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POVZETEK  

V diplomski nalogi je predstavljen aplikativni postopek pridobivanja certifikata o sistemu 

vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000 v podjetju za prodajo in servisiranje osebnih 

vozil. V prvem teoretičnem delu je opisanih nekaj glavnih lastnosti omenjenega sistema in so 

povzete iz literature večih avtorjev. Drugi aplikativni del pa je namenjen  opisu dejanskega 

uvajanja sistema vodenja kakovosti v podjetju z opisanimi postopki izdelave dokumentacije 

in potekom posameznih faz pridobivanja certifikata. Bistvo sistema je procesni pristop in 

spoznanje, da je vzdrževanje kakovosti pomembna lastnost podjetja, ki jo kupec išče in jo je 

tudi pripravljen plačati. Glavna ugotovitev v diplomski nalogi je, da z uvedbo sistema vodenja 

kakovosti po standardu ISO 9001:2000 postane pregled nad procesi, ki potekajo v podjetju 

zelo jasen in dokumentiran, vendar ni nujno tudi zagotovilo za uspešno poslovanje podjetja. 

Ključne besede:  ISO 9001:2000, industrija, avtomobili, kakovost, standardi, certifikati, 

management, procesi, organiziranost. 

 

SUMMARY  

This Thesis presents an application process to obtain certification of quality management 

system ISO 9001:2000 in the company for selling and servicing cars. The first theoretical part 

describes some of the main features of that system which are taken from the literature several 

authors. The second applicative part is for the description of the actual introduction of quality 

management system in the company with manufacturing documentation and processes of the 

various stages of obtaining a certificate. The essence of the system is in process approach and 

recognition that maintenance of quality is company`s important property, the purchaser is 

looking for and also willing to pay for. The main finding of this Thesis is that the introduction 

of quality management system ISO 9001:2000 gets an overview of the processes in the 

company very clear and documented, but is not necessarily a guarantee for successful 

business. 

Key words:  ISO 9001:2000, industry, cars, quality, standards, certifikates, management, 

processes, organization. 

 

UDK: 005.6(043.2)  

 





V 

VSEBINA 

1 Uvod ..................................................................................................................................... 1 

1.1 Opredelitev področja in opis problema ........................................................................ 1 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge ................................................................................. 1 

1.3 Predvidene predpostavke in omejitve obravnavanja .................................................... 2 

1.4 Uporabljene metode raziskovanja diplomskega dela ................................................... 3 

2 Opis in razvoj sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000 ...................... 4 

2.1 Opredelitev kakovosti .................................................................................................. 4 

2.2 Razvoj sistema vodenja kakovosti ............................................................................... 5 

2.3 Namen standarda ISO 9001:2000 ................................................................................ 8 
2.3.1 Zgodovina ISO standardov .............................................................................. 9 

2.3.2 Metoda (PDCA) – Planiraj – Izvedi – Preveri – Ukrepaj .............................. 10 

2.3.3 Prednosti standarda ISO 9001:2000 .............................................................. 12 

2.4 Modeli poslovne odličnosti ........................................................................................ 13 

2.5 Uvajanje sistema vodenja kakovosti v podjetju ......................................................... 14 

2.6 Standardi kakovosti .................................................................................................... 16 

3 Pogoji uvedbe sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000 .................... 17 

3.1 Standard ISO 9000 ..................................................................................................... 17 

3.2 Standard ISO 9001:2000 ............................................................................................ 18 

3.3 Elementi standarda ISO 9001:2000 ........................................................................... 19 
3.3.1 Odgovornost vodstva ..................................................................................... 20 

3.3.2 Obvladovanje procesov ................................................................................. 20 

3.3.3 Sistem zagotavljanja vodenja kakovosti ........................................................ 21 

3.3.4 Korektivni in preventivni ukrepi ................................................................... 21 

3.3.5 Obvladovanje zapisov vodenja kakovosti ..................................................... 22 

3.3.6 Notranja presoja ............................................................................................. 22 
3.3.7 Usposabljanje zaposlenih .............................................................................. 23 

3.3.8 Statistične metode .......................................................................................... 23 

4 Projekt uvedbe standarda ISO 9001:2000 v praksi ....................................................... 24 

4.1 Predstavitev klasičnega trgovskega podjetja za prodajo in servisiranje vozil ........... 24 

4.2 Plan projekta uvajanja standarda za vodenje kakovosti ............................................. 28 

4.3 Faze projekta uvajanja standarda za vodenje kakovosti ............................................ 29 

4.3.1 Cilj projekta ................................................................................................... 29 
4.3.2 Dokumentiranje procesov .............................................................................. 30 

4.3.3 Pregled učinkovitosti projekta ....................................................................... 31 

4.3.4 Notranje presoje ............................................................................................. 31 
4.3.5 Postopek pridobivanja certifikata .................................................................. 32 

4.4 Pridobitev certifikata vodenja kakovosti .................................................................... 34 
4.4.1 Problemi pri uvedbi standarda za vodenje kakovosti .................................... 35 

4.4.2 Učinki uvajanja standarda za vodenje kakovosti ........................................... 35 

4.5 Primeri izdelave posameznih predpisov .................................................................... 36 
4.5.1 Postopek izdelave predpisa ............................................................................ 39 

4.5.2 Obvladovanje predpisov ................................................................................ 39 

4.5.3 Orodja za obvladovanje predpisov ................................................................ 40 



VI 

4.6 Vzpodbuda zaposlenih ............................................................................................... 41 
4.6.1 Vloga vodstva ................................................................................................ 41 
4.6.2 Motivacija ...................................................................................................... 42 
4.6.3 Komuniciranje ............................................................................................... 42 
4.6.4 Izobraževanje ................................................................................................. 43 

5 Sklep ................................................................................................................................... 45 

Literatura ................................................................................................................................ 47 

Priloge ...................................................................................................................................... 49 

 



VII 

PONAZORILA 
Slika 1:  Stopnja izpolnjevanja zahtev ..................................................................................... 5 

Slika 2:  Stopnje razvoja in zaporedje obdobij obvladovanja kakovosti ................................. 8 

Slika 3:  Hierarhija kakovosti/potreb odjemalcev. ................................................................... 8 

Slika 4:  Demingov krog (P – D – C – A) .............................................................................. 11 

Slika 5:  Na procesih osnovan model sistema vodenja kakovosti .......................................... 19 

Slika 6:  Diagram odgovornosti ............................................................................................. 26 

Slika 7:  Fazni diagram .......................................................................................................... 33 

  

Preglednica 1:  Razvoj kontrole kakovosti v sedmih razvojnih stopnjah ................................. 7 

Preglednica 2:  Plan projekta po aktivnostih in nosilcih ......................................................... 29 

Preglednica 3:  Matrika dokumentov 2. nivoja (pravilniki, postopki, interni standardi) ........ 37 

Preglednica 4:  Matrika dokumentov 3. nivoja (delovna navodila, tehnična dokumentacija) 38 

Preglednica 5:  Matrika dokumentov 4. nivoja (zapisi) .......................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



VIII 
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IZD Izdelal 

KT  Kontrolna točka 

OD  Odobril 

ON  Organizacijsko navodilo 

OP  Organizacijski predpis 

PR  Pregleda in podpiše 

PS  Poslovni sekretar 

PV  Predstavnik vodstva 

QA  Quality (kakovost) 

QM Quality Management system (zadovoljstvo odjemalca)  

SIST Slovenski Inštitut za Standardizacijo 

SSS Sprejemnik servisne skupine 

TQM Total Quality Management; celovit management kakovosti, celovito ravnanje s 

kakovostjo.  

VATP Vodja administracije tehničnih pregledov vozil 

VP  Vodja prodaje 

VPNV Vodja prodaje novih vozil 

VPRV Vodja prodaje rabljenih vozil 

VR Vodja računovodstva 

VS Vodja servisa 

VSK Vodja skladišča ND 

VTP Vodja tehničnih pregledov vozil 

ZA Zapis 
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1 UVOD   

Vsa podjetja, tako v Sloveniji, kot tudi drugod po svetu morajo za svoj obstanek vložiti veliko 

truda. Predvsem sedaj, v času recesije je pridobitev kupca še toliko težja. Vsak kupec, ki se 

odloči za naš izdelek predstavlja pot do obstoja našega podjetja, vsaka stranka, ki se odloči za 

konkurenčni proizvod pa predstavlja za nas izgubo. Zato mora podjetje, ki želi obstati 

ponujati kupcem proizvode oziroma storitve po konkurenčnih cenah in kakovostne proizvode 

oziroma storitve. Obvladovanje sistema ravnanja kakovosti je zato pogoj preživetja. 

Vpeljevanje tega sistema zahteva spremembe načina razmišljanja oziroma kulture zaposlenih.  

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Potreba po mednarodni standardizaciji je zelo pomembna, saj je organizacij ki delujejo v 

svetovnem gospodarstvu in se ukvarjajo s prodajo oziroma servisom vozil čedalje več. 

Zadovoljstvo odjemalca so si snovalci standardov vodenja kakovosti postavili za temelj pri 

izgradnji sistema kakovosti v podjetju.  

Družina mednarodnih standardov  ISO 9000, so standardi za vodenje kakovosti. Zaradi 

smernic za vzpostavitev učinkovitega sistema vodenja kakovosti, so si prislužili globalni 

sloves. V naši diplomski nalogi bomo standard ISO 9001 na kratko predstavili ter se 

opredelili na podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo oziroma servisom vozil. Za ISO 9001 smo se 

odločili zato, ker se ta standard uporablja, ko se organizacija trudi vzpostaviti sistem vodenja 

kakovosti. Zagotavlja zaupanje v sposobnost organizacije za zagotavljanje kakovostnih 

proizvodov, ki izpolnjujejo potrebe in pričakovanja kupcev. To je standard iz družine 

standardov ISO 9000 preko katerega lahko pristojni za izdajanje certifikatov potrdijo 

ustreznost  sistema vodenja kakovosti. V standardu je izraz proizvod uporabljen tudi za 

storitve, predelavo snovi, strojno in programsko opremo,  namenjene strankam, kupcem  

oziroma uporabnikom storitev. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je analiza sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000 v 

podjetju za prodajo in servisiranje vozil s pomočjo znanstvenega aparata in lastnih izkušenj 

pridobljenih pri dejanskem vodenju uvajanja sistema v podjetju. Obenem je namen predstaviti 

postopek uvedbe sistema vodenja kakovosti kot univerzalnega za področje prodaje in 

servisiranja osebnih vozil, saj so organiziranost in osnovni procesi z manjšimi odstopanji 

podobni v vseh podjetjih iz omenjene panoge. 

Cilji teoretičnega dela diplomske naloge:  
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− splošna opredelitev kakovosti, definicija pojma kakovosti kot tehnična kategorija in 

kakovost povezana s človeškimi potrebami, hotenji in pričakovanji,  

− razvoj sistema vodenja kakovosti na splošno skozi zgodovino, 

− splošna opredelitev prednosti sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000, 

− opredelitev teoretičnih osnov sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000 v 

avtomobilski panogi. 

Cilji empiričnega dela diplomske naloge: 

− analizirati odločitev za pričetek uvajanja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 

9001:2000 v podjetju za prodajo in servisiranje vozil, 

− aplikativni prikaz dokumentiranja procesov v podjetju za prodajo in servisiranje vozil po 

zahtevah standarda ISO 9001:2000 za sistemu vodenja kakovosti in zaznane izboljšave 

po uporabi v praksi,  

− opis posameznih faz  pri pridobivanju certifikata o vodenju kakovosti po standardu ISO 

9001:2000 v avtomobilski panogi, 

− prikaz nastanka posameznih predpisov in samega poslovnika vodenja kakovosti po 

standardu ISO 9001:2000 kot vodilo oz. priporočilo za vsako vodstvo podjetja, ki se 

pripravlja na uvedbo sistema vodenja kakovosti v svojem podjetju na področja prodaje in 

servisiranja vozil, 

− predstaviti stanja v podjetju za prodajo in servisiranje vozil pred in po uvedbi sistema 

vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000, 

− na osnovi aplikativnih in teoretičnih znanj oceniti prednosti in slabosti, ki jih prinaša 

uvedba sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000 v podjetju za prodajo in 

servisiranje vozil. 

Sama uvedba ISO standardov še ne zagotavlja uspešnosti podjetja. Poslujejo lahko celo manj 

uspešno kot prej, v kolikor vodstvo in ostali zaposleni ne poznajo resničnega pomena vodenja 

kakovosti. 

1.3 Predvidene predpostavke in omejitve obravnavanja 

Pri  izdelavi diplomske naloge nismo naleteli na večje ovire, saj smo izkoristili obstoječi 

znanstveni aparat, kakor tudi aplikativna znanja pridobljena med samim uvajanjem sistema 

vodenja kakovosti na osnovi katerih je diplomska naloga nastajala. 

Omejitve: 

− glavna omejitev je bila na koncu le naše znanje in vedenje o obravnavani temi, saj se tudi 

pogledi pravih strokovnjakov na področje kakovosti še vedno razlikujejo, 

− vsako podjetje se od drugega razlikuje, ima svojo specifičnost, svoje posebnosti. Zato ne 

moremo postaviti sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000, ki bo enak v 
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vseh podjetjih, ampak ga je treba prilagodit organizacijski strukturi, organiziranosti in 

specifičnosti vsakega podjetja.  

Predpostavke:  

− za pisanje diplomske naloge je bilo na voljo dovolj literature in različnih virov, 

− za opis univerzalnega postopka pridobivanja certifikata vodenja kakovosti smo imeli 

dovolj lastnega aplikativnega znanja, 

− izsledki naloge bodo pripomogli k lažji odločitvi za pridobitev certifikata kakor tudi sami 

izvedbi. 

1.4 Uporabljene metode raziskovanja diplomskega dela 

Za pisanje teoretičnega dela diplomske naloge smo najprej preučili strokovno literaturo z 

omenjenega področja ter preostale dostopne vire in uporabili njihovo povzemanje. 

V empiričnem delu diplomske naloge smo  uporabili teoretično in izkustveno metodo, ki 

izhaja iz praktičnih izkušenj, ki smo jih pridobili v podjetju pri vodenju procesa uvajanja 

sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000.  

Na koncu smo uporabili tudi metodo komparacije stanja pred in po uvedbi sistema vodenja 

kakovosti na osnovi lastnih izkušenj. 

Teoretična metoda združuje naše teoretično znanje pridobljeno na dodiplomskem študiju na 

Fakulteti za management v Kopru in znanje pridobljeno s preučevanjem domače in tuje 

literature.  

Izkustvena metoda zajema naše praktične izkušnje, pridobljene z delom (Trček 2006). V 

našem primeru smo uporabili izkušnje pridobljene v podjetju za prodajo in servisiranje vozil 

ter sodelovanje pri projektu vpeljave sistema vodenja kakovosti kot vodja projekta.  

Metoda komparacije ali primerjanja je primerjava dveh pojmov, tvorb, pojavov ali dogodkov 

(Grušovnik 2004, 11). 

Metoda kompilacije je postopek prevzemanja tujih rezultatov, opažanj, stališč, zaključkov 

(Grušovnik 2004, 11). Je v bistvu nesamostojno, iz več tujih del sestavljeno delo. 

Empirična metoda je metoda pri kateri objektivni opazovalec sporoča svoja opažanja. To pa 

so lahko tudi posamezniki, ki sicer niso usposobljeni za raziskovanje imajo pa bogate izkušnje 

z nekega področja (Adlešič 2007). V diplomski nalogi smo uporabili tudi svoje mnenje, ki 

smo si ga oblikovali pri projektu vpeljave sistema vodenja kakovosti v podjetju.  

Metoda opisovanja je postopek preprostega opisovanja dejstev (Grušovnik 2004, 11). 
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2 OPIS IN RAZVOJ SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI PO STANDAR DU ISO 
9001:2000 

S hitrim tehnološkim razvojem ter vse večjimi zahtevami po kakovosti so se razvijali tudi 

standardi za obvladovanje sistemov kakovosti. Eni izmed takšnih so standardi družine ISO. 

Tudi v Sloveniji se vse več organizacij odloča za vzpostavitev sistema kakovosti po ISO 9000 

ter pridobitev certifikata. S pametno politiko izvajanja procesa vodenja sistema kakovosti 

lahko organizacija dosega številne prednosti, kot so: preglednejša organiziranost poslovanja, 

preglednost poslovnih procesov, dokumentiranost postopkov z odgovornostmi in 

pristojnostmi, izboljšanje notranje komunikacije, posredno pa tudi večja kakovost storitev in 

proizvodov, zadovoljstvo odjemalcev ter lažji dostop do globalnega tržišča (Bakan Toplak 

2003). 

2.1 Opredelitev kakovosti 

Z uvedbo notranjega evropskega tržišča, z odprtjem vzhodnoevropskih tržišč, z večanjem 

prisotnosti azijskih podjetij na svetovnem tržišču se pojavlja v Evropi vse ostrejša tržna 

situacija. Pri tem postaja kakovost izdelka in storitev eden vedno pomembnejših strateških 

dejavnikov in hkrati tudi ena najvažnejših nalog menedžmenta (Šostar 2000, 7).  

Opredelitev pojma kakovost ni lahka in enostavna naloga. V literaturi najdemo veliko 

definicij, ki opredeljujejo in poskušajo definirati pojem kakovost. Lahko rečemo, da je 

definicij za kakovost toliko, kolikor je avtorjev, ki so se ukvarjali z reševanjem tega problema. 

Vse definicije so več ali manj usmerjene na rezultate (izdelke) lastnega dela oziroma na 

rezultate procesov, ki so namenjeni za uporabnike za izpolnjevanja in zadovoljevanja 

njegovih potreb. Najbolj uporabna definicija v praksi je opredeljena v standardu ISO 9000 – 

Temelji in slovar, kjer je kakovost opredeljena kot »stopnja, v kateri skupek svojstvenih 

karakteristik izpolnjuje zahteve« (Potkonjak 2010).  

Čeprav je definicij pojma kakovosti veliko, je vsem skupno spoznanje, da kakovost določa 

kupec. Kakovosten proizvod naj bi zadovoljil ali celo presegel pričakovanja kupcev. Ker pa je 

zadovoljstvo kupca precej subjektivna kategorija, je tudi opredelitev kakovosti subjektivna. 

Jocou pravi, da kupci za ocenjevanje celotne vrednosti proizvoda uporabljajo tri merila: obseg 

vseh proizvodov in njihovo zanesljivost, stroške nakupa in uporabe ter rok, v katerem so bile 

zadovoljene kupčeve potrebe. Podjetja si morajo torej prizadevati, da proizvedejo proizvod 

bolje, ceneje in hitreje kot njihovi konkurenti (Peljhan 2003, 5).  

Skratka, kakovost že dolgo ni več samo tehnična kategorija, razumljena kot skladnost 

proizvoda s postavljenimi zahtevami. Z razumevanjem kakovosti kot zadovoljstva kupcev 

oziroma vseh zainteresiranih strani, kakovost vse bolj povezujemo s človeškimi potrebami, 
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hotenji in pričakovanji. Danes razumemo kakovost in odličnost predvsem kot sredstvo za 

zagotavljanje dolgoročnega in stabilnega razvoja podjetja (Novak 2001, 12). 

 

 

Slika 1: Stopnja izpolnjevanja zahtev 

Vir: Šostar 2000, 7. 

Zahteve postavlja seveda kupec oziroma tržišče. Kakovost torej pomeni optimalno 

izpolnjevanje zahtev tržišča glede na naslednja merila:  

− funkcionalnost,  

− zanesljivost,  

− prijaznost do okolja,  

− življenjska doba,  

− čas dobave,  

− cena,  

− svetovanje in vzdrževanje.  

Bistveni element v zagotavljanju ustrezne kakovosti je pravilno vodenje, zato standardi ISO 

obravnavajo kakovost predvsem s stališča organizacije in vodenja podjetja s ciljem, da (Šostar 

2000, 7):  

− dosežemo in obdržimo kakovost izdelkov oziroma storitev, tako da so trajno izpolnjene 

zahteve kupca,  

− dosežemo zaupanje vodstva podjetja, da je kakovost ustrezna in da je doseženi nivo 

mogoče vzdrževati,  

− dosežemo zaupanje kupca glede na dogovorjene kakovosti izdelkov oziroma storitev. 

2.2 Razvoj sistema vodenja kakovosti 

Kakovost se je razvijala vzporedno z razvojem industrije. Postala je bistven kriterij v vseh 

obdobjih industrijskega razvoja. Dejansko potrebo po kontroli in planiranju kakovosti je 

demonstriral znani mojster za izdelavo cerkvenih ur Manhardt iz Münchna leta 1855 na 
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svetovni razstavi v Parizu, ko je razstavil šest pušk. Vse so brezhibno delovale. Pokazal je, da 

ni posebej težko izražati tolerančna polja, ampak da je potrebno le-ta preveriti in si tako 

zagotoviti ustreznost sestavnih delov pri montaži poljubnih kombinacij (Šobota, Skodlar in 

Črv 1994, 7).  

Že od samih začetkov tržnega gospodarstva predstavlja kakovost eno temeljnih karakteristik 

proizvoda, ki omogoča njegovo uspešnejšo prodajo in uveljavitev na trgu. Še do nedavno je 

pojem v domeni tehničnih inženirjev in konstruktorjev proizvoda. S pričetkom velikoserijske 

proizvodnje in večje delitve dela se prične kakovost v podjetjih pojavljati kot proizvodna 

funkcija, vendar še vedno v vlogi kontrole, ki nadzira tehnično brezhibnost končnega izdelka 

oziroma skladnost med dejansko doseženo in predpisano kakovostjo. 

V začetku 60-ih let dvajsetega stoletja se začne pogled na kakovost spreminjati: v podjetjih so 

spoznali, da se je ne da pridobiti s kontrolo, temveč je potrebno proizvod tudi kakovostno 

načrtovati in izdelati. Prejšnji pristop, ki je zagotavljal kakovost z odkrivanjem in izločanjem 

slabih izdelkov, se je namreč izkazal kot pomanjkljiv, ker je bil kljub uspešni kontroli in 

izločanju lahko delež neustreznih izdelkov tako visok, da je nastopilo vprašanje donosnosti 

proizvodnje. Poudarjati se je pričela preprečitev izdelave neustreznega izdelka. Kakovost se je 

zagotavljala z uporabo statističnih metod za obvladovanje procesa. V tej fazi se je začelo 

uveljavljati načelo, da je kakovosten proizvod plod kakovostnega dela vseh sodelujočih pri 

njegovem nastajanju. Odgovornost za kakovost se je prenesla iz kontrole kakovosti na vse 

zaposlene v podjetju. S tem so bile dane osnove za nadaljnji kvalitetni preskok na področju 

zagotavljanja kakovosti. Postopoma so se začeli uveljavljati integrirani programi kakovosti, ki 

so bili v začetku omejeni bolj na tehnični sektor, nato pa so začeli vključevati vse službe v 

podjetju od trženja, razvoja, nabave, servisiranja do načrtovanja, kadrovanja. Zagotavljanje 

kakovosti postane namesto tehničnega načela organizacijsko načelo.  

Z novo opredelitvijo kakovosti poslovanja oziroma kakovosti dela se razširi možnost uporabe 

sistemov vodenja z obvladovanjem kakovosti od proizvodnega področja na vse ravni 

družbenega življenja. Kakovost dela je namreč zaželena povsod: tako v proizvodnji kot tudi v 

trgovini, banki, zdravstvu in celo pri družabnih prireditvah. Tako so podani temelji, da 

postane kakovost nova življenjska filozofija, ki pogojuje način življenja in dviga njegovo 

kakovostno raven v celotni družbi.  

Za doseganje optimalne kakovosti je potrebno kakovost opredeliti s cilji, ki jih podjetje želi 

doseči, in te vnesti v poslovno politiko in poslovne plane. Osrednjo vlogo pri vsebinski 

opredelitvi (kaj delati?) naj bi vsekakor imel kupec proizvoda oziroma uporabnik storitev. 

Skladnost z opredelitvami tako pomeni ponuditi kupcem najmanj tisto kakovost, ki jo 

pričakujejo. Ko so cilji in opredelitve vsebinsko določeni, je potrebno opredeliti procese dela, 

ki omogočajo učinkovito doseganje zastavljenih ciljev (kako delati?). Vsaka aktivnost kot 

sestavni del procesa je nekakovostno opredeljeno. Tako opredeljena kakovost ni več nekaj 
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imaginarnega, temveč postane jasno opredeljen cilj in poslovna usmeritev, ki lahko bistveno 

izboljša konkurenčno sposobnost podjetja in pripomore k njegovi uspešnosti (Podlinšek 2005, 

11).  

Kako se je pojem skozi obdobja razvijal prikazuje preglednica 1. 

Preglednica 1: Razvoj kontrole kakovosti v sedmih razvojnih stopnjah  

Stopnja Opis 

 1. stopnja V čisti obrtniški proizvodnji je bil obrtnik tisti, ki je navadno sam razvil 
proizvod, ga tehnološko obvladal, kontroliral svoje izdelke in jih tudi prodal. 
Kontrola kakovosti je bila neločljiv del izdelovanja proizvoda.  

 2. stopnja Vodenje večje skupine delavcev prevzame poslovodja (mojster), ki je bil 
obenem zadolžen tudi za kakovost opravljenega dela, pa čeprav je ni sam 
neposredno ustvarjal.  

 3. stopnja Pojavi se kontrolor, čigar naloga je bila pregledovanje skladnosti izdelanih 
kosov, pri čemer je uporabljal 100 % kontrolo.  

 4. stopnja Organizirana proizvodnja, velike serije in zahteve po kakovosti in zanesljivosti 
so nudile ugodne temelje za razvoj in uporabo statistične kontrole kakovosti. 
Vprašanje ekonomičnosti je bilo verjetno največjega pomena, da so se že 
razvite statistične metode začele uporabljati v kontroli kakovosti. Pojavi se 
vzorčna kontrola (opazovanje dela populacije) namesto 100 % kontrole.  

 5. stopnja Vrednost izmeta, dodelav in reklamacij pri statistični kontroli kakovosti je bila 
gonilna sila, ki je mobilizirala strokovnjake pri nadaljnjem razvoju področja 
kakovosti. Tako se je kontrola kakovosti razvila iz ideje selekcioniranja slabih 
proizvodov od dobrih v področij.  

 6. stopnja Kakovost ni in ne more biti rezultat dela specialistov za kakovost, inženirjev 
kakovosti oziroma kontrole kakovosti, ampak je rezultat sistema kakovosti, ki 
zahteva spremembo načina vodenja in usmerjanja zaposlenih. Potreben je 
miselni preskok od tehničnega k tržnemu pojmovanju kakovosti, ki pomeni 
vprašanje organiziranosti poslovanja podjetja. Zato je vse našteto vodilo v 
izdelavo mednarodnih standardov sistema zagotavljanja kakovosti SIS ISO 
9000.  

 7. stopnja Filozofija vodenja, poimenovana TQM (Total Quality Management), je 
rezultat razvoja vodenja. Vključuje vse dosedanje izkušnje s tega področja in 
je nujna kot filozofija prihodnosti.  

Vir: Šobota, Skodlar in Črv 1994, 7. 
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Slika 2: Stopnje razvoja in zaporedje obdobij obvladovanja kakovosti 

Vir: Potkonjak 2010. 

2.3 Namen standarda ISO 9001:2000 

Namen standarda je poslovanje urediti tako, da bo odjemalec dobil, kar je naročil in kar 

pričakuje od dobavitelja oz. izvajalca. Organizacija, ki prevzame zahteve standarda v svoje 

poslovanje, se zavestno odloči za izvajanje delovnih procesov, ureditev organizacije, odnosov 

z dobavitelji in podizvajalci ter kupci oz. odjemalci. Zagotavlja jim raven storitev ali kakovost 

izdelkov, ki so skladni s pričakovanji, naročili, pogodbami, ki so konkurenčni na trgu, 

proizvedeni iz okolju prijaznega materiala in z uporabo okolju manj škodljivih tehnologij, ter 

takšnih, ki izpolnjujejo tudi zahteve zakonodajalca (Grošić 2006, 17). 

Razumevanje razlike med standardoma ISO 9001 in ISO 9004 kaže naslednja hierarhija 

potreb uporabnikov po kakovosti: 

 

Slika 3: Hierarhija kakovosti/potreb odjemalcev 

Vir: Strle Vidali 2010, 56. 
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Strle Vidali (2010, 56) piše, da na najnižji ravni (osnova, temelj za nadgradnjo) je cilj 

dobavitelja učinkovitost, to je skladnost z zahtevami. Dobavitelj želi doseči varne proizvode, 

preprečiti želi napake in s tem nezadovoljstvo odjemalca. V hierarhiji kakovosti je to področje 

zagotavljanja kakovosti (QA), ki ga predstavlja mednarodni standard ISO 9001:2000. 

Mednarodni standard ISO 9001 zagotavlja zaupanje kot rezultat stalnega izpolnjevanja 

zahtev, ki jih postavijo odjemalci, zakonodajalci ali organizacija sama. Verzije ISO 

9001:2008 avtorica v tem viru ne omenja.  

Na naslednji ravni dobavitelj želi poleg učinkovitosti tudi uspešnost, kar pomeni, da želi 

izpolniti zahteve ob nizkih stroških. Loteva se procesov izboljševanja in je usmerjen k 

zadovoljstvu odjemalca (QM; ISO 9004:2000). Mednarodni standard ISO 9004 zagotavlja 

doseganje koristi za vse zainteresirane (odjemalce, lastnike, zaposlene, dobavitelje) skozi 

stalno izboljšanje in zadovoljstvo odjemalcev. 

Najvišja raven predstavlja za dobavitelja poslovno uspešnost in usmerjenost v celovito 

zadovoljstvo odjemalcev. Prav vizija, razvoj na osnovi potreb odjemalcev in zadovoljstvo 

zaposlenih so elementi te ravni. 

2.3.1 Zgodovina ISO standardov 

Izvor besede ISO je grški, in sicer »isos« pomeni »enak«, »isometric« pomeni »enaka mera«, 

»isonomy« pa »enakost znakov«. ISO je združenje nacionalnih organizacij za standardizacijo. 

Ta organizacija je nevladna in je bila ustanovljena leta 1947.  

Začetek standardov sega v vojaško industrijo, saj so tam poznali standarde za sistem 

kakovosti. Na podlagi teh izkušenj v zvezi s kakovostjo oborožitve iz druge svetovne vojne so 

v ZDA kmalu po vojni oblikovali in objavili nekaj osnovnih načel. Ta osnovna načela so bila 

objavljena po letu 1945 kot zbirka dokumentov NATO AQAP (North Atlantic Treaty 

Organization Allied Quality Assurance Publications). Ti standardi so spremenili temelje 

sklepanja pogodb med kupci in dobavitelji. Več podjetij v Veliki Britaniji je v šestdesetih 

spoznalo uporabnost teh dokumentov, v upoštevanju le-teh so videli možnosti za izboljšanje 

učinkovitosti lastne proizvodnje, nadzora in izbire dobaviteljev. Z objavami nadzora oziroma 

zagotavljanja kakovosti so želeli izboljšati svoj ugled. Več teh podjetij je objavilo lastne 

dokumente, v katerih so opredelili zahteve glede kakovosti tako lastnih dejavnosti kot 

dejavnosti svojih dobaviteljev. Te zahteve so sledile splošnim vodilom standardov DEF 

STANDS (Deference Standards – britanska verzija NATO AQAP), leta 1960 pa so bile 

prilagojene potrebam posameznih organizacij. Večje organizacije so te zahteve postavile kot 

pogoj za naročila svojim dobaviteljem, le-ti pa so jih kmalu prevzeli in sprejeli kot lastne 

zahteve. To je povzročilo veliko zmedo, saj so dobavitelji nekatere proizvode izdelovali za 

različne stranke po različnih standardih. Britanska organizacija za standardizacijo (British 

Standards Institution – BSI) je novembra 1972 izdala BS 4891 – vodilo za kakovost, da bi 
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uvedla določen red in standardizacijo v določanju splošnih industrijskih zahtev za kakovost. 

Ta standard je bil mišljen kot osnovno vodilo podjetjem, ki bi želela uvesti sistem 

menedžmenta kakovosti, in je bil zato napisan zelo splošno. Ta standard je bil dobro sprejet. 

Leta 1979 je izšel BS 5750. Ta standard je sprejela večina kupcev, ki so svoje sisteme 

prilagodili standardom (Dolinšek idr. 2006, 22-23).  

Ko je nastala Evropska skupnost, je Mednarodna organizacija za standardizacijo oblikovala 

Mednarodni tehnični komite (TC 176) z nalogo, da izdela standard, ki se nanaša na 

zagotavljanje kakovosti. S tem so hoteli poenotiti vse nacionalne standarde zaradi lažjega 

povezovanja prodajalcev različnih držav in povečati mednarodne menjave proizvodov in 

storitev.  

ISO je leta 1987 izdelal standarde pod imenom standardi ISO 9000 za menedžment kakovosti 

in zagotavljanje kakovosti. Ta standard vsebuje 98 zahtev, ki jih morajo izvršiti različne 

službe v organizaciji, da bo zagotovljena kakovost proizvoda. ISO standardi so standardi za 

sistem kakovosti v organizaciji.  

Vse države Evropske skupnosti so uskladile svoje nacionalne standarde s standardi ISO 9000. 

Slovenija je sprejela standarde ISO 9000, vendar pod imenom SIST ISO 9000.  

SIST ISO 9000 je bil 1994 v Sloveniji nekoliko spremenjen (ISO 9000:1994). To pa ni bila 

dokončna sprememba, saj je standard ISO 9000:1994 decembra 2000 zamenjal standard ISO 

9000:2000. Trenutno je v veljavi prenovljeni standard SIST ISO 9000:2002 (Marlot in 

Gomišček 2005, 102-104). 

2.3.2 Metoda (PDCA) – Planiraj – Izvedi – Preveri – Ukrepaj 

Za doseganje stalnih izboljšav kakovosti vsaka organizacija potrebuje ustrezno izbiro orodij in 

tehnik. Osnovne zahteve za uspeh v teh prizadevanjih so popolno razumevanje tako orodij in 

tehnik kakor tudi postopka, v katerem naj bi bili uporabljeni. Krog PDCA je enostaven za 

razumevanje zasnove stalnih izboljšav kakovosti (Soković in Pavletič 2007, 369).  

PDCA ciklus je vedno predstavljen kot krog, ki ponazarja stalnost narave izboljševanja. 

Stalnosti izboljševanja ni mogoče doseči brez ponavljanja. Z večkratno ponovitvijo ciklusa 

postopoma dosežemo višji nivo kakovosti izdelkov in storitev.  

Stalno izboljševanje potrebuje povratne informacije o trenutnem stanju, da bi se ugotovilo, ali 

proces poteka skladno s predvidenim ciljem. Če se ugotovi, da dejansko stanje ni v skladu s 

pričakovanji, je potrebna izboljšava. Tekom poteka procesa je to potrebno storiti večkrat. 

Ljudje pogosto zmotno mislijo, da je dovolj narediti plan le na začetku in da bodo vse 

dejavnosti potekale idealno in da bo dosežen zaželen cilj brez občasnega preverjanja, analize 
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povratnih informacij in izboljševalnih dejavnosti tekom celotnega časa izvajanja procesa 

proizvodnje.  

Načelo cikličnega ponavljanja izboljšav nudi model za izvrševanje izboljšav na ponavljajoč 

način. Na ta način se lahko na osnovi realnih povratnih informacij o smeri in velikosti 

odstopanja od predvidenega cilja naredi izboljšava.  

Pomembno je, da damo izboljšane proizvode hitro na trg ali naslednjemu procesu in da hitro 

dobimo povratne informacije od zunanjega ali notranjega kupca o njegovem zadovoljstvu z 

izboljšanim proizvodom (Marlot in Gomišček 2005, 86).  

Demingov PDCA ciklus sestoji iz:  

P – Plan – planiraj: analitično in kvantitativno določiti, kateri so ključni problemi pri 

obstoječem procesu ali obstoječi dejavnosti, in planirati dejavnost za izboljšavo.  

D – Do – izvrši: izvršiti planirane dejavnosti.  

C – Check – preveri: potrditi kvantitativno in analitično (z rezultati), da je planirana 

izboljšava dosežena.  

A – Act – ukrepaj: dokumentirati spremenjen proces, ga standardizirati in izboljšanega v 

prihodnje uporabljati (Marlot in Gomišček 2005, 85–86).  

 

Slika 4: Demingov krog (P – D – C – A)  

Vir: ISO 9000 2003, 5. 
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2.3.3 Prednosti standarda ISO 9001:2000 

Poslovna modrost pravi, da je poslovni dobiček rezultat zadovoljnega osebja in zadovoljnih 

odjemalcev. Novi standard lahko z uporabo splošnih načel vodenja, pospeševanja in 

učinkovitega spremljanja zadovoljstva odjemalcev vsaki organizaciji pomaga doseči tako 

enovitost.  

Revidirani standard pa poudarja usmerjenost organizacije k odjemalcu in objektivni pristop 

vodstva k odločanju. Če hoče organizacija pridobiti zadovoljstvo odjemalca, morajo biti med 

njima vzpostavljeni taki dobaviteljski odnosi, ki prinašajo obojestransko korist.  

Zato bi med prednostmi revidiranega standarda ISO 9001:2000 lahko poudarili (Grošić 2006, 

19):  

− je prožen sistem vodenja,  

− temelji na procesih in ne na postopkih,  

− vzpodbuja stalno izboljševanje,  

− vidi v zadovoljstvu odjemalca merilo za uspešnost sistema,  

− vsakogar motivira s skupnim ciljem in zagotavlja sodelovanje,  

− v širokem obsegu vključuje najvišje vodstvo, saj poslovne odličnosti ni mogoče 

delegirati,  

− se navezuje na zakonske in regulativne zahteve,  

− zahteva postavitev izmerljivih ciljev na različnih ravneh sistema, funkcije in proizvoda,  

− se osredotoči na učinkovito notranje komuniciranje,  

− usmerja pozornost na razpoložljive vire,  

− zahteva vrednotenje učinkovitosti usposabljanja in vodenja kakovosti.  

Izvajati sistem vodenja kakovosti pomeni sistematično izvajati različne aktivnosti, kot na 

primer (Bakan Toplak 2003):  

− določiti politiko in cilje kakovosti,  

− identificirati in določiti klju čne procese za doseganje ciljev,  

− določiti in uporabiti merila za ocenjevanje uspešnosti glede na cilj,  

− iskati priložnosti za izboljševanje uspešnosti, učinkovitosti in poenostavitev procesov,  

− določiti metode za preprečevanje napak, zmanjševati neskladnosti in zmanjševati delo in 

stroške zaradi napak,  

− nadzorovati učinkovitost izboljšav,  

− ocenjevati rezultate glede na planirane rezultate.  

− standard pa poudarja še nekaj in sicer usmerjenost organizacije k odjemalcu in objektivni 

pristop vodstva k odločanju. Če hoče organizacija pridobiti zaupanje stranke, morajo biti 

med njima vzpostavljeni taki odnosi, ki prinašajo obojestransko korist.  
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Zato bi med prednostmi standarda SIST ISO 9001:2000 lahko izpostavili (Bakan Toplak 

2003):  

− je prožen sistem vodenja,  

− temelji na procesu in ne na postopkih,  

− spodbuja nenehno izboljševanje,  

− vidi v zadovoljstvu odjemalca merilo za uspešnost sistema,  

− vsakogar motivira s skupnim ciljem in zagotavlja sodelovanje,  

− v širokem obsegu vključuje najvišje vodstvo, saj poslovne odličnosti ni mogoče 

delegirati,  

− se navezuje na zakonske in regulativne zahteve,  

− zahteva postavitev izmerljivih ciljev na različnih ravneh sistema,  

− se osredotoči na učinkovito notranje komuniciranje,  

− usmerja pozornost na razpoložljive vire,  

− zahteva vrednotenje učinkovitosti in usposabljanja in vodenja kakovosti.  

2.4 Modeli poslovne odličnosti 

Evropska fundacija modela poslovne odličnosti (angl. European Fudation Quality 

Management – EFQM) je leta 1991 ustanovila evropsko nagrado za kakovost (angl. European 

Quality Award – EQA) z namenom, da vsako leto podeli priznanje za odličnost velikim 

evropskim podjetjem. Evropska nagrada za kakovost je leta 1996 zajela tudi javno upravo 

(Engel 2003, 49), leta 1997 pa še dodatne organizacijske enote, kot so: tovarne, proizvodne 

enote, prodajo in marketing ter razvojne enote. V istem letu sta bili dodani kategoriji majhnih 

in srednjih podjetij z manj kot 250 zaposlenih. 

Evropska nagrada za kakovost (EQA) je vsako leto podeljena organizacijam, ki z odličnostjo 

izstopajo v enem ali več od osmih temeljnih kriterijev poslovne odličnosti. Leta 2003 je bil 

temeljni koncept nagrade spremenjen tako, da je bilo uvedeno izpolnjevanje vsaj petih 

kriterijev poslovne odličnosti. Leta 2009 se je za pridobitev evropske nagrade za kakovost 

povečalo izpolnjevanje števila kriterijev na osem, kot sledi: 

− vodenje in trajnost namena,  

− usmerjenost k odjemalcu,  

− družbena odgovornost,  

− razvoj in vključenost ljudi,  

− usmerjenost k rezultatom,  

− ravnateljstvo s pomočjo procesov in ugotovitev,  

− trajno učenje, inovacije in izboljšave,  

− razvoj sodelovanja.  
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Druga raven nagrade je priznanje za odličnost, ki je namenjen članicam modela (EFQM) kot 

tudi nečlanicam. Priznanje za odličnost je ugoden za organizacije, ker pomeni strukturiran 

pristop za ugotavljanje prednosti in področij za izboljšave, kot tudi stopnje uspešnosti 

izvajanja odličnosti v praksi. Organizacije morajo pri ocenitvi doseči vsaj 400 točk, katere 

določijo vsako leto sproti po sklepu komisije, da lahko konkurirajo za priznanje. Pridobljeno 

priznanje lahko uporabi za komercialne in promocijske namene. 

Tretja vrste nagrade je zavezanost k odličnosti, ki je oblikovana za organizacije, ki so na 

začetku poti k odličnosti. Model pomaga organizaciji ugotoviti trenutno stopnjo njihove 

storitve in določiti vrstni red izboljšav. Organizacija navedeno določi s pomočjo modela za 

samoocenitev, pri katerem organizacija uporabi devet kriterijev modela poslovne odličnosti 

(EFQM). Ko je organizacija ugotovila, na katerih področjih mora izvršiti izboljšave, mora 

tudi dokazati, na kakšen način je izboljšave realizirala.  

Evropska fundacija modela poslovne odličnosti (EFQM), na katerem temeljijo metode 

samoocenjevanja in postopek za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost 

(PRSPO), pomeni za organizacije dobro izbiro za uvajanje poslovne odličnosti ter istočasno 

omogoča medorganizacijsko primerljivost v slovenskem in svetovnem prostoru (Žargi 2002, 

52).   

2.5 Uvajanje sistema vodenja kakovosti v podjetju 

Trebar (2009) ugotavlja, da organizacije pogosto uvajajo sistem vodenja kakovosti zato, ker je 

tako zahteval vpliven kupec ali pa so same želele prilagoditi svoje poslovanje zahtevam 

mednarodnih standardov (SIST EN ISO 9001). Pogosto se slišijo kritike, da standard ni dober, 

ker zahteva zelo veliko dokumentacije. Načeloma to ne drži, le podjetja preveč rada kopirajo 

rešitve drugih organizacij in s tem prevzemajo tudi veliko postopkov in dokumentov, ki jih 

podjetje ne potrebuje. Sistem vodenja kakovosti je treba vpeljati zato, da bomo bolje 

poslovali! Sodobna zasnova sistemov vodenja kakovosti je zato osredotočena na 

obvladovanje in izboljševanje procesov v organizacijah. Izzive dolgoročnega povečevanja 

vrednosti za kupca na eni strani ter zmanjševanja stroškov organizacije na drugi strani, bolj 

omogoča učinkovit sistem vodenja kakovosti.  

Razlogi za uvajanje standarda SIST ISO v podjetje so splošni in specifični. Razvrstimo jih 

lahko v tri skupine:  

Zahteva kupcev – kupec, ki ima certificiran sistem kakovosti, je motiviran, da imajo tak 

sistem kakovosti tudi njihovi dobavitelji. Če je kupec veliko podjetje, se ta učinek razširi na 

vse njegove dobavitelje. Mnoga velika podjetja svojim dobaviteljem pomagajo tako, da jim 

posredujejo svoje izkušnje, poslovnike kakovosti ipd.  
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Izboljšanje izdelkov, procesov/storitev – mnoga podjetja se zavedajo, da je sistem kakovosti 

po SIST ISO 9000 ustrezna pot za izboljšanje izdelkov, procesov/storitev.  

SIST ISO 9000 je pomemben zaradi predstavitve – danes je pomen certifikata SIST ISO 9000 

takšen, da ga uporabljajo za element predstavitve. S tem želijo pokazati svojo »usposobljenost 

za kakovost« (Pivka in Uršič 2001, 33).  

Piskar (2003, 30-31) navaja več razlogov za uvedbo standardov kakovosti, in sicer:  

− izboljšanje ugleda podjetja in njegovega slovesa (uporaba standarda kot promocijsko 

sredstvo),  

− ugoditev zunanjim zahtevam in pritiskom trga (npr. kupci v okviru javnih naročil 

zahtevajo, da ima dobavitelj standard ISO 9000),  

− doslednejši, zahtevnejši postopki dela, natančna opredelitev odgovornosti,  

− poenostavitev postopkov dela in pogodb s strankami,  

− izboljšanje kakovosti proizvodov in storitev,  

− povečanje verjetnosti, da bo storitev dobro opravljena,  

− izboljšanje produktivnosti, organizacije in delovanja obstoječega sistema kakovosti,  

− ureditev dokumentacije,  

− povečati/obdržati tržni delež, da bi zagotovili dokazila zavezanosti TQM-u.  

Resnične koristi od standardov kakovosti so odvisne od samega podjetja, ki ima standarde. 

Pomembna je zavzetost vodje in zaposlenih, ki so bolj vklju čeni v sam sistem kakovosti. Če 

slednji ne zaznajo kulture kakovosti in ne pokažejo zanimanja za spoznanje standardov in 

njihovih koristi, je lahko le-ta vzpostavljen v podjetju samo navidezno. Bolje bomo razumeli 

sisteme kakovosti, standarde in certifikate, večjo korist bomo imeli od njih (Markun 2003, 

17).  

Za uspešno izvajanje sistema vodenja kakovosti so priporočljivi naslednji koraki (Bezek 

2010):  

− popolno sodelovanje upravljanja, 

− prepoznavanje ključnih procesov interakcije, potrebnih za izpolnitev ciljev za doseganje 

kakovosti, 

− izvajanje in upravljanje sistema vodenja kakovosti in njegove procese (z uporabo tehnik 

upravljanja), 

− zgraditi svoj standard na podlagi ISO 9001 za osnovo sistema vodenja kakovosti, 

− implementirati sistem, usposobiti zaposlene in preveriti uspešnost delovanja procesa, 

− upravljati sistem vodenja kakovosti, 

− po potrebi iskanje tretje osebe za registracijo sistema vodenja kakovosti ali izdaje 

lastnega potrdila o skladnosti.  
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2.6 Standardi kakovosti 

Standardi kakovosti omogočajo enoten jezik med kupci in proizvajalci. Namen standardov je, 

da se zagotovi skladnost materialov, izdelkov, procesov ali storitev z zahtevami, ki jih je treba 

dosledno upoštevati. Podjetja s pridobljenim certifikatom kakovosti imajo določeno prednost 

na tujem in domačem trgu. 

Mednarodna organizacija za standardizacijo (International Organization for Standardization) 

je bila ustanovljena na osnovi izvozne industrije. Izvozno usmerjene industrije potrebujejo 

dogovore v obliki mednarodnih standardov, ki odpravijo tehnične ovire in s tem povečajo 

racionalizacijo procesa mednarodne trgovine. Glavna dejavnost mednarode organizacije za 

standardizacijo ISO (International Standard Organization) katere je izdajanje standardov na 

vseh področjih poslovnega procesa. Mednarodne standarde pripravijo tehnični odbori za 

zagotavljanje kakovosti, pri tem pa sodelujejo tudi vladne in nevladne organizacije, ki so 

povezane z ISO (Standard SIST ISO 9001:2000 2000, 5). 

Standardizacija pomeni prostovoljno in metodično izvajanje poenotenja materialnih in 

nematerialnih predmetov v korist skupnosti, kjer sodelujejo vsi zainteresirani. Standardi tako 

zajemajo izdelke, procese, storitve in sisteme, ki pospešujejo racionalizacijo in zagotavljanje 

kakovosti na vseh gospodarskih področjih. Standard mora biti sestavljen v skladu s pravili, 

vsebina standarda pa mora dovoljevati preverjanje njegove skladnosti. 

S sprejemom usmeritve Evropske unije (EU) se s certifikati podjetja ali družb zagotavljanja 

kakovost na področju varstva proizvodov ali storitev. Zakonodaja s tem obvezuje družbe, da 

sprejmejo potrebne ukrepe in zagotovijo dotok na trg le tistim proizvodom, ki dosegajo 

visoko stopnjo varnosti. Družbe morajo ohraniti sodobno raven tehnološkega znanja in so 

dolžne zadostiti vsem predpisanim zahtevam s pomočjo ustreznih naprav in procesov. 
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3 POGOJI UVEDBE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI PO STANDARD U ISO 
9001:2000 

Ta mednarodni standard specificira zahteve za sistem vodenja kakovosti. Uporablja se, kadar 

organizacija:  

Mora dokazati svojo sposobnost, da dosledno dobavlja proizvode, ki izpolnjujejo zahteve 

odjemalcev in zahteve ustrezne zakonodaje,  

Namerava izboljšati zadovoljstvo odjemalcev z učinkovito uporabo sistema, vključno s 

procesi za nenehno izboljševanje sistema in zagotavljanje skladnosti z zahtevami odjemalcev 

in ustreznimi zahtevami regulative (Vraber 2003, 43). 

Standardizacija in do podrobnosti izdelani sistemi kakovosti so najbolj učinkoviti v 

ponavljajočih se procesih. Odjemalec in proizvajalec (prodajalec) morata najprej nedvoumno 

opredeliti proizvod ali storitev, da pri izdelavi ni odmikanj. Če zahteve niso točno določene 

pride do težav in s tem do reklamacij.  

V svetu je uporaba standardov kakovosti ISO zelo široka. V zgodnjih 90. letih prejšnjega 

stoletja sta bila standardizacija in s tem standard kakovosti ISO sprejeta kot osnovni 

minimum, ki so ga organizacije morale upoštevati, da so svoje proizvode prodale državam 

Evropske unije (Piskar in Dolinšek 2006, 52).  

3.1 Standard ISO 9000 

Družina standardov je bila razvita z namenom pomagati organizacijam različnih velikosti in 

dejavnosti pri uvajanju in delu z učinkovitimi sistemi vodenja kakovosti (Dolinšek 2005, 45). 

Namen razvijanja in uvajanja družine standardov ISO 9000:2000 je v podpori različnim 

organizacijam pri razvoju in delu z učinkovitimi sistemi vodenja kakovosti v navezi 

dobavitelj–organizacija–odjemalec (zainteresirane strani). Skupino tvorijo skladno celoto 

standardov za sistem vodenja kakovosti, ki omogoča in podpira medsebojno razumevanje v 

nacionalni in mednarodni trgovini (Spahič 2005, 17).  

Trenutni ključni dokumenti, ki sestavljajo skupino standardov ISO 9000, so (Vraber 2003, 

16):  

− ISO 9000, ki navaja pojme, načela, osnove in slovar za sisteme vodenja kakovosti,  

− ISO 9001, ki navaja zahteve,  

− ISO 9004, ki daje napotke za nenehno izboljševanje celotnega delovanja organizacije,  

− ISO 9011, ki daje smernice za presojo sistemov vodenja kakovosti (in tudi sistemov 

ravnanja z okoljem).  
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Čeprav so bili prvi trije od zgoraj navedenih standardov (ki so standardi za sisteme vodenja 

kakovosti) znatno revidirani v primerjavi z izdajami iz leta 1994 in je izdaji ISO 9001 iz leta 

2000 dodanih nekaj novih zahtev, pa še vedno ne zahtevajo od vašega podjetja nečesa 

popolnoma novega (Vraber 2003, 16).  

3.2 Standard ISO 9001:2000 

Standard ISO 9001:2000 je bil izdan 15. 12. 2000, slovenska izdaja SIST ISO 9001:2000 pa 

je izšla v mesecu marcu 2001.  

Nova, tretja izdaja standardov družine ISO 9000 prinaša pomembne dobrodošle novosti ter 

spremembe organizacijam, ki želijo vzpostaviti nov ali izboljšati obstoječi sistem vodenja 

kakovosti. Pomembne novosti zato, ker tako po strukturi kot tudi po vsebini standardi in 

smernice pomenijo odločen korak v smeri modelov organizacijske odličnosti in kulture 

celovitega upravljanja kakovosti (TQM). Dobrodošle spremembe pa zato, ker dobro prakso in 

izkušnje najboljših povzemajo na veliko bolj razumljiv in prijazen način, kar bo 

organizacijam omogočilo uspešnejšo uporabo.  

Standarde družine ISO 9000 za sisteme vodenja kakovosti lahko razumemo predvsem kot 

mednarodno soglasje o dobri praksi vodenja organizacij, ali kot dogovor, ki na določeni 

razvojni stopnji povzame izkušnje najboljših, vodilnih v svetu, in jih ponudi vsem 

organizacijam, ki si želijo izboljšati svojo kakovost in uspešnost. Standard ISO 9001:2000 

vsebuje minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati organizacije, ki želijo sistem vodenja 

kakovosti potrditi s certifikatom. Z izpolnjevanjem teh zahtev organizacije dokazujejo svojo 

sposobnost dobavljanja proizvodov, ki izpolnjujejo tako zahteve odjemalcev kot zahteve 

ustrezne zakonodaje.  

Nov standard ISO 9001:2000 spodbuja organizacije, da z učinkovito uporabo in nenehnim 

izboljševanjem sistema vodenja kakovosti povečujejo zadovoljstvo svojih odjemalcev. 

Struktura in vsebina zahtev temelji na načelih vodenja kakovosti, ki so pojasnjena v ISO 9000 

in ISO 9004.  

Med obsežnim in dolgotrajnim postopkom revizije standardov, ki je potekal vse od leta 1996 

dalje, je tehničnemu odboru TC 176 in vsem ostalim sodelujočim z novo izdajo standardov 

družine ISO 9001:2000 uspelo pripraviti strukturo in vsebino, ki standardom zagotavlja, da 

(Novak 2001, 7–8):  

− so široko uporabni za vse vrste in velikosti organizacij, v zasebnem in javnem sektorju,  

− so usmerjeni v nenehno izboljševanje in zadovoljstvo odjemalcev,  

− usmerjajo v kulturo celovitega vodenja kakovosti,  

− omogočajo uspešno povezavo s procesi v organizacijah,  

− so bolj združljivi z ostalimi sistemi vodenja, še posebej z ISO 14001,  
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− so za uporabnike bolj prijazni, lažje razumljivi in uporabni,  

− so bolj racionalni, saj dajejo manjšo težo obsegu in podrobnostim potrebne 

dokumentacije.  

Že standard iz leta 1994 je v točki 1 (Predmet) določal, da je namen zahtev standarda 

predvsem doseganje zadovoljstva odjemalca, vendar so bile zahteve pisane predvsem s ciljem 

preprečevanja neskladnosti proizvoda, v vseh fazah, od razvoja do servisiranja. Zato se je 

standard uporabljal za dokazovanje, da so organizacije sposobne razvijati in dobavljati 

skladne proizvode. V novi izdaji pa so načela vodenja kakovosti, še posebej načeli 

osredotočenosti na odjemalce in nenehno izboljševanje, s katerima organizacija dosega 

zadovoljstvo svojih odjemalcev, resnično vgrajena v celoten kontekst zahtev standarda. Ne 

gre torej več samo za namen, ampak za nedvoumne zahteve (Novak 2001, 7–8).  

3.3 Elementi standarda ISO 9001:2000 

Kakovost že dolgo ni več le tehnična kategorija, razumljena kot skladnost proizvoda z 

zahtevami. Vse bolj jo povezujemo in doživljamo v povezavi s človeškimi potrebami, hotenji 

in pričakovanji. Pričakovanja pa so odraz vrednot.  

Snovalci standardov so skrbno analizirali izkušnje vodilnih svetovnih organizacij, načela, ki 

jih vodijo pri njihovem delu in koristi, ki jih na ta način dosegajo. Na tej osnovi so oblikovali 

osem načel vodenja kakovosti, na katerih je zasnovan skladni par standardov ISO 9001:2000 

in ISO 9004:2000.  

 

Slika 5: Na procesih osnovan model sistema vodenja kakovosti 

Vir: Strle Vidali 2010, 57. 
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3.3.1 Odgovornost vodstva 

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 aktivnosti za doseganje ciljev organizacije.  

Ključne koristi, ki jih ob primerni uporabi tega načela organizacije lahko pridobijo (Novak 

2001, 13):  

− zaposleni razumejo namen in cilje organizacije in so motivirani za njihovo doseganje,  

− aktivnosti se določajo in izvajajo na enoten način,  

− možnosti za nerazumevanje med različnimi ravnmi in funkcijami v organizaciji so 

manjše.  

Najvišje vodstvo mora priskrbeti dokaze o svoji zavezanosti razvoju in izvajanju sistema 

vodenja kakovosti ter nenehnemu izboljševanju njegove učinkovitosti, tako da (Vraber 2003, 

65):  

− sporoča organizaciji, kako pomembno je izpolnjevanje zahtev odjemalcev kot tudi zahtev 

zakonodaje in pravnih zahtev,  

− določi politiko kakovosti,  

− zagotovi, da so cilji kakovosti določeni,  

− izvaja vodstvene preglede,  

− zagotavlja razpoložljivost virov.  

3.3.2 Obvladovanje procesov 

Želene rezultate uspešneje dosegamo, če aktivnosti in z njimi povezane vire obvladujemo kot 

proces.  

Ključne koristi, ki jih ob primerni uporabi tega načela organizacije lahko pridobijo (Novak 

2001, 14):  

− krajši časi, učinkovitejša uporaba virov in zato nižji stroški,  

− bolj zanesljivi in predvidljivi rezultati,  

− izpostavljene najpomembnejše priložnosti in izboljšave.  

Ta del sestavljajo procesi, ki so potrebni za izvedbo izdelka oziroma storitve. K takim 

procesom spadajo dejavnosti, kot je sprejemanje navodil od odjemalcev, snovanje in razvoj 

proizvodov, nabava materiala in storitve ter dobava izdelkov in storitev (Grošić 2006, 18).  
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3.3.3 Sistem zagotavljanja vodenja kakovosti 

Organizacija mora najprej opredeliti, kateri so njeni procesi, kako ti medsebojno delujejo, 

kateri viri so potrebni, da nastane izdelek, in kako bo procese merila in izboljševala. Nato pa 

mora skupaj s poslovnikom kakovosti in nadzornih predpisov vzpostaviti še sistem za 

obvladovanje dokumentacije (Grošić 2006, 18).  

Prepoznavanje, razumevanje in vodenje medsebojno povezanih procesov kot sistema, 

omogoča večjo uspešnost organizacij pri doseganju zastavljenih ciljev in večjo učinkovitost.  

Ključne koristi, ki jih ob primerni uporabi tega načela organizacije lahko pridobijo (Novak 

2001, 14):  

− povezovanje procesov, ki zagotavljajo najboljše rezultate,  

− usmerjanje pozornosti in virov na procese,  

− večje zaupanje zainteresiranih strani v organizacijo.  

Politika kakovosti opredeljuje (Vraber 2003, 67):  

− zavezanost kakovosti,  

− zavezanost nenehnemu izboljševanju sistema vodenja kakovosti,  

− okvir za cilje kakovosti,   

− kako so cilji vaše organizacije povezani z zahtevami odjemalcev.  

3.3.4 Korektivni in preventivni ukrepi 

Nadzorovanje in merjenje proizvodov, procesov, zadovoljstva odjemalcev in sistema vodenja 

ter zagotavljanje stalnega izboljševanja sistema so bistveni za vodenje sistema (Grošić 2006, 

19).  

Nenehno izboljševanje mora biti stalen cilj vsake organizacije.  

Ključne koristi, ki jih ob primerni uporabi tega načela organizacije lahko pridobijo (Novak 

2001, 14):  

− večja učinkovitost kot posledica izboljšanih sposobnosti,  

− izboljšave na vseh ravneh so povezane s strateškimi usmeritvami organizacije,  

− sposobnost hitrega odzivanja na priložnosti.  

S korektivnimi in preventivnimi ukrepi za izboljšanje kakovosti sistematično odpravljamo 

vzroke za odstopanje od zahtev. Korektivni ukrepi se izvajajo z namenom odpraviti vzroke za 

neskladnosti. Učinkovito izvajanje korektivnih ukrepov je ključnega pomena za izboljšanje 

kakovosti, povečanje produktivnosti, zniževanje stroškov, skrajšanje pretočnih časov itd. 
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Osnovni namen preventivnih ukrepov je preprečevanje morebitnih neskladnosti. Pri izvajanju 

preventivnih ukrepov je predvsem pomembno, da imamo učinkovite postopke za ugotavljanje 

morebitnih težav.  

3.3.5 Obvladovanje zapisov vodenja kakovosti 

Novi standard daje več poudarka virom, ki si jih mora organizacija zagotoviti, da bo 

odjemalec dobil, kar je bilo dogovorjeno. Sem ne spadajo samo ljudje, temveč tudi fizični 

viri, kot so oprema, prostori in vse potrebne pomožne storitve (Grošić 2006, 19).  

Zapisi predstavljajo (Grošić 2006, 19):  

− dokaz, da so proizvodi skladni s postavljenimi zahtevami,  

− dokaz, da potekajo procesi pod obvladovanimi pogoji,  

− dokaz, da vzpostavljeni sistem vodenja kakovosti učinkovito deluje,  

− osnovo za analize, izboljšave in korektivne ali preventivne ukrepe.   

− za vsak tip zapisa določimo način identifikacije in način, kraj ter čas arhiviranja. Zapise 

označujemo tako, da je povezava med zapisom in proizvodom nedvoumna. Hranimo jih 

na način, ki zagotavlja dostopnost, onemogočena je možnost poškodb in preprečena je 

možnost izgube podatkov,  

− odjemalcu ali njegovemu zastopniku omogočamo vpogled v zapise, če je tako določeno v 

pogodbi ali pa je to zakonsko določeno.  

3.3.6 Notranja presoja 

Ker so pogoji poslovanja vse bolj kompleksni in spremenljivi ter konkurenca vse večja, so 

vrhovna poslovodstva podjetij spoznala, da morajo imeti tekoče, popolne in natančne 

informacije o posameznih področjih poslovanja podjetja. Na njihovi osnovi, si lahko ustvarijo 

sliko o dejanskem stanju v podjetju in lažje odločajo o potrebnih dejavnostih za izboljšanje 

poslovnih rezultatov. Pri tem so jim v veliko pomoč notranje presoje za različne funkcije, 

področja, procese in sisteme poslovanja ter prvi korak, ki pripomore do pravilnih odločitev 

(Marlot in Gomišček 2005, 549).  

Ko organizacija oceni, da je zgradila sistem kakovosti po zahtevah standarda SIST ISO 

9001:2000 sledi faza izvedbe predpresoje. Organizacija lahko sama izvede predpresojo z 

usposobljenimi internimi presojevalci ali si za to najame usposobljene zunanje svetovalce ali 

akreditirano institucijo (Potkonjak 2010).  

Notranja presoja sistema kakovosti poteka po naslednjem postopku (Vujoševič 1996, 190):  

− določitev področja, teme ali poteka notranje presoje,  

− sestava skupine presojevalcev za izvajanje notranje presoje,  

− informiranje skupine presojevalcev o področju, ki je predmet presoje,  
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− časovno in terminsko načrtovanje,  

− pogovor med skupino presojevalcev in vodjo/osebjem pregledanega področja,  

− izdaja poročila o notranji presoji,  

− dopolnitev načrta notranje presoje (če se izvaja ponovna presoja po uvedbi ukrepov),  

− izvajanje nadzora nad uvajanjem popravljenih ukrepov s strani skupine presojevalcev,  

− ponovna presoja (z dopolnjenim vprašalnikom).  

3.3.7 Usposabljanje zaposlenih 

Usposabljanje je zasnovano na oblikovanju sposobnosti, spretnosti, navad, ki jih posameznik 

potrebuje za izvajanje določenega dela, nalog (Možina 2002, 17–18).  

Zaposleni na vseh ravneh so jedro organizacije, zato njihova polna vključenost omogoča, da 

se njihove sposobnosti kar najbolje uporabljajo v korist organizacije.  

Ključne koristi, ki jih ob primerni uporabi tega načela organizacije lahko pridobijo (Novak 

2001, 13):  

− motivirani in predani zaposleni,  

− večja inovativnost in ustvarjalnost pri doseganju ciljev organizacije,  

− odgovornost za lastne dosežke,  

− večja pripravljenost za sodelovanje in nenehno izboljševanje.  

3.3.8 Statistične metode 

Statistične metode omogočajo nadzor nad postopki, ki se izvajajo v podjetju.  

Vodja službe za kakovost je odgovoren za določitev, katere statistične metode bodo v 

obravnavanem podjetju uporabljali. S pomočjo teh orodij kakovosti lahko dosežejo večjo 

učinkovitost in boljše reševanje problemov, ki se nanašajo na zagotavljanje kakovosti (Stres 

2003, 44).  
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4 PROJEKT UVEDBE STANDARDA ISO 9001:2000 V PRAKSI 

Na osnovi lastnega prepričanja, ki izhaja iz teoretičnega in aplikativnega poznavanja projekta 

uvedbe vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000, lahko z gotovostjo trdimo, da je 

postopek opisan v tej diplomski nalogi univerzalen, za vsa podjetja s področja servisiranja in 

prodaje osebnih ter gospodarskih vozil tako, da je lahko to strokovno delo informativna 

podloga za vse, ki so v fazi odločanja ali že v samem postopku uvedbe sistema vodenja 

kakovosti. 

Podjetje mora vzpostaviti, dokumentirati izvajati in vzdrževati sistem vodenja kakovosti ter 

nenehno izboljševati njegovo učinkovitost v skladu z zahtevami omenjenega standarda. 

Pri izvajanju sistema vodenja kakovosti mora podjetja: 

− identificirati osnovne procese v podjetju, potrebne za sistem vodenja kakovosti in njihovo 

uporabo v celotnem podjetju, 

− določiti zaporedje in medsebojne vplive teh procesov, 

− določiti kriterije in metode, potrebne za zagotovitev tako učinkovitega delovanja kot tudi 

učinkovitega obvladovanja teh procesov, 

− zagotoviti, da so na voljo viri in informacije, potrebne za podporo delovanja in 

nadzorovanja teh procesov, 

− nadzorovati, meriti in analizirati te procese, 

− izvajati ukrepe, potrebne za doseganje planiranih rezultatov in za nenehno izboljševanje 

teh procesov.  

4.1 Predstavitev klasičnega trgovskega podjetja za prodajo in servisiranje vozil 

Osebno vozilo je že nekaj časa nepogrešljiva stalnica v našem vsakdanjiku in predstavlja 

dobršen del stroškov v mesečnem proračunu slehernega gospodinjstva. Iz tega preprostega 

dejstva imamo kar dobro približno predstavo, kako klasično trgovsko podjetje za prodajo in 

servisiranje vozil funkcionira. Organiziranost tovrstnih podjetij se razlikuje, vendar so v 

osnovi glavni procesi dejavnosti zelo podobni.  

V nadaljevanju so navedeni ti procesi, ki morajo v okviru te diplomske naloge biti skladni s 

priporočili sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000: 

− prodaja novih vozil, 

− odkup in prodaja rabljenih vozil, 

− servis vozil, 

− karoserijska in ličarska popravila vozil, 

− prodaja nadomestnih delov, 

− najem vozil in nadomestna vozila, 

− tehnični pregledi, 
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− vlečna služba, 

− kozmetična priprava vozil. 

Praktično vsi procesi se v določenem trenutku medsebojno prepletajo in za vsakega od 

procesov je treba za sistem vodenja kakovosti pripravit: 

− postopek procesa opremljen s tehnološko-tehnično dokumentacijo, 

− ustrezno delovno navodilo, kjer je to potrebno, 

− ustna navodila predpostavljenih, kjer je to rezultat dobre poslovne prakse. 
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PREDSTAVNIK 
VODSTVA

DIREKTOR PODJETJA

POSALOVNI 
SEKRETAR

RAČUNOVODSTVO

TEHNIČNI PREGLEDI

VLEKA VOZIL

NAJEM VOZIL

PRODAJA
 RABLJENIH VOZIL

PRODAJA
 NOVIH VOZIL

PRODAJA 
NADOMESTNIH 

DELOV

KAROSERIJA
 IN LIČANJE

SERVIS VOZIL

KOZMETIKA VOZIL

VODJA SERVISA

VODJA PRODAJE

- AVTOPRALEC

- VODJA SERVISNE
  SKUPINE

- MEHANIK

- ELEKTRIČAR

- VODJA SERVISNE
  SKUPINE

- KLEPAR

- LIČAR

- POSLOVODJA

- PRODAJALEC

- VODJA TP

- ADMINISTRATOR

- VOZNIK
  AVTOVLEKE

- KOMERCIALIST

- VODJA PRODAJE 

- KOMERCIALIST

- VODJA PRODAJE

- KOMERCIALIST

 

Legenda: 

____________  linija vodenja 

------------------  linija odgovornosti sistema kakovosti 

Slika 6: Diagram odgovornosti 
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Za sistem kakovosti je odgovoren direktor podjetja. Za delovanje sistema navzven do kupcev 

je odgovoren direktor organizacije. Vsi zaposleni so odgovorni za izvajanje sistema 

kakovosti, vsak na svojem delovnem mestu in pri delu, ki ga opravlja. Za delovanje sistema 

kakovosti in za poročanje pri odstopanju sistema v celoti je odgovoren predstavnik vodstva, ki 

vzdržuje stike s certifikacijskim organom in drugimi predstavniki vodstva. Za delovanje 

sistema kakovosti posameznega procesa ali podračja v podjetju je odgovoren vsakokratni 

vodja. 

Direktor podjetja vodi organizacijo in vse njene dislocirane enote v celoti ter podrobno 

nadzoruje njeno delovanje. Njegova naloga so tudi s sistemom skladni stiki s službami 

matične firme Renault in delovanje sistema kakovosti. 

Poslovni sekretar skrbi za vsa administrativna dela v organizaciji in za pravilno vnašanje 

sprememb v dokumentih sistema kakovosti. Neposredno kontaktira s kupci, pri čemer kot 

vodilo upošteva priporočila osnovnih standardov komercialne dejavnosti in odgovarja 

predvsem za dosledno izvajanje le teh. 

Predstavnik vodstva je odgovoren za  delovanje sistema kakovosti in za poročanje pri 

odstopanju sistema v celoti. Predstavnik vodstva vzdržuje stike s certifikacijskim organom in 

drugimi predstavniki vodstva. 

Vodja prodaje organizira in vodi prodajo novih in rabljenih vozil. Skrbi za zakonito 

poslovanje, zagotavljanje visokega in stabilnega nivoja kakovosti prodaje in doseganje plana 

prodaje novih in rabljenih vozil. 

Vodja prodaje novih vozil organizira in vodi prodajo novih vozil in skrbi za profesionalno 

prodajo  (strokovnost, poštenost, urejenost …). Skrbi za točno izdelavo ponudb, predračunov 

in računov, mora biti zbran in dosleden pri obdelavi baze in iskanju kupcev, skrbi za 

poslovanje v skladu z zakonom in doseganje osebnega plana, ki ga določa direktor. 

Vodja prodaje rabljenih vozil organizira in vodi prodajo rabljenih vozil in določa odkupne in 

prodajne vrednosti rabljenega vozila ter skrbi za profesionalno prodajo (strokovnost, 

poštenost, urejenost …). Skrbi za točno izdelavo ponudb, predračunov in računov, mora biti 

zbran in dosleden pri obdelavi baze in iskanju kupcev, skrbi za poslovanje v skladu z 

zakonom in doseganje osebnega plana, ki ga določa direktor. 

Vodja tehničnih pregledov vozil pripravlja plan poslovanja in kontrolira njegovo izvajanje. 

Skrbi za zakonito poslovanje tehničnih pregledov, za zagotavljanje visokega in stabilnega 

nivoja kakovosti na vseh področjih in za doseganje plana tehničnih pregledov. 

Vodja administracije tehničnih pregledov vodi, nadzira in razporeja delavce, po potrebi 

nadomešča delavce ter nudi strokovno pomoč. Skrbi za upravne postopke opravljene po 

pooblastilih in navodilih, za verodostojnost oddanih poročil in doseganje plana skupine.  
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Vodja servisa vodi servisno dejavnost in skrbi za takšen potek del, da je v največji možni meri 

zagotovljeno zadovoljstvo koristnikov servisnih storitev, zagotavlja optimalno poslovanje 

skladišča in trgovine v skladu z usmeritvijo podjetja - postati najboljši. Odgovarja za 

zagotavljanje kakovosti servisnih storitev in doseganje plana servisa in trgovine. 

Vodja skladišča nadomestnih delov pripravlja naročila blaga za dobavitelje,  opravlja fizični 

prevzem blaga in vnos dobavnic v računalnik, spremlja gibanje zalog posameznih 

avtomobilskih delov in dodatne opreme in optimizira skladiščenje. Zagotavlja optimalno 

poslovanje skladišča in trgovine v skladu z usmeritvijo podjetja - postati najboljši, doseganje 

in preseganje plana trgovine (ažurnost - nezmotljivost), odgovoren je za stanje in evidenco 

zalog. 

Sprejemnik servisne skupine sprejema stranke in njihove zahteve v servisu, posreduje delovne 

naloge o strankinih zahtevah naprej avtomehanikom, informira stranke o približnem strošku 

popravila, prodaja dodatne usluge servisa, predaja popravljenega vozila strankam in jih 

informira o opravljenih popravilih ter o vsebini računa. Vodi točne evidence o opravljenih 

delih na vozilih in odgovarja za doseganje zastavljenih ciljev. 

Vodja računovodstva vodi, organizira in nadzira izvajanja del v finančno računovodski službi, 

izvaja najzahtevnejša dela finančnega poslovanja in najzahtevnejših računovodskih ter 

knjigovodskih del. Izvaja dela v skladu z zakoni,  z računovodskimi standardi,  

organizacijskimi predpisi in poslovno politiko podjetja in za opravljena dela tudi odgovarja.  

4.2 Plan projekta uvajanja standarda za vodenje kakovosti 

Plan projekta uvajanja kakovosti smo sestavili z namenom, da smo določili aktivnosti v 

projektu, kdo bo izvedel aktivnosti ter časovne roke, kdaj in v kolikšnem času se bo določena 

aktivnost izvedla. Aktivnosti so bile porazdeljene na naslednje nosilce prikazane v preglednici 

2: 

− naročnik projekta, 

− tim za uvajanje ISO standardov (TIM), 

− zunanji svetovalec - predstavnik podjetja za certificiranje (ZS). 
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Preglednica 2: Plan projekta po aktivnostih in nosilcih 

Aktivnost Nosilec 

1. Opredelitev ciljev za projekt Naročnik 

2. Izdelava terminskega plana in določitev organizacijske 

strukture za projekt,  

analiza stanja in določitev plana za projekt kakovosti 

 

TIM, ZS 

3. Dokumentiranje procesov-OP, ON TIM 

4. Izdelava plana usposabljanja za zaposlene Vodstvo 

5. Usposabljanje zaposlenih:  

delavnice Zakaj kakovost?, TIM, ZS 

seminarji o PSPN, TIM, ZS 

seminarji o notranjih presojah ZS 

6. Motiviranje za projekt in sistem kakovosti TIM 

7. Pregled uspešnosti projekta Naročnik, ZS, TIM 

8. Uvajanje preostalih zahtev ISO 9001 TIM, ZS 

9. Presoje:  

notranje, Presojevalci 

zunanja predpresoja, TIM 

certifikacijska presoja TIM 

4.3 Faze projekta uvajanja standarda za vodenje kakovosti 

Faze projekta uvajanja standarda za vodenje kakovosti sledijo planu projekta uvajanja 

standarda. 

4.3.1 Cilj projekta 

Vodstvo generalnega uvoznika svetovno priznane znamke vozil za Slovenijo se je odločilo, 

da morajo v določenem roku vsi uradni koncesionarji za prodajo ali servisiranje vozil 

pridobiti certifikat o vodenju kakovosti po standardu ISO 9001:2000. Certifikat je pomembna 

konkurenčna prednost na zahtevnem a majhnem tržišču kot je slovensko. Politika vodstva je 

bila taka, da je izrednega pomena, da lahko kupec pričakuje standardno kakovost opravljene 

storitve v sloveniji.  

Kasneje se je ta politika širila tudi globalno po vsem svetu.  

V izogib prevelikemu finačnemu bremenu in logističnim oviram smo projekt vodenja 

kakovosti najprej uvedli v petih koncesijah iz ljubljanske in gorenjske regije. Kasneje, ko je 

sistem zaživel v praksi je generalni uvoznik postopek razširil tudi na ostale uradne 

koncesionarje v sloveniji. 
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Opredelitev ciljev za projekt vodenja kakovosti je bila prva faza. Nosilec je bil naročnik 

projekta, vodstvo uprave za slovenski trg. Aktivnost je bila izvedena z namenom, da se na 

podlagi opredeljenih ciljev izdela grobi terminski plan za projekt kakovosti in določi 

organizacijsko strukturo za projekt. 

4.3.2 Dokumentiranje procesov 

Za dokumentiranje osnovnih procesov v podjetju se uporablja hierarhično urejeno  štiri 

nivojsko obvladovanje dokumentacije za vodenje sistema kakovosti po standardu ISO 

9001:2000:  

1. nivo Poslovnik sistema kakovosti, ki vsebuje politiko kakovosti in deklarirane cilje in 

opise procesov in medsebojnih vplivov 

2. nivo   Postopki in pravilniki, interni standardi podjetja, ki urejajo podrobnosti 

3. nivo Delovna navodila in postopki, tehnično - tehnološka dokumentacija 

4. nivo Zapisi, zapisniki, formularji in druge evidence o delu in nalogah 

Potrebno je bilo izobraževanje za vse udeležence vključene v projekt, s projektnim načinom 

dela (razdelitev udeležencev projekta in procese projektnega managementa). Natančno je bilo 

potrebno popisati potek vsakega procesa in določiti vse spremljajoče dokumente, obrazce, 

navodila, zapise, ki so se pri procesu uporabljali v praksi. V tej fazi so praktično sodelovali 

vsi zaposleni v podjetju, seveda vsak na svojem področju. Prav tu se je pokazala ena izmed 

največjih praktičnih prednosti uvajanja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 

9001:2000. Na tem mestu smo dobili tudi največ pohval s strani zaposlenih, saj smo bili pred 

tem deležni ne malo negativnih očitkov. 

Nov standard predpisuje manj dokumentacije, ki jo morajo voditi podjetja. Na ta način 

omogoča podjetjem, da samostojno odločajo glede načina dokumentiranja sistema vodenja 

kakovosti. Vsako podjetje si lahko določi minimalen obseg dokumentacije, ki je potreben, da 

podjetje dokazuje uspešnost načrtovanja, izvajanja in nadzorovanja procesov ter učinkovitost 

izvajanja nenehnega izboljševanja. Obseg dokumentacije lahko podjetje prilagodi glede na 

svojo velikost in vrsto dejavnosti, glede na kompleksnost procesov, glede na usposobljenost 

ljudi in glede na kulturo v organizaciji.  

Zahteve, ki jih mora vsako podjetje upoštevati, glede dokumentacije se nanašajo na obvezno 

dokumentiranje politike in ciljev kakovosti. Standard zahteva dokumentiranje poslovnika 

kakovosti, ki je krovni dokument vseh predpisov v podjetju. Dokumentacija, ki jo zahteva 

standard, vključuje še vse dokumente, ki jih zahteva podjetje samo, da bi zagotovilo 

izpolnjevanje zahtev za proizvod in učinkovito obvladovanje procesov. Standard določa tudi 
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šest dokumentiranih postopkov, pri čemer je obvezna zahteva, da je postopek vzpostavljen, 

dokumentiran, da se izvaja in vzdržuje.  

Postopek obsega obvladovanje dokumentov in zapisov, notranjo presojo, obvladovanje 

neskladnih proizvodov ter korektivne in preventivne ukrepe (Stres 2003, 32).  

4.3.3 Pregled učinkovitosti projekta 

Tim za uvajanje sistema vodenja kakovosti in predstavnik podjetja za certificiranje  se je 

sestajal na štirinajst dnevnih sestankih, da bi pregledal učinkovitost izvajanja projekta.  

Na teh rednih sestankih smo predstavniki vodstva posameznega podjetja koncesionarja, ki 

smo bili obenem tudi člani tima za uvajanje sistema vodenja kakovosti, predstavili realizacijo 

nalog določenih na predhodnem sestanku. Člani projektne in podprojektne skupine smo bili 

vključeni v projekt v delovnem času, tako da nismo porabili dodatnih finančnih virov. Po 

terminskem planu je bil pregled učinkovitosti projekta s strani naročnika, tima za uvajanje 

sistema vodenja kakovosti in predstavnik podjetja za certificiranje, zaradi primernosti 

časovnih intervalov vsake tri mesece. 

4.3.4 Notranje presoje 

Aktivnosti v tej fazi projekta so z notranjo presojo in stalnim izboljševanjem, preverjati in 

izboljševati sistem kakovosti ter prijava na certifikacijsko presojo. Željena rezultata faze 

projekta sta sistem kakovosti, katerega osrednja aktivnost je stalno izboljševanje sistema 

kakovosti, ki dokazuje, da je skladno z ISO 9001 standardom in pridobljeno potrdilo o 

vodenju kakovosti.  

Notranja presoja, katere nosilci so presojevalci, je bila terminsko določena v enajstem mesecu 

projekta zatem, ko je bilo dokumentiranje procesov, opisano v točki 4.3.2 zaključeno. 

Presojevalci so bili zaposleni v posameznem podjetju koncesionarju. Notranja presoje se je 

izvajala na način, da posamezni presojevalec ni izvajal presoje v podjetju v katerem je bil 

zaposlen temveč v enem izmed ostalih štirih podjetjih. 

Rezultati notranjih presoj so bili presenetljivi, saj ni bilo nekih opaznih odstopanj od 

postopkov, ki jih je pripravil tim za uvajanje ISO standardov na podlagi standarda ISO 

9001:2000. Lahko zaključimo, da so sama pravila, ki veljajo v trgovski mreži priznanega 

proizvajalca vozil zelo dobro zasnovana in tudi implementirana v celotno mrežo pooblaščenih 

prodajalcev in serviserjev vozil v Sloveniji. 

Zunanja presoja, nosilec je tim za uvajanje sistema vodenja kakovosti, se izvede mesec dni po 

opravljeni notranji presoji z namenom, da se ugotovijo morebitna neskladja, oziroma ali so 

bile neskladnosti iz notranja presoje odpravljene in ali so zadovoljene vse zahteve standarda.  
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Certifikacijska presoja, katere namen je presoditi ali so izpolnjene vse zahteve standarda za 

potrdilo kakovosti. Certifikacijsko presojo izvedejo predstavniki podjetja za certificiranje.  

4.3.5 Postopek pridobivanja certifikata 

V tej zadnji točki smo prikazali celoten postopek na relaciji naročnik (podjetje – koncesionar) 

in izvajalec (podjetje za certificiranje) vključno z zadnjo fazo to je pridobitev certifikata o 

sistemu vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000. Sam postopek smo grafično s faznim 

diagramom ponazorili v sliki 7.  

Začetek postopka pridobitve certifikata kakovosti se prične z uradno prijavo in sklenitvijo 

pogodbe med naročnikom in izvajalcem.  

Predpresojo na željo naročnika lahko pred samim pričetkom izdelave dokumentacije opravi 

podjetje za certificiranje. V praksi je predpresoja finančno upravičena v kolikor naročnik še 

nima nekega ustaljenega reda pri opravljanju dejavnosti in vodenju dokumentacije ali ja 

podjetje tako že tako veliko, da je potreben kompleksnejši pristop. 

Pregled poslovnika se opravi, ko so pripravljeni dokumenti vseh štirih nivojev. Podjetje za 

certifikacijo pripravi poročilo o pregledu, ki zajema priporočila o reševanju morebitnih 

neskladij med dokumentacijo in priporočili standarda o vodenju kakovosti. 

Sledi certifikacijska presoja in podjetje za certifikacijo še enkrat pripravi poročilo o pregledu, 

ki zajema priporočila o reševanju morebitnih neskladij med dokumentacijo in izvajanjem 

procesov v praksi ter standardom o vodenju kakovosti. 

Na vodstvenem pregledu se vodstvo podjetja seznani z vsemi podrobnostmi preventivnih in 

korektivnih ukrepov, ki jih je ugotovila certifikacijska presoja. 

Izvedejo se korektivni ukrepi, temu sledi odobritev certifikacijskega podjetja in podelitev 

certifikata o vodenju sistema kakovosti po standardu ISO 9001:2000. 
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URADNA PRIJAVA IN 
SKLENITEVPOGODBE

PREDPRESOJA

PREGLED POSLOVNIKA

POROČILO O PREGLEDU

CERTIFIKACIJSKA 
PRESOJA

POROČILO O MOREBITNIH 
NESKLADNOSTIH

VODSTVENI PREGLED

IZVEDBA KOREKTIVNIH 
UKREPOV

ODOBRITEV

CERTIFIKAT ISO 9001:2000

- podjetje za certificiranje poda predračun, naročnik in
  izvajalec se dogovorita o plačilnih pogojih, podpiše se 
  pogodba med obema stranema

- ni obvezna je pa priporočljiva

- podjetje za certificiranje pregleda dokumentacijo in o
  tem izdela poročilo na podlagi katerega je potrebno 
  odpraviti morebitna neskladja

- vodstvo podjetja se seznani z aktivnostmi, ki so v 
  nadaljevanju potrebne za odobritev certifakata o 
  vodenju kakovosti

 

 

 Slika 7: Fazni diagram 
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4.4 Pridobitev certifikata vodenja kakovosti 

Projekt pridobitve certifikata o vodenju kakovosti pomeni, da so standardi v zahtevah ISO 

9001 uvedeni v vse določene procese  v podjetju. S tem podjetje pridobi večji ugled v okolju, 

kupcu pa zagotavlja pričakovano in dogovorjeno kakovost proizvodov in storitev. Pri tem 

uporabljamo kot vodilo štiri nivojsko dokumentacijo in sicer poslovnik kakovosti, v katerem 

imamo zapisane postopke in referenčne dokumente z navodili. Vodstvo in odgovorni vodje, ki 

so vključeni v proces, zagotavljajo, da so vse zahteve, ki so dogovorjene, skladne z našo 

ponudbo in predpisanimi postopki, tudi izpolnjene. Kupčevo zadovoljstvo stalno nadziramo 

Zadovoljen kupec, zadovoljni zaposleni in učinkovito delo so temeljni cilji sistema kakovost. 

V smeri navedenih temeljnih ciljev smo izboljšali: 

− preglednost dela (kdo in za kaj odgovarja, kdo je izvajalec, česa ni treba storiti, ali imamo 

pravo tehnično dokumentacijo ...), 

− red (kje dobiti dokument, ni napačnih navodil za delo …), 

− sistematično zbiranje podatkov (vemo, kaj smo naredili in kaj še moramo …), 

− obvladovanje procesov (natančna navodila za delo, opredeljeni tehnološki postopki, 

usposabljanje …), 

− strokovnost dela (ustvarjanje razmer za dosledno upoštevanje predpisov, kontrola, 

korektivni ukrepi, dvig samozavesti in avtoritete zaposlenih …), 

− zadovoljstvo zaposlenih (osebni razvoj, pripadnost kolektivu, spremljanje delovnega 

okolja, možnost dajanja koristnih predlogov, vzpostavljen je sistem pohval …), 

− obvladovanje stroškov (povečuje se učinkovitost dela, kar vodi k manjši porabi finančni 

sredstev …). 

Uvedba sistema kakovosti se kaže v izvajanju nekaterih dejavnosti, ki jim doslej nismo 

namenjali dovolj pozornosti. Te so: 

− izdelali smo plan izobraževanja, plan notranjih presoj, 

− vzpostavili smo sistem odgovornosti (primarna in sekundarna odgovornost) vseh 

zaposlenih, 

− vzpostavili smo sistem merjenja zadovoljstva zaposlenih, 

− vzpostavili smo sistem merjenja napak pri delu zaposlenih, 

− uvedli smo letne razgovore z zaposlenimi, 

− začeli smo z obvladovanjem procesov (planiranje, izvedba, kontrola), 

− uvedli smo letni pregled s strani vodstva, 

− uvedli smo notranje in zunanje presoje sistema kakovosti. 

Na podlagi razgovorov in kontrolne liste napak smo ugotovili, da se med zaposlenimi 

uveljavlja spoznanje, da je za uspeh potrebno napake takoj pokazati, da jih lahko čim prej 

odpravimo. Ne odkrite napake namreč stanejo več kot odkrite. Poseben poudarek je bil, da je 

v zavesti vsakega zaposlenega, da je samokritičen in ima sposobnost reagiranja v kritičnih 
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situacijah. Izbrali smo vodilo, da je treba vsako delo že prvič opraviti brezhibno 

(samokontrola). Tudi notranje odkrivanje in odpravljanje napak ima svojo ceno, ki je sicer 

nižja od zunanjega, pa vendar pomeni veliko izgubo časa in vpliva na zadovoljstvo 

zaposlenih.  

4.4.1 Problemi pri uvedbi standarda za vodenje kakovosti 

V sklopu projekta so se pojavljali problemi predvsem zaradi nujnega vpletanja zaposlenih v 

sam proces izdelave sistema vodenja kakovosti saj je takrat zastajalo njihovo vsakdanje delo. 

Pojavljal se je tudi dvom posameznikov v pridobitev projekta vzpostavitve sistema kakovosti, 

saj so nekateri menili, da gre le za modno muho drugi, da gre le za več dela za isto plačilo itd. 

Vendar lahko rečemo, da takšni pomisleki in dileme, ki se pojavljajo ob uvajanju sistema 

kakovosti, ne izhajajo iz realnih in argumentiranih temeljev temveč iz odpora posameznika do 

sprememb.  

4.4.2 Učinki uvajanja standarda za vodenje kakovosti 

Uvajanje standarda za vodnje kakovosti je imelo nekaj opaznih pozitivnih učinkov na samo 

poslovanje podjetja kakor tudi izvajanje posameznih procesov in glavni med njimi so v 

nadaljevanju tudi opisani. 

Vsak izmed glavnih procesov v dejavnosti podjetja se izvaja po standardnem postopku, ki 

smo ga določili kot optimalnega in ga tudi zapisali v poslovnik kakovosti. Določili smo tudi 

potrebno spremljajočo dokumentacijo vsakega procesa tako, da med zaposlenimi ne prihaja 

do nepotrebnih zastojev dela zaradi administrativnih dilem. Osredotočenost posameznika na 

samo izvajanje procesa je bila po nekem uvajalnem obdobju zelo opazna. Po subjektivni oceni 

je ta del eden izmed pomembnejših pozitivnih učinkov uvedbe sistema vodenja kakovosti. 

Vključenost zaposlenih v projekt je še eden izmed močnih pozitivnih učinkov, saj se je 

začutila povečana pripadnost podjetju. Ta občutek se je tudi potrdil, ko smo izvedli prve letne 

razgovore z zaposlenimi po uvedbi sistema vodenja kakovosti. Ta pozitivnost je rezultirala 

tudi v večji motiviranosti za odpravljanje napak med izvajanjem procesov. Zabeležili smo 

naprimer veliko zmanjšanje povratkov strank v servis zaradi neodpravljenih napak na vozilih 

in iz istega razloga tudi veliko povečanje zadovoljstva uporabnikov naših storitev. 

Glede na dejstvo, da smo določili postopek za merjenje zadovoljstva uporabnikov naših 

storitev smo med uvajanjem sistema kakovosti prišli do ideje, da bi kakovostno opravljeno 

delo zaposlenih tudi finančno nagrajevali v obliki mesečnega dodatka k osebnemu dohodku. 

Ideja je čez čas z velikim odobravanjem zaposlenih doživela tudi udejanjenje. Izkazalo se je, 

da je denar še vedno najmočnejši motivator. 
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Vodstvo podjetja se je zavezalo k izvajanju vsakoletnega vodstvenega pregleda in izvajanju 

metode PDCA. Metodo smo striktno izvajali na tedenskih in mesečnih sestankih najožjega 

vodstva podjetja. Isto smo zahtevali tudi od ostalih vodij posameznih skupin. 

Izven podjetja so se učinki kazali v povečanju prepoznavnosti podjetja. Pridobili smo nekaj 

novih večjih stalnih strank. 

Vsekakor pozitivni učinki uvedbe standarda vodenja kakovosti prevladujejo nad negativnimi. 

Ne bi pa trdil, da podjetje s pridobljenim certifikatom o vodenju kakovosti ne more zaiti v 

težave v poslovanju oziroma, da mora biti vzdrževanje sistema kakovosti za vsako ceno,  

primarna naloga v podjetju. 

4.5 Primeri izdelave posameznih predpisov 

Kot smo že omenil, smo za vse glavne procese v podjetju izdelali v okviru tima za uvedbo 

sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000 predpise postopkov in določili 

spremljajočo dokumentacijo. Poleg glavni procesov pa smo izdelali še ostale predpise 

postopkov, ki jih določa standard. Tako smo za potrebe certificiranja izdelali predpise 

predstavljene v preglednici 3. 

Poslovnik kakovosti se izdela v osmih izvodih. V preglednici 3 je opisano kdo dobi 

posamezen izvod poslovnika. Kdo je pripravil dokumentacijo za posamezen postopek, da ga 

je kot že omenjeno lahko tim izdelal oziroma optimiral. Za dokumente vseh štirih nivojev je 

potrebna odobritev direktorja podjetja. Veljavnost poslovnika je dve leti. 
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Preglednica 3: Matrika dokumentov 2. nivoja (pravilniki, postopki, interni standardi) 

Naziv dokumenta Štev.  

oznaka 

Kopije          Leta 

veljav. IZD PR OD A 1 2 3 4 5 

Postopek obvladovanja 
dokumentov 

PO 4.2-01 TIM PV DP PS DP PV VP VS VR 2 

Postopek šifriranja 
dokumentov  

PO 4.2-02 TIM PV DP PS DP PV VP VS VR 2 

Postopek zadovoljstvo 
kupcev 

PO 7.2-01 TIM PV DP PS DP PV VP VS VR 2 

Postopek nabave PO 7.4–
01 

TIM PV DP PS DP PV VP VS VR 2 

Postopek prodaje novih 
vozil 

PO 7.5-01 TIM VP DP PS DP PV VP   2 

Postopek prodaje rabljenih 
vozil 

PO 7.5-02 TIM VP DP PS DP PV VP   2 

Postopek prodaje in 
naročanja nadomestnih 
delov 

PO 7.5-03 TIM VS DP PS DP PV VS   2 

Postopek servisiranja PO 7.5-04 TIM VS DP PS DP PV VS   2 

Postopek za tehnične 
preglede 

PO 7.5-06 TIM VP DP PS DP PV VP   2 

Postopek za vlečno službo  PO 7.5-08 TIM VP DP PS DP PV VS   2 

Postopek najema vozil PO 7.5-09 TIM VP DP PS DP PV VP   2 

Postopek obvladovanja 
meril 

PO 7.6-01 TIM VT  DP PS DP PV VP VS  2 

Postopek za notranjo 
presojo 

PO 8.2-01 TIM PV DP PS DP PV VP VS VR 2 

Postopek za obvladovanje 
neskladnih proizvodov 

PO 8.3-01 TIM PV DP PS DP PV VP VS VR 2 

Postopek za reklamacije 
neskladnih proizvodov 

PO 8.3-02 TIM PV DP PS DP PV VP VS VR 2 

Postopek za korektivne 
aktivnosti 

PO 8.5-01 TIM PV DP PS DP PV VP VS VR 2 

Postopek za preventivne 
aktivnosti 

PO 8.5-02 TIM PV DP PS DP PV VP VS VR 2 
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Preglednica 4: Matrika dokumentov 3. nivoja (delovna navodila, tehnična 
dokumentacija) 

Naziv 

 

 

 

Št. oznaka 
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DN za oceno 
dobaviteljev 

DN 7.4-01 VP PV DP PS DP PV VP VS 2 DA NE 

DN za pripravo 
novih vozil 

DN 7.5-01 VP PV DP PS DP PV VP - 2 DA NE 

DN za 
nadomestno 
vozilo 

DN 7.5-02 VS PV DP PS DP PV VS VP 2 DA NE 

DN za 
karoserijsko 
delavnico 

DN 7.5-03 VS PV DP PS DP PV VS  2 DA NE 

V preglednici 4 je predstavljena matrika dokumentov 3. nivoja. V ta nivo spadajo našteta DN 

in spremljajoča tehnična dokumentacija. Vso spremljajočo dokumentacijo posameznemu 

koncesionarju za servisiranje in prodajo vozil dostavlja podporna služba generalnega 

uvoznika za slovenski trg z namenom lažje kontrole in statistične obdelave vrnjenih kopij 

dokumentov posameznih koncesionarjev. Ti dokumenti pri koncesionarju prodajalcu ali 

serviserju informacijsko niso podprti saj iz praktičnih razlogov to ni mogoče, kasneje ko se 

dokumenti statistično obdelajo pri generalnem uvozniku pa ta informacijska podpora obstaja. 

V preglednici 5 je predstavljena matrika dokumentov 4. nivoja. Gre za zapise s standardno 

obliko, ki jih je pripravil tim za uvajanje ISO standardov na podlagi standarda ISO 

9001:2000, ki lahko nastajajo vsakodnevno in jih je potrebno hraniti v arhivu tri leta. 
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Preglednica 5: Matrika dokumentov 4. nivoja (zapisi) 

Naziv Oznaka 
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Zapisnik vodstvenega 
pregleda  

ZA 5.6-01 PS DP PS PV - - 3 

Potrebe po izobraževanju ZA 6.2-01 PS DP PS PV - - 3 

Pooblastilo za interne 
izobraževalce 

ZA 6.2-02 PS DP PS PV - - 3 

Potrdilo udeležencem 
internega izobraževanja 

ZA 6.2-03 PS DP PS PV - - 3 

Prijavnica za udeležbo na 
seminarju 

ZA 6.2-04 PS DP PS PV - - 3 

Poročilo o izobraževanju ZA 6.2-05 PS DP PS PV - - 3 

Obrazec za naročilo meril ZA 7.6-01 PS DP PS PV VTP - 3 

Zapis o razvrstitvi meril ZA 7.6-02 PS DP PS PV VTP - 3 

Overjanje in kalibracija meril ZA 7.6-03 PS DP PS PV VTP - 3 

Plan notranje presoje ZA 8.2-01 PS DP PS PV - - 3 

Plan korektivnih in 
preventivnih ukrepov 

ZA 8.2-02 PS DP PS PV - - 3 

Lista prisotnosti na sestanku ZA 8.2-03 PS DP PS PV - - 3 

Poročilo o notranji presoji ZA 8.2-04 PS DP PS PV - - 3 

Skupno poročilo o presoji ZA 8.2-05 PS DP PS PV - - 3 

Poročilo o presoji ZA 8.2-01 PS DP PS PV - - 3 

Zapis o neskladnosti ZA 8.2-06 PS DP PS PV - - 3 

Poročilo o neskladnosti ZA 8.3-01 PS DP PS PV - - 3 

4.5.1 Postopek izdelave predpisa 

Kot je razvidno iz preglednice 3 je dokumentacijo za vsak postopek pripravil vsakokratni 

vodja posameznega procesa. Na osnovi prejete dokumentacije in temeljitega posnetka poteka 

vsakega procesa je tim za uvajanje ISO standarda izdelal optimalni postopek, ki ga je moral 

potrditi direktor podjetja. V prilogi 1 je prikazan primer izdelanega predpisa. 

4.5.2 Obvladovanje predpisov  

Opredeljena je odgovornost za pripravo, izdajo, odobritev in spremembo internih 

dokumentov. Predpisano je ravnanje z vso dokumentacijo organizacije ter njen izgled. Opisan 

in določen je tudi dotok dokumentov in predpisov izven podjetja. 
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Za vso dokumentacijo interne narave je odgovoren predstavnik vodstva. Za upoštevanje 

zakonov in predpisov zunanjega vira vodstvo odgovarja tako, da sistemsko skrbi za dotok 

informacij in za izvajanje le-teh oziroma vključevanje določil v dokumentacijo sistema 

kakovosti. 

 Vodstvo na osnovi izkazanih potreb dovoli izdelavo dokumenta. Oblikovan dokument ima 

naziv in številko. Obvladovani dokumenti imajo številko kopije. Za izdajo in vračanje vseh 

obvladovanih kopij skrbi predstavnik vodstva ob pomoči poslovnega sekretarja. 

Neobvladovane kopije lahko izda predstavnik vodstva z odobritvijo direktorja z oznako 

»samo v informacijo«. Original in vse kopije so v elektronski obliki in se nahajajo v osebnih 

računalnikih prejemnikov. 

Postopek za obvladovanje dokumentov pripravi tim in odobri direktor. Postopek omejuje 

število sprememb na dokumentih in ureja izdajanje novih dokumentov.  

Pri obravnavi dokumentacije od zunaj so z istim postopkom opredeljene dolžnosti, ki se 

nanašajo na določeno dokumentacijo. Tako poslovni sekretar prebere in poroča direktorju o 

pomembnih zadevah iz Uradnega lista RS. Podrobnosti ureja postopek PO 4.2 01 – 

Obvladovanje dokumentov.  

4.5.3 Orodja za obvladovanje predpisov 

Za predlog opisa procesa oziroma njegove spremembe je odgovoren predstavnik vodstva za 

sistem vodenja kakovosti. V pripravo predloga po potrebi vključuje sodelavce, ki sodelujejo v 

izvajanju posameznega procesa. Predlog pred izdajo pregleda vodja procesa, ga s podpisom 

odobri in posreduje predstavniku vodstva. Odgovorna oseba posreduje odobreni dokument 

(prvo verzijo in vse predloge sprememb) skrbniku informacijskega sistema, ki je odgovoren 

za nadomestitev obstoječega dokumenta z novim. O namestitvi po elektronski pošti informira 

odgovorno osebo, ta pa po elektronski pošti vse zaposlene obvesti o spremembi. 

Original dokumentov sistema ravnanja kakovosti hrani odgovorna oseba, in sicer ločeno v 

preteklosti veljavne dokumente in trenutno veljavne dokumente. Na prvi strani vsakega v 

preteklosti veljavnega dokumenta je označeno obdobje veljavnosti. Navedene dokumente 

hranijo najmanj dve leti po datumu prenehanja veljavnosti. V skladu z dokumentom o notranji 

organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v podjetju je vsak zaposleni odgovoren 

upoštevnje veljavnih predpisov. Vsi zaposleni imajo dostop do poslovnika kakovosti in 

dokumentov vseh štirih nivojev v papirni in elektronski obliki. 

Vsak obvladovan dokument poslovnika kakovosti, ki se nahaja v elektronski obliki na 

posameznem računalniku oziroma strežniku podjetja je zaščiten z geslom tako, da vsebine ne 

more spreminjati nihče razen predstavnika vodstva za sistem vodenja kakovosti. 
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Potrebne zapise o kakovosti, njihovo vsebino, po potrebi tudi strukturo in obliko (obrazce), 

odgovornosti za izdelavo in po potrebi odobritev, prejemnike in dobo arhiviranja določajo: 

− poslovnik kakovosti, 

− opisi procesov, 

− drugi dokumenti sistema. 

Vsi zapisi so enolično določeni: 

− z nazivom zapisa, 

− datumom izdelave, 

− podpisom odgovorne osebe. 

V primeru kasnejših vpisov ali popravkov morajo biti datirani in overjeni s podpisom 

predstavnika vodstva za vodenje sistema kakovosti. Zapise uporabljajo in hranijo tako, da so 

samo berljivi, zaradi preprečitve: 

− zlorabe, 

− poškodovanja, 

− uničenja, 

− odtujitve, 

− spreminjanja vsebine. 

Vse zapise o kakovosti arhivirajo najmanj za dobo dveh let, razen v primerih, ko je doba 

arhiviranja določena z zakoni, standardi ali z dokumenti sistema ravnanja kakovosti. 

Prejemniki so razvidni iz originala zapisa. 

4.6 Vzpodbuda zaposlenih 

Ni dvoma, da bo konkurenčna prednost organizacij v prihodnosti temeljila na kadrih in na 

tem, kdo bo uspel čim bolj maksimizirati talente in sposobnosti ljudi. S starim, uveljavljenim 

načinom ukazovanja in kontrole to nikakor ne bo možno. Da bi v ljudeh razvili čim več tega, 

kar znajo in zmorejo, bodo morali managerji v prihodnje (še bolj kot sedaj) z njimi delati 

tako, da jih bodo motivirali in pridobili njihovo zaupanje in interes za realizacijo skupnih 

poslovnih ciljev (Merkač 1998, 11).  

4.6.1 Vloga vodstva 

Vodje vedno določajo njihova dejanja, ne položaj, tako v družini, skupnosti kot organizaciji 

(Clemmer 1956, 21).  

Voditi pomeni biti na čelu in drugim kazati pot, usmerjati tok dogodkov ter vplivati na 

vedenje in mnenje drugih. Dobri voditelji pritegnejo ljudi. Ko jih imajo okrog sebe, morajo 
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nenehno razvijati njihove spretnosti, zato da jim bodo še naprej sledili in napredovali. To 

pomeni, da je ena najpomembnejših lastnosti vodje vpliv. Uspešen vodja mora skrbeti za:  

− komuniciranje z zaposlenimi glede ciljev, strategije in poslovnih potez,  

− identifikacijo zaposlenih s politiko vodstva,  

− podpiranje izobraževalnih programov, organiziranih za podjetje, tudi z osebno udeležbo.  

− osebni zgled pri kontinuiranem izobraževanju,  

− ključne kadre in management,  

− spremljanje rezultatov izobraževanja,  

− sodelovanje s kadrovsko službo pri planiranju in izvedbah izobraževalnih oblik in skrb za 

izobraževanje vseh nivojev zaposlenih.  

4.6.2 Motivacija 

Motivirati pomeni dobro voditi zaposlene. Motivacijo obravnavajo kot pomembno aktivnost 

vodij (menedžmenta). Menedžerji si prizadevajo prepričati zaposlene, da bi s svojim delom 

dosegali rezultate, ki so pomembni za njihovo organizacijo. Zato je naloga vsakega 

menedžerja motivirati zaposlene, da bodo delali bolje in z večjo prizadevnostjo (Treven 1998, 

104).  

Pri motivaciji gre za pripravljenost posameznika za izvrševanje določene akcije, da bi 

zadovoljil svoje potrebe. To je mobilizacija in usmerjanje energije k cilju. Luthans (1995, 

141) opisuje motivacijo kot proces, ki izhaja iz nezadovoljene potrebe in se nadaljuje z 

določenim vedenjem, da bi dosegli želeni cilj in s tem zmanjšali ali v celoti zadovoljili 

potrebo. Gledano s psihološkega stališča so osnova motivacije primarno oziroma biološki 

motivi (lakota, žeja, spanje, počitek, materinstvo) in sekundarni motivi (moč, uveljavitev, 

status, pripadnost, varnost).  

Menedžerjem so na voljo različne metode za spodbujanje zaposlenih k doseganju ciljev: 

zadovoljstvo zaposlenih, njihovo vključevanje v procese oblikovanja dela, obogatitev dela, 

delovne skupine ter materialne in nematerialne oblike nagrajevanja zaposlenih.  

Drugi pomen motivacije se nanaša na psihološko obravnavanje in na notranje (mentalno) 

stanje posameznika. Motivacija je nekakšna »notranja sila«, ki nas žene in spodbuja k 

izvajanju določenih aktivnosti. Motivacija je rezultat, posledica vpliva celostnega okolja v 

organizaciji in zunaj nje (Ivanuša Bezjak 2006, 89).  

4.6.3 Komuniciranje 

Izraz komuniciranje pomeni izmenjave znanja, izkušenj in informacij. V komunikaciji drug 

drugega prepričujemo, sporočamo svoja mnenja, skušamo vplivati na mnenja in poglede 

drugih ljudi, vodje posredujejo naloge svojim podrejenim … 
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Pri vsakodnevnem proizvodnem (ali storitvenem) procesu zaposleni nenehno komunicirajo 

med seboj na najrazličnejše načine (pisno, ustno, po telefonu, z elektronsko pošto, prek 

telefaksa …). Ta nenehna komunikacija poteka tako znotraj kot tudi zunaj organizacije 

(Ivanuša Bezjak 2006, 81).  

Menedžerji in strokovnjaki nasploh komunicirajo zato, da bi informirali sodelavce in druge, 

da bi pridobivali koristne informacije, in predvsem zato, da bi vplivali na sodelavce ter 

posameznike in skupine zunaj svoje organizacije. Skoraj ni dejavnosti v organizaciji, ki bi 

mogla potekati brez komuniciranja.  

Razne oblike komuniciranja omogočajo:  

− dajanje ali dobivanje informacij,  

− medsebojno izmenjavo podatkov, mnenj,  

− vzdrževanje poslovnih, tržnih stikov,  

− delovanje in prenos idej, zamisli, rešitev,  

− začenjanje, razvoj in končanje dela,  

− nabavo, prodajo, pogodbe,  

− pregled, usmerjanje in usklajevanje tržnih poslov, dejavnosti,  

− reševanje tekočih in potencialnih problemov,  

− raziskovalno in razvojno dejavnost itd.  

Katere oblike in metode komuniciranja uporabljamo, ,je odvisno od namena in cilja, ki si ga 

postavimo, in seveda še od drugih dejavnikov: vsebine, ki jo želimo podati, izmenjati; števila 

ljudi, ki sodelujejo; njihove izobrazbe, izkušenj in motiviranosti; časa, ki ga imamo na 

razpolago, in končno od našega znanja in sposobnosti, da uporabimo različne načine 

komuniciranja (Možina idr. 2004, 17).  

4.6.4 Izobraževanje 

Izobraževanje obsega vse dejavnosti, s katerimi se razvijajo sposobnosti, pridobivajo 

spretnosti in navade. Dviguje splošno razgledanost in kulturo človeka ter ga usmerja v celovit 

in skladen razvoj osebnosti. Osredotočiti se moramo predvsem na dvojni namen 

izobraževanja: to sta razvoj zaposlenih in njihovo usposabljanje za delo (Duša 2010, 20).  

Po Unescovi definiciji je izobraževanje odraslih celota organiziranih izobraževalnih procesov 

katerekoli vsebine, stopnje in uporabljenih metod, bodisi formalno drugačno, bodisi da 

nadaljuje ali nadomešča začetno izobraževanje v šolah, kolidžih in univerzah, z oblikami 

usposabljanja vred. V teh procesih osebe, ki jih v posameznih družbah štejejo za odrasle, 

razvijajo svoje zmožnosti, bogatijo svoje znanje, izboljšujejo ali spremljajo svojo strokovno 

poklicno usposobljenost, stališča in vedenje, da bi se lahko polnovredno osebnostno razvijale 
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in sodelovale pri oblikovanju uravnoteženega in neodvisnega socialnega, gospodarskega in 

kulturnega razvoja (Jelenc 1996, 13).  

Včasih so bili ljudje prepričani, da se moramo vsega naučiti do 25. leta starosti in to znanje 

naj bi zadoščalo za 40 let delovne dobe. V sedanjem času to ne drži več. Izobraževanje mora 

biti vseživljenjsko in permanentno. Permanentno izobraževanje posega globoko v način 

človekovega življenjskega stila. Ni več razlike med učenjem, delom in življenjem – vse to se 

prepleta eno z drugim.  

Človek, ki se neprestano uči, pridobiva preko dodatnega izobraževanja, samouresničevanja, 

razvijanja sposobnosti pohvale, priznanja, kar je dobro za splošno samozavest. Življenje 

postane vredno, kadar človek prispeva k boljšim družbenim odnosom, k blaginji in sreči 

soljudi, kadar napolnjuje življenje višje družbene, delovne, kulturne in duhovne vrednote. Po 

tej strani permanentno izobraževanje ne more biti usmerjeno samo k višji produktivnosti in 

efektivnosti, mora biti usmerjeno tudi k nenehnemu razvijanju vsestranske, svobodne, 

ustvarjalne, humane in napredne osebnosti.  

Vseživljenjsko izobraževanje pomeni kontinuiteto izobraževanja skozi vsa življenjska 

obdobja in povezovanje vseh ravni in oblik izobraževanja, ki se pojavljajo v življenju vseh 

ljudi (Jelenc 1989, 11).  

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih sta ključnega pomena za razvoj vsake družbe. Z 

vidika podjetja naj bi prispevala k večji produktivnosti, boljši kakovosti dela, večji 

gospodarnosti in k boljši organizaciji dela. S pomočjo procesa izobraževanja lahko podjetje 

dosega:  

− izboljšanje kaovosti končnega proizvoda/storitve,  

− večjo kakovost proizvoda in procesa,  

− zmanjšanje stroškov,  

− večjo učinkovitost na posameznem delovnem mestu,  

− večjo dodano vrednost,  

− večjo motivacijo,  

− večjo varnost in nenazadnje,  

− večje zadovoljstvo zaposlenih.  

Zaposlene je treba usposobit, da znajo izpeljati postopek prijave izboljšave, da znajo izpolniti 

obrazce ter da vedo, na koga v podjetju se lahko obrnejo v primeru težav ali vprašanj. 

Usposobiti jih je potrebno tudi, da razmišljajo, kako bi se njihov predlog za izboljšavo 

izvedlo, da znajo poiskati enostavno in izvirno rešitev problema in organizirati realizacijo 

izboljšave. Na začetku jim bo moral pomagati vodja, sčasoma pa bodo dovolj usposobljeni, da 

bodo znali ves postopek izpeljati sami (Duša 2010, 21–22).  
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5 SKLEP  

Dejstvo, da neko podjetje pridobi certifikat o sistemu vodenja kakovosti po standardu ISO 

9001:2000 pomeni jasen dokaz predanosti kakovosti in merilo uspešnosti v primerjavi s 

konkurenco.  

Z uvedbo sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000 postane pregled nad 

procesi, ki potekajo v podjetju zelo jasen. Še več, vse dogajanje je dokumentirano in v 

optimalno strnjeni obliki združeno na enem mestu, to je v poslovniku kakovosti, ki je temeljni 

dokument vodenja kakovosti v podjetju.  

Bistvo sistema je, da se optimira potek procesov kakor tudi spremljajoča dokumentacija, vse 

to pa rezultira v prihranku časa in kakovostnejši storitvi oziroma izdelku. Če smo pri tem zelo 

uspešni in to zaznajo tudi uporabniki naših storitev in kupci naših izdelkov, nas na koncu leta 

razveseljuje pogled na zaključni izkaz podjetja.  

Seveda samo vzdrževanje kakovosti izdelkov in storitev ni zagotovilo za uspešno poslovanje 

podjetja. Potrebno je poudariti, da striktno izvajanje sistema vodenja kakovosti zahteva 

ogromno časa, energije in finančnih sredstev zato je bistvena permanentna motivacija 

zaposlenih s strani vodstva podjetja. 

Stanje pri izvajanju osnovne dejavnosti v podjetju, ki smo ga obravnavali v tem diplomskem 

delu pred uvedbo sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000, se bistveno ni 

razlikovalo od stanja po uvedbi omenjenega standarda. Svetovno znani proizvajalec vozil pri 

podeljevanju koncesije s podpisom pogodbe od podjetja zahteva izvajanje procesov po točno 

določenih pravilih. Sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000 predvideva 

urejenost, zato so omenjena pravila v velikem obsegu že skladna s standardom ISO 

9001:2000, le dokumentirati jih je bilo potrebno z nekaterimi dopolnitvami. Postopke 

dokumentiranja smo obravnavali v tem diplomskem delu. 

Med zaposlenimi je bilo zaznati nekatere pozitivne spremembe saj jim je predvsem njihova 

neposredna vključenost v sam projekt dala občutek pomembnosti v podjetju in ob tem 

občutek zadovoljstva. Zaposleni so sistem vodenja kakovosti na nek način posvojili s tem, ko 

so neposredno sodelovali pri njegovem udejanjanju. Potrebno je poudariti, da so zaposleni 

negativno kritizirali odločitev vodstva o uvedbi sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2000. 

Večina o samem standardu ni vedela dosti več, kot so slišali od »drugih«, da je le nepotrebna 

dodatna birokracija in potrata časa, ki nima dosti skupnega z uspešnostjo poslovanja podjetja.  

Pretirana vsesplošna urejenost v podjetju seveda ni priporočljiva, saj zavira kreativnost, 

vendar na nivoju izvajanja rutinskega dela v procesih zelo primore k učinkovitejšemu delu 

zaposlenih.  
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Pozitivnost pridobitve standarda o vodenju kakovosti ISO 9001:2000 se je pokazala tudi ob 

podpisu nekaj pogodb z velikimi kupci vozil in storitev servsiranja vozil. Kljub majhnosti 

slovenskega trga obstaja veliko pooblaščenih podjetij s koncesijo za isto znamko vozil tako, 

da je certifikat o vodenju kakovosti po standardu ISO 9001:2000 pomembna temeljna 

konkurenčna prednost predvsem pri konkuriranju na javnih razpisih repiblike Slovenije, saj 

cene storitev pri teh podjetjih praviloma občutno ne odstopajo.  
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PRILOGE 

Priloga 1  Postopek izdelave predpisa 
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VSEBINA 

− namen,  

− odgovornost,  

− področje uporabe, 

− hodogram osnovnih aktivnosti, 

− kriterij uspešnosti, 

− opis postopka,  
 a. naročanje strank 

 b. sprejem vozil  

 c. kakovostna izvršitev vseh naročenih del 

 d. predaja 

− dokumenti,  

− priloge.  

NAMEN 
Ta predpis opredeljuje izvajanje dejavnosti v servisu na način, ki bo zagotavljal zadovoljstvo kupcev 

in zaposlenih.  

ODGOVORNOST 

Za izvajanje predpisa je odgovoren vodja servisnega oddelka - sprejemnik. Za kvalitetno opravljeno 

delo pa je odgovoren izvajalec – mehanik. 

PODROČJE UPORABE 

Predpis velja za servisiranje, vzdrževanje in vsa karoserijska popravila osebnih in dostavnih 

vozil (do skupne teže praznega vozila 3 tone) 
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 Diagram poteka osnovnih aktivnosti 
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št. kopije: 
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naziv SERVIS VOZIL velja od: 
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1. 
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Odgovoren 

O – odgovoren 

S – sodeluje 

Dokumentacija 
V  -  vhodna 

I   -  izhodna 

  

 

 

O 

 

 

 

 

 

 

sprejemnik servisne 

skupine (SSS) 

 

- knjiga naročanja 

- delovni nalog 

1. izvod kupcu 

2. izvod obračun 

3. izvod arhiv 

4. izvod za izvedbo 

ankete (zadovoljstvo 

kupcev) 

 
V 

I 

 

 

 

 

    

    

O 

S 

mehanik 

sprejemnik 

- delovni nalog 

- semafor 

- check lista 

V 

I 

I 

    

    
 
 

O 

 

 

sprejemnik 

 

- check lista 

- semafor, delovni nalog 

- račun 

 

V 

I 

I 

O sprejemnik ali - delovni nalog V 

O namestnik sprejemnika - račun I 

POSTOPEK
SERVIS

PRIHOD
KUPCA

KUPEC
JE

NAROČEN

OPRAVLJENA
SO VSA
DELA

ZAPISOVANJE
ZAHTEV
KUPCA

IZVRŠITEV
 NAROČENIH 

DEL

DOKUMENTI

PREDAJA
VOZILA

KONEC
POSTOPKA

NE

DA

NE

DA
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KRITERIJ USPEŠNOSTI 

− Ocena zadovoljstva strank – anketa. Merjenje izvaja zunanja izvajalec, ki ga je določil 

generalni uvoznik vozil. Mesečni podatki so poslani po elektronski pošti vodji servisa, ki 

nato podatke analizira in jih posreduje svojim podrejenim ter direktorju podjetja. Izvede 

se Demingov postopek in določijo se korektivni ukrepi z določitvijo odgovornosti 

izvedbe. 

− Sugestije – število oddanih sugestij v mesecu. Mesečni plan določi vodja servisa. Svoje 

sugestije zaposleni zapišejo na obrazec in en krat tedensko oddajo vodji servisa. Ta 

sugestije zbira, jih obravnava skupaj z vodji oddelkov, vpeljuje in arhivira. 

− Mesečna realizacija na zaposlenega v oddelku. Letni plan določi vodja servisa. Mesečno 

se spremlja in predstavlja vodjem servisnih ekip. 

− Število mesečnih vhodov vozil v servis. 

OPIS POSTOPKA 

Postopek prevzema,  popravila in predaje vozila je opisan v osnovnih standardih proizvajalca 

vozil, ki se nanašajo na servisno dejavnost. 

a. Naročanje strank 

Večina uporabnikov servisne storitve se naroča v naprej. Naročila sprejema telefonsko 

sprejemnik servisne skupine in jih zapisuje v knjigo naročanja. Bistveni podatki, ki jih zapiše 

so tip vozila, vrsta dela, predviden čas popravila in telefonska številka uporabnika storitve. 

Naročeni uporabniki imajo prednost.  

b. Sprejem vozil  

Sprejem je sestavljen iz večih faz. Prva faza  je vzpostavljen kontakt, prvi vtis, pozdrav. Nato 

sledi faza odpiranja delovnega naloga, zapisovanje uporabnikovih želja in potreb, postavljanje 

vprašanj za definiranje napake in morebitna preizkušnja vožnja skupaj z uporabnikom. Tretja 

faza se izvaja pri vozilu, kjer sprejemnik ob navzočnosti uporabnika pregleda vozilo, označi 

morebitne poškodbe na vozilu in opravlja prodajo dodatne opreme in storitev.  
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c. Kakovostna izvršitev vseh naročenih del 

Kakovostna izvršitev vseh naročenih del je ena najpomembnejših faz kompletne servisne 

storitve. Tu je pomembna vloga izvajalca storitve in povezava med njim ter sprejemnikom. 

Izvajalcu mora biti jasna naloga, ki jo mora opraviti. Vsako odstopanje od zapisa na delovnem 

nalogu ali dodatne ugotovitve med fazo popravila, takoj javi sprejemniku. Le ta sproti 

obvešča kupca in dogovarja za dodatna popravila. Kakovost opravljene storitve je 

najpomembnejša prvina za zagotavljanje zadovoljstva kupca. 

d. Predaja vozila 

V fazi predaje sprejemnik ponovno s kupcem pregleda naročilo in pojasni izvedena opravila 

na vozilu. Pojasni posamezne ugotovitve in predvidi opravila, ki naj bi bila izvedena na vozilu 

v prihodnosti. Šele na koncu pojasnila, prikaže znesek računa. V primeru nejasnosti ali 

pomislekov kupca sprejemnik po lastni oceni o nastalem problemu lahko obvesti vodjo 

servisa. 

Po plačilu računa se druga faza predaje vrši pri vozilu, kjer sprejemnik pokaže zamenjane 

dele, pojasni opravljena dela in pred kupcem odstrani zašito sedeža, krmila in tal. Na koncu še 

enkrat povdari priporočilo glede naslednjega obiska in se poslovi.  

DOKUMENTI 

Najpomembnejši dokumenti : 

− delovni nalog, 

− račun. 

Občasno se pojavljajo tudi sledeči dokumenti : 

− potrdilo o kakovosti – semafor, 

− lista kontrolnih točk, 

− obrazec hranjenja avtoplaščev, 

− predračun. 
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PRILOGE K ORGANIZACIJSKEMU PREDPISU SERVISA 

Priloga 1  Proces naročanja kupcev opisan v knjigi SKSS od strani 5 do strani 6 

Priloga 2  Proces sprejema opisan v knjigi SKSS na straneh 19, 20, 21, 24, 25,26, 27, 28 in 29 

Priloga 3 Proces predaje vozila kupcu opisan v knjigi SKSS na straneh 91, 93, 95,                   

96 in 98 

Priloga 4  Obrazec za zapis sugestij  

Priloga 5  Zbirnik sugestij  

Priloga 6  Delovni nalog 

Priloga 7  Račun 

Priloga 8  Potrdilo o kakovosti – semafor  


