in na vprašanja glede vodenja 
sistema kakovosti.  

3.2.2 Postopek nabave 

Osnovna funkcija nabave je preskrba sredstev in storitev. Sem spadajo naročanje, 
prevzemanje in skladiščenje sredstev, ki jih podjetje nabavlja. V postopek nabave spada 
tudi proučevanje trga, načrtovanje nabave, izbira dobaviteljev, izbira nabavnih poti, 
način poslovanja z dobavitelji ter stik z dobavitelji. Nabavna funkcija je neposredno 
povezana s prodajno in proizvodno funkcijo ter finančno funkcijo, posredno pa seveda z 
vsemi ostalimi funkcijami v podjetju (Kladivar 2010b). 

Nabava je najpomembnejše stroškovno središče večine podjetij, ki proizvajajo 
materialne izdelke. S svojimi dejavnostmi nabava neposredno vpliva na uresničevanje 
izbranega tipa poslovne in proizvodne strategije podjetja. Nabava lahko neposredno 
vpliva na kakovost končnega izdelka, saj nabava surovine neustrezne kakovosti 
onemogoča izdelavo kakovostnega izdelka (Fatur 2006, 209). 

Vloga nabavne funkcije v podjetju je večslojna. Nabava pomaga prepoznavati tiste 
izdelke in storitve, ki jih je smiselno pridobivati izven organizacije. Ko je sprejeta 
odločitev o nakupu, pomaga določiti, ovrednotiti in razvijati dobavitelje, cene in pogoje 
dobave za te izdelke (Fatur 2006, 209).  

3.2.3 Izbira dobavitelja 

Nabavna enota odobri primerne dobavitelje s stališča kakovosti, zanesljivosti dobav 
in varnosti. Vsak dobavitelj prejme vprašalnik za oceno dobavitelja, na osnovi katerega 
ugotovijo njegovo primernost s stališča zagotavljanja kakovosti. Seznam dobaviteljev 
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vodijo v informacijskem sistemu. Z dobavitelji se dogovarjajo o ceni, kakovosti, 
dobavnih rokih, dostavi na podlagi predhodno izdelanega načrta kakovosti. Nabavno 
naročilo zajema zahteve glede kakovosti, količine, roka dobave in načina transporta. 
Poleg navedenega dobavitelj prejme tudi splošne nabavne pogoje podjetja (Kladivar 
2010b). 

Ob samem izboru dobavitelja in s tem povezanimi pogajanji in oblikovanji 
pogodbenih razmerij je seveda pomembno, kateri je tisti dobavitelj, ki se s svojo 
ponudbo najbolj približa zahtevam podjetja. Preveriti je treba priporočila dobavitelja ter 
njegove zmogljivosti ter oceniti, ali je dobavitelj sposoben opravljati storitve v takšnem 
obsegu, kot jih podjetje potrebuje. Prav tako je pomembno, da je dobavitelj pripravljen 
na dolgoročno sodelovanje, predan kakovosti, prožnosti v pogodbenih rokih, da je 
sposoben zagotavljanja dodatnih storitev ter tako imenovanega ujemanja organizacijske 
kulture naročnika in dobavitelja. Z dobaviteljem sklenejo izčrpno pogodbo, v katero 
morajo biti vključeni naslednji elementi: predmet sodelovanja, roki, kakovostna merila, 
odgovornosti itd. tako, da je čim manj stvari dvoumnih. Izkušnje kažejo, da je večina 
dobaviteljev zanesljivih in v glavnem poštenih. Pogodbeni odnos je pri zunanjem 
izvajanju največkrat dolgoročen in zahteva od obeh strank kar največjo mero 
sodelovanja z namenom doseganja največjih ugodnosti tako za naročnika kot za 
dobavitelja (Bevc, Kogoj in Valentinčič 2008, 95). 

Za ocenjevanje dobaviteljev uporabljajo ustrezne obrazce, iz katerih je razvidno: 

− kakovost dobavljenega blaga (glede na število pritožb), 
− pravočasnost dobav, 
− tehnološka opremljenost, 
− odzivnost. 

Skupek teh meril poda oceno dobavitelja, ki je ovrednoten z oceno A, B ali C, pri 
čemer je najvišja ocena A. 

Namen ocenjevanja dobaviteljev je predvsem spodbujanje tistih dobaviteljev, ki 
dosegajo ali presegajo pričakovanja podjetja. Slednji lahko računajo na prednost pri 
naročilih. Dobavitelji, ki pričakovanj ne dosegajo, pa na nova naročila ne morejo 
računati. 

3.2.4 Merila za izbor dobaviteljev 

Dobavitelje podjetje izbira na podlagi več meril. Najpomembnejši dejavnik je prav 
gotovo izdelek sam. Preveriti je treba, ali izdelek v vseh pogledih ustreza zahtevam, kar 
pomeni, da je izdelek ustrezne kakovosti in ima primerno ceno. Zelo pomembni 
dejavniki pa so tudi točne dobave, tehnična podpora in ostali dobavni pogoji. V 
današnjih nemirnih časih si podjetje ne more več privoščiti nepravočasnih dobav, saj so 
proizvodni postopki načrtovani do potankosti in od dobaviteljev zahtevajo dobavo po 
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načelu »just in time«. Prav tako od dobaviteljev pričakujejo ustrezno tehnično podporo, 
ki omogoča obojestransko sodelovanje in prilagajanje izdelka njihovim potrebam. 
Podjetje stremi k dolgoročnemu in zanesljivemu partnerstvu z dobavitelji, ki s 
podjetjem tesno sodelujejo v postopku zadovoljevanja kupčevih potreb.  

Eden od meril za izbiro dobavitelja pa je seveda tudi lokacija podjetja dobavitelja, 
saj oddaljenost pomeni dodatne stroške, ki jih je treba vračunati v ceno izdelka. 
Pomembno priporočilo pri izbiri dobavitelja je tudi finančna trdnost podjetja, s katerim 
poslujejo, saj od podjetja s plačilnimi težavami ne morejo pričakovati dolgoročnega 
sodelovanja. Management podjetja, s katerim sodelujejo, mora biti pripravljen 
upoštevati zahteve in želje glede izdelka, ki ga dobavlja.  

Po pridobitvi standarda ISO/TS 16949 mora organizacija uvesti dodatno merilo 
izbire dobaviteljev. Dobavitelji organizacije morajo imeti certifikat ISO 9001:2000, ki 
ga je izdal ustrezen certifikacijski organ. Preveriti je treba dobaviteljeve zmogljivosti za 
proizvodnjo določenega izdelka – to je t. i. »on site ocena«. Preverijo kakovost, stroške 
dobave, podporo za razvoj novega izdelka, stalne izboljšave ter obvladovanje 
dobaviteljev. 

Oblikovanje enotne verige od primarnega dobavitelja do končnega kupca 
imenujemo »supply chain management«, kar pomeni postopek uspešnega vključevanja 
dobaviteljev, proizvajalcev, skladišč in kupcev, da so izdelki izdelani in dobavljeni v 
zahtevani količini, na ustrezni lokaciji, v zahtevanem roku in v zahtevani kakovosti z 
minimalnimi stroški. Dobaviteljska veriga mora uporabljati postopek za nadzor in 
razvoj dobaviteljev.  

3.2.5 Prevzem nabavljenega blaga 

Nabavljeno blaga preverijo na vhodnem pregledu, kjer pregledajo količino, 
pravilnost pakiranja in ugotavljajo morebitne poškodbe, ki bi nastale med prevozom. 
Sem pa ne sodi nadzor same kakovosti izdelkov, kar se kaže kot pomanjkljivost, saj se 
zgodi, da so napake ugotovljene šele pri sami montaži oziroma pri končnem kupcu.  

Popolnemu nadzoru kakovosti so izpostavljeni le točno določeni izdelki (vzorci, 
polizdelki namenjeni nadaljnji uporabi). 

Rezultate ocene nadzora kakovosti hranijo v informacijskem sistemu in služijo 
namenu ocenjevanja dobaviteljev. 

Če ustreznost nabavljenega blaga ni v skladu s predpisanimi zahtevami, dobavitelju 
izstavijo reklamacijsko poročilo, kjer navedejo razloge za njegovo izstavitev in obrazec 
s pričakovanimi kratkoročnimi in dolgoročnimi popravljalnimi ukrepi. Pričakujejo 
prednostno reševanje pritožb, vendar v praksi to ni vedno mogoče.  
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3.2.6 Zahteve za sistem vodenja kakovosti 

Kladivar, d. o. o., zahteva, da dobavitelji vzpostavijo, izvajajo in certificirajo sistem 
vodenja kakovosti, ki ustreza zahtevam ISO9001:2000. Enako velja tudi za 
poddobavitelje – vsi proizvajalci, ki so vključeni v nabavno verigo, morajo pri svojem 
delu uporabljati ustrezne sisteme vodenja kakovosti, saj je le tako mogoče zagotoviti 
kakovost končnega izdelka. Podjetje si pridržuje pravico, da po potrebi opravi presojo 
sistema vodenja kakovosti pri poddobavitelju, ki jo je ta dolžan organizirati in pri njej 
tudi sodelovati. 
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4 ANALIZA VPLIVA UVEDBE STANDARDA ISO/TS 16949 NA 
NABAVNO FUNKCIJO PODJETJA  

Uvedba standarda ISO/TS 16949 je del strateškega načrta podjetja že nekaj let. 
Podjetje načrtuje uvedbo omenjenega standarda zaradi vse zahtevnejših kupcev, ki ta 
standard že imajo.  

Uvedba standarda bo imela velik vpliv tudi na dobavitelje, saj bo poostren nadzor 
nad kakovostjo dobavljenega blaga, pravočasnostjo dobav in konkurenčnostjo cen. Na 
drugi strani pa standard določa zahteve, ki so neposredno vezane na nabavno funkcijo 
podjetja, kar pomeni, da bo treba uvesti postopek, ki bo zagotavljal kakovost 
nabavljenih izdelkov.  

Dobavitelji postajajo vedno bolj pomemben sestavni del dobaviteljske verige, saj 
imajo neposreden vpliv na poslovno učinkovitost in na zadovoljstvo končnega 
odjemalca. Zanima nas predvsem vpliv standarda na kakovost dela nabavne funkcije, na 
postopek izbire dobaviteljev, na čas izvedbe naročila, na kakovost – popolnost dobav, 
odzivnost, točnost, zanesljivost, zadovoljstvo dobavitelja ter na medsebojni partnerski 
odnos. Predpostavljamo, da je lahko vpliv certifikata ugoden, saj je podjetje v nadrejeni 
vlogi glede na dobavitelja in mu tako lažje sporoča zahteve standarda ter odjemalca 
(Piskar 2003). 

Podjetje od dobaviteljev zahteva lasten »know-how« in nanje prenaša dejavnosti 
razvoja in raziskav. Dobavitelji nosijo tudi vso odgovornost za kakovost izdelka.  

Dobavljeni izdelki morajo biti izdelani in dobavljeni v zahtevani količini, na 
zahtevano lokacijo, v zahtevanem roku in v zahtevani kakovosti z minimalnimi stroški. 
Vse to so pristopi, ki jih zajema dobaviteljska veriga in ima naslednje cilje: 

− vključevanje dobaviteljev v razvojne dejavnosti, kar posledično skrajšuje čas 
razvoja izdelka – hkratni inženiring, 

− celovito izboljševanje kakovosti in zniževanje skupnih stroškov dobavljenih 
izdelkov, 

− opuščanje oz. zmanjšanje obsega nadzora, 
− zmanjševanje zalog, 
− razvoj medsebojnega zaupanja in dobre komunikacije, 
− preprečevanje nezaželenih posledic – zniževanje tehnološkega in finančnega 

tveganja. 

Dobaviteljska veriga mora uporabljati postopek za nadzor in razvoj dobaviteljev. 
Omenjeni mednarodni standard nadgrajuje zahteve po ISO 9001 in ISO 9004, 

vendar ne vključuje zahtev, značilnih za ostale sisteme vodenja. Sem sodijo svojevrstne 
zahteve za varstvo okolja, varovanja zdravja in varstva pri delu, finančno vodenje ali 
obvladovanje tveganj. Da bi organizacija vzpostavila sistem vodenja kakovosti, ki 
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izpolnjuje zahteve tega mednarodnega standarda, lahko prilagodi svoje obstoječe 
sisteme vodenja. 

Največjo odgovornost za kakovost nosi vodstvo podjetja, ki mora biti o vsaki 
neskladnosti nemudoma obveščeno. Osebje, ki je odgovorno za kakovost izdelka, mora 
imeti vsa pooblastila za zaustavitev proizvodnje v primeru težav s kakovostjo.  

4.1 Postopek nabave 

Postopek nabave, tako kot ostale funkcije v podjetju, poteka v skladu z obstoječim 
standardom ISO 9001 in poslovnikom kakovosti. Za sodelovanje z dobavitelji trenutno 
ne zahtevajo certifikata kakovosti, sposobnost pa ocenjujejo na podlagi dobavljenih 
vzorcev in opravljene presoje. Naročanje poteka po metodi MRP, ki omogoča 
vsakodnevno posodobljene podatke o potrebah materiala. Vsako naročilo spremljajo 
splošni nabavni pogoji, ki so za dobavitelja zavezujoči. Dobavljeno blago količinsko in 
kakovostno pregledajo in opremijo s prevzemnim listom. Največja slabost trenutnega 
sistema je slaba sledljivost surovin (jekla in litine), ki prehaja v končne izdelke.  

Podjetje mora zagotoviti, da so dobavljeni izdelki skladni s specificiranimi 
zahtevami za nabavo. Vrsta in obseg obvladovanja, ki je povezano z dobaviteljem in 
nabavljenim izdelkom, morata biti odvisna od vpliva nabavljenega izdelka na kasnejše 
postopke uresničitve ali na končni izdelek.  

Podjetje mora ocenjevati in izbirati dobavitelje na osnovi njihove sposobnosti, da 
dobavijo izdelek v skladu z zahtevami podjetja. Določiti je treba merila za izbiro, 
ocenjevanje in ponovno ocenjevanje. Zapise rezultatov ocenitev in kakršnihkoli 
ukrepov, ki izhajajo iz ocenjevanja, je treba vzdrževati. 

Kladivar (2002) priporoča, da dobavitelji vzpostavijo, izvajajo in certificirajo 
sistem vodenja kakovosti, ki ustreza zahtevam ISO 9001 ali ISO/TS 16949. Od 
dobaviteljev načeloma zahtevajo pridobitev certifikata ISO 9001, pomembnejši 
dobavitelj pa mora pridobiti odobritev Kladivarja skozi ocenjevanje. 

Za nabavljene izdelke štejejo vse izdelke in storitve, ki vplivajo na zahteve 
odjemalca, kot so storitve podsestavljanja, časovnega razvrščanja, sortiranja, predelave 
in umerjanja. Kadar je v pogodbi ali tehničnih risbah določena uporaba virov za 
nabavljene izdelke, mora podjetje uporabiti le potrjene vire (Slovenski inštitut za 
standardizacijo 2002, 39–40). 

4.2 Informacije za nabavo 

Po obstoječem standardu informacije za nabavo vključujejo zahteve za odobritev 
izdelka, postopkov procesov in opreme, zahteve glede kvalifikacije osebja in zahteve za 
sistem vodenja kakovosti. Nabavni logistiki pridobivajo informacije za nabavo preko 
informacijskega sistema ali neposredno od načrtovalca proizvodnje. Nabavni logistiki 
sporočajo posebne zahteve za nabavljene izdelke dobaviteljem in obveščajo dobavitelje 
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o kakovosti dobav. Standard ISO/TS 16949 (Slovenski inštitut za standardizacijo 2002) 
pa določa: »Informacije za nabavo morajo opisovati izdelke, ki jih je treba nabaviti. 
Zahtevam primerno morajo vsebovati zahteve za odobritev izdelka, postopkov, 
procesov in opreme, zahteve glede kvalifikacije osebja in zahteve za sistem kakovosti. 
Podjetje mora zagotoviti ustreznost specificiranih nabavnih zahtev, preden jih sporoči 
dobavitelju. Nabavljanje opravljajo po sistemu MRP načrta naročanja, ki ga 
vsakodnevno posodabljajo s pomočjo informacijskega sistema Infor. Dobavni roki in 
način dobave so za dobavitelja obvezujoči in ne dovoljujejo niti zamud niti predčasnih 
dobav.«  

4.3 Overjanje nabavljenih izdelkov 

Trenutno podjetje izvaja naslednje dejavnosti, s katerimi zagotavlja, da so 
nabavljeni izdelki ustrezni: vhodni nadzor, prevzem blaga po dokumentaciji in overitev 
pri dobavitelju. Nabavljen izdelek je overjen, če dobavljen vzorec ustreza zahtevam, ki 
so jih podali ob naročilu.  

Podjetje mora vzpostaviti in izvajati nadzorne in druge dejavnosti, potrebne za 
zagotavljanje svojevrstnih zahtev nabavljenih izdelkov. Podjetje ali njegov odjemalec 
lahko izvaja overitvene dejavnosti pri dobavitelju. V ta namen mora podjetje v svojih 
nabavnih dokumentih določiti predvidene postopke za overjanje in način sprostitve 
izdelka. Eden od postopkov je PPAP postopek, ki omogoča, da dobavitelj prične s 
proizvodnjo na povsem obvladan način, ki preprečuje vsakršno tveganje in jamči 
dolgoročno zagotavljanje kakovosti izdelka. Namen tega postopka je preveriti, ali 
dobavitelj razume zahteve glede novih izdelkov, razpolaga z vso potrebno 
dokumentacijo in ima dovolj sposoben postopek. Uspešen zaključek PPAP postopka je 
pogoj za overitev izdelka.  

4.4 Kakovost vhodnih izdelkov 

Kakovost vhodnih izdelkov preverjajo na samem vhodnem nadzoru, kjer poteka 
zgolj vidni pregled, medtem ko kakovostni nadzor surovin in polizdelkov opravijo v 
oddelku nadzora s pomočjo posebnih merilnih inštrumentov. Standard ISO/TS 16949 
določa, da je v podjetju treba organizirati postopek, ki zagotavlja kakovost nabavljenih 
izdelkov. V ta namen uporabljajo ena od naslednjih metod: 

− prejem in ovrednotenje statističnih podatkov, kar opravi podjetje, 
− vhodni nadzor in/ali preizkušanje, npr. vzorčenje, 
− ocena ali presoja dobaviteljeve lokacije, ki jo izvede druga stranka v povezavi 

z zapisi o sprejemljivi kakovosti dobav, 
− ovrednotenje izdelkov v laboratoriju. 
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Nabavljeni izdelki morajo biti dobavljeni skladno z izvirnimi risbami, poročilom o 
nadzoru oz. merilnem listu, navedeno številko serije in zaporedno številko dobave, ki tej 
seriji pripada.  

4.5 Prevzem materiala 

Prva naloga pri prihodu materiala v podjetje je prepoznava materiala. Prispelo 
blago je treba količinsko in kakovostno preveriti. Nadzor količine opravi prevzemni 
oddelek, kakovost blaga pa preveri vhodni nadzor. Na tem mestu ugotavljajo tudi 
morebitne poškodbe pri prevozu in pravilnost pakiranja glede na občutljivost izdelkov. 

V podjetju lahko razdelimo zajem oz. označevanje surovin, polizdelkov in izdelkov 
v različnih postopkih. Surovine oz. sestavni deli, ki jih kupimo na trgu in služijo kot 
vgradni material za izdelavo gotovih izdelkov, prispejo v podjetje v predpisanih 
embalažnih enotah. Sledita količinski in kakovostni prevzem. Ob prevzemu glede na 
podatke, ki so nastavljeni v informacijskem sistemu, opredelijo identifikacijsko številko 
šarže. Izdajo dokument, s katerim prepoznajo vse podatke, ki so potrebni za nadzor 
sledljivosti. Material, ki je tako prevzet, je skladiščen in čaka na dvig v proizvodnjo. V 
primeru dvigov izvajajo njihov nadzor, saj podjetje uporablja strategijo FIFO za dvig 
materiala na delovni nalog (Meglič 2004, 25–26). 

Načeloma prevzamejo samo material, opremljen z dobavnico in ostalimi spremnimi 
dokumenti. Material morajo prevzeti najkasneje v osmih dneh, pri čemer je treba 
količinski prevzem narediti takoj oziroma najkasneje v treh dneh, podatke pa vnesejo v 
informacijski sistem. Če izdelek ne ustreza zahtevam glede okolja in kakovosti, oddelek 
logistike o tem obvesti oddelek nadzora kakovosti. 

Pri opustitvi nadzora so izdelki na razpolago takoj. Če je nabavljene izdelke treba 
pregledati, predvideni vzorec dostavijo v oddelek nadzora kakovosti. Preostala količina 
ni na razpolago, vse dokler se na osnovi pozitivnih rezultatov ta ne sprosti za uporabo. 
Rezultat vhodnega nadzora shranijo v informacijskem sistemu in služi za oceno 
dobavitelja. Glede na podatke v informacijskem sistemu nabavljene izdelke dostavijo v 
določeno skladišče ali neposredno na predvideno lokacijo v proizvodnjo. Oddelek 
nadzora kakovosti na osnovi neskladnosti (vhodni nadzor) izda Kontrolno poročilo in ga 
posreduje v nabavno enoto. Nabavna enota to poročilo posreduje dobavitelju, se z njim 
dogovori in spremlja dejavnosti za izvedbo popravkov (logistika zavrnjenega blaga, 
nadomestno blago, dobropisi) in glede na težo napake tudi popravljalnih ukrepov (8 D 
poročilo – priloga 2). Ko dobavitelj opravi dogovorjene dejavnosti, nabavna enota 
zaključi kontrolno poročilo.  

Sam postopek prevzema blaga je po standardu ISO/TS 16949 spremenjen v točki 
kakovostnega pregleda blaga. Postopek nadzora in izvajanje dejavnosti v zvezi s 
kakovostjo so domena vsakega dobavitelja. Nadzor mora biti del proizvodnega 
postopka, vključen v dokumente kakovosti in predpisan v tehnološki dokumentaciji.  
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4.6 Nadzorovanje dobaviteljev 

Nadzor dobaviteljev opravlja operativna nabava, kjer ocenjujejo predvsem 
pravočasnost dobav, število neustreznih dobav, upoštevanje dogovorjenih cen in 
podobno. Skladno s standardom ISO/TS 16949 kakovost dobaviteljev nadzirajo pri 
kakovosti dobavljenih izdelkov, točnosti dobav, morebitnih zastojih pri odjemalcih 
zaradi dobav in podobno. Podjetje mora spodbujati samonadzor nad delovanjem 
dobaviteljevih postopkov izdelave (Slovenski inštitut za standardizacijo 2002, 41).  

4.7 Začetna analiza dobavitelja 

Trenutno začetno analizo dobavitelja opravijo telefonsko ali preko elektronske 
pošte oz. interneta. Bolj kot podjetje samo so pomembni izdelki, ki jih proizvaja. Nove 
dobavitelje podjetje najde tudi na različnih sejmih po svetu, kjer so predstavljeni njihovi 
izdelki. Po novem standardu pa je postopek daljši.  

Cilj začetne analize dobavitelja je pridobiti osnovne informacije od dobavitelja 
preko elektronske pošte ali z osebnim obiskom. Dobavitelju pošljejo vprašalnik, ki ga 
sam izpolni in vrne podjetju. Konkurenčnost dobavitelja preverjajo pred izvedbo »on 
site« ocene ali celovite presoje sistema.  

Vprašalnik, ki ga podjetje pošlje dobavitelju, je sestavljen iz dveh delov in vsebuje 
naslednje informacije: 

1. del: 
− o nazivu in naslovu, 
− organizacijski shemi , 
− certifikatu sistema vodenja, 
− glavnih kontaktih oddelkov (prodaja, kakovost, logistika, razvoj, vodstvo), 
− kontaktih osebe v primeru izrednih dogodkov, 
− seznamih izdelkov, ki jih dobavitelj trenutno proizvaja, 
− seznamih kupcev, 
− seznamih presoj kupcev z ocenami, 
− finančnih podatkih (letni prihodki, načrtovane naložbe, delež izvoza …), 
− številu zaposlenih in številu najemnih delavcev. 

2. del: 
− proizvodnji: 

− številu ur v delovnem tednu, 
− številu izmen, 
− prostih kapacitet, 
− seznamih proizvodne in merilne opreme, 
− seznamih postopkov, ki jih izvajajo dobavitelji, 
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− okolju (okoljska politika, obvladovanje odpada …), 
− logistiki, 
− EDI – Electronic Data Interchange (elektronski izmenjavi podatkov), 
− razvojnih zmogljivostih (CAD, CAM, preizkusni laboratoriji …). 

4.8 »On site« ocena 

Trenutno dobaviteljeve zmogljivosti na mestu preverjajo za izdelke, ki so izdelani v 
kooperaciji, za vse ostale pa »on site« ocene ne izvajajo.  

Cilj »on site« ocene je preveriti dobaviteljeve zmogljivosti za proizvodnjo 
določenega izdelka. »On site« ocena vsebuje naslednja področja: kakovost, ocena 
stroškov, dobave, razvoj, stalne izboljšave, obvladovanje dobaviteljev, podpora za 
razvoj izdelka in podobno. 

4.9 Validacija dobavitelja 

Trenutno vrednotijo le tiste dobavljene polizdelke oz. vzorce, ki so namenjeni za 
nadaljnjo serijsko proizvodnjo. Izdelek je potrjen, ko so potrjene konstrukcijske risbe in 
prototipni izdelek. Preverjajo zmožnost dobavitelja, da dobavlja zahtevano količino 
izdelkov glede na njegove kapacitete.  

V primeru, da dobavitelj sam razvija izdelke, ovrednotijo izdelka, ki vključuje: 
potrditev konstrukcije, ovrednotenje prototipov in ovrednotenje serijskih izdelkov. 
Poleg izdelka je treba preveriti in potrditi tudi postopek. Sem spada (Slovenski 
avtomobilski grozd 2008): 

− PPAP,  
− Run@Rate (potrjevanje kapacitet glede na načrt in uresničitev). 

Naloga nabavne funkcije je stalno spremljanje sposobnosti dobavitelja. Sem sodi: 

− kakovost (PPM), 
− pravočasnost dobav, 
− vpliv na kakovost pri končnih kupcih. 

CSL (Control shipment Level) vpeljejo pri dobavitelju v primeru: 

− ponovitvene pritožbe, 
− pritožbe končnega kupca/trga, 
− trajanja in resnosti problema, 
− nezanesljivih postopkov, 
− neučinkovitih trenutnih ukrepov, 
− rezultatov presoje. 

Pogoji, ki jih mora dobavitelj izpolnjevati za izstop iz CSL: 
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− dva tedna brez dobavljenih slabih kosov, 
− prepoznan vzrok napake, 
− vgrajeni popravljalni ukrepi z dokazano učinkovitostjo, 
− posodobljeni dokumenti postopka (načrt nadzora, FMEA, navodila …). 

4.10 Ocenjevanje dobavitelje 

Oceno dobavitelja izvajajo občasno – priporočljivo na vsako četrtletje. 
Z naraščanjem pomembnosti dobaviteljev v poslovni verigi podjetja se povečuje 

potreba po nepristranski oceni njihovega poslovanja. Največkrat ne zadostuje, da je 
dobavitelj trenutno sposoben izpolniti zahteve po materialu in storitvah. Kot kupec si 
želimo in tudi moramo ugotoviti, ali je zadostno opremljen, da bo sposoben dolgoročno 
izpolnjevati zahteve in potrebe podjetja. Pomembno je, da vemo, ali dobavitelj lahko 
zagotovi nepretrgano dobavo. Načrtno zbiranje podatkov o dobaviteljevem poslovanju 
nam omogoča, da dosežemo natančen dogovor o zmanjšanju števila zavrnitev 
prevzema, skrajšanju celotnega dobavnega časa in znižanju stroškov (van Weele 1998, 
317–318). 

Trenutno ocenjevanje dobaviteljev poteka enkrat letno. Ocenjujejo pravočasnost 
dobav, njihovo kakovost (število pritožb), odzivnost dobavitelja in njegovo tehnološko 
opremljenost. Dovoljeno odstopanje od zahtevanega datuma dobave je pet dni. Za 
nepravočasno dobavo štejejo tudi dobavo pred rokom. V skladu s standardom ISO/TS 
16949 pa ocenjevanje dobaviteljev lahko poteka na štirih ločenih ravneh: 

Raven izdelka 

Na tej ravni se osredotočimo na oblikovanje in izboljšanje kakovosti 
dobaviteljevega material. Vhodni nadzor in nadzor kakovosti, ki ju opravimo, pokažeta 
stopnjo kakovostne ustreznosti prevzetega materiala. 

Procesna raven 

V tem primeru predmet nadzora ni material, ampak proizvodni postopek, ki ga 
moramo natančno preučiti. Pri tem je najpomembnejše, da je kakovost materiala zelo 
odvisna od dobaviteljevega proizvodnega postopka. S poostrenim nadzorom in 
ustreznimi postopki dosežemo, da material ustreza postavljenim standardom kakovosti 
in specifikacijam. Pri tem pristopu natančno preverjamo stanje dobaviteljeve proizvodne 
opreme in njegov sistem kakovosti. 
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Raven sistema zagotavljanja kakovosti 

Zagotavljanje kakovosti pomeni preverjanje oblikovanja postopkov za nadzor 
kakovosti, njihovega razvijanja, vzdrževanja in izboljšanja. Predmet preverjanja torej 
niso samo postopki in navodila, temveč tudi dobaviteljeva organizacija kakovosti. 

Raven podjetja 

To je najvišja raven preverjanja. Pri tem pristopu preiskovalci niso osredotočeni 
samo na preverjanje kakovosti, ampak upoštevajo tudi finančne vidike, želijo pa tudi 
ugotoviti usposobljenost dobaviteljevega vodstva. Na ta način si skušamo ustvariti sliko 
o konkurenčnosti posameznega dobavitelja.  

Ocenjevanje dobaviteljev je večinoma omejeno na prvi dve ravni (van Weele 1998, 
317–318). 

Oceno podajo različne službe: kakovost, nabava, logistika in razvoj, slednje pa je 
osnova za dodelitev novih poslov.  

4.11 Izbira in potrjevanje novih dobaviteljev 

Trenuten sistem izbire in potrjevanja dobaviteljev je že opisan v poglavju 4.7, 4.8 in 
4.9. Podjetje stremi k manjšemu številu dobaviteljev in ohranjanju dolgoročnih 
partnerskih odnosov, le za najbolj pomembne surovine in izdelke se podjetje poslužuje 
še drugotnega dobavitelja.  

Postopek izbire in potrditve novega dobavitelja surovin, ostalih materialov in 
storitev po ISO/TS 16949 prikazuje naslednji potek dejavnosti: 

Nabava materiala in storitev 

Nabava zajema vse dejavnosti, za katere podjetje prejme račun od dobavitelja. 
Nabava kot postopek pa zajema opredelitev potreb (opredeli jih oseba, ki določen 
material potrebuje), izbiro dobavitelja, pogajanje o primerni ceni, določitev dobavnih in 
plačilnih pogojev (če niso določeni v letni pogodbi), naročilo in poznejše spremljanje 
izpolnjevanja naročila.  

Strategija izbire dobavitelja vključuje odločanje tudi o tem, koliko dobaviteljev 
podjetje sploh želi imeti. Politika nabave je, da imajo 70 % dobav pri enem dobavitelju 
in 30 % dobav pri ostalih dobaviteljih. Razpršenost dobav in ohranjanje dobrih odnosov 
z vsemi omogočata, da lahko te odstotke kadarkoli obrne v svoj prid tisti, ki se bolj trudi 
(Jurko 2002). 

Obvladovanje pritožb 

Pritožba je izraz nezadovoljstva kupca z dobavljenimi izdelki ali opravljeno 
storitvijo. Glede na vzrok delimo pritožbe na: 
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− poslovne pritožbe (odstopanje od pogodbenih obveznosti glede cene, obračuna, 
rokov), 

− količinske pritožbe (odstopanja od naročene količine, neujemanje deklarirane 
in dejanske količine ali nepopolna dobava), 

− pritožbe kakovosti (odstopanje od predpisane ali deklarirane kakovosti). 

Podjetje obvladuje pritožbe s pomočjo 8 D modela, ki omogoča spremljanje 
neskladnosti na sedmih področjih. Nabava pošlje obrazec pritožbe dobavitelju in od 
njega zahteva, da na ta isti dokument vpiše vse kratkoročne in dolgoročne ukrepe za 
preprečevanje napak in obrazec vrne nazaj podjetju. Dobavitelj je dolžan prepoznati 
vzroke za nastalo pritožbo, uvesti primerne popravljalne ukrepe ter preveriti 
učinkovitost teh ukrepov.  
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5 SKLEP 

Odjemalci podjetja Kladivar, d. o. o., pričakujejo, da bo podjetje izpolnilo ali celo 
preseglo njihova pričakovanja na področju kakovosti izdelkov in storitev. Za izpolnitev 
teh pričakovanj pa potrebuje podjetje zanesljive in sposobne dobavitelje, predane 
skupnim ciljem in kakovosti. Poudarek mora biti na preprečevalnih metodah in ne na 
metodah odkrivanja neskladnosti.  

Uvedba standarda kakovosti ISO/TS 16949 ne more rešiti problematike kakovosti, 
vendar pa zagotavlja primeren sistemski pristop k zagotavljanju kakovosti na osnovi 
podrobno dokumentiranih postopkov in procesov. Vhodi, ki vstopajo v postopek, bodo 
pretvorjeni v kakovosten izhod le, če bo tudi sam postopek kakovosten. Za nadzorni 
postopek pa uporabljajo različna statistična orodja, ki so omenjena v diplomski nalogi.  

V diplomski nalogi je obravnavan postopek uvajanja standarda kakovosti v 
obravnavanem podjetju. Na podlagi primerjav s trenutnim stanjem so ugotovljene 
določene vrzeli, ki jih bo pred uvedbo standarda treba odpraviti. Ker podjetje že 
razpolaga s standardom kakovosti ISO 9001, standardom varovanja okolja in varstva pri 
delu, bo uvedba novega standarda le nadgradnja znanja, ki ga podjetje že ima.  

Poslovanje po še bolj standardiziranih postopkih in natančneje določenih procesih 
pa bo pripomoglo k dvigu ravni kakovosti končnih izdelkov in s tem večji 
konkurenčnosti obravnavanega podjetja. Podjetje Kladivar bo z vpeljavo standarda 
ISO/TS 16949 pridobilo na ugledu pri odjemalcih. Uvedba standarda bo sicer povečala 
količino upravnega dela, saj je treba vse zahtevane postopke in procese podrobno 
opredeliti ter ustrezno dokumentirati, vendar pa bo poslovanje podjetja posledično 
postalo bolj urejeno in pregledno. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Vprašalnik za vrednotenje dobaviteljev 
Priloga 2 8 D poročilo 
Priloga 3 Potek izbire dobaviteljev 
 





Priloga 1 

 

VPRAŠALNIK ZA VREDNOTENJE DOBAVITELJEV 

Do you have established Environmental management system, like  
ISO 14000  
EMAS  
one`s own?  
 
If the system is certificated please enclosed valid copy of certificate, and there is no 

need of answer on following questions under point 1.  
 

1 Do you plan to have Environmental management system? 

Yes   No   
For which year? –––––––––––– 

1.1 Do you have established Environmental management system? 

Yes   No   

1.2 Is the Environmental policy defined as the part of the overall management 
system? 

Yes   No   

1.3 Do you identify environmental aspects of your activities and products? 

Yes   No   

1.4 Do you follow environmental impacts of your activities? 

Yes   No   

1.5 Do you have received goals  and elaborated plans for reduction of adverse 
environmental impacts? 

Yes   No   

1.6 Do you have elaborated procedures for waste management  (including waste 
water)? 

Yes   No   

1.7 Do you have elaborated procedures for management in case of confirmation? 

Yes   No   

1.8 Do you  taking into account legislative requirements about protecting 
environment? 

Yes   No   
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1.9 Are your activities in conformance with environmental legislation? 

Yes   No   

1.10 Do you check new input material with aspect of its environmental influence? 

Yes   No   

1.11 Do you evaluate new equipment in aspect of protecting environment?  

Yes   No   

1.12 Do you have introduced environmental training of employees? 

Yes   No   

1.13 Do you conducting environmental audits of your activities? 

Yes   No   

1.14 Do you regular renew protect – tehnical documentation? Is it regularly sent to 
your buyers? 

Yes   No   

1.15 Do you have designated  a specific management representative with defined 
responsibility and authority for implementing the environmental management 
system? 

Yes   No   

1.16 Do you inform interested parties with reports about environmental impact? 

Yes   No   
 
Do you have established Occupational health and safety management system, like 

OHSAS 18001. If the system is certificated please enclose valid copy of certificate and 
there is no need of answer  on following question under point 2. 

2. Do you plan to have Occupational health and safety management system? 

Yes   No   
For which year? ___________ 

2.1 Is  the Occupational health and safety policy defined as the part of overall 
management system? 

Yes   No   

2.2 Do you identify Occupational health and safety management system aspects? 

Yes   No   
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2.3 Do you evaluated every Occupational health and safety management system 
aspect and risk connected with it? 

Yes   No   
Do you assess level of its occupational hazard also? 
Yes   No   

2.4 Do you follow legislation about Occupational health and safety? 

Yes   No   

2.5 Are your activities in conformance with Occupational health and safety 
legislation? 

Yes   No   

2.6 Do you evaluate new equipment in aspect of occupational health and safety? 

Yes   No   

2.7 Do you have designated a specific management representative with defined 
responsibility and authority for implementing Occupational health and safety 
management system? 

Yes   No   

2.8 Do you inform interested parties with reports about occupational health and safety 
aspects? 

Yes   No   
 

Company  
 

Address  
 

Responsible person  
 

Telephone number  
 

Date 
 

 
Purchasing manager: 

 
___________________________________ 
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8D 
poročilo          

Podatki o proizvodu           

Naziv artikla     Dobavitelj      

Šifra artikla     
Šifra 

dobavitelja      
Serijska številka     Nabavni nalog      

Količina     
Številka 

prevzema     
Obvestilo o odstopanju     Kupec     

Reklamacija     

Datum 
začetka 

obratovanja      

Kontrolno poročilo     
Datum odkritja 

napake     

     

Število 
obratovalnih 

ur      

Datum izdaje   Izdal       

Rok za obravnavo
 

Podaljšanje 
roka za 

obravnavo 
      

D1/ Opis neskladnosti           

Podatki o napaki: kdaj, kje, kaj, koliko, 
kako pogosto           

Ali se je napaka ponovila?       
  

D2/ Korekcije / Začasni ukrepi (tudi na podobnih 
proizvodih/procesih)         

Proizvodi v skladišču in procesu 
izdelave (sortiranje, dodelava, propust, 

...) 
    Odgovoren Rok 

Izve
den

o 

            

Proizvodi pri odjemalcih in na poti do 
odjemalcev     Odgovoren Rok 

Izve
den

o 

            

Začasni ukrepi: uvedba za zavarovanje 
kupcev dokler ne bodo uvedeni 

uspešni korektivni ukrepi.  
  

 
Odgovoren Rok 

Izve
den

o 

            

D3/ Skupina za obravnavo (člani)             

            

 

YES NO
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Kje bi napaka morala biti zajeta v 
procesu? Zakaj ni bila?           

            

D4/ Raziskava vzrokov za napako (tudi zakaj napaka ni bila odkrita v 
procesu izdelave)       

Zakaj se je napaka pojavila?           

            

Zakaj ni bila odkrita?           
            

D5/ Korektivni ukrepi za odpravo vzrokov za napako in izboljšavo 
odkritja napake       

Ukrepi     Odgovoren Rok 
Izve
den

o 

            

D6/ Ocena uspešnosti korektivnih ukrepov         

Opis postopka in rezultatov 
ocenjevanja     Odgovoren Rok 

Izve
den

o 

            

D7/ Preventivni ukrepi / Uvedba 
korektivnih ukrepov na sorodnih 
artiklih in procesih izdelave 

          

Opis ukrepa     Odgovoren Rok 
Izve
den

o 

      
      

Vpliv uvedenih ukrepov za tehnično 
dokumentacijo / ali je treba izdelati 

nove izdaje? 
  Da? Odgovoren Rok 

Izve
den

o 

Navodila za delo          

Tehnološki postopek          

Plan nadzora procesa          

DFMEA          

PFMEA          

Delavniške, sestavne risbe          

Kontrolna sredstva, vpenjala          

Drugo          

D8/ Zaključek poročila 
Vodja 
enote 
kakovosti 

    Datum   
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POTEK IZBIRE DOBAVITELJEV 

Planiranje nabave materialov in storitev ter zaznavanje potreb za nabavo

Povpraševanje
Osnovni podatki dobavitelja

Presoja potencialnega dobavitelja

USTREZA?

Zbiranje in ocenjevanje ponudb ter izbor dobaviteljev

Izvedba nabavnega posla v obliki pogodbe oziroma nabavnega naloga

Prevzem vhodnih materialov

Presoja aktivnega dobavitelja

Izdelava skupne ocene dobavitelja

DOBAVITELJ USTREZEN?

KONEC

Vprašalnik za ocenitev sistema 
vodenja

NE

NE (rang C) 
>>UKREPI

            DA (rang A in 
B)

 
Vir: Kladivar 2002. 
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